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Predkladá : Michal Takáč starosta obce 

Spracoval:  Darina Nagyová  

 

Vo Viničkách  dňa   17.03.2022 

 

 

Návrh záverečného účtu: 

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa   17.03.2022 

- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa   18.03.2022 

- zverejnený na webovom sídle obce dňa   18.03.2022 

 

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom vo Viničkách  dňa  06.04.2022, 

uznesením č.  9/28/2022 a) 

 

 

Záverečný účet:  

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa  22.4.2022 

- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce  22.4.2022 

- zverejnený na webovom sídle obce dňa   22.04.2022 
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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 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 na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol 

zostavený ako vyrovnaný . Rozpočet kapitálový a finančných  operácií   nebol  zostavený. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30.12.2020  uznesením č.1/5M/2020  

Rozpočet bol zmenený päťkrát: 

- prvá zmena   schválená dňa  1.3.2021  

- druhá zmena schválená dňa  30.08.2021   uznesením č.  6/24/2021 b) 

- tretia zmena  schválená dňa   31.12.2021   

-  

Rozpočet obce k 31.12.2021  

 

 

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2021 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 200 280,00 435 782,00 481 763,17 110,55 

z toho :     

Bežné príjmy 200 280,00 236 836,00 272 740,99 115,16 

Kapitálové príjmy 0 0 3 172,83  

Finančné príjmy 0 198 946,00 205 849,35 103,47 

Výdavky celkom 200 280,00 435 782,00 458 567,83 105,22 

z toho :     

Bežné výdavky 200 280,00 240 182,00 254 499,39 105,96 

Kapitálové výdavky 0 195 600,00 199 943,44 102,22 

Finančné výdavky 0 0 4 125  

Rozpočtové 

hospodárenie obce 

0  0 23 195,34   
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021  
 

Poznámka: Rozbor plnenia príjmov sa vykoná v takej štruktúre v akej bol rozpočet schválený 

obecným zastupiteľstvom. 

 

Výška príjmov v roku 2021 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19. 

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

 435 782,00 481 763,17 110,55 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 435.782,00  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 

v sume  481 763,17  EUR, čo predstavuje 110,55 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

236 836,00 272 740,99 115,16 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 236 836,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

272 740,99  EUR, čo predstavuje  115,16 % plnenie.  

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

191 730,00 203 064,77 105,91 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume  159 810,00 EUR  z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume  169 163,18 EUR, čo predstavuje 

plnenie na  105,85  %. 

  

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 19 800 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume  22 214,28 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 112,19 % plnenie z toho – príjmy dane z pozemkov boli v sume 

14 400,98 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 7 813,30 EUR.  

   

V roku 2021 príjem dane z nehnuteľnosti  je vo výške 22 214,28 

- daň za psa 463,99 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 9 881,22 

Poplatok za rozvoj  61,80 

 

K 31.12.2021 Obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 3 093,48 z toho za 

rozpočtový rok  1 459,62 EUR. 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

8 550,00 6 085,08 71,17 
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 60,00 EUR, čo je 12 % 

plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 0 EUR, príjem z prenajatých 

pozemkov v sume 30,00 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 30,00 

EUR. 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 8 050,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume  6 025,08 EUR, čo je 

74,85  % plnenie.  

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

0 0  

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto obsahovú jednotku. 

 

d) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov po úprave v sume 36 556,00 EUR bol skutočný príjem vo 

výške 36 554,54  EUR, čo predstavuje  100 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

MVSR 128,88 Odmena skladníka CO 

MVSR 188,69 REGOB,RA 

KŠU 2 423,00 Predškolákom MŠ 

UPSVaR 781,70 Strava HN 

UPSVaR 8 682,69  Refundácia mzdy a odvodov 

Slovakian Horizon Energi 53,97 vrty 

MVSR 17 755,00 COVID -19 

ŠU SR 2 540,61 SODB – sčítanie obyvateľov 

KSK  4 000,00 Rek.filagórie ,voj.obvodu 

 

V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia 

COVID - 19 : 

 

