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Záverečný účet Obce Slatinské Lazy 

za rok 2021 

 

 
 

 

 
Predkladá : Ing. Darina Hroncová 

Spracoval: Viera Trakslová 

 

V Slatinských Lazoch  dňa 19.5.2022 

 

 

Návrh záverečného účtu: 

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa  23.5.2022 

- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa : ................. 

- zverejnený na webovom sídle obce dňa 25.5.2022 

 

 

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Slatinských Lazoch dňa 2.6.2022 

 uznesením č 02-03/22 

 

 

Záverečný účet:  

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 2.6.2022 

- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce : 6.6.2022 

- zverejnený na webovom sídle obce dňa : 6.6.2022 
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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 odsek 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 na rok 2021 bol zostavený ako prebytkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2020 uznesením č.08-05/2020 

Rozpočet bol zmenený raz : 

prvá zmena   vykonaná rozpočtovým opatrením č. 1/2021 zamestnancom obce dňa 23.9.2021 

uznesením č. 03-04-/21. 

 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2021  

 

 

 Schválený rozpočet  Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Príjmy celkom             785 180 

 

1 037 225 

 

z toho :   

Bežné príjmy              530 180  644 695 

Kapitálové príjmy   40 000    71 500 

Finančné príjmy 200 000  302 746 

Príjmy RO s právnou subjektivitou                15 000                18 284 

Výdavky celkom 535 800            1 002 553 

z toho :   

Bežné výdavky 211 280               248 065 

Kapitálové výdavky 240 000               383 526 

Finančné výdavky    6 000                   6 000 

Výdavky RO s právnou subjektivitou 327 900                349 452 

Rozpočtové hospodárenie obce          +  249 380             +   34 672  
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021  
 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

     1 037 225,00 EUR 1 020 568,33 EUR                      98,39 % 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 037 225,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 

v sume 1 020 568,33 EUR, čo predstavuje   98,39  % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

644 695,00 EUR 628 088,44 EUR                       97,42  % 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 644 695,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

628 088,44 EUR, čo predstavuje  97,42 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

278 465,00 EUR 265 720,09 EUR 95,42 % 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 258 485,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 246 008,94 EUR, čo predstavuje 

plnenie na   95,17 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 18 580 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 18 330,15 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 98,65 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 8 423,44 EUR, 

príjmy dane zo stavieb boli v sume 9 511,61 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 395,10 

EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 344,66  EUR. 

 

Daň za psa  1 381,00 EUR 

 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

12 090,00 EUR 11 892,70 EUR 98,37 % 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  10 680,39 EUR 

 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 610,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 445,31 EUR, čo je 

73% plnenie. Uvedený príjem pozostáva   z prenajatých pozemkov v sume 308,51 EUR,  príjem 

z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 90,00  EUR a príjem z prenajatých strojov, 

prístrojov a zar. v sume 46,80 €. 
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 780,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 779,00 EUR, čo je  

99,87 % plnenie.  

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

22 380,00 EUR 21 891,12 EUR 97,82 % 

 

Z  rozpočtovaných  iných  nedaňových príjmov 22 380,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

21 891,12 EUR, čo predstavuje   97,82 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.  

 

d) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 331 760,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 

328 584,53 EUR, čo predstavuje    99,04  % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Ministerstvo vnútra SR        179,52 REGOB evidencia obyvateľov 

Ministerstvo vnútra SR          24,40 Register adries 

Ministerstvo vnútra SR 0 COVID 19 testovanie občanov 

Ministerstvo výstavby SR        704,92 Spoločný stavebný úrad 

Ministerstvo dopravy SR  23,50 Spoločný stavebný úrad 

Ministerstvo vnútra SR 0 Voľby do NR SR 

Okresný úrad Banská Bystrica 53,31 Starostlivosť o životné prostredie 

VUC Banská Bystrica     1 000,00 Tri pramene Podpoľania - kult.p. 

