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Záverečný účet obce za rok 2021 
  

 

1. Rozpočet obce na rok 2021  

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

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce Slanská Huta na rok 2021 bol zostavený ako 

prebytkový. 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 20.04.2021 uznesením č. 05/2021 

Rozpočet bol zmenený nasledovne: 

- 1.  zmena schválená dňa 06.07.2021 uznesením č. 21/2021 

- 2.  zmena schválená dňa 06.07.2021 uznesením č. 22/2021 

- 3.  zmena schválená dňa 06.07.2021 uznesením č. 23/2021 

- 4.  zmena schválená starostkou obce dňa 12.07.2021 rozpočtovým opatrením č. 4/2021 

- 5.  zmena schválená starostkou obce dňa 13.07.2021 rozpočtovým opatrením č. 5/2021 

- 6.  zmena schválená starostkou obce dňa 14.07.2021 rozpočtovým opatrením č. 6/2021 

- 7.  zmena schválená dňa 19.10.2021 uznesením č. 33/2021 

- 8.  zmena schválená dňa 19.10.2021 uznesením č. 34/2021 

- 9.  zmena schválená starostkou obce dňa 20.10.2021 rozpočtovým opatrením č. 9/2021 

- 10.zmena schválená dňa 21.12.2021 uznesením č. 40/2021 

- 11.zmena schválená starostkou obce dňa 21.12.2021 rozpočtovým opatrením č.11/2021 

- 12.zmena schválená starostkou obce dňa 21.12.2021 rozpočtovým opatrením č.12/2021 

- 13.zmena schválená starostkou obce dňa 21.12.2021 rozpočtovým opatrením č.13/2021 

- 14. zmena schválená dňa 21.12.2021 uznesením č. 41/2021 

- 15.zmena schválená starostkou obce dňa 31.12.2021 rozpočtovým opatrením č.15/2021 

 

Rozpočet obce k 31.12.2021  

 

 

  

Schválený rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2021 

Príjmy celkom 120 805,24 152 124,32 152 124,12 

z toho :    

Bežné príjmy 115 987,54 138 306,62 138 306,42 

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 0,00 

Finančné operácie 

príjmové 

   4 817,70 13 817,70 13 817,70 

Výdavky celkom 116 124,42 151 734,03 145 673,20 

z toho :    

Bežné výdavky 96 600,42 131 423,08 127 662,25 

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00 

Finančné operácie 

výdavkové 

19 524,00 20 310,95 18 010,95 

Rozpočtové 

hospodárenie obce 

 

4 680,82 

 

390,29 

 

6 450,92 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021  
 

 

Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

152 124,32 152 124,12   99,99  

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 152 124,32 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 

v sume 152 124,12 EUR, čo predstavuje  99,99 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

138 306,62 138 306,42  100,00 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 138 306,62 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 

v sume 138 306,42 EUR, čo predstavuje  100,00 %  plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

85 966,64 85 966,64 100,00 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve    

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 58 701,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 61 979,61 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 105,58 %. 

 

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 19 300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 19 615,30 EUR, 

čo predstavuje plnenie na 101,63 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 17 744,95 

EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 1 643,70 EUR.  

Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 19 388,65 EUR za bežný rok a za nedoplatky 

z minulých rokov 226,65 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani 

z nehnuteľností v sume 3 858,39 EUR. 

 

Daň za psa   

Z rozpočtovaných 370,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 346,90 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 93,75 % plnenie. 

 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  

Z rozpočtovaných 3 800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 3 333,21 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 87,71 % plnenie. 

Celková suma uhradených nedoplatkov za komunálny odpad z minulých rokov bola 

k 31.12.2021 v celkovej sume 691,62 EUR. 
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b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

25 712,78 25 712,78 100,00 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku : 210 

Z rozpočtovaných 25 847,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 25 712,78 EUR, 

čo je 99,48 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem za hrobové miesta v sume 16,60 

EUR, príjem z prenájmu sály KD v sume 326,12 EUR, príjem z prenájmu bytov sume 

25 320,06 EUR a príjem za meteo stanicu v sume 50,00 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby : 220 

Administratívne poplatky – správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 1 515,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 029,41 EUR čo 

je 67,94 % plnenie.  

 

c)  iné nedaňové príjmy: 290, 291, 292 

  

Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

14 457,27 14 457,27 100,00 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 14 457,27 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

14 457,27 EUR.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z refundácie za testovanie COVID 19 

v sume 12 088,52 EUR, škody z prenájmu bytu v sume 414,54 EUR, príjmy z poistného 

plnenia – poškodený pomník v sume 1 735,00 EUR a príjmy z dobropisov v sume 219,21 

EUR.  