Poskytovateľ Suma v EUR Účel 

KŠU 280,00 COVID -19 čist.a dez.prostr.pre 

Materskú školu a  ŠJ Viničky 

MVSR 17 755,00 Refund. nákladov na bežné  

výdavky súvisiace s   COVID 19 

      

 

1.  Prijaté granty a transfery  ZAHRANIČNÉ   ( Interreg)  

 

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

0 26 969,16  
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2. Kapitalové príjmy: 

      Prijaté granty a transfery  Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka  MIRRI     

     (Intereg)  

 

Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Ministerstvo pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka MIRI (INTEREG) 

3.172,83 Zriadenie cezhraničného 

komunitného bicyklového 

transp.systému Sátoraljaújhely-

Viničky-Zemplín 

SPOLU : 3.173,82  

 

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na kapitálové výdavky a boli použité v súlade s ich 

účelom. 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

198.946,00 205.849,35 103,47 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií po úprave 198.946,00 EUR bol skutočný 

príjem k 31.12.2021 v sume 205.849,35  EUR, čo predstavuje 103,47 % plnenie.  

 

V roku 2021 bol dočerpaný  bankový úver  na Rekonštrukciu Komunitného centra  na základe 

zmluvy č. 556/2020 zo dňa 26.6.2020 ( 149 883,67 EUR schválený obecným zastupiteľstva dňa 

27.4.2020    uznesením č.7/16/2020 ) z ktorého bolo  čerpanie  úveru k 31.12.2021 vo výške 

149.182,82 €. 

 

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 9 103,00 EUR schválená 

obecným zastupiteľstva dňa 7.10.2020 uznesením č. 2/3M/2020. 

 

Uznesením obecného zastupiteľstva č.8/20/2021  zo dňa 22.3.2021 bolo schválené použitie 

rezervného fondu v sume  20 000,-  EUR. Z toho  bolo použité  v sume   19.932,60,00 EUR.  

 

V roku 2021 bola  použitá dotácia z roku 2020  : 

- SODB sčítanie domov a bytov v sume 482,82 € v celej výške 

- Pracuj a zmeň svoj život – Aktivita č.3  Podpora zamestn.UoZ – Opatr.č.2 z  poukázanej  

sumy 2 863,02 zvyšok  nevyčerpanej dotácie  bola vrátená  vo výške  305,11 € 

 

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

- vrátené finančné prostriedky do ŠR ( HN strava  MŠ) vo výške 629,50 € 
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021  
 

Poznámka: Rozbor čerpania výdavkov sa vykoná v takej štruktúre v akej bol rozpočet schválený 

obecným zastupiteľstvom . 

 

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

435 782,00 458 567,83 105,22  

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 435 782,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 458 567,83  EUR, čo predstavuje  105,22 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

240 182,00 254 499,39  105,96 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 240 182,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 254 499,39  EUR, čo predstavuje   105,96   % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 111 014,00  EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume. 

124 729,28 EUR, čo je  112,35  % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, 

MŠ, ŠJ a  pracovníkov  v rámci uzatvorených  dohôd  cez UPSVaR  Trebišov. 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 40 600,00  EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 

44.760,34 .EUR, čo je 110, 24  % čerpanie.  

 

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 84 308,00  EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 

81 842,00 EUR, čo je 97,00 % 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 2.260,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 

1 451,88 EUR, čo predstavuje 64,24  % čerpanie. 

 

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

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov 2.000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 

1.715,89 EUR, čo predstavuje 85,79 % čerpanie.  
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2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

195 600,00            199 943,44             102,22     

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 195 600,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 199 943,44  EUR, čo predstavuje  102,22 % čerpanie.  