Štatistický úrad SR     2 994,46 Sčítanie obyvateľstva 

UPSVaR – pre ZŠ 53,22 Pracovné zmluvy na  § 51 

Okresný úrad Banská Bystrica     1 650,00 Príspevok na projekt Plán obnovy 

a odolnosti 

Okresný úrad Banská Bystrica     1 688,00 Príspevok na projekt Školský 

digitálny koordinátor 

Okresný úrad Banská Bystrica        500,00 Príspevok na špecifiká – digitálne 

technológie 

Okresný úrad Banská Bystrica     1 813,00 Príspevok na dopravné 

Okresný úrad Banská Bystrica        500,00 Príspevok na špecifiká – ochranné 

pracovné prostriedky 

Okresný úrad Banská Bystrica    19 507,00 Asistent učiteľa pre  ZŠ  

Okresný úrad Banská Bystrica      1 595,00 Príspevok na učebnice 

Okresný úrad Banská Bystrica 325,00 Podpora doplnk. pedag. štúdia 

Okresný úrad Banská Bystrica 660,00 Príspevok na špecifiká – 

testovanie, dezinf. prostriedky 

Okresný úrad Banská Bystrica      1 700,00 Príspevok na projekt Zlepšenie 

vybavenia ŠJ pri ZŠ KV 

Okresný úrad Banská Bystrica      3 300,00 Príspevok na projekt Zlepšenie 

vybavenia ŠJ pri ZŠ BV 

UPSV a R          4 233,60 Hmotná núdza – stravné žiakom 

UPSV a R      33,20 Hmotná núdza – učebné pomôcky 

ObÚ prenesené kompetencie ZŠ   280 080,00 Prenesený výkon štátnej správy 

 

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. 
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2. Kapitálové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

71 500,00 71 500,00 100 % 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 71 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 

v sume 71 500,00 EUR,  za predaj bytu,  čo predstavuje 100 % plnenie.  

 

 

Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

            

   

   

   

   

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

302 746,00 € 302 698,54 € 99,98 % 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 302 746,00,00 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2021 v sume 302 698,54 EUR, čo predstavuje  99,98 % plnenie.  

Záverečný účet obce za rok 2020 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Slatinských Lazoch 

dňa 20.05.2021 uznesením č. 03-03/21 kde bolo navrhované použitie nevyčerpaných 

prostriedkov z roku 2020 vo výške 23 588,37 EUR . 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 03-03/21 zo dňa 20.05.2021 bolo schválené použitie 

rezervného fondu v sume 23 588,37 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 23 588,37 EUR. 

V roku 2021 boli použité: 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 3 258,00 EUR stravné a dopravné pre žiakov 

- nevyčerpané prostriedky z predchádzajúcich rokov 2 784,60 EUR 

- nevyčerpané prostriedky na asistent učiteľa za ŠR a EÚ  1 958,80 EUR 

- nevyčerpané prostriedky, vlastné príjmy ZŠ    4 707,30 EUR 

- nevyčerpané prostriedky ŠJ  pri ZŠ   3 635,17 EUR 

- použitie rezervného fondu na výstavbu spevnenej plochy  23 588,37 EUR 

- bankové úvery – dlhodobé  262 766,30  € schválené OZ 28.05.2020 č.uz. 06-02/20 

 

 

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.    

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Bežné príjmy  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

               18 284,00                   18 281,35                     99,99 % 

 

Z rozpočtovaných bežných  príjmov 18 284,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

18 281,35 EUR, čo predstavuje  99,99 % plnenie.  
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Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 

Základná škola                                          18 281,35 EUR 

 

 

 

 

Kapitálové príjmy  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

71 500,00                   71 500,00                100 % 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 71 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 

v sume 71 500,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.  

 

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 

Základná škola                                       2005,50  EUR 

  

 

Príjmové finančné operácie:  

 Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

302 746,00 302 698,54 99,98 

     

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021  
 

 

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

           1 002 553,00 974 352,74                   97,19 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 779 244,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume  775 254,28 EUR, čo predstavuje     99  % čerpanie.  

 

 

 

 

1. Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

248 065,00  222 244,36  89,59 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 248 065,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 222 244,36 EUR, čo predstavuje  89,59 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  
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Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 71 270,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume  

70 330,25 EUR, čo je 98,68 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ. 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 24 980 ,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume  

25 403,31 EUR, čo je 101,69  % čerpanie.  

 

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 111 045,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume  

94 555,04 EUR, čo je 83,33 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako 

sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom 

a ostatné tovary a služby. 

 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 37 520,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume  

30 204,00 EUR, čo predstavuje 80,5  % čerpanie. 

Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov 3 250,000  EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume  

1751,76 EUR, čo predstavuje  53,90 % čerpanie.  

