
 

 

 

 

 

Záverečný účet Obce Príbelce 

za rok 2021 
                          
 
Predkladá :  Ing. Tibor Čierny, starosta obce 

Spracovala: Henrieta Ďurišová 

 

 

V Príbelciach, dňa 31.05.2022 

 

 

Návrh záverečného účtu: 

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 09.06.2022 

- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 09.06.2022 

- zverejnený na webovom sídle obce dňa: 09.06.2022  

 

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Príbelciach, dňa 27.6.2022, uznesením č. 

231/2022 

 

Záverečného účtu: 

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 28.06.2022 

- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 28.06.2022 

- zverejnený na webovom sídle obce dňa: 28.06.2022  
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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 2020 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 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 07.12.2020, uznesením č. 136/2020. 

Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  schválená dňa 15.02.2021          uznesením č. 142/2021 

- druhá zmena schválená dňa 28.09.2021          uznesením č. 175/2021 

 

 

                                              Rozpočet obce k 31.12.2021 
 

 

 Schválený rozpočet  Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Príjmy celkom 269 654 408 848 

z toho :   

Bežné príjmy 269 654 319 655 

Kapitálové príjmy 0 14 926 

Finančné príjmy 0 74 267 

Výdavky celkom 269 654 408 848  

z toho :   

Bežné výdavky 236 801 293 189 

Kapitálové výdavky 10 000 90 409 

Finančné výdavky 22 853 25 250 

Rozpočtové hospodárenie obce 0 0 
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2. Rozbor plnenia príjmov obce za rok 2021 
 

Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

408 848 602 837,13 147,45 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 408 848,00EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

602 837,13 EUR, čo predstavuje 147.45 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

319 655 331 933,38 103,84 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 319 655 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

331 933,38 EUR, čo predstavuje 103,84 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

226 158 232 443,29 102,78 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 195 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 201 038,39 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 103,10%. Z pôvodného rozpočtu pred úpravou predstavuje plnenie 105,97 %. 

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 22 153,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 22 472,22 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 101,44 %.  

Príjmy dane z pozemkov boli v sume 17 649,06 EUR, 

príjmy dane zo stavieb boli v sume 4 770,88 EUR, 

príjmy dane z bytov boli v sume 52,28 EUR.  

K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1 918,41 EUR. 

 

Dane za špecifické služby 

Z rozpočtovaných 9 005,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 8 932,68 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 99,20%. 

Z toho vybrané ukazovatele:  

Daň za psa v sume................................................................................ 615,00 EUR 

Daň a nevýherné hracie prístroje v sume.................. ............................1,18 EUR 

Daň za ubytovanie v sume........................................................................0,00 EUR  

Daň za užívanie verejného priestranstva v sume...................................0,00 EUR 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 8 316,50 EUR.  

 

K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky za špecifické služby v sume 1 476,50 EUR. 
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b) nedaňové príjmy:  

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

39 249 39 218,15 99,92 

 

Príjmy z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 21 005,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 20 452,52 EUR, čo je 

97,37 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 1 114,74 

EUR, príjem z prenajatých budov a priestorov  v sume 449,30 EUR a príjem z nájmu bytov 

od nájomníkov vo výške 18 888,48 Eur.  

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky – správne poplatky 

Z rozpočtovaných 850,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 059,- Eur, čo 

predstavuje 124,59 % plnenie.  

 

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb  

Z rozpočtovaných 17 394,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 17 706,63 Eur, čo 

predstavuje 101,80 % plnenie.  

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy za relácie v miestnom rozhlase, poplatky za čiastočnú úhradu 

nákladov detí v MŠ, platby za stravné, vodné-stočné za nájomné byty, služby poskytované 

občanom  a ostatné príjmy. 

