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1. Rozpočet obce na rok 2021  

 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2021. 

Obec v roku 2021 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 Fačkov na rok 2021 bol zostavený ako 

prebytkový, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových 

finančných operácií) je 4 309 €. Bežný rozpočet bol navrhnutý s prebytkom vo výške 33 586 

€, kapitálový rozpočet bol rozpočtovaný ako schodkový vo výške 14 829 €, ktorý prebytkom 

bežného rozpočtu vo výške 14 829 €. Výdavkové finančné operácie vo výške 14 448 € sú 

rovnako kryté prebytkom bežného rozpočtu. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa upraveného rozpočtu na rok 2021.  

 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 03.12.2020  uznesením č. 

76/2020. 

Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  schválená dňa 26.01.2021 starostom obce, 

- druhá zmena schválená dňa 03.03.2021 uznesením OZ č. 5/2021, 

- tretia zmena  schválená dňa 04.03.2021 starostom obce, 

- štvrtá zmena  schválená dňa 21.04.2021 starostom obce, 

- piata zmena  schválená dňa 12.05.2021 starostom obce, 

- šiesta zmena  schválená dňa 22.06.2021 starostom obce, 

- siedma zmena  schválená dňa 30.06.2021 uznesením OZ č. 22/2021, 

- ôsma zmena  schválená dňa 06.07.2021 starostom obce, 

- deviata zmena  schválená dňa 11.08.2021 uznesením OZ č. 31/2021, 

- desiata zmena  schválená dňa 16.08.2021 starostom obce, 

- jedenásta zmena  schválená dňa 10.09.2021 starostom obce, 

- dvanásta zmena  schválená dňa 19.10.2021 starostom obce, 

- trinásta zmena  schválená dňa 22.11.2021 starostom obce, 

- štrnásta zmena  schválená dňa 29.11.2021 starostom obce, 

- pätnásta zmena  schválená dňa 22.12.2021 starostom obce. 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2021 v eurách 

 

 Rozpočet  Rozpočet  

po zmenách  

Príjmy celkom 415 838,00 1 189 356,96 

z toho :   

Bežné príjmy 415 838,00 469 576,00 

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 

Finančné príjmy 0,00 719 780,96 

Výdavky celkom 411 529,00 1 185 047,96 

z toho :   

Bežné výdavky 382 252,00 449 734,80 

Kapitálové výdavky 14 829,00 718 618,85 

Finančné výdavky 14 448,0 16 694,31 

Rozpočet obce 0,00 0,00 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 v EUR   

 
Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

1 189 356,96 1 160 002,36 97 ,53 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 189 356,96 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 

v sume 1 160 002,36 EUR, čo predstavuje 97,53 % plnenie. 

 

A. BEŽNÉ PRÍJMY 

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

469 576,00 467 430,09 99,54 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 467 430,09 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 

v sume 467 430,09 EUR, čo predstavuje 99,54 % plnenie.  

 

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

309 775,00                   309 482,18 99,91 

 

 

Textová časť – bežné daňové príjmy:  

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 250 673,00,- EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2021 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 250 672,82 EUR, čo predstavuje 100 %  

plnenia. 

 

b) Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 40 926 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 40 785,73 EUR, čo 

je 99,66 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 35 124,47 EUR, dane zo stavieb 

boli v sume 5 643,97 EUR a dane z bytov boli v sume 17,29 EUR. Za rozpočtový rok bolo 

zinkasovaných 40 926 EUR, neboli nedoplatky z minulých rokov.  

 

c) Daň za psa  488,00,- EUR. 

d) Daň za ubytovanie 963,45 EUR, rozpočtované 1 000,00 EUR. 

e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 16 572,18 EUR. K 31.12.2021 

obec eviduje pohľadávky na poplatku za KO a DSO vo výške 23,00 €, rozpočet po zmenách 

bol 16 688,00. 

