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Záverečný účet obce za rok 2021
1. Rozpočet obce na rok 2021
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2021.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpočet obce Zubrohlava na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce Zubrohlava bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2020 uznesením č.
XII/2020 bod 2/1.
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 25.05.2021 uznesením č. XIV/2021 2/5
- druhá zmena schválená dňa 16.08.2021 uznesením č. XV/2021 2/5
- tretia zmena schválená dňa 09.11.2021 uznesením č. XVI/2021 2/6
- štvrtá zmena schválená dňa 16.12.2021 uznesením č. XVII/2021 2/5.
Rozpočet obce k 31.12.2021

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočtové
hospodárenie obce

Schválený rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2021

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

1.961.176

2.947.726

2.947.727,40

100

1.721.176
0,00
167.500
72.500

2.037.540
160.200
630.642
119.344

2.037.542,20
160.200,02
630.640,98
119.344,20

100
100
100
100

1.961.176

2.831.596

2.696.231,70

95,22

651.273
170.500
0,00
1.139.403

771.644
440.993
338.898
1.280.061

641.457,16
439.304,89
338.898,01
1.276.571,64

83,13
99,62
100
99,72

0

+116.130

+251.495,70
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

1.961.176

2.947.726

2.947.727,40

100

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2.947.726 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
2.947.727,40 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.
A. Príjmy obce
1. Bežné príjmy:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

1.721 176

2.037.540

2.037.542,20

100

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2.037.540 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
2.037.542,20 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.
a) daňové príjmy:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

1.037.338

1.144.678

1.144.678,39

100

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1.016.720 EUR z výnosu dane z príjmov MFSR boli
k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1.042.084,30 EUR, čo predstavuje plnenie
na 100%.
V roku 2021 výška výnosu dane z príjmov bola zvýšená o sumu 25.364,30 EUR.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 35.081 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 35.080,70 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 12.239,39 EUR, príjmy
dane zo stavieb boli v sume 22.600,77 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 240,54 EUR. Za
rozpočtový rok bolo zinkasovaných 3.161,46 EUR za nedoplatky z minulých rokov. K 31.12.2021
obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 5.298,60 EUR.
Daň za psa 1.622,30 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky v sume 576,51 EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 65.886,09 EUR. K 31.12.2021 obec
eviduje pohľadávky v sume 11.533,25 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

11.601

17.185

17.185,71

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 6.188 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 6.188,40 EUR, čo je 100%
plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 2.250,32 EUR, príjem za
hrobové miesta v sume 2.495 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 1.353,08
EUR a príjem z prenajatých strojov a zariadení v sume 90 EUR.
4

Administratívne poplatky
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 6.318 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 6.318 EUR, čo je 100%
plnenie.
Iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 4.679 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 4.679,31 EUR, čo je 100%
plnenie. Uvedené príjmy sú za hlásenie rozhlasom, kopírovanie, svadobka v sume 971,66 €UR,
poplatky za predaj kukanádob v sume 1.186,20 EUR, opatrovateľská služba v sume 762 EUR a príjmy
za predaj šrotu v sume 1.759,45 EUR.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

420

8.592

8.591,16

100

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 8.592 EUR, bol skutočný príjem vo výške 8.591,16
EUR, čo predstavuje 100% plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek z refundácií za energie.
d) prijaté bežné granty a transfery:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

671.817

867.085

867.086,94

100

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 867.085 EUR bol skutočný príjem vo výške
867.086,94 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.
Prijaté bežné granty a transfery:
Poskytovateľ dotácie

ÚPSVaR
OŠÚ Žilina
OŠÚ Žilina
OŠÚ Žilina
OŠÚ Žilina
OŠÚ Žilina
OŠÚ Žilina
OŠÚ Žilina
OŠÚ Žilina
OŠÚ Žilina
OŠÚ Žilina
OŠÚ Žilina
SPOLU BT za ZŠ s MŠ:
Zaslané na účet ZŠ s MŠ :

