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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 vyrovnaný. Bežný rozpočet bol 
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako  schodkový. 
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  
 
Rozpočet obce na rok 2021 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 267/2018-2022  
zo dňa 15.12.2020. 
 
Zmeny rozpočtu:  

a) prvá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.1/2021 obce dňa 31.03.2021 -  
            uznesenie č. 294/2018-2022  

b) druhá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.2/2021 obce dňa 30.06.2021 - 
            uznesenie č. 307/2018-2022  

c) tretia zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.3/2021 obce dňa 07.09.2021 -  
            uznesenie č. 303/2018-2022 a 305/2018-2022 

d) štvrtá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.4/2021 obce dňa 09.11.2021 -   
            uznesenie č.  319/2018-2022 

e) piata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.5/2021 obce dňa  16.12.2021 -  
            uznesenie č. 323/2018-2022 

f) šiesta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.6/2021 obce dňa 31.12.2021 –  
      uznesenie č. 346/2018-2022 

 
 
              

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 1 193 062,00 1 263 674,39 990 922,12 78,42 
z toho :     
Bežné príjmy 845 862,00 915 177,19 921 582,10 100,70 
Kapitálové príjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 
Finančné príjmy 347 200,00 348 497,20 69 340,02 19,90 
Výdavky celkom 1 193 062,00 1 255 478,42 698 815,81 55,66 
z toho :     
Bežné výdavky 831 362,00 897 179,42 620 284,97 69,14 
Kapitálové výdavky 361 700,00 358 299,00 78 530,84 21,92 
Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 
Rozpočtové 
hospodárenie obce 

0,00 8 195,97 292 106,31  
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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 

1 193 062,00 1 263 674,39 990 922,12 78,42 
 
1. Bežné príjmy 

 
Schválený  
rozpočet  

Schválený rozpočet  
po poslednej zmene 

Skutočné  
plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 
 k rozpočtu po zmenách 

845 862,00 915 177,19 921 582,10 100,70 
 

 
a) daňové príjmy  

 
Schválený  
rozpočet  

Schválený rozpočet  
po poslednej zmene 

Skutočné  
plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 
 k rozpočtu po zmenách 

801 089,00 801 089,01 811 223,36 101,27 
 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 350 403,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 359 780,18 EUR, čo predstavuje 
plnenie na 102,68 %.  
 
Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 436 116,01 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 436 471,19 EUR, 
čo predstavuje plnenie na 100,08 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 13 004,60 
EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 423 350,58 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 
116,01 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  436 471,19 EUR. 
 
 K 31.12.2021 obec neeviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností. 
 
Daň za psa  470,33 EUR 
Daň za užívanie verejného priestranstva 76,98 EUR 
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 14 424,68 EUR 
 
K 31.12.2021 obec neeviduje pohľadávky na dani za psa a poplatok za komunálny odpad.  
 

b) nedaňové príjmy:  
  

Schválený  
rozpočet  

Schválený rozpočet  
po poslednej zmene 

Skutočné  
plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 
 k rozpočtu po zmenách 

40 748,00 52 495,50 50 266,06 95,75 
 
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 8 648,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 7 334,88 EUR, čo je 
84,82 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume  
4 272,06 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 3 043,64 EUR, príjem 
z prenájmu inventáru v sume 19,18 EUR. 
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Z rozpočtovaných 31 143,22 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 30 479,26 EUR, čo 
je 97,87 % plnenie.  
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za overovanie, stavebné konanie, 
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ostatné poplatky v sume 2 468,00 EUR, poplatky v sume 420,66 EUR (relácia MR, odpadové 
nádoby), cintorínsky poplatok v sume 146,01 EUR, príjem za znečisťovanie ovzdušia v sume  
1 363,87 EUR, poplatky za MŠ v sume 3 037,50 EUR, príjem za stravné-cudzia réžia v sume 
11 317,39 EUR, príjem za stravné v sume 11 725,83 EUR. 
 