 

 

 

c) iné nedaňové príjmy:  

 

Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

3 403 4 228,21 124,25 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 3 403 EUR, bol skutočný príjem vo výške 4 228,21  

EUR, čo predstavuje 124,25 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek (vrátená dotácia 

ešte pred vyúčtovaním od DHZ Príbelce, ktorá bola poskytnutá vo výške 800,- EUR ) 
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d) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 50 845,00 EUR bol skutočný príjem vo výške  

56 043,73 EUR, čo predstavuje 110,22 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Obvodný úrad Veľký Krtíš 300,72 Dohoda skladník CO 

BBSK 1 300,00 Obnova oplotenia dolnopríbelského 

cintorína  

ÚPSVaR Veľký Krtíš 1 391,36 Národný projekt, Prax k zamestnaniu 2 

a Cesta na trh práce 3“ 

DPO SR 5 000,00 Vybavenie DHZO Príbelce 

DPO SR 100,91 PHM 

Okresný úrad BB 150,00 Testovanie MŠ 

MV SR 165,00 Ochranné pomôcky MŠ 

MV SR 24,40 Register adries 

MV SR 186,78 REGOB 

Metodicko-pedagogické centrum 2549,16 NP Pomáhajúce profesie v edukácii detí 

a žiakov II 

Metodicko-pedagogické centrum 270,00 Jednorázový príspevok na náklady spojené 

s NP 

Efektívna verejná správa 29 000,00 Podpora koordinačných a implementačných 

kapacít  reg. rozvoja v okrese VK 

Okresný úrad BB, odbor školstva 2 331,00 Výchova a vzdelávanie MŠ 

ÚPSVaR Veľký Krtíš 1 471,70 Podpora výchovy k stravovacím návykom 

dieťaťa  pre MŠ 

ŠÚ SR 3 017,70 SODB 

MV SR 8 785,00 Na náklady spojené s testovaním COVID  

SPOLU: 56 043,73 Eur  

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

 

2. Kapitálové príjmy 

 

Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

14 926,00 196 389,73 1 315,76 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 14 926,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

196 389,73 EUR čo predstavuje 1 315,76% plnenie.  

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív : 676,- EUR 

 

Z rozpočtovaných 14 250,00EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 195 713,73,00 EUR, 

čo predstavuje 402,10 % plnenie. Príjem bol z dotácií MIRRI SR na Miestne komunikácie.   

Prijaté kapitálové granty a transfery podľa poskytovateľov: 195 713,73,- EUR 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

MIRRI SR 195 713,73 Miestne komunikácie 

SPOLU: 195 713,73 EUR  
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2. Príjmové finančné operácie 

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

74 267 74 514,02 100,33 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 74 267,- EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2021 v sume 74 514,02 EUR, čo predstavuje 100,33 % plnenie.  

 

Príjem finančných operácií tvorili: prostriedky predchádzajúcich rokov použité v roku 2021: 

 

Nevyčer. prostriedky „Miestne komunikácie“                    20 000,- Eur 

Nevyčer. prostriedky „SODB“                 335,- Eur 

Nevyčer. prostriedky „Školské stravovanie“              249,- Eur 

Nevyčer. prostriedky „Z rezervného fondu obce“      8 114,- Eur 

Nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume:                   79,- Eur 

 

Príjmom fin. operácií je tiež prijatý dlhodobý úver vo výške 44 400,- € na rekonštrukciu miestnych 

komunikácií.  

 

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 
 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

408 848,00 384 051,86 93,94 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov  408 848,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 384 051,86 EUR , čo predstavuje 93,94 % čerpanie. 

 

 

1. Bežné výdavky  

 Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

293 189,00 283 392,98 96,66 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 293 189,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 283 392,98 EUR, čo predstavuje  96,66 % čerpanie.  

 

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

Mzdy, platy, odmeny, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 110 659,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 

107 478,94 EUR, čo je 97,13 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,  

MŠ a ŠJ  a pracovníkov na projekt (Praxou k zamestnaniu2, Cesta na trh práce3, Národný projekt 

Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II a Podpora koordinačných a implementačných 

kapacít regionálneho rozvoja v okrese VK.) 
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Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 40 595,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 

40 299,85 EUR, čo je  99,27 % čerpanie.  