 

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) Realizácia  projektu Zriadenie cezhr. komunitného bicyklového transp. systému 

Sátoraljaújhely - Viničky- Zemplín  ( výdavky boli realizované z preklenovacieho úveru 

z VUB )   

b) Realizácia stavieb  Komunitného centra ( výdavky boli realizované z preklenovacieho 

úveru z VUB )   

 

 

 

 

3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

0           4 125,00                    

 Splácanie úverov vo výške 4 125 EUR. 
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 272.740,99 

z toho : bežné príjmy obce  272.740,99 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 254.499,39 

z toho : bežné výdavky  obce  254.499,39 

             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet 18.241,60 

Kapitálové  príjmy spolu 3172,83 

z toho : kapitálové  príjmy obce  3.172,83 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 199.943,44 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  199.943,44 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -196.770,61 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -178.529,01 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ 0,00 
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ  

(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ) 
0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 0,00 

Príjmové finančné operácie 

                                                                                              

 

  

205.849,35 

 

Výdavkové finančné operácie 

   

4.125,00 

 

  

Rozdiel finančných operácií 201.724,35 
PRÍJMY SPOLU   481.763,17 

VÝDAVKY SPOLU 458.567,83 

Hospodárenie obce  23.195,34 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ 1512,62 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ 

(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ) 
0,00 

Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver  0,00 

Upravené hospodárenie obce 21.682,72 
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Prebytok rozpočtu v sume 21.682,72 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  1.389,28  EUR,  zostatok SF 123,34 EUR navrhujeme 

použiť na:   

- tvorbu rezervného fondu                             21.682,72  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  1 389,28 a to na :  

 

- SODB  sčítanie obyvateľov   .............................................. 827,53  EUR 

 

- Dotácia pre MŠ   -  Projekt „Hravá škôlka“......................   500,00 Eur 

                                      Dopravné predškolákom MŠ ................54,00 Eur 

                                       COVID-19 ...........................................  7,75 Eur 
 

b) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu v sume 123,34 EUR. 

 

  

 

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

výške  21.682,72  EUR .       
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5.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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021                         38 048,90 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

   

                       30.254,80  

 

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

 

                - z finančných operácií  

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č.8/20/2021   zo dňa  22.3.2021       

 

 

19 932,62  

               - krytie schodku rozpočtu   

               - ostatné úbytky  6.633,36 

KZ k 31.12.2021 41.737,72 

 

  

 

 

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 a vnútorný predpis - smernice. 

 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021 623,01 

Prírastky - povinný prídel -  1,25   % 1.266,53 

- povinný prídel -        %  

- ostatné prírastky  

Úbytky   - závodné stravovanie 144,78 

- regeneráciu PS, dopravu  

- dopravné  

- ostatné úbytky 1 500,00 

KZ k 31.12.2021 244,76 
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021  
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2021  v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR 

Majetok spolu 1 255 474,68 1 420 170,82 

Neobežný majetok spolu 1 205 460,46 1 351 422,37 
z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 9 273,42 8 753,46 
Dlhodobý hmotný majetok 1 098 630,11 1 245 111,98 
Dlhodobý finančný majetok 97 556,93 97 556,93 

Obežný majetok spolu 50 014,22 68 748,45 
z toho :   
Zásoby   

Zúčtovanie medzi subjektami VS   
Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky 6 066,93 3 913,48 
Finančné účty 43 947,29 64 834,90 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

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 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 255 474,68 1 420 170,82 

Vlastné imanie  330 904,70 315 813,73 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely    
Fondy   
Výsledok hospodárenia                    4 542,33 -    15.090,97 

Záväzky 146 841,12 349.267,89 
z toho :   
Rezervy    
Zúčtovanie medzi subjektami VS 3 583,83 1 389,28 
Dlhodobé záväzky 623,01 244,76 
Krátkodobé záväzky 18 784,73 25 401,87 
Bankové úvery a výpomoci 123 849,55 322 231,98 

Časové rozlíšenie 777 728,86 755 089,20 
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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 

z toho v  lehote 

splatnosti  

z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 7 143,42 7 143,42 0 

- zamestnancom 10 118,51 10 118,51 0 

- poisťovniam  6 452,23 6 452,23 0 

- daňovému úradu 1 687,71 1 687,71 0 

- štátnemu rozpočtu 1 389,28 1 389,28 0 

- bankám 313 128,98 313 128,98 0 

- zrážky 0 0 0 

- ostatné záväzky – návratná fin. 