 

d) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 9 605,37 EUR bol skutočný príjem vo výške 9 605,37 

EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

DHZ – dobrovoľná požiarna ochrana 3 000,00 Dotácia DHZ 

ÚPSVaR Košice 3 200,83  Transfer z ÚPSVaR – ESF 

Štatistický úrad SR 2 280,83 Sčítanie obyvateľov DaB 2021 

Ministerstvo vnútra SR      18,00 Register adries 

Ministerstvo vnútra SR      81,51 REGOB 

Ministerstvo vnútra SR      24,20 Životné prostredie 

SPP a.s. 1 000,00 Tuzemský bežný grant 
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2. Kapitálové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

0,00 0,00 0,00 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

0,00 EUR.  

 

Prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0,00 EUR. 

 

Prijaté granty a transfery 

V roku 2021 obec neprijala žiadne  granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia 

COVID – 19 týkajúce sa kapitálových príjmov. 

 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

13 817,70 

 

13 817,70  100,00 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 13 817,70 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2021 v sume 13 817,70 EUR, čo predstavuje  100 % plnenie.  

 

V roku 2021 bol : 

 - prevedený zostatok prostriedkov z roku 2020, ktoré boli poskytnuté na základe  

   Dohody s ÚPSVaR Košice k projektu „Pracuj zmeň svoj život“  v celkovej sume    

   4 817,70 EUR. 

 - obci poskytnutý bankový úver v celkovej sume 9 000,00 EUR na úpravu cesty 

 „Slepá ulica“ v Slanskej Hute, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa    

19.10.2021, uznesenie č. 33/2021. 
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 
 

Výška výdavkov v roku 2021 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19. 

Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

151 734,03 145 673,20 96,00 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 151 734,03 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 145 673,20 EUR, čo predstavuje  96 % čerpanie.  

1. Bežné výdavky  

 Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

131 423,08                127 662,25                           97,14 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 131 423,08 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 127 662,25 EUR, čo predstavuje  97,14 % čerpanie.  

Vybrané ukazovatele výdavkovej časti :  

           Funkčná klasifikácia 

Schválený rozpočet na 

rok     Skutočnosť       % 

      

2021 po poslednej 

zmene   k 31.12.2021 

  

plnenia 

01.1.1 Výdavky verejnej        

  správy – obce 72 905,37 72 274,52 99,13 

01.1.2 Finančná a rozpočtová       

  oblasť   1 338,60 1 338,60 100,00 

01.6.0 Všeob. verejné služby       

  inde nešpecifikované 0,00 0,00 0,00 

01.7.0 Transakcie verejného        

  dlhu   25 260,01 22 686,54 89,81 

02.2.0 Civilná obrana        

  COVID – 19 8 648,99 8648,99 100,00 

03.2.0 Ochrana pred požiarmi 4 775,47 4 695,93 98,33 

04.1.2 Všeobecná pracovná       

  oblasť   9 990,55 9 990,55 100,00 

04.5.1 Cestná doprava 12 014,39 10 497,97 87,37 

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 5 104,60 4 551,91 89,17 

06.1.0 Rozvoj bývania 3 414,44 3 0175,20 93,00 

06.2.0 Rozvoj obcí 1 337,38 1 337,38 100,00 

06.4.0 Verejné osvetlenie 2 772,15 2 445,98 88,23 

08.1.0 Rekreačné a športové       

  služby   2 100,86 2 100,86 100,00 

08.2.0 Kultúrne služby 540,32 522,30 96,66 

08.3.0 

Vysielacie 

a vydavateľ-       

  ské služby 68,08 68,08 100,00 

08.4.0 

Náboženské a iné 

spolo-       

  čenské služby 1 462,82 1 338,39 91,49 
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Rozbor významných položiek bežného rozpočtu :  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  

Z rozpočtovaných výdavkov 39 027,33 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021  

v sume 39 027,33 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 22 881,04 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume  

22 881,04 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. 

 

Tovary a služby  

Z rozpočtovaných výdavkov 54 210,28 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume  

50 722,82 EUR, čo predstavuje 93,56 % čerpanie. 

 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 9 605,37 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume  

9 605,37 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. 

 

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

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov 5 699,06 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 

5 425,59 EUR, čo predstavuje 95,20 % čerpanie.  