 

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 132 026,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 

125 096,19 EUR, čo je 94,75 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako 

sú cestovné náhrady, energie, materiál, PHM, rutinná a štandardná údržba budov a zariadení, 

nakladanie s odpadom a jeho zneškodnenie, poštovné a telekomunikačné služby, poistenie 

hnuteľného a nehnuteľného majetku, všeobecné a špeciálne služby, ostatné tovary a služby. 

 

Poskytnuté bežné transfery z rozpočtu obce: 

vo výške 9 353,37 Eur boli použité na účel na ktorý boli poskytnuté. 

Z rozpočtovaných výdavkov 8 659,00 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 9 353,37 

Eur, čo predstavuje  108,02 % čerpanie. 

 

Patria sem transfery spoločenským organizáciám pôsobiacim v obci vo výške 6 500,00 EUR a to:     

 - Telovýchovná jednota                  5 400,00 EUR 

            - Športovo strelecký klub               300,00 EUR 

 - DHZ Príbelce                             800,00 EUR (vrátená dotácia v príjmovej časti -                

         vratky ešte pred vyúčtovaním) 

Ďalej pre CZ ECAV Príbelce vo výške 500,00 EUR, na členské príspevky 1 549,38 EUR, transfery 

na nemocenské dávky 403,99 EUR a fyzickým osobám v rámci schváleného VZN bolo poskytnuté 

a čerpané 400,00 EUR pri narodení dieťaťa. 

 

Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi 

Z rozpočtovaných výdavkov 1 250,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 1 164,63 

EUR, čo predstavuje  93,17 % čerpanie.  

 

 

2. Kapitálové výdavky  

Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

90 409,00 75 408,88 83,41 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 90 409,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 75 408,88 EUR, čo predstavuje 83,41 % čerpanie.  

Finančné prostriedky boli použité na výstavbu detského ihriska, bezpečnosť cestnej premávky v 

obci a nákup techniky na čistenie, údržbu zelene a miestnych komunikácií. 

 

Významné položky kapitálového rozpočtu:  

Investičné akcie významného charakteru, ktoré sa v roku 2021 uskutočnili: 

 

Realizácie a modernizácie  

Rekonštrukcia miestnych komunikácií „Vetva A + B“  vo výške 29 362,08 EUR.  

Rekonštrukcia miestnych komunikácií „Škriavnik“  vo výške 46 046,80 EUR. 
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Poskytnuté a použité kapitálové transfery: 

Poskytovateľ dotácií Suma v EUR Účel 

 

ŠR – Ministerstvo financií SR 

 

20 000,00 

 

Rekonštrukcia miestnych komunikácií - 

(prenesené z r. 2020) 

 

 

 

 

3. Výdavkové finančné operácie  

 

Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

25 250,00 25 250,00 100,00 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 25 250,00 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2021 v sume 25 250 EUR, čo predstavuje  100,00 % čerpanie.  

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 18 004,00 EUR na splácanie istiny 

z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie v sume 18 004,00 EUR, čo predstavuje 100,00 %. 

 

Z toho - splátka istiny  - komunálny univerzálny úver  6000,00 EUR 

            - splátka istiny – technická vybavenosť k nájomným bytom 12.b.j.  6 000,00 EUR 

            - splátka istiny – rekonštrukcia miestnych komunikácií (r. 2018)  4 152,00 EUR 

            - splátka istiny – rekonštrukcia miestnych komunikácií (r. 2021)  1 852,00 EUR 

   

a z rozpočtovaných 6 701,00 EUR na splácanie istiny ŠFRB bolo skutočné čerpanie v sume  

6 700,80 EUR, čo predstavuje 100,00 %. 