výpomoc 
9 103 9 103 0 

-  ostatné záväzky -SF 244,76 244,76 0 

Záväzky spolu k 31.12.2020 349 267,89 349 267,89 0 

 

Stav úverov k 31.12.2021  
 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2021 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2021 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2021 

Rok 
splatnosti 

 

OTP Kúpa pozemku   2 340,00 1,39% 1 032,50 2022 

VUB Komunitné 

centrum 

37.808,77 0 2,17  149 182,82 2022 

MF SR Návratná fin 

.výpomoc 

  0 0 9 103,00 2026 

VUB Preklenovací 

úver 

Cyklochodník 

elektrobicykle –

stanovište 

156 962,17 0 2,17  156 962,17 2022 

VUB Investičný úver 

Cyklochodník 

elektrobicykle -

stanovište 

 7 736,52 1785,00 2,17  5 951,49 2022 

 

Obec Viničky  uzatvorila v roku 2020 s VUB bankou  Zmluvu o terminovanom  úvere vo 

výške 149 883,67 EUR na rekonštrukciu komunitného centra (zmluva č.556/2020 zo dňa 

26.6.2020).  Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do 30.11.2021, ktorý bol prijatý  na základe 

uznesenia obecného zastupiteľstva  č. 7/16/2020 zo dňa 27.4.2020. Čerpanie úveru k 31.12.2021 

je vo výške  149 182,82 EUR. 

 

V roku 2020 obec prijala návratnú finančnú 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 vo výške  9 103,- EUR. Návratná finančná 

výpomoc z MF SR bola poskytnutá bezúročne.  

Návratná finančná výpomoc bola  poskytnutá   na základe uzatvorenej Zmluvy č. 2020/128/2915  

zo dňa 16.10.2020 .  Podmienky vrátenia finančnej výpomoci v roku 2024, 2025,2026 po 2275,- 

EUR  a v roku 2027  posledná splátka  vo výške 2278 EUR   a to vždy do 31.októbra.  

Podanie žiadosti o návratnú finančnú výpomoc z MF SR bola schválená uznesením 

obecného zastupiteľstva  č. 2/3M/2020 zo dňa 7.10.2020.  
 

Dňa 18.12.2020 Obec  uzatvorila  s  VÚB banky Zmluvu o terminovanom úvere do celkovej 

výšky 10 000,- Eur z ktorej  v roku 2021 čerpala  na základe Zmluvy č. 1477/2020UZ sumu 

7 736,52  EUR. 

 Zostatok  k 31.12.2021 je v sume 5 951,49 €. 
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Dňa 18.12.2020 Obec  uzatvorila  s  VÚB banky Zmluvu o terminovanom úvere do celkovej 

výšky 158.846,20 Eur z ktorej  v roku 2021 čerpala  na základe Zmluvy č. 1476/2020/UZ 

s dodatkom č. 1 z 25.6.2021) sumu 156 962,17 € za účelom spolufinancovania oprávnených 

nákladov projektu pod názvom: Establishing a cross- border Community Bicycle Transport 

System on the settlements of Sátoraljaújhely, Zemplín and Viničky, v rámci programu cezhraničnej 

spolupráce INTERREG. 

 Zostatok úveru k 31.12.2021 je v  sume 156 962,17 €. 

 

 

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:   

    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 podľa § 17 ods.6 písm. a): 
Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 

z toho::  

 

- skutočné bežné príjmy obce  231 774,98 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019*  

Celková suma dlhu obce k 31.12.2020 z toho: 123 849,55  

- zostatok istiny z bankových úverov 114 746,55 

- zostatok istiny z pôžičiek  

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 9 103 

- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov  

- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ  

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty  

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu  

- zostatok istiny z ........  

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021 123 849,55 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:   111 374,05 

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty  

- z úveru z Environmentálneho fondu  

- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 111 374,05 

- z úverov ................  

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 111 374,05 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020** 12 475,50 

 
Zostatok istiny k 31.12.2020** Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2020* 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

12 475,50 231 774,98 5,38 % 

 

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

 

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) : 
Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 

z toho:  
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- skutočné bežné príjmy obce  231 774,98 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019 231 774,98 

  

Bežné príjmy obce  upravené o účelovo určené: 231 774,98 

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 302,19 

- dotácie zo ŠR 22 660,46 

- dotácie z MF SR ....  