Úroky z účtov finančného hospodárenia 
Z rozpočtovaných 6 800,00 EUR bol skutočný príjem v sume 6 646,80 EUR, čo je 97,75 %. 
Ide o úroky z bežných účtov v sume 82,80 EUR a výnos z dlhopisov v sume 6 564,00 EUR. 
 
Iné nedaňové príjmy:  
 
Z rozpočtovaných 5 904,28 EUR bol skutočný príjem v sume 5 805,12 EUR  čo je 98,33 %. 
Medzi iné nedaňové príjmy patrí príjem z náhrad poistného plnenia v sume 3,68 EUR, 
z odvodov zo stávkových hier v sume 20,84 EUR, príjem z dobropisov  v sume 3 395,27 EUR, 
z vratiek – refundácia mzdových a energetických nákladov v sume 2 299,41 EUR, refundácia 
odmeny skladníka CO v sume 85,92 EUR.  
 
c) prijaté bežné granty a transfery 
 
Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 61 592,68 EUR bol skutočný príjem vo výške 
60 092,68  EUR, čo predstavuje 97,56 % plnenie. 
 
 

Poskytovateľ dotácie Suma 
v EUR 

Účel 

Ministerstvo dopravy a výstavby 
SR 

45,45 Transfér - pozemné komunikácie 

Okresný úrad 3 155,00 Príspevok na výchovu a vzdelávanie MŠ 
Ministerstvo vnútra SR 347,16 Register obyvateľov 
Ministerstvo vnútra SR 34,00 Register adries 
Ministerstvo vnútra SR  103,09 Ochrana životného prostredia 
Štatistický úrad SR 208,00 SODB 2021 domy a byty 
Štatistický úrad SR 3 530,91 SODB 2021 obyvatelia 
Environmentálny fond 1 212,93 Príspevok z environmentálneho fondu 
ÚPSVR 2 531,20 Stravovanie detí v MŠ 
Organika s.r.o. 5,20 Grant – školské mlieko 
FRUCTOP, s. r. o. 85,63 Grant – školské ovocie 
ÚPSVR 16 059,99 Podpora na udržanie zamestnanosti MŠ EÚ 85% 
ÚPSVR 2 834,12 Podpora na udržanie zamestnanosti MŠ ŠR 15% 
Ministerstvo kultúry SR 2 000,00 Fond na podporu umenia - knižnica 
OŠK Nededza 5 500,00 Údržba a oprava zvonice 
  37 652,68  

 
Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. 
 
V roku 2021 obec prijala nasledovné bežné granty a transfery v súvislosti so šírením ochorenia 
COVID - 19: 
 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel Poznámka 

Okresný úrad 21 995,00 Testovanie Covid 19  
Okresný úrad 445,00 Transfer Covid 19 pre MŠ   
 22 440,00   
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Popis najvýznamnejších prijatých bežných grantov a transferov v súvislosti so šírením ochorenia 
COVID -19: 

- Transfer na testovanie Covid 19 
 
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 

0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3. Príjmové finančné operácie:  
 

Schválený  
rozpočet  

Schválený rozpočet  
po poslednej zmene 

Skutočné plnenie  
finančných príjmov 

% plnenia fin. príjmov 
 k rozpočtu po zmenách 

347 200,00 348 497,20 69 340,02 19,89 % 
  
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 267/2018-2022 zo dňa 15.12.2020, č.303/2018-2022 zo 
dňa 07.09.2021, bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 347 200,00 EUR. 
 
V skutočnosti bolo plnenie v sume 67 627,55 EUR (EK 454001, KZ 46) – nákup – počítač 
v sume 1 159,00 EUR, ponorné kalové čerpadlo s príslušenstvom v sume 995,00 EUR, 
jednonápravový traktorový náves Fliegl v sume 4 248,00 EUR, defibrilátor v sume  
1 659,80 EUR, vybudovanie urnovej steny na miestnom cintoríne v sume 5 400,00 EUR, práce 
pri zaobstarávaní územného plánu obce v sume 13 080,00 EUR, zhotovenie chodníka pre peších 
COOP Jednota k ulici Potočná v sume 1 664,00 EUR, stojisko pod kontajnery ulica Potočná 
v sume 7 262,82 EUR, vybudovanie miestnej komunikácie Záplotie v sume 13 688,93 EUR, 
miestnej komunikácie Stav I. etapa v sume 10 000,00 EUR, výškopis a polohopis Centrum obce 
250,00 EUR, rekonštrukcia kaštieľ - inžinierska činnosť v sume 1 320,00 EUR, projektové práce 
Most cez potok Kotrčiná v sume 6 900,00 EUR.  
 