 

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

59 328,00                 57 479,48 96,88 
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Textová časť – bežné nedaňové príjmy:  

 

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 27 200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 25 536,92 EUR, čo 

je 93,89 % plnenie upraveného rozpočtu. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov 

a objektov v sume 24 222,52 EUR, z toho z prenájmu bytov 21 050,52 €, z prenajatých 

pozemkov  1 314,40 EUR. 

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby  

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 1 932 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 913 EUR, čo je 

99,02 % plnenie.  

Pokuty 238 €. 

c) Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb: 

Z rozpočtovaných 24 362 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 24 199,93 EUR, čo 

je 99,33 %. Z toho najmä príjem za stravu v školskej jedálni  5 895,95 €, príjem za energie 

v bytových domoch 12 327,04 €. 

c) iné nedaňové príjmy:  

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 5 596,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

5 591,63 EUR, čo predstavuje 99,92 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli plnené príjmy z dobropisov ( 1 500,24 €), hazardných hier 

a vratiek (212,72 €) a z refundácie (3 878,67€).  

 

3) Bežné príjmy – prijaté granty a transfery 

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

100 473,00                 100 468,43 100,00 

 

 

 

 

Textová časť – bežné ostatné príjmy:  

 

Obec prijala nasledovné granty a transfery: 

 

P.č. Poskytovateľ Suma v € Účel 

 1. MV SR – Okresný úrad   2 474,20 matrika 

 2. MV SR – Okresný úrad   211,53 hlásenie pobytu občanov a register obyv. 

 3. MV SR – Okresný úrad 21,20 Register adries 

 4. Minist. dopravy a výst. SR 830,61 Stavebný poriadok 

 5. MV SR – Okresný úrad  62,81 činnosti na úseku životného prostredia 

 6. Minist. dopravy a výst. SR 27,69 činnosti na úseku dopravy a komunikácií 

 7. Okresný úrad - školstvo 63 267,00 Základná škola – normatív  

 8. Okresný úrad - školstvo 646,00 vzdelávacie poukazy 

 9. Okresný úrad - školstvo 2 161,00 MŠ – povinná školská dochádzka 

10. Okresný úrad - školstvo 493,00 učebnice 

11. Okresný úrad - školstvo 189,00 cestovné žiakov 
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12. ÚPSVaR  4 683,00 Strava ZŠ +MŠ 

13. Okresný úrad - školstvo 1 050,00 špecifiká 

14. Okresný úrad 13 545,00 Refundácia – testovanie COVID 

15. Štatistický úrad SR 3 096,90 SODB 

16. Environmentálny fond 685,48 príspevok 

17. Obec Čičmany 200,00 Spolupráca DHZ 

18. Dobrovoľná požiarna 

ochrana SR 

3 000,00 Zabezpečenie DHZO 

19. Nadácia Spoločne pre región 824,01 Základná + materská škola 

20. Urbárske spolumajiteľstvo 2 200,00 Kultúrne podujatia + vybavenie MŠ 

21. Dar občania 200,00 Poznávací zájazd 

22. Nadácia PONTIS 600,00 Bezúčelový dar – materská škola 

 spolu: 100 468,43  

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 

B. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

0 0 0 

 

Textová časť – kapitálové príjmy:  

 

V roku 2021 neboli rozpočtované kapitálové príjmy. Obec prijala kapitálový transfer na 

nákup bytových domov vo výške 341 830,0 €, tento však nebol pripísaný na bankový účet 

a preto sa ani nepremietol do čerpaných príjmov.  