MVSR
MVSR
MVSR

Suma v EUR

Účel

51.812,40 strava
655.828,00 mzdy a réžia
vzdelávacie poukazy
príspevok MŠ
asistent učiteľa
príspevok učebnice
„Čítame radi“
„Spolu múdrejší!“
„Školský
digitálny
koordinátor“
624,00 „Podpora DPŠ a RŠ“
2.000,00 Špecifiká – digitálne
technológie
3.385,00 ochranné
prostriedky
COVID-19
775.156,40
741.410,97
778,47 register obyvateľov
96,40 register adries
7.506,85 matrika

Poznámka
30.255,40 EUR – vrátené ÚPSVaR
02.02.2022
3.490,03 EUR – zaslané ZŠ s MŠ
03.01.2022

9.344,00
9.285,00
18.288,00
5.440,00
800,00
11.600,00
6.750,00

-33.745,43 EUR
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MVSR
MVSR
ŠÚ SR
IROP
MPSVaR
ŽSK
DPO SR
Environmentálny fond
MŽPSR
SPOLU BT za obec:
SPOLU:

231,19 životné prostredie
101,91 cesty
5.063,10 sčítanie obyvateľova a
domov
3.589,54 „Zlepšenie kľúčových
kompetencií
žiakov
ZĎ“
6.776,78 opatrovateľská služba
1.600,22 cykloprístrešok
3000,00 FP DHZ
1.285,46 FP ochrana životného
prostredia
15.155,62 „Výstavba
zberného
dvora“
45.185,54
820.341,94

projekt
projekt
projekt

projekt

V roku 2021 obec prijala nasledovné bežné granty a transfery v súvislosti so šírením ochorenia
COVID - 19:
Poskytovateľ dotácie

MVSR

Suma v EUR

Účel

46.745,00 Testovanie COVID-19

Poznámka

Refundácia nákladov

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

0

160.200

160.200,02

100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 160.200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
160.200,02 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.
Prijaté kapitálové granty a transfery:
Z rozpočtovaných 160.200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 160.200,02 EUR, čo
predstavuje 100% plnenie.
Prijaté kapitálové granty a transfery:
Poskytovateľ dotácie

OŠÚ Žilina
SPOLU KT za ZŠ s
MŠ:
Zaslané na účet ZŠ s MŠ :

INTERREG - ŠR
ŽSK
MŽPSR
INTERREG - PL
SPOLU KT obec:

Suma v EUR

Účel

5.000,00 „Zlepšenie
ŠJ“
5.000,00

vybavenia

5.000,00
8.499,10 „Výstavba
Domu
dedičstva“ - ŠR
2.190,18 cykloprístrešok
10.488,00 „Výstavba
zberného
dvora“
134.022,74 „Výstavba
Domu
dedičstva“ - PL
155.200,02

Poznámka
ŠJ ZŠ s MŠ – nákup konvektomatu

projekt
projekt
projekt
projekt
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SPOLU:

160.200,02

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na kapitálové výdavky a boli použité v súlade s ich
účelom.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné plnenie
finančných príjmov

% plnenia fin. príjmov
k rozpočtu po zmenách

167.500

630.642

630.640,98

100

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 630.642 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume 630.640,98 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.
V roku 2021 bol prijatý bankový úver v sume 228.344,81 EUR schválený obecným zastupiteľstva dňa
09.03.2021 uznesením č. XIII/2021 bod 2/4.
EUR. V roku 2021 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice boli vrátené na základe
rozhodnutia OZ Zubrohlava dňa 16.12.2021 v sume 11.264,06 EUR
- nevyčerpané prostriedky poskytnuté ŠÚSR na sčítanie domov a bytov v sume 2.719,51 EUR
- nevyčerpané prostriedky z ÚPSVaR poskytnuté na stravu ZŠ s MŠ 2020 boli vrátené v sume
21.769,20 EUR
- nevyčerpané prostriedky z OŠÚ Žilina za rok 2020 boli uhradené ZŠ s MŠ v sume 23.600
EUR
- nevyčerpané prostriedky z rezervného fondu boli čerpané v sume 342.609,77 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu v sume 333,63 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
B. Príjmy rozpočtových organizácií
Bežné príjmy:
Rozpočtová organizácia