V roku 2021 boli použité: 

• zostatok prostriedkov sociálneho fondu, ktorý bol nevyčerpaný v roku 2020 vo výške  – 
415,27 EUR (EK 453, KZ 41) 

• zostatok prostriedkov školského stravovania (bežný účet ŠJ), ktorý bol  nevyčerpaný 
v roku 2020 vo výške  – 440,40 EUR (EK 453, KZ 72f) 

• zostatok prostriedkov zo ŠR účelovo určených na bežné výdavky poskytnuté na stravné 
pre deti MŠ, ktorý bol nevyčerpaný v sume  856,80 EUR 

 
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. 
 
V roku 2020 na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č.229/2018-2020 bola prijatá 
návratná finančná výpomoc na výkon samosprávnych pôsobnosti z dôvodu kompenzácie 
výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19  
v sume 19 482,00 EUR. Poskytnuté peňažné prostriedky budú splatené v rozmedzí rokov 2024 – 
2027.  
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021  
 

Schválený  
rozpočet  

Schválený rozpočet  
po poslednej zmene 

Skutočné  
čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 
 k rozpočtu po zmenách 

1 193 062,00 1 255 478,42 698 815,81 55,66 % 
 
 
1. Bežné výdavky  

 
Schválený  
rozpočet  

Schválený rozpočet  
po poslednej zmene 

Skutočné  
čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 
 k rozpočtu po zmenách 

831 362,00 897 179,42 620 284,97 69,14 % 
 
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  
 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných výdavkov 265 046,59 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021  v sume  
219 269,11 EUR, čo je 82,73 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov 
Obecného úradu,  Materskej školy a Školskej jedálne. 
 
Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných výdavkov 100 045,94 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume  
81 241,01 EUR, čo je 81,20 % čerpanie.  
Ide o  sociálne a zdravotné  odvody  za  zamestnávateľa.  
 
Tovary a služby 
Z rozpočtovaných výdavkov 440 815,61 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 
243 033,51 EUR, čo je 55,13 % čerpanie.  
 
Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, vodné 
stočné, telefónne a poštové služby, interiérové vybavenie, výpočtová a telekomunikačná 
technika, prevádzkové stroje, všeobecný materiál,  knihy, časopisy a učebné pomôcky, pracovné 
odevy, obuv, potraviny ŠJ, reprezentačné, licencie, palivá, mazivá, oleje,  poistenie majetku a 
dopravných prostriedkov, rutinná a štandardná údržba dopravných prostriedkov, strojov, budov, 
objektov, ciest, likvidácia komunálneho a separovaného odpadu, náklady na spoločenské akcie, 
školenia, verejné obstarávanie, tlač časopisu, advokátske služby, príspevok na stravovanie 
pracovníkom, starobným dôchodcom, činnosť Klubu dôchodcov, odvod do sociálneho fondu, 
odmeny zástupcu starostu, poslancov, členov komisií, odmeny za práce - dohody, náklady – 
testovanie COVID-19, audit, posudky k opatrovateľskej službe, poplatky účet, zrážková daň z 
prijatých úrokov, koncesionársky poplatok, doména a webhosting, výdavky na SODB domov, 
bytov a obyvateľov 2021 a iné tovary a služby. 
 
Bežné transfery 
Z rozpočtovaných výdavkov 91 271,28 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 
76 741,34 EUR, čo je 84,08 % čerpanie. 
 