 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

362 956,00        362 863,46                99,97 % 

 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 362 956,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 362 863,46 EUR, čo predstavuje   99,97 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

Kapitálové výdavky boli použité na výstavbu budovy OcÚ a KD. 

 

 

3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

6 000 ,00                  6 000,00                   100 % 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 6 000,00 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2021 v sume   6 000,00 EUR, čo predstavuje   100 % čerpanie.  

 

Výdavkové finančné operácie boli použité na splátku istiny úveru.  

 

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
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 Bežné výdavky  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

383 526,00 €                  381 239,42                       99,40  

 

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 383 526,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 381 239,42 EUR, čo predstavuje  99,40  % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 

Základná škola                                          381 239,42 EUR 

  

 

Kapitálové výdavky 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

2 006,00                       2 005,50                        99,98 

 

Z rozpočtovaných kapitálových  výdavkov 2 006,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 2 005,50 EUR, čo predstavuje     99,98 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

Kapitálové  výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: 

Základná škola                             2 005,50 EUR 

  

  

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

 

 

Hospodárenie obce   

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR   

Bežné  príjmy spolu 646 369,79 

z toho : bežné príjmy obce  628 088,44 

             bežné príjmy RO 18 281,35 

Bežné výdavky spolu 603 483,78 

z toho : bežné výdavky  obce  222 244,36 

             bežné výdavky  RO 381 239,42 

Bežný rozpočet + 42 886,01 

Kapitálové  príjmy spolu  71 500,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  71 500,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 364 868,96 

z toho : kapitálové  výdavky  obce                                                        36 2863,46 

             kapitálové  výdavky  RO                                                           2 005,50 

Kapitálový rozpočet  - 293 368,96 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu +  46 215,59 

Vylúčenie z prebytku - 11 633,38 
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Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu                                   +        34 582,21  

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov  302 698,54 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 6 000,00 

Rozdiel finančných operácií + 296 698,54                                   
PRÍJMY SPOLU   1 020 568,33 

VÝDAVKY SPOLU 974 352,74                          

Hospodárenie obce  + 46 215,59 
Vylúčenie z prebytku                              - 11 633,38 

Upravené hospodárenie obce 34 582,21                         

 

 

 

Prebytok rozpočtu v sume 34 582,21 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 11 633,38 EUR  navrhujeme použiť na:   

- tvorbu rezervného fondu 34 582,21 EUR  

- na vysporiadanie zostatku finančných operácií  0  EUR 

 

        

     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa 

na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 

písm. a) a b)  citovaného zákona, z tohto  prebytku vylučujú :  

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  6 381,68  EUR, a to na :  

- prenesený výkon v oblasti školstva v sume  6 381,68 EUR. 

-  

b) nevyčerpané prostriedky z príspevkov podľa zákona č.245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov v sume  4 089,40 EUR,  

 

c) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia 

§140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v sume  1 162,30 EUR, (obec, RO) 

 

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 

34 582,21 EUR. 
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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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021  500,00       

Prírastky                                96,00 

Úbytky  96,00 

KZ k 31.12.2021                             500,00       

 

Sociálny fond 

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p. Tvorbu a použitie 

sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021 1 207,20 

Prírastky - povinný prídel -   1,5     %                    1 210,83 

               - povinný prídel -        %                        

               - ostatné prírastky  

Úbytky   - závodné stravovanie                      

               - regeneráciu PS, dopravu                

               - dopravné                            

               - ostatné úbytky                                                  974,40 

KZ k 31.12.2021 1 443,63 

 

 

5 . Bilancia AKTÍV a PASÍV  
 

A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2021  v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR 

Majetok spolu 662 053,88 2 240 353,89 
Neobežný majetok spolu 605 475,72 2 177 946,74 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok   
Dlhodobý hmotný majetok 502 251,72 2 074 722,74 
Dlhodobý finančný majetok              103 224,00 

 

  103 224,00 

Obežný majetok spolu 56 278,16    62 407,15 
z toho :   
Zásoby      34,72 0 
Zúčtovanie medzi subjektami VS                  4 970,46 

 