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

ZŠ s MŠ Zubrohlava

72.500

111.904

111.904,10

100

Z rozpočtovaných bežných príjmov 111.904 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
111.904,10 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.
Kapitálové príjmy:
Rozpočtová organizácia

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

ZŠ s MŠ Zubrohlava

0

0

0,00

Rozpočtová organizácia

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné plnenie
finančných príjmov

% plnenia fin. príjmov
k rozpočtu po
zmenách

ZŠ s MŠ Zubrohlava

0

7.440

7.440,10

100

Príjmové finančné operácie:

V roku 2021 boli v rozpočte rozpočtových organizácií použité:
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 7.440,10 EUR.
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
7

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
čerpanie výdavkov

% čerpania výdavkov
k rozpočtu po zmenách

1.961.176

2.831.596

2.696.231,70

95,22

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2.831.596 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
2.696.231,70 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.
A. Výdavky obce
1. Bežné výdavky:
Funkčná klasifikácia

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
čerpanie výdavkov

% čerpania výdavkov
k rozpočtu po zmenách

610
620
630
640
650

651.273
189.512
75.935
336.026
48.500
1.300

771.644
193.486
82.414
446.563
48.722
459

641.457,16
184.800,41
74.177,90
346.529,84
35.489,58
459,43

83,13
95,51
90,01
77,60
72,84
100,09

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 771.644 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
641.457,16 EUR, čo predstavuje 83,13% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania:
Z rozpočtovaných výdavkov 193.486 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 184.800,41
EUR, čo je 95,51% čerpanie. Patria sem mzdové výdavky na platy starostu, hlavného kontrolóra obce,
pracovníkov OcÚ a opatrovateľskej služby.
b) Poistné a príspevok do poisťovní:
Z rozpočtovaných výdavkov 82.414 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 74.177,90 EUR,
čo je 90,01% čerpanie.
c) Tovary a služby:
Z rozpočtovaných výdavkov 446.563 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 346.529,84
EUR, čo je 77,60% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, poistenie majetku, obstaranie drobného hmotného majetku, rutinná
a štandardná údržba, odmeny vyplatené na základe dohôd, odmeny poslancov OZ a ostatné tovary
a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 48.722 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 35.489,58 EUR,
čo predstavuje 72,84% čerpanie. Výdavky boli zúčtované na bežný transfer TJ SOKOL Zubrohlava,
členské príspevky, separovaný zber Združenie Biela Orava Breza, jednorazový finančný príspevok pri
narodení dieťaťa a náhrady PN.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
výpomocami:

finančnými
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Z rozpočtovaných výdavkov 459 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 459,43 EUR, čo
predstavuje 100,09% čerpanie.
2. Kapitálové výdavky:
Funkčná klasifikácia

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
čerpanie výdavkov

% čerpania výdavkov
k rozpočtu po zmenách

711
713
716
717
718
719

170.500
0
6.000
1.000
163.500
0
0

440.993
6.737
8.880
1.399
411.272
1.441
11.264

439.304,89
6.737,20
8.880,00
1.399,00
409.584,01
1.440,62
11.264,06

99,62
100
100
100
99,59
99,97
100

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 440.993 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
436.304,89 EUR, čo predstavuje 99,62% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Prehľad významných položiek kapitálového rozpočtu:
01 – Všeobecné verejné služby
- nákup pozemkov pod miestne komunikácie od SPF – 238,20 EUR
- práce na doplnku ÚPO – 3.004,- EUR
04 – Ekonomická oblasť
- výstavba miestnych komunikácií – 94.185,67 EUR (spevňovanie nových komunikácií)
- rekonštrukcia chodníka ul. Hlavná – 920,27 EUR
- prebiehajú „Malé pozemkové úpravy Medveďovky“ – 3.045,- EUR
05 – Ochrana životného prostredia
- kanalizácia – rozšírenie – 2.520,19 EUR
06 – Bývanie a občianska vybavenosť
- projekt – rekonštrukcia autobusových zastávok – 414,- EUR
- projekt – rozšírenie vedenia vodovodu – 985,- EUR
- vodovod – rozšírenie – 5.910,07 EUR
- verejné osvetlenie – rozšírenie – 15.655,80 EUR
07 – Zdravotníctvo
- zakúpenie – katafalk – 4.080,- EUR
- modernizácia chladenia starý katafalk – 1.440,62 EUR
08 – Rekreácia, kultúra a náboženstvo
- chodník multifunkčné ihrisko pod farou – 1.606,26 EUR
- oplotenie areálu TJ SOKOL – 6.875,76 EUR
- vedenie el. energie do areálu kaplnka – Kýčera (projekt) – 32.184,60 EUR
- výstavba Domu dedičstva (projekt) – 244.816,63 EUR
- kuchynská linka Dom dedičstva – 4.800,- EUR
- elektrická prípojka Dom smútku – 2.976,98 EUR
3. Výdavkové finančné operácie:
Funkčná klasifikácia