 

 

C. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

719 780,96 692 572,27 96,22 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 719 780,96 EUR bolo k 31.12.2021 

skutočne vyčerpaných 692 572,27 EUR, čo predstavuje  96,22 % čerpanie. Ide o: 

 

- čerpanie rezervného fondu vo výške 64 832,29 €,  

- zapojenie nevyčerpanej dotácie na stravu v MŠ a ZŠ 1 000,80, 

- a zapojené nevyčerpané finančné prostriedky školskej jedálne z predchádzajúceho roka 

81,09 €, 

- prijatá zábezpeka pre bytové domy 7 098,09 €, 

- prijatá zábezpeka – verejné obstarávanie 15 000,00 €, 

- prijatý úver ŠFRB pre bytové domy 604 560,00 €. 
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Textová časť – príjmové finančné operácie:  

 

- Uznesením obecného zastupiteľstva č. 4/2021 zo dňa 03.03.2021 bolo schválené použitie 

rezervného fondu vo výške 64 852,29, a to na: 

- Nákup Bytového domu 1 a Bytového domu 2 vrátane bytov a Technickej vybavenosti 

na základe Kúpnej zmluvy č. 1/2020 od spoločnosti KP Solar, s.r.o., vo výške 

38 492,96 €, 

- Na splatenie zostatku úveru na projekt „Rekonštrukcia chodníka v obci Fačkov“ vo 

výške 5 431,31 €, 

- Na obnovu krytu miestnej komunikácie pri Rajčanke vo výške 20 928,02 €. 

 

- Uznesením OZ č. 21/2021 z 30.06.2021 bolo schválené presunutie RF z nákupu bytov 

a technickej vybavenosti na vybudovanie Priechodu pre chodcov na ceste 1/64 v k. ú. 

Fačkov (projektová dokumentácia) vo výške 5000 Eur a použitie rezervného fondu vo 

výške 49 286,87 Eur na cestu na cintoríne.  

 

- Uznesením OZ č. 30/2021 z 11.08.2021 bolo schválené použitie rezervného fondu na 

aktualizáciu projektovej dokumentácie a na vypracovanie energetického auditu  na 

projekt ,, Zateplenie objektu – obecný úrad a kultúrny dom“ vo výške 4 980 Eur 

(znížením RF na cestu na cintoríne). 

 

Vyčerpaných prostriedkov z rezervného fondu bolo 64 832,29 €, a to na: 

-  Rekonštrukciu miestnych komunikácií 20 928,02 €, 

- PD pre zateplenie OcÚ a KD 4 980,00 €, 

- Nákup bytových domov 33 492,96 €, 

- Splatenie zostatku úveru 5 431,31 €. 

-  

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 v EUR  

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

1 185 047,96 1 093 925,69 92,31 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 185 047,96 EUR bolo k 31.12.2021  skutočne 

čerpaných  1 093 925,69 EUR, čo predstavuje  92,31 % čerpanie.  

 

 

A.  BEŽNÉ VÝDAVKY : 

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

449 734,80                   397 298,39 88,34 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 449 734,80 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 397 298,39 EUR, čo predstavuje  88,34 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu podľa programov je prílohou 

Záverečného účtu.  
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v tom :                                                                                                                          

Funkčná klasifikácia  Rozpočet 
schválený upravený     

Skutočnosť % 

plnenia 

Výkonné a zákonodarné orgány 127 429       120 233,00              104 108,82 86,59 

Finančné a rozpočtové záležitosti     3 375           3 375,00 2 272,57 67,34 

Rámcové plánovacie a štat.služby            0           3 194,00 3 193,90 100,00 

Všeobecné služby    2 408          2 475,00 2 474,20 99,97 

Transakcie verejného dlhu       5 000         5 010,00  4 952,88 98,86 

Ochrana pred požiarmi      5 619          6 485,00 4 756,15 73,34 

Cestná doprava    5 646          4 846,00 2 488,73 51,36 

Cestovný ruch      1 000          1 000,00  713,00 71,30 

Nakladanie s odpadmi    23 084        29 412,00 26 996,17 91,79 

Rozvoj bývania      2 000        25 292,00 23 870,78 94,38 

Rozvoj obcí     11 429        11 031,00 8 632,31 78,26 

Verejné osvetlenie      5 200          5 556,00 4 871,73 87,68 

Ochrana, podpora, rozvoj verej. zdravia              0       13 545,00   13 545,00 100,0 