           - splátka istiny ŠFRB – 6 700,80 EUR 

 

Ostatné výdavkové finančné operácie -  vrátenie finančnej zábezpeky vo výške 545,20 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 331 933,38 

z toho : bežné príjmy obce  331 933,38 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 283 392,98 

z toho : bežné výdavky  obce  283 392,98 

             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet +  48 540,40   

Kapitálové  príjmy spolu 196 389,73 

z toho : kapitálové  príjmy obce  196 389,73 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 75 408,88 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  75 408,88 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  + 120 980,85 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 169 521,25 

Vylúčenie z prebytku - 206 390,80 

Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 36 869,55  

Príjmové finančné operácie  74 514,02 

Výdavkové finančné operácie  25 250,00 

Rozdiel finančných operácií +  49 264,02 
PRÍJMY SPOLU   602 837,13 

VÝDAVKY SPOLU 384 051,86 

Hospodárenie obce - prebytok 218 785,27 

Vylúčenie z prebytku spolu: 

Fond opráv 

MŠ z roku 2021 zo ŠR 

Nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné 

Projekt MV SR – Testovanie 

Projekt miestne komunikácie – MIRRI – nevyčerpané v r. 2021 

Projekt EVS – nevyčerpané v r. 2021 

206 390,80 

3 074,40 

                                             155,42 

104,43 

150,00 

195 713,73 

7 192,82 

  

Hospodárenie obce - prebytok 
vylúčenie z prebytku 

218 785,27 
                  - 206 390,80 

Upravené hospodárenie obce za rok 2021 12 394,47 
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Prebytok rozpočtu v sume 218 785,27   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 206 390,80 EUR navrhujeme použiť na: 

 

                                   - tvorbu rezervného fondu    12 394,47 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  v sume 7 498,24 EUR, a to 

na:  

                                - prenesený výkon v oblasti školstva v sume 155,42 EUR 

                                - testovanie MŠ v sume 150,00 EUR 

                                - projekt EVS v sume 7 192,82 EUR 

 

b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky v sume: 195 713,73 

EUR, a to na :  

 

                                 - projekt MIRRI - Miestne komunikácie v sume 195 713,73 EUR 

 

c) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné v sume 104,43 EUR. 

 

 

d)  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 

 3 074,40 EUR 

 

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

100%  čo predstavuje 12 394,47 EUR, nakoľko obec nemá iné fondy. 
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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 4 662,56 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

19 008,13 

                - z finančných operácií  

Úbytky   - použitie rezervného fondu: 

  - uznesenie č. 142/2021 zo dňa 15.2.2021 na   

  rekonštrukciu miestnych komunikácií 

8 114,00 

               - krytie schodku rozpočtu  

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2021 15 556,69 

 

 

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 197,47 

Prírastky - povinný prídel -  1,05  %                    984,10 

               - ostatné prírastky  

Úbytky   - závodné stravovanie                      

               - regeneráciu PS, dopravu                

               - ostatné úbytky                                                959,20 

KZ k 31.12.2021 222,37 

 

 

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 6 345,00 

Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške  

0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu 

3 074,40 

Úbytky   - použitie fondu : 

- výmena senzorového osvetlenia 

- kominárske práce (čistenie komínov) 

- servis vchodových dverí 

324,20 

79,20 

30,00 

215,00 

KZ k 31.12.2021 9 095,20 
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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 
1 734 060,35 1 912 027,01 

Neobežný majetok spolu 1 659 598,20 1 645 430,78 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 1 541 618,20 1 527 450,78 

Dlhodobý finančný majetok 117 980,00 117 980,00 

Obežný majetok spolu 72 450,38 265 053,93 

z toho :   

Zásoby 601,44 454,78 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  5 972,74 9 388,95 

Finančné účty  65 876,20 255 210,20 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie  2 011,77 1 542,30 

 

 

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 
1 734 060,35 1 912 027,01 

Vlastné imanie  616 972,78 642 383,85 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  2 797,10 0 

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia  614 175,68 642 383,85 

Záväzky 354 316,39 580 223,78 

z toho :   

Rezervy  600,00 600,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 335,82 201 131,24 

Dlhodobé záväzky 255 436,87 248 760,97 

Krátkodobé záväzky 22 242,74 27 634,61 

Bankové úvery a výpomoci 75 700,96 102 096,96 

Časové rozlíšenie 762 771,18 689 419,38 
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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 4 806,24 4 806,24 0 