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné čerpanie
finanč. výdavkov

% čerpania fin.výdavkov
k rozpočtu po zmenách

510

0
0

338.898
338.898

338.898,01
338.898,01

100
100
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Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 338.898 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2021 v sume 338.898,01 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného
účtu.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 338.898 EUR na splácanie istiny z prijatých
úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 338.898,01 EUR, čo predstavuje 100%. Bol
splatený úver použitý na výstavbu vodovodu a ATS v sume 120.000 EUR, úver použitý na výstavbu
zberného dvora v sume 84.875,27 EUR a úver na výstavbu Domu dedičstva v sume 134.022,74 EUR.
B. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Bežné výdavky:
Rozpočtová organizácia

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
čerpanie výdavkov

% čerpania výdavkov
k rozpočtu po zmenách

ZŠ s MŠ Zubrohlava
Materská škola
Základná škola
Školská jedáleň
Školský klub detí

1.139.403
296.973
641.390
164.680
36.360

1.264.327
300.312
738.052
190.370
35.593

1.260.837,48
300.312,01
734.561,63
190.369,85
35.593,99

99,73
100
99,53
100
100

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1.264.327 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
1.260.837,48 EUR, čo predstavuje 99,73% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Kapitálové výdavky:
Rozpočtová organizácia

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
čerpanie výdavkov

% čerpania výdavkov
k rozpočtu po zmenách

ZŠ s MŠ Zubrohlava
ŠJ pri ZŠ s MŠ

0
0

15.734
15.734

15.734,16
15.734,16

100
100

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 15.734 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
15.734,16 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie. ZŠ s MŠ zakúpila pre ŠJ konvektomat v sume
15.734,16 EUR.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Výdavkové finančné operácie:
Rozpočtová organizácia

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné plnenie
finančných príjmov

ZŠ s MŠ Zubrohlava

0

0

0,00

% plnenia fin. príjmov
k rozpočtu po zmenách
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Úprava schodku HČ
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
- finančné zábezpeky školskej jedálne
- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
finančné zábezpeky školskej jedálne
- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Rozpočtové hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku HČ
Úprava hospodárenia
Upravené rozpočtové hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
2.149.446,30
2.037.542,20
111.904,10

1.902.294,64
641.457,16
1.260.837,48

247.151,66
160.200,02
160.200,02
0,00

455.039,05
439.304,89
15.734,16

-294.839,03
-47.687,37
0,00
-47.687,37
638.081,08
0,00
0,00
0,00
338.898,01
0,00
0,00
0,00

299.183,07
2.947.727,40
2.696.231,70
251.495,70
-41.981,79
-389,03
+209.124,88

Schodok rozpočtu v sume 47.687,37 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa
osobitných predpisov v sume 638.081,08 EUR bol v rozpočtovom roku 2021 vysporiadaný :
- z rezervného fondu
342.609,77 EUR
- z finančných operácií
295.471,31 EUR.
Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov sa upravuje o:
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 33.745,43 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 3.490,03 EUR
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- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 30.255,40 EUR
b) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia §140141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v sume 8.236,36 EUR (na účte obce – vrátené 03.01.2022).
Zostatok finančných operácií v sume 47.687,37 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 47.687,37 EUR.
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v sume 209.124,88 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
209.124,88 EUR.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške
209.124,88 EUR.

4. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití
rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2021
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- splátka úveru Zberný dvor – uznesenie č.
XIII/2021 2/2 09.03.2021
- splátka úveru ATS a vodovod - uznesenie č.
XIII/2021 2/3 09.03.2021
- „Malé pozemkové úpravy Medveďovky“
- výstavba nových komunikácií - uznesenie č.
XIV/2021 2/7 25.05..2021, uznesenie č. XIV/2021
2/9 09.11.2021
- kanalizácia - rozšírenie
- vodovod – rozšírenie
- verejné osvetlenie – rozšírenie
- oplotenie areálu TJ SOKOL - uznesenie č.
XIII/2021 2/5 09.03.2021
- elektrické vedenie kaplnka – Kýčera (projekt) uznesenie č. XIV/2021 2/6 25.05.2021
- výstavba a vybavenie Domu dedičstva
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
194.050,17
165.648,61
0,00
204.875,27
342.609,78
59.231,65
120.000,00
3.045,00
94.185,67
2.520,19
5.584,59
10.000,00
6.875,76
28.394,20
12.772,72
0,00
0,00
221.964,27

Peňažný fond
Obec nevytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p
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Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho
fondu upravuje KZ vyššieho stupňa.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2021

Suma v EUR
754,65 €

Prírastky - povinný prídel - 1 %

1.609,57 €

- ostatné prírastky

0,00

Úbytky - závodné stravovanie

1.463,20 €

- FP - Vianoce

480,00 €

- ostatné úbytky

0,00 €

KZ k 31.12.2021

421,02 €

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec nevytvára fond prevádzky, údržby a opráv.

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2021 v EUR
4.975.904,22
3.347.823,18

KZ k 31.12.2021 v EUR
4.953.240,12
3.417.397,62

5.596,60
3.057.925,28
284.301,30
1.620.332,78

8.924,00
3.124.172,32
284.301,30
1.527.008,62

1.740,93
945.378,69
0,00
21.556,63
651.656,53
0,00
0,00
7.748,26

5.339,23
1.032.343,65
0,00
15.733,78
473.591,96
0,00
0,00
8.833,88

ZS k 1.1.2021 v EUR
4.975.904,22
2.492.595,37

KZ k 31.12.2021 v EUR
4.953.240,12
2.616.865,46

0,00
0,00
2.492.595,37
367.995,96

0,00
0,00
2.616.865,46
221.108,36

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
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2.040,00
59.352,77
754,65
46.350,27
259.498,27
2.115.312,89

Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

1.020,00
33.745,43
421,02
36.976,84
148.945,07
2.115.266,30

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
Stav záväzkov k 31.12.2021
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2021 v EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2021

z toho v lehote splatnosti

8.284,70
13.329,07
9.578,84
2.271,22
33.745,43
94.322,07
0,00
3.513,01
165.044,34

z toho po lehote splatnosti

8.284,70
13.329,07
9.578,84
2.271,22
33.745,43
94.322,07
0,00
3.513,01
165.044,34

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2021
Veriteľ

Prima banka
Slovensko

Prima banka
Slovensko

Prima banka
Slovensko

Účel

projekt
„Výstavba
zberného dvora
v obci
Zubrohlava“
projekt
„Rozšírenie
vodovodu
v obci
Zubrohlava Skladaná“
projekt
„Výstavba
Domu dedičstva
a cyklochodníka
“