Rekreačné a športové služby     2 520          1 823,00 996,59 54,67 

Kultúr. služby    4 986           5 224,00 3 651,34 199,7 

Vysielacie a vydavateľské služby          535             853,00 851,63 99,84 

Náboženské služby      2 050        11 345,00 10 990,83 19,75 

Predprimárne vzdelávanie    51 261        53 008,00 49 550,97 93,48 

Primárne vzdelávanie s bežnou 

starostlivosťou 
  74 206        86 461,00   80 399,63 92,99 

Vzdelávanie nedefin.  podľa úrovne   15 939       15 819,00 14 149,08 89,44 

Vedľajšie služby poskytované v rámci 

predprim. vzdelávania 
   18 076        19 976,00  15 386,17 77,02 

Vedľajšie služby poskytované v rámci 

primárneho vzdelávania 
   16 075        18 905,00 15 125,98 80,01 

Staroba      3 164          2 427,00 1 983,01 81,71 

Rodina a deti       950           1 950,80 1 183,20 60,68 

Sociálna pomoc občanom v núdzi        300              489,00 153,72 31,44 

Spolu 382 252       449 734,80 397 298,39 88,34 

 

Textová časť – bežné výdavky: 

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  

 

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 

b)  vyrovnania 

Z rozpočtovaných 189 300 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 174 085,00 

EUR, čo je 91,96 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky,  

údržby a pracovníkov školstva. 

c) Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  67 651 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 61 124,69 EUR, 

čo je 90,35 % čerpanie.  

d) Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 168 895,80 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 142 566,06 

EUR, čo je 84,41 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú 
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cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za 

nájom a ostatné tovary a služby. 

e) Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 18 878 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 14 569,76 EUR, 

čo predstavuje 77,18 % čerpanie. 

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom 

Z rozpočtovaných 5 010 EUR bolo k 31.12.2021 skutočne čerpané 4 952,88 EUR, čo 

predstavuje 98,86 % čerpanie. 

 

B.  KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY : 

  

Rozpočet na rok 2021 

schválený        upravený     

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

14 829,00     718 618,85                   664 934,58 92,53 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 718 618,85 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2021 v sume 664 934,58 EUR, čo predstavuje  92,53 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu podľa programov je 

prílohou Záverečného účtu.  

 

v tom :          

Funkčná klasifikácia Posledný 

upravený 

rozpočet 

skutočnosť % plnenia 

Cestná doprava 29 649,02 21 901,62   73,87 

Rozvoj bývania 638 052,96 638 052,96 100,00 

Kultúrne služby 6 610,00 4 980,00   75,34 

Náboženské a iné spoločenské služby 44 306,87 0,00 0,00 

Spolu 718 618,85 664 934,58 92,53 

 

Textová časť – kapitálové výdavky : 

 

  

a) Cestná doprava 

- Rekonštrukcia miestnych komunikácií                                                   21 164,62  EUR 

- PPD priechod pre chodcov        737,00 EUR 

   

b) Rozvoj bývania 

- Nákup Bytové domy a technická vybavenosť         638 052,96 EUR 

(suma 341 830,00 bola financovaná z dotácie, nebola pripísaná  

na bankový účet ani zapojená do rozpočtu)  

c) Kultúrne služby 

- PPD zateplenie OcÚ a KD                                                                        4 980,00  EUR 
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C. VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE : 

  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

16 694,31                   31 692,72 189,84 

 

Textová časť – výdavkové finančné operácie:  

 

V roku 2021 tvorili FO: 

-  splatený úver na projekt „Rekonštrukcia chodníkov v obci Fačkov“ – doplatok v sume 

5 431,31 €, 

- splátka istiny úverov ŠFRB – Bytové domy a technická vybavenosť“ vo výške 

11 261,41 €, 

- vrátená zábezpeka na VO v sume 15 000,00 €. 