Ide o členské príspevky MAS TD, Región Beskydy, RZ MOHP, ZO MTD, RVC, ZMOS, 
OOCR Malá Fatra (zvýšený o príspevok na budovanie cyklotrasy), príspevok na osobitné 
stravovanie jednotlivcovi, finančný príspevok na stravovanie zamestnancom, príspevok rodičom 
narodených detí, pri nástupe detí do ZŠ, spoločným úradom – stavebný poriadok,  
opatrovateľská služba, dotácia OŠK, dotácia UNITED N-KL-G,  príspevok starším občanom, 
dočasná PN, odchodné, náhrada - súdny spor. 
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2. Kapitálové výdavky  
  

Schválený  
rozpočet  

Schválený rozpočet  
po poslednej zmene 

Skutočné  
čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 
 k rozpočtu po zmenách 

361 700,00  358 299,00  78 530,84 21,92 % 
 
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

• Obstaranie ÚPN Nededza v sume 13 080,00 EUR 

• Nákup počítača notebook v sume 1 159,00 EUR 
• Elektrické zvony do Domu smútku v sume 1 408,20 EUR 
• Defibrilátor v sume 1 659,80 EUR 
• Ponorné kalové čerpadlo s príslušenstvom v sume 995,00 EUR 
• Jednonápravový traktorový náves Fliegl v sume 4 248,00 EUR 
• Miestna komunikácia Stav I. etapa inžinierska činnosť+realizácia v sume 16 135,09 EUR 
• Projektová dokumentácia + inžinierska činnosť Most Stav II. v sume 6 900,00 EUR 
• Centrum obce Nededza – výškopis a polohopis v sume 250,00 EUR 
• Miestna komunikácia Záplotie – realizácia v sume 13 688,93 EUR 
• Výstavba urnovej steny na miestnom cintoríne v sume  5 400,00 EUR 
• Klimatizácia kancelárií obecného úradu v sume 3 360,00 EUR 
• Vybudovanie stojiska so zábradlím–miestna komunikácia Potočná v sume 7 262,82 EUR  
• Chodník pre peších COOP Jednota k ulici Potočná v sume 1 664,00 EUR 
• Kaštieľ – inžinierska činnosť v sume 1 320,00 EUR 

 
3. Výdavkové finančné operácie  
  

Schválený  
rozpočet  

Schválený rozpočet  
po poslednej zmene 

Skutočné  
čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 
 k rozpočtu po zmenách 

0,00  0,00  0,00 0,00 % 
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 
 

 
Hospodárenie obce  

 
Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR   

Bežné  príjmy obce 921 582,10 
Bežné výdavky obce 620 284,97 
Bežný rozpočet 301 297,13 
Kapitálové  príjmy obce 0,00 
Kapitálové  výdavky obce 78 530,84 
Kapitálový rozpočet  - 78 530,84 
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 222 766,29 
Vylúčenie z prebytku  2 067,62 
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 220 698,67 
Príjmové finančné operácie   69 340,02 
Výdavkové finančné operácie  0,00 
Rozdiel finančných operácií 69 340,02 
PRÍJMY SPOLU   990 922,12 
VÝDAVKY SPOLU 698 815,81  
Hospodárenie obce  292 106,31 
Vylúčenie z prebytku 2 067,62 
Upravené hospodárenie obce 290 038,69 

 
Prebytok rozpočtu v sume 222 766,29 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 – 
stravné pre deti v MŠ  v sume 973,90 EUR, zostatok prostriedkov zo školského stravovania 
(účet ŠJ) v sume 574,72 EUR,  o nevyčerpané prostriedky zo SF   v sume 519,00 EUR, 
navrhujeme  použiť na: 

- tvorbu rezervného fondu  220 698,67 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  na stravné pre deti MŠ v sume  973,90 EUR, 

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 574,72 EUR,  

c) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom 
fonde (len v prípade, ak obec nemá zriadený samostatný bankový účet v banke) v sume         
519,00 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 69 340,02  EUR, navrhujeme použiť na : 
 

- tvorbu rezervného fondu 69 340,02 EUR  
 
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 
290 038,69 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 
Počiatočný stav k 1.1.2021 465 180,22      
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  
                  rozpočtový rok  