- zamestnancom 8 687,81 8 687,81 0 

- poisťovniam  6 041,91 6 041,91 0 

- daňovému úradu 1 393,03 1 393,03 0 

- štátnemu rozpočtu 0 0 0 

- bankám 91 521,96 91 521,96 0 

- NFV 10 575,00 10 575,00 0 

- ostatné záväzky 4,82 4,82  

- +štátnym fondom  (ŠFRB) 247 369,20 247 3692,20 0 

- záväzok zo SF 222,37 222,37 0 

- zábezpeka nájomné byty 7 870,20 7 870,20 0 

Záväzky spolu k 31.12.2021 378 492,54 378 492,54 0 

 

 

    Stav úverov k 31.12.2021 
 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutéh

o úveru 

Ročná 

splátka 

istiny  

za rok 2021 

Ročná 

splátka 

úrokov  

za rok 2021 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2021 

Rok 
splatnosti 

 

ŠFRB Výstavba NB 268 030,00 6 700,80 0 247 369,20 2058 

Prima banka -

Komunálny 

univerzálny 

úver 

Na preklenutie 

časového nesúladu 

kapitálových výdavkov 

79 666,00 6 000,00 288,09 8 225,96 2023 

Prima banka - 

Termínovaný 

úver 

Nájomné byty – 

technická vybavenosť 

39 850,00 6 000,00 389,35 20 350,00 2025 

Prima banka - 

Termínovaný 

úver 

Rekonštrukcia 

miestnych komunikácií 

r. 2018 

33 200,00 4 152,00 371,87 20 398,00 2026 

Prima banka – 

Termínovaný 

úver 

Rekonštrukcia 

miestnych komunikácii 

 r. 2021 

44 400,00 1 852,00 115,32 42 548,00 2029 

  465 146,00 24 704,80 1 164,63 338 891,16  

 

Obec uzatvorila v roku 2021  Zmluvu o termínovanom úvere s Prima Bankou Slovensko, a.s. na 

rekonštrukciu miestnych komunikácií vo výške 44.400,00 EUR. Úver je dlhodobý s dobou 

splatnosti do r. 2029, splátky istiny a úrokov sú mesačné. 

 

 

    Stav NFV k 31.12.2021 
 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

NFV 

Ročná 

splátka 

istiny  

za rok 2021 

Ročná 

splátka 

úrokov  

za rok 2021 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2021 

Rok 
splatnosti 

 

MF SR 

 

Samosprávne funkcie 10 575,00 0,00 0 10 575,00 2027 
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Vláda Slovenskej republiky v zmysle uznesenia Vlády SR č. 494 z 12.8.2020 poskytla  bezúročné 

návratné finančné výpomoci. Obce a mestá mali možnosť požiadať o NFV maximálne do výšky 

výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 podľa prognózy Ministerstva financií SR. 

Obec Príbelce na základe uznesenia obecného zastupiteľstva požiadala o NFV vo výške 

10 575,00 EUR a použila finančné prostriedky na kompenzáciu výdavkov vyčerpaných 

v priebehu roka 2020 na výkon samosprávnych funkcií. NFV je splatná v ročných splátkach od 

roku 2024 do 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.  

 

 

Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a): 

 

 
Text Suma v EUR 

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

- skutočné bežné príjmy obce 305 725,95 

- skutočné bežné príjmy RO  0 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020 305 725,95 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:   

- zostatok istiny z bankových úverov 91 521,96 

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty 247 369,20 

- zostatok istiny – MFV 10 575,00 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021 349 466,16 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 247 369,20 

- z úverov ................  