 

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2021 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2021  

Bežné  príjmy spolu 467 430,09 
  

Bežné výdavky spolu 397 298,39 
  

Bežný rozpočet 70 131,70 

Kapitálové  príjmy spolu 0,00 
  

Kapitálové  výdavky spolu 664 934,58 
  

Kapitálový rozpočet  - 664 934,58    

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 594 802,88 

Úprava schodku  -  9 330,18 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 604 133,06 

Príjmy z finančných operácií – bez zábezpiek 670 474,18 

Výdavky z finančných operácií– bez zábezpiek 16 692,72 

Rozdiel finančných operácií                          653 781, 46  
PRÍJMY SPOLU   1 137 904,27 

VÝDAVKY SPOLU 1 078 925,69 

Hospodárenie obce  58 978,58 
Vylúčenie z prebytku - 9 330,18 

Upravené hospodárenie obce 49 648,40  

 

Schodok rozpočtu v sume 594 802,88 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, sa upravuje o nevyčerpané 

prostriedky  zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 9 330,18  €. Upravený schodok je 

tak v celkovej výške 604 133,06 € a v  rozpočtovom roku 2021 bol vysporiadaný : 

- z finančných operácií  604 133,06 EUR. 
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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 - zvyšuje o : 

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

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume 1 946,88 EUR, z toho to na :  

- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 1 911,60 EUR, 

- dopravné žiakov v sume 35,28 €. 

b) 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 261,46 EUR, 

c) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 

ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 

v z.n.p. v sume 2 872,64 EUR, 

d) finančné prostriedky na vinkuláciu úveru ŠFRB v sume 4 249,20 €,  

 

Zostatok  finančných operácií v sume  604 133,06 EUR, bol  použitý na: 

- vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume

 604 133,06 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 49 648,40  EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu 49 648,40 EUR. 

 

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

výške 49 648,40 €. 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia §15 zákona č. 583/2004 Z.z. v z.n.p. 

Rezervný fond sa nevedie na samostatnom bankovom účte, ÚJ o ňom vedie analytickú 

evidenciu. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

 

             

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021 64 852,29    

Prírastky - z prebytku hospodárenia 49 286,87 

Úbytky   - použitie rezervného fondu  

Z toho: Uznesenie OZ : 

4/2021      Rekonštrukciu miestnych komunikácií 20 928,02 €, 

     Nákup bytových domov 33 492,96 €, 

                 Splatenie zostatku úveru 5 431,31 €. 

30/2021    PD pre zateplenie OcÚ a KD 4 980,00 €, 

 

  64 832,29 

 

 

KZ k 31.12.2021             49 306,87    

 

Sociálny fond 
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Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021 1 922,82 

Prírastky - povinný prídel                      1 466,13 

Úbytky   - závodné stravovanie                                                 -    1 360,40 

               - ostatné úbytky                                                0,00 

KZ k 31.12.2021 2 028,55 

 

 

Fond prevádzky, údržby a opráv  

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 

Z.z. v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo 

v súlade s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv. 

              

Fond prevádzky, údržby a opráv Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021  0,00       

Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške  

0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu   

2 872,64      

Úbytky   - použitie fondu : 

 

0,00       

KZ k 31.12.2021 2 872,64 

 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021  v EUR  
 

A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2021 v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR 

Majetok spolu 1 103 596 2 043 139 

Neobežný majetok spolu 977 873 1 903 109 

z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 4 633 3 312 

Dlhodobý hmotný majetok 836 165 1 762 722 

Dlhodobý finančný majetok 137 075 137 075 

Obežný majetok spolu 124 206 138 394 

z toho :   
Zásoby 2 793 3 447 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 49 12 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  3 783 10 743 

Finančné účty  117 581 124 192 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie  1 517 1 636 
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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 1 103 596 2 043 139 

Vlastné imanie  641 729 679 619 

z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0 0 

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia  641 729 679 619 

Záväzky 46 456 645 531 

z toho :   
Rezervy  1 045 1 349 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 1 001 1 947 