Výška
poskytnutého
úveru/NFV

Ročná splátka
istiny
za rok 2021

Ročná splátka
úrokov
za rok 2021

Zostatok úveru
(istiny)
k 31.12.2021

Rok
splatnosti

1.037.621,93
€

84.875,27 €

102,31 €

0,00 €

2021

120.000,00 €

120.000,00 €

99,65 €

0,00 €

2021

228.344,81 €

134.022,74 €

257,47 €

94.322,07 €

2022

V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na
výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020
v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 v sume 54.623 EUR schválená obecným
zastupiteľstva dňa 23.10.2020 uznesením č. XI/2020 bod 2/3. Prvá splátka je rozpočtovaná v
roku 2024 a posledná splátka v roku 2027. Dlžník môže predčasne splatiť celkovú sumu
poskytnutej návratnej finančnej výpomoci alebo jej časť.
Obec uzatvorila v roku 2021 Zmluvu o úvere na výstavbu Domu dedičstva a cyklochodníka. Úver je
dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2022. Začiatkom roka 2022 obec požiadala o predĺženie doby
čerpania a splácania z dôvodu predĺženia doby realizácie projektu. Splátky úrokov sú mesačné.
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
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Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať
návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z
investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v
príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky
poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe
osobitného predpisu.
a) Výpočet dlhu obce podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020*
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
- zostatok istiny z pôžičky z Audiovizuálneho fondu
- zostatok istiny z pôžičky z Fondu na podporu umenia
- zostatok istiny z ........
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z pôžičky z Audiovizuálneho fondu
- z pôžičky z Fondu na podporu umenia
- z úverov ................
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce

1.910.935,81
84.743,40

1.995.679,21

54.623

94.322,07

148.945,07

94.322,07

94.322,07

Spolu upravená/znížená celková suma dlhu obce k 31.12.2021**

54.623

Zostatok istiny k 31.12.2021**

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2020*

§ 17 ods.6 písm. a)

54.623

1.995.679,21

2,74%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
b) Výpočet dlhovej služby obce podľa § 17 ods.6 písm. b) :
Text

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR
- dotácie z MF SR
- príjmy z náhradnej výsadby drevín

Suma v EUR

1.910.935,81
84.743,40

1.995.679,21
696.331,02
105.634,35
0,00
0,00
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- účelovo určené peňažné dary
- dotácie zo zahraničia
- dotácie z Eurofondov
- príjmy podľa osobitných predpisov
- ....
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné
príjmy k 31.12.2020
Spolu upravené/znížené bežné príjmy k 31.12.2020*
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004 (bankový úver krátkodobý - splátka istiny)
- 821005 (bankový úver dlhodobý - splátka istiny)
- 821007 (úver zo ŠFRB - splátka istiny)
- 821009 (dodávateľský úver - splátka istiny)
- 651002 (bankový úver - splátka úrokov)
- 651003 (úver zo ŠFRB a ostatné subjekty VS - splátka úrokov)
- 651004 (dodávateľský úver a ostatní veritelia - splátka úrokov)
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021**

3.250,00
7.925,06
0,00
1.538,45
0,00

814.678,88
1.181.000,33

459,43

459,43

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2021**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2020*

§ 17 ods.6 písm. b)

459,43

1.181.000,33

0,04%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2021 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 3/2016 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

TJ SOKOL Zubrohlava – bežný transfer na
činnosť
CVČ Maják Námestovo – bežné výdavky na
prevádzku
Kynologický klub Zubrohlava – bežné
výdavky – organizácia súťaže

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

17.000,00

17.000,00

0

168,00

168,00

0

1.500,00

1.500,00

0

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2016
o dotáciách.

16

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať
svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho
rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných
obcí a k rozpočtom VÚC.
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

ZŠ s MŠ – bežný transfer
ZŠ s MŠ – voľnočasové aktivity
Spolu výdaj z obce:
ZŠ s MŠ – poplatky MŠ a ŠKD

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

396.100,00
2.042,80
398.142,80
14.894,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

396.100,00
2.042,80
398.142,80
11.802,00

0
0
0
3.092,00
(k 31.12.2021 na účte obce,
vrátené ZŠsMŠ 03.01.2022)

ZŠ s MŠ – réžia

26.101,24

20.956,88

5.144,36
(k 31.12.2021 na účte obce,
vrátené ZŠsMŠ 03.01.2022)

ZŠ s MŠ – ostatné príjmy (ovocie,
COOP JEDNOTA pre MŠ)
ZŠ s MŠ – platby za stravné – potraviny
ŠJ
Spolu príjmy RO ZŠ s MŠ:

892,66

892,66

0

67.270,07

63.188,97

4.081,10

109.157,97

96.840,51

12.317,46

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia
ÚPSVaR - strava
OŠÚ Žilina – mzdy a réžia
OŠÚ Žilina – vzdelávacie poukazy
OŠÚ Žilina – príspevok MŠ
OŠÚ Žilina – asistent učiteľa
OŠÚ Žilina – príspevok na učebnice