136 432,90 

                - z finančných operácií 104 523,11 
Úbytky   - použitie rezervného fondu : 
- 267/2018-2022 zo dňa 15.12.2020, č.303/2018-2022 
zo dňa 07.09.2021 
Rekonštrukcia - kaštieľ 
Počítač 
Ponorné kalové čerpadlo + príslušenstvo 
Projektové práce Most cez potok Kotrčiná 
Obstarávanie územného plánu Obce 
Jednonápravový traktorový náves Fliegl 
Urnová stena na miestnom cintoríne 
Defibrilátor 
Zhotovenie chodníka pre peších COOP Jednota 
k ulici Potočná 
Stojisko pod kontajnery - ul. Potočná 
Centrum obce - výškopis a polohopis 
MK – Záplotie IV.  
MK Stav 

 

 
 
 

1 320,00 
1 159,00 

995,00 
6 900,00 

13 080,00 
4 248,00 
5 400,00 
1 659,80 

1 664,00 

7 262,82 
250,00 

13 688,93 
10 000,00 

 

               - krytie schodku rozpočtu 0,00 
               - ostatné úbytky  0,00 
Konečný zostatok k 31.12.2021 638 508,68 
 
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 
Počiatočný stav k 1.1.2021 415,27 
Prírastky - povinný prídel -    1,00 %                    1 870,19 
               - povinný prídel -    0,50  %                       935,10 
               - ostatné prírastky 0,00 
Úbytky   - závodné stravovanie                     1 821,56 
               - regeneráciu PS, dopravu               880,00 
               - dopravné                           0,00 
               - ostatné úbytky - občerstvenie                                              0,00 
Konečný zostatok k 31.12.2021 519,00 
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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 6 648 229,13 6 734 465,54 
Neobežný majetok spolu 5 995 392,32 5 857 330,81 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 475,00 13 080,00 
Dlhodobý hmotný majetok 5 651 213,41 5 500 546,90 
Dlhodobý finančný majetok 343 703,91 343 703,91 
Obežný majetok spolu 649 555,37 873 724,09 
z toho :   
Zásoby 2 679,31 2 804,18 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 
Krátkodobé pohľadávky  6 762,58 8 938,81 
Finančné účty  640 113,48 861 981,10 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 
Časové rozlíšenie  3 281,44 3 410,64 
 

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 6 648 229,13 6 734 465,54 
Vlastné imanie  3 172 159,34 3 396 610,97 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 
Fondy 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia  3 172 159,34 3 396 610,97 
Záväzky 185 816,78 179 670,16 
z toho :   
Rezervy  960,00 960,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 856,80 973,90 
Dlhodobé záväzky 415,27 519,00 
Krátkodobé záväzky 164 102,71 157 735,26 
Bankové úvery a výpomoci 19 482,00 19 482,00 
Časové rozlíšenie 3 290 253,01 3 158 184,41 
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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 7 203,43 7 203,43 0,00 
- zamestnancom 14 628,96 14 628,96 0,00 
- poisťovniam  9 500,08 9 500,08 0,00 
- daňovému úradu – daň z výnosu 1 247,16 1 247,16 0,00 
- daňovému úradu 2 047,65 2 047,65 0,00 
- štátnemu rozpočtu 19 482,00 19 482,00 0,00 
- bankám 0,00 0,00 0,00 
- štátnym fondom 0,00 0,00 0,00 
- ostatné záväzky 125 560,88 125 560,88 0,00 

Záväzky spolu k 31.12.2021 179 670,16 179 670,16 0,00 
  
Stav úverov a návratných finančných výpomocí 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 

 

MFSR 

Výpadok 
podielových daní 
z dôvodu pandémie 
Covid  

19 482,00 0,00 0,00 19 482,00 2027 

 
V roku 2020 na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č.229/2018-2020 bola prijatá 
návratná finančná výpomoc na výkon samosprávnych pôsobnosti z dôvodu kompenzácie 
výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19  
v sume 19 482,00 EUR. Poskytnuté peňažné prostriedky budú splatené v rozmedzí rokov 2024 – 
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.  
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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:  857 326,88 
  
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:   

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí (MFSR) 19 482,00 
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021 19 482,00 
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:   0,00 
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 0,00 
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021 19 482,00 