Dlhodobé záväzky 1 923 581 851 

Krátkodobé záväzky 23 904 47 232 

Bankové úvery a výpomoci 18 583 13 152 

Časové rozlíšenie 415 411 717 989 

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 3 185,03 3 185,03 0 

- zamestnancom (331+333) 11 512,16 11 512,16 0 

- poisťovniam  6 830,23 6 830,23 0 

- daňovému úradu – daň zo mzdy 1 319,48 1 319,48 0 

- stravníkom ŠJ 329,53 329,53 0 

- nájomníkom v bytových domoch 3 099,76 3 099,76 0 

- ostatné krátkodobé záväzky (379) 99,64 99,64 0 

- Nesplatené úroky ŠFRB 263,70 263,70 0 

- Zábezpeka – bytové domy 7 098,09 7 098,09 0 

- Záväzky zo sociálneho fondu (dlhodobé) 2 028,55 2 028,55 0 

- Iné záväzky dlhodobé (379) 18,15 18,15 0 

Záväzky spolu k 31.12.2021 35 784,32 35 784,32 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 

splatn

osti 

 

VÚB, 

a.s. 

PPA – rekonštrukcia 

chodníka  
75 927,49 5 431,31 0,11 0,00 2021 

ŠFRB  

Nákup bytových 

domov (účet záväzkov 

479) 

560 160,00 9 579,40 4 584,60 

550 580,60 

(dlhodobý 539 113,10 

krátkodobý 11 467,50) 

2061 

ŠFRB 

Nákup technickej 

vybavenosti k bytovým 

domom (účet 

záväzkov 479) 

44 400,00 1 682,01 359,89 

42 717,99 

(dlhodobý 40 691,39 

krátkodobý 2 026,60) 

2041 
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V roku 2021 obec prijala úver od ŠFRB na nákup nájomných bytových domov a technickej 

vybavenosti k bytovým domov. 

Stav návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2021  
 

Veriteľ  

 

Účel 

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 

 

MF SR Výkon samosprávnych 

funkcií 

13 152,00 0,00 0,00 13 153,00 2027 

 

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 13 152 EUR, schválená obecným 

zastupiteľstvom dňa 09.09.2020, uznesením č 50/2020. Prvá splátka v roku 2024 a posledná 

splátka v roku 2027. 

 

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 31.12.2020:  407 883,42 

  

Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:   

- zostatok istiny z bankových úverov  

- zostatok istiny z pôžičiek  

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 13 152,00 

- 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 593 298,59 

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu  

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021 606 450,59 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 593 298,59 

- z úveru z Environmentálneho fondu  

- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ  

- z úverov ................  

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 593 298,59 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021 13 152,00 

 
Zostatok istiny k 31.12.2021 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2020 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

13 152,00 407 883,42 3,22 % 
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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:  407 883,42 

  

Bežné príjmy obce znížené o:   

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 65 204,47 

- dotácie zo ŠR  12 666,38 

- dotácie z VÚC 0,00 

- dotácie z obcí 400,00 

- účelovo určené peňažné dary 4 180,00 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020* 325 432,57 

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821004  

- 821005 5 431,31 

- 821007 11 261,41 

- 821009  

- 651002 7,18 

- 651003 4 945,70 

- 651004  

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021** 21 645,60 

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2021** 

Skutočné upravené bežné príjmy 

k 31.12.2020* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

21 645,60 325 432,57 6,65 % 

 

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

 

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. 10/2017 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 

- kapitálové výdavky 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Slovenský zväz včelárov – bežné výdavky 100 EUR 100 EUR 0 

CVČ Rajec – bežné výdavky 210 EUR 210 EUR 0 

SPOLU 310 EUR 310 EUR 0 

 

K 31.12.2021 bola dotácia poskytnutá v súlade s VZN č. 10/2017 o dotáciách vyúčtovaná.  
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10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti   

Obec v roku 2021 nevykonávala podnikateľskú činnosť. 

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov  

voči 

a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) 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: 

 

Účtovná jednotka nemá zriadené rozpočtové organizácie. 

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám: 

 

Účtovná jednotka nemá zriadené príspevkové organizácie. 