- príjmy z náhradnej výsadby drevín  

- účelovo určené peňažné dary   

- dotácie zo zahraničia  

- dotácie z Eurofondov   

- ......  

Spolu bežné príjmy obce  účelovo určené k 31.12.2019 22962,65 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019* 208 812,33 

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821004  

- 821005  ( 41KZ 1878,- ) (46KZ 1210,-) 3 088,- 

- 821007  

- 821009  

-   

- 651002 1 211,82 

- 651003  

- 651004  

-   

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020** 4 299,82 

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2020** 

Skutočné upravené bežné príjmy 

k 31.12.2019* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

4 299,82 208 812,33 2,06% 

 

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

 

 8. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým 

osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 
 

Obec v roku 2021 neposkytla žiadne  dotácie v súlade so VZN o dotáciách. 

 
Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie  

- bežné výdavky na ..... 

- kapitálové výdavky na  .... 

 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

    

    

    

 

 

 Účtovná jednotka nemá náplň pre túto obsahovú jednotku.  

 

9. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 
 

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto obsahovú jednotku.  
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10. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) štátnemu rozpočtu 

b) štátnym fondom 

c) rozpočtom iných obcí 

d) 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 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 - 

Bežné výdavky 
: 

      

 

 

 

  

KŠU Predškolákom MŠ 

COVID-19 

Dopravné 

MUDRE HRANIE 

1 521,00 

280,00 

122,00 

500,00 

1 521,00 

272,25 

68,00 

0 

0 

(357)       7,75 

(357)     54,00 

(357)   500,00 

KŠU Predškolákom MŠ  spolu: 2423,00 1861,25 (357)   561,75 

UPSVaR Strava – HN predškol.MŠ 1 411,20 781,70 629,50 

Prepl.vrátený 

v roku 2021 

UPSVaR 

 

 

 

 

 

UPSVaR 

SPOLU 

 

PRACUJ A ZMEŇ SVOJ 

ŽIVOT 

 

Cesta na trh práce  

- Doh.č. 20/45/054/141-

144 

- Doh.č. 19/45/054/236 

- Doh.č. 21/45/054/275 

 

Presun 

2863,02  

 

 

 

8 682,69 

 

 

11545,71 

 

2 557,91 

 

 

 

8 682,69 

 

 

11 240,06 

 

 

305,11 

Prepl.vrátený 

v roku 2021 

 

 

MV SR 

 

 

MV SR SPOLU 

 

 

Odmena skladníka 

REGOB,RA 

COVID-19 

 

      
 

128,88 

188,69 

17 755,00 

 

18.120,88 

  

 

128,88 

188,69 

17 755,00 

 

18 120,88 

 

 

0 

0 

0 

 

0 

MV SR SPOLU  Prenesený výkon ŽP-  odvod pre 

spol úrad  odvedená dot  48,31 € 
  0 
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ŠU SR SOBD  bytov 

Sčítanie  obyvateľovv 

Presun 482,82 

2.540,61 
 

2 195,90 
(357)        

          827,53 

     

MŽP SR 
Slovakian 

Horizon Energy 

Geol.vrty 53,97 53,97 0 

Min.pôdohosp.a 

rozvoja vidieka 

SR  -   MIRI 

INTEREG SR 

 

Projekt 

“Zriadenie cezhr. Komunit. 

bicykl.transp.systému“ 

Cyklochodník- elektrobicykle  

  

 

Prenos 237,99 

 

4 523,40 

 

 

4761,39  

 

 

0   

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto obsahovú jednotku.  

 

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 
 

Obec  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
    

    

 

 
  Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
    

    

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto obsahovú jednotku.  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 
 

VÚC  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

KSK- Košice Rekonštrukcia 

vojenského objektu filagórie 
4 000,00 4 000,00 - 

 

  

 

 

 

 
 

                                                                                    Michal Takáč 

                                                                                   starosta obce 