 
Zostatok istiny k 31.12.2021 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2020 
§ 17 ods.6 písm. a) 

 
19 482,00 857 326,88 2,27 % 

 
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:  857 326,88 

  
Bežné príjmy obce znížené o:   

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 6 484,92 
- dotácie zo ŠR 6 134,46 
- účelovo určené peňažné dary 25,36 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020* 844 682,14 
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821004 0 
- 821005 0 
- 821007 0 
- 821009 0 
- 651002 0 
- 651003 0 
- 651004 0 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021** 0 
 

Suma ročných splátok vrátane 
úhrady výnosov za rok 2021** 

Skutočné upravené bežné príjmy 
k 31.12.2020* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

0,00 844 682,14 0,00 % 
 
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  
 
V roku 2021 obec Nededza neplatila z prijatej návratnej finančnej výpomoci žiadne úroky ani 
nezrealizovala splátku istiny. 
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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.2/2019 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 - 

Obecný športový klub Nededza – bežné výdavky 14 600,00 14 600,00 0,00 
UNITED N-KL-G – bežné výdavky 11 500,00 11 500,00 0,00 

 
K 31.12.2021 vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2019 
o dotáciách. 

 
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 
 
Obec nepodniká.  
 
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: 
 
- Obec nemá zriadené rozpočtové organizácie 

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

 
- Obec nemá zriadené príspevkové organizácie  
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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 - 
Ministerstvo dopravy 
a výstavby SR 

Spoločný stavebný úrad - 
pozemné komunikácie 

45,45 45,45 0,00 

Okresný úrad Príspevok na výchovu 
a vzdelávanie MŠ 

3 155,00 3 155,00 0,00 

Okresný úrad  COVID 19 - MŠ 445,00 445,00 0,00 
Okresný úrad Testovanie COVID 19 21 995,00 21 995,00 0,00 
Ministerstvo vnútra 
SR 

Register obyvateľov 347,16 347,16 0,00 

Ministerstvo vnútra 
SR 

Register adries 34,00 34,00 0,00 

Ministerstvo vnútra 
SR 

Ochrana životného prostredia 103,09 103,09 0,00 

Štatistický úrad SR SODB 2021 – domy, byty 208,00 208,00 0,00 
Štatistický úrad SR SODB 2021 – obyvatelia 3 530,91 3 530,91  
Environmentálny fond Príspevok z environmentálneho 

fondu 
1 212,93 1 212,93 0,00 

ÚPSVR Stravovanie detí v MŠ 2 531,20 1 557,30 973,90 
Organika s.r.o. Grant – školské mlieko 5,20 5,20 0,00 
FRUCTOP, s. r. o. Grant – školské ovocie 85,63 85,63 0,00 
ÚPSVR Podpora urdžania zamestnanosti 

MŠ – EÚ 85 % 
16 059,99 16 059,99 0,00 

ÚPSVR Podpora urdžania zamestnanosti 
MŠ – ŠR 15 % 

2 834,12 2 834,12 0,00 

Ministerstvo kultúry 
SR 

Fond na podporu umenia – 
knižničný fond 

2 000,00 2 000,00 0,00 

 
 

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 - 

    
 
 

 
Obec  

Suma prijatých 
finančných 

prostriedkov 
- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov 
- 3 -   

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 
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e) 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 - 
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12. Návrh uznesenia: 
 
 

Uznesenie č. 355/2018-2022 zo dňa 30.05.2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce 

Nededza za rok 2021. 

 

Uznesenie č. 356/2018-2022 zo dňa 30.05.2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
 
 
 
Uznesenie č. 357/2018-2022 zo dňa 30.05.2022: 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume  220 698,67 EUR zisteného 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, 

na : 

-  tvorbu rezervného fondu  220 698,67 EUR 
 

Uznesenie č. 358/2018-2022 zo dňa 30.05.2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku finančných operácií v sume 69 340,02 EUR, 

zisteného podľa ustanovenia § 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, na: 

  -  tvorbu rezervného fondu 69 340,02 EUR 