 

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 

 

Účtovná jednotka nemá založené právnické osoby. 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

         

- 1 - 

Účelové určenie grantu, 

transferu uviesť : 

školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky (BV) 

- kapitálové výdavky 

(KV)         - 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

 

- 3 - 

Suma 

skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 )  

 

 

- 5 - 

MV SR – Okresný úrad   matrika 2 474,20 2 474,20 0 

MV SR – Okresný úrad   hlásenie pobytu 

občanov a register 

obyv. 

211,53 211,53 0 

MV SR – Okresný úrad Register adries 21,20 21,20 0 
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Minist. dopravy a výst. 

SR 

Stavebný poriadok 830,61 830,61 0 

MV SR – Okresný úrad  činnosti na úseku 

životného prostredia 

62,81 62,81 0 

Minist. dopravy a výst. 

SR 

činnosti na úseku 

dopravy a 

komunikácií 

27,69 27,69 0 

Okresný úrad - školstvo Základná škola – 

normatív  

63 267,00 63 267,00 0 

Okresný úrad - školstvo vzdelávacie poukazy 646,00 646,00 0 

Okresný úrad - školstvo MŠ – povinná školská 

dochádzka 

2 161,00 2 161,00 0 

Okresný úrad - školstvo učebnice 493,00 493,00 0 

Okresný úrad - školstvo cestovné žiakov 189,00 153,72 35,28 

ÚPSVaR  Strava ZŠ +MŠ 4 683,00 2 771,40 1 911,60 

Okresný úrad - školstvo špecifiká 1 050,00 1 050,00 0,00 

Okresný úrad Refundácia – 

testovanie COVID 

13 545,00 13 545,00 0,00 

Štatistický úrad SR SODB 3 096,90 3 096,90 0,00 

Minist. dopravy a výst. 

SR 

Nájomné byty – bez 

pripísania na účet 

341 830,00 341 830,00 0,00 

SPOLU - 434 588,94 432 642,06 1 946,88 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec v roku 2021 prijala na základe „Žiadosti o poskytnutie príspevku“ príspevok od 

Environmentálneho fondu podľa zákona č. 329/2018 Z. Z. o poplatkoch za uloženie odpadov. 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

- 1 - 

Účelové určenie grantu, 

transferu uviesť :  

- bežné výdavky (BV) 

- kapitálové výdavky 

(KV)       - 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - 

stĺ.4 )  

 

- 5 - 

Environmentálny fond   BV - DHZ 685,48 685,48 0 

SPOLU - 685,48 685,48 0,00 

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 
Poskytovateľ  

 

 

    

- 1 - 

Účelové určenie grantu, 

transferu uviesť :  

- bežné výdavky (BV) 

- kapitálové výdavky (KV)        

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - 

stĺ.4 )  

 

- 5 - 

Obec Čičmany   BV - DHZ 200,00 200,00 0 

SPOLU - 200,00 200,00 0,00 

Obec v roku 2021 prijala dotáciu z rozpočtu obce Čičmany – zmluva o spolupráci DHZ. 
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e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

Obec v roku 2021 neprijala dotáciu z rozpočtu VÚC. 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu     

     

Príloha č.1 Záverečného účtu. 

 

Vypracovala: Ing. Marcela Síčová                 Predkladá: Miroslav Čerňanec 

                                                                                                         starosta 

Vo Fačkove dňa 22.03.2022 

 

13. Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k návrhu 

záverečného účtu  za rok 2021. 

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

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia a zostatku 

finančných operácií na tvorbu rezervného fondu spolu vo výške 49 648,40 EUR. 
 

Obecné zastupiteľstvo potvrdzuje:  

 

- v zmysle § 16, ods.8 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v z.n.p. financovanie schodku 

rozpočtu obce zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) tohto zákona 

upraveného o nevyčerpané prostriedky ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 

604 133,06 EUR z príjmových finančných operácií (prijaté návratné zdroje 

financovania, rezervný fond). 

 