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 247 369,20 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021 102 096,96 

 
Zostatok istiny k 31.12.2021 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2020 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

102 096,96 305 725,95 33,39% 

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

 

- skutočné bežné príjmy obce  305 725,95 

- skutočné bežné príjmy RO  0 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020 305 725,95 

  

Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:  

- dotácie zo ŠR 6 682,50 

- dotácie na projekty... 32 001,03 

- dotácie z DPO SR 5 098,72 

- dotácie z Eurofondov   

- Banskobystrický samosprávny kraj 800,00 

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2020 44 582,25 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020* 261 143,70 

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

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821004  

- 821005 18 004,00 

- 821007 6 700,80 

- 651002 1 164,63 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021** 25 869,43 

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2021** 

Skutočné upravené bežné príjmy 

k 31.12.2020* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

25 869,43 261 143,70 9,90 % 

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

 

 

 

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

 

 

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám-

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

Obec v roku 2021 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2017 o dotáciách organizáciám, fyzickým 

osobám a cirkvi pôsobiacim v obci na podporu všeobecne prospešných na všeobecne prospešný 

alebo verejnoprospešný účel.  
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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 - 

TJD Príbelce- bežné výdavky 5 400 5 400 0 

Športovo strelecký klub – bežné výdavky 300 300 0 

DHZ Príbelce – bežné výdavky 0 0 0 

CZ ECAV Príbelce – bežné výdavky 500 500 0 

SPOLU: 6 200 6 200 0 

 

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.2/2017 

o dotáciách. 

 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 
Obec nevykonáva 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 

Obec nemá zriadené a založené žiadne právnické osoby. 
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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 

prostriedko

v   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

Okresný úrad V. Krtíš Dohoda skladník CO 300,72 300,72  

ÚPSVaR Veľký Krtíš Národné projekty PkZ2 

a CnTP3 

1 391,36 1 391,36  

MV SR Register adries 24,40 24,40  

MV SR REGOB 186,78 186,78  

Okresný úrad V. Krtíš Voľby NR SR 1 101,46   1 101,46    

ÚPSVaR Veľký Krtíš Podpora výchovy 

k stravovacím návykom 

dieťaťa  pre MŠ 

1 471,70 950,40 521,30 

vrátené 

ÚPSVaR 

OÚ BB, odbor školstva Výchova a vzdelávanie 

MŠ  Príspevok na 5 – 

ročné deti 

2 331,00 2 175,58 155,42 

prenesené 

do roku 

2022 

Okresný úrad BB Testovanie MŠ 150,00 0,00 150,00 

prenesené 

do roku 

2022 

MV SR Ochranné pomôcky MŠ 165,00 165,00  

MPC  NP Pomáhajúce profesie 

v edukácií detí a žiakov II 

2 549,16 2549,16  

MPC Jednorázový príspevok  na 

náklady spojené s NP 

270,00 270,00  

Efektívna verejná správa Podpora koordinačných 

a implementačných 

kapacít reg. rozvoja 

v okrese VK 

29 000,00 21 807,18  7 192,82 

prenesené 

do roku 

2022 

ŠÚ SR SODB 3 017,70 3 017,70  

MV SR Na náklady spojené 

s testovaním COVID19 

8 785,00 8 785,00  

DPO SR PHM 100,91 100,91  

DPO SR Vybavenie DHZO Príbelce 5 000,00 5 000,00  

BV spolu:  55 845,19 47 825,65 8 019,54 

MIRRI SR Miestne komunikácie 195 713,73 0,00 

 

195 713,73 

prenesené 

do roku 

2022 

KV spolu:  195 713,73 0,00 195 713,73 
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c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu s inou obcou. 

 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 
VÚC Účelové určenie grantu, 

transferu uviesť:  

- bežný výdavok 

Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 – 2- 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov  

–3- 

Rozdiel  

(stĺ.2 – stĺ.3) 

 

-4- 

BBSK Obnova oplotenia 

dolnopríbelského cintorína 

1 300,00 1 300,00 0 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
.Obec Príbelce nepoužíva programový rozpočet.  

 

 

13. Návrh uznesenia: 
 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2021. 

 

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

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 12 394,47 EUR. 

 

 

 

 

 

 

  

                Schválil:    Ing. Tibor Čierny 

                                 starosta obce 
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