    4 572,46 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 
Krátkodobé pohľadávky  2 302,88       644,66 
Finančné účty                49 270,10                57 190,03 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0  0 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0  0 
Časové rozlíšenie  0  0 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2021 v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR 
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Vlastné imanie a záväzky spolu 662 053,88 989 034,05 
Vlastné imanie  485 652,81 566 867,55 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0 0 
Fondy   
Výsledok hospodárenia  485 652,81 566 867,55 
Záväzky   56 945,36 313 816,12 
z toho :   
Rezervy    720,00       720,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS                 8 001,40    6 381,68 
Dlhodobé záväzky   1 207,20    1 443,63 
Krátkodobé záväzky   
Bankové úvery a výpomoci 290 000,- 284 000,- 
Časové rozlíšenie              119 455,71 108 350,38 

 

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021 

 
Obec v roku 2020 uzatvorila  zmluvu o úvere na výstavbu KD + OcÚ v obci Slatinské Lazy 

vo výške 290 000 EUR . Úver bude splatený ku dňu 21.12.2032 . V roku 2021 bol splatený 

úver v sume 6 000,00 EUR. 

 

7. 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. 3/2021 o dotáciách, právnickým osobám, 

fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne 

prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky na ..... 

- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Maja n.o. centrum voľného času  BV        1 680,00      1 680,00 - 

Súkromná ZUŠ pri ZŠ Slatinské Lazy BV      28 524,00     28 524,00 - 

    

    

    

 

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2021 

o dotáciách. 

 

 

 
 

8. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) rozpočtom VÚC 
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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 Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

ZŠ–originálne 

kompetencie  ŠKD -ŠJ 

61 500,87 57 411,47 - 4 089,40 

    

    

    

 

- prostriedky zriaďovateľa  

 
 

Príspevková organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

    

    

    

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 

 
 

Príspevková organizácia 
Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

    

 

 

- prostriedky vlastné 

 
 

Príspevková organizácia 
 

Vlastné finančné 

prostriedky 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

    

    

    

 

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 

 



                                                                     14 

 

Právnická osoba 
Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

         - 

    

    

    

    

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : 

školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

MV SR REGOB  BV 179,52       179,52 - 

MV SR Register adries  BV  24,40         24,40 - 

MDaV SR Spoločný stavebný úrad BV 704,92        704,92 - 

MDaV SR Doprava BV  23,50          23,50 - 

OÚ BB Starostlivosť o životné prostredie   53,31          53,31 - 

ŠÚ SR Štatistický úrad SR     2 994,46      2 994,46 - 

MK SR Ministerstvo kultúry SR    1 000,00      1 000,00 - 

UPSV a R Pracovné zmluvy na paragraf 51       53,22           53,22 - 

MF a EÚ  Asistent učiteľa pre ZŠ  BV  19 507,00     19 507,00  

UPSV a R Hmotná núdza stravné          75,40           65,00      10,40 

UPSV a R stravné žiakom   10 200,00       4 309,00  5 891,00 

OÚ BB Hmotná núdza – učebné pomôcky  33,20         33,20  

OÚ BB Projekt Plán obnovy a odolnosti 1 650,00 1 650,00  

OÚ BB Projekt Školský digitálny koordinátor 1 688,00 1 688,00  

OÚ BB Špecifiká – digitálne technológie   500,00   500,00  

OÚ BB Príspevok na dopravné 1 813,00, 1 813,00     480,28 

OÚ BB Špecifiká – ochranné prac. prostriedky   500,00   500,00  

OÚ BB Príspevok na učebnice 1 595,00 1 595,00  

OÚ BB Podpora doplnk. pedag. štúdia    325,00    325,00  

OÚ BB Špecifiká – testovanie, dezinf.prostr.   660,00   660,00  

OÚ BB Projekt Zlepšenie vybavenia ŠJ KV 1 700,00 1 700,00  

OÚ BB Projekt Zlepšenie vybavenia ŠJ BV 3 300,00 3 300,00  

OÚ BB   Školstvo normatív + nenormatív BV     280 080,00        280 080,00       

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

 

d)Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 
 

Obec  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
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Obec  

Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

    

    

 

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 
 

VÚC  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

              -               -                 - 

    

 
 

VÚC  

Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

                       - 

                             

 

 
 

 

Uznesenia : 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko 

k Záverečnému účtu za rok 2021. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2021. 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

 

1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

vo výške 34 582,21 € nasledovne: povinný prídel vo výške 10% t.j. 3 458,- € do rezervného 

fondu a zvyšok 31 124,21€ využiť na prevádzkové účely obce.  

 

 