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

51.812,40

21.557,00

655.828,00

652.337,97

9.344,00
9.285,00
18.288,00
5.440,00

9.344,00
9.285,00
18.288,00
5.440,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-430.255,40 EUR – vrátené
ÚPSVaR 02.02.2022
3.490,03 EUR – zaslané ZŠ
s MŠ 03.01.2022

0
0
0
0
17

OŠÚ Žilina – projekt „Čítame radi“
OŠÚ Žilina – projekt „Spolu múdrejší“
OŠÚ Žilina – „Školský digitálny koordinátor“
OŠÚ Žilina – podpora DPŠ a RŠ
OŠÚ Žilina – špecifiká – digitálne technológie
OŠÚ Žilina – ochranné prostriedky COVID-19
OŠÚ Žilina – KT – vybavenie školskej jedálne

SPOLU:

800,00
11.600,00
6.750,00
624,00
2.000,00
3.385,00
5.000,00
780.156,40

800,00
11.600,00
6.750,00
624,00
2.000,00
3.385,00
5.000,00
746.410,97

0
0
0
0
0
0
0
33.745,43

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

ÚPSVaR
OŠÚ Žilina
OŠÚ Žilina
OŠÚ Žilina
OŠÚ Žilina
OŠÚ Žilina
OŠÚ Žilina
OŠÚ Žilina
OŠÚ Žilina
OŠÚ Žilina
OŠÚ Žilina
OŠÚ Žilina
OŠÚ Žilina
MVSR
MVSR
MVSR
MVSR
MVSR
MVSR
ŠÚ SR

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2BT – ZŠ s MŠ - strava
BT – ZŠ s MŠ - mzdy a réžia
BT – ZŠ s MŠ - vzdelávacie poukazy
BT – ZŠ s MŠ – príspevok MŠ
BT – ZŠ s MŠ – asistent učiteľa
BT – ZŠ s MŠ – príspevok na učebnice
BT – ZŠ s MŠ – projekt „Čítame radi“
BT – ZŠ s MŠ – projekt „Spolu múdrejší“
BT – ZŠ s MŠ – „Školský digitálny
koordinátor“
BT – ZŠ s MŠ – podpora DPŠ a RŠ
BT – ZŠ s MŠ – špecifiká – digitálne
technológie
BT – ZŠ s MŠ – ochranné prostriedky COVID19
KT – ZŠ s MŠ – vybavenie školskej jedálne
BT - obec – register obyvateľov
BT - obec – register adries
BT - obec – matrika
BT - obec – životné prostredie
BT - obec – cesty
BT - obec – refundácie nákladov – testovanie
na COVID-19
BT - obec – sčítanie domov, bytova a
obyvateľov

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

51.812,40
655.828,00
9.344,00
9.285,00
18.288,00
5.440,00
800,00
11.600,00
6.750,00

21.557,00
652.337,97
9.344,00
9.285,00
18.288,00
5.440,00
800,00
11.600,00
6.750,00

30.255,40
3.490,03
0
0
0
0
0
0
0

624,00
2.000,00

624,00
2.000,00

0
0

3.385,00

3.385,00

0

5.000,00
778,47
96,40
7.506,85
231,19
101,91
46.745,00

5.000,00
778,47
96,40
7.506,85
231,19
101,91
46.745,00

0
0
0
0
0
0
0

5.063,10

5.063,10

0

-5-

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Obec Zákamenné – Spoločný
obecný úrad
Mesto Námestovo – CVČ
Maják

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

4.006,90

3.232,33

774,57

168,00

168,00

0

-4-
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e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

INTERREG – ŽSK BT –
cykloprístrešok Kýčera
INTERREG – ŽSK KT –
cykloprístrešok Kýčera

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

1.600,22

1.600,22

0

2.190,18

2.190,18

0

-4-

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu.

13. Návrh uznesenia:
1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko
k Záverečnému účtu za rok 2021.
2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2021.
3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
4. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 209.124,88 EUR.
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