 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

0,00                    0,00                      0 

 

 

 

Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

20 310,95                   18 010,95                88,67 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 20 310,95 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2021 v sume 18 010,95 EUR, čo predstavuje  88,67  % čerpanie.  
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  4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 
 

Hospodárenie obce   

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR   

Bežné  príjmy spolu 138 306,42 

Bežné výdavky spolu 127 662,25 

Bežný rozpočet + 10 644,17 

Kapitálové  príjmy spolu 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 0,00 

Kapitálový rozpočet  0,00 

Výsledok hospodárenia – prebytok + 10 644,17  

  
Príjmové finančné operácie  
 

13 817,70 

  Výdavkové finančné operácie  

 
- 18 010,95  

Rozdiel finančných operácií - 4 193,25 
  

PRÍJMY SPOLU   152 124,12 

VÝDAVKY SPOLU 145 673,20 

Hospodárenie obce  6 450,92 

Vylúčenie z prebytku  5 974,51 

Upravené hospodárenie obce 476,41 

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 : 
- rozdiel medzi tvorbou ( 3 225,97 EUR ) a výdavkami ( 2 558,11 EUR )  z fondu opráv    

a údržby v sume 667,86 EUR 

- výdavky projektu „Pracuj zmeň svoj život“ z Dohody č. 20/41/54X/290 z ÚPSVaR v celkovej 

sume 4.817,70 EUR , ktoré boli použité v roku 2020. 

- povinný prídel zo Sociálneho fondu za rok 2021 v celkovej sume 488,95 EUR. 

Výška prebytku/schodku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2021 ovplyvnená 

v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19. 

    Záverečný účet – návrh na rozdelenie 

Na základe zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách obec vytvára rezervný 

fond. V súlade s citovaným zákonom navrhujeme upravený výsledok rozpočtového 

hospodárenia previesť do Rezervného fondu v celkovej sume  476,41 EUR.  

 

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  1 782,92       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za r. 2020 

       

1 094,39 

 

KZ k 31.12.2021                           2 877,31 
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Sociálny fond 

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

sociálneho fondu upravuje Smernica o sociálnom fonde. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021 522,69   

Prírastky - povinný prídel  488,95                                     

               - ostatné prírastky 0,00     

Úbytky   - stravovanie  zamestnanci                   551,20   

               - regeneráciu PS, dopravu               0,00    

               - dopravné                           0,00  

               - ostatné úbytky                                                0,00    

KZ k 31.12.2021                                                       460,44                                        

 

 

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  6 557,65       

Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške  

0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu   

     - vrátka výpožičky minulých rokov 

3 125,97 

 

100,00      

Úbytky   - použitie fondu : 2 558,11       

KZ k 31.12.2021 7 225,51       

 

 

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 1 330 936,44 1 316 555,13 
Neobežný majetok spolu 1 330 936,44 1 296 749,17 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 
Dlhodobý hmotný majetok 1 262 812,70 1 247 959,87 
Dlhodobý finančný majetok 48 789,30 48 789,30 
Obežný majetok spolu 19 334,44 19 805,96 
z toho :   
Zásoby 0,00 161,28 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 
Krátkodobé pohľadávky  6 465,75 5 177,33 
Finančné účty  12 868,69 14 467,35 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 
Časové rozlíšenie  0,00 0,00 
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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   
Vlastné imanie  286 188,67 315 082,06 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 
Fondy 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia  286 188,67 315 082,06 
Záväzky 340 664,83 334 520,74 
z toho :   
Rezervy  0,00 0,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 1 199,46 0,00 
Dlhodobé záväzky 302 311,76 293 970,31 
Krátkodobé záväzky 8 210,77 7 601,59 
Bankové úvery a výpomoci 28 942,84 32 948,84 
Časové rozlíšenie 704 082,94 666 952,33 

 

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 2 209,70 2 209,70 0,00 

- zamestnancom 3 060,90 3 060,90 0,00 

- poisťovniam  1 923,92 1 923,92 0,00 

- daňovému úradu 407,07 407,07 0,00 

- bankám 22 887,17 22 887,17 0,00 

- štátnym fondom 0,00 0,00 0,00 

- ostatné záväzky – vrátky FOaÚ, 

kauciový účet za staré roky 

10 061,67 3 285,00 6 776,67 

Záväzky spolu k 31.12.2021 40 550,43 33 773,76 6 776,67 

 

Stav úverov k 31.12.2021  
 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2020 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2020 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2020 

Rok 
splatnosti 

 

ŠFRB Výstavba BD 

8b.j. 

257 370,60 8 191,36 2 812,64 180 267,51 r.2040 

ŠFRB Výstavba BD  

6 b.j. 

153 583,01 4 947,32 1 126,72 108 382,88 r.2041 

SZaRB Cyklotrasa 88 870,00 2 952,00  

 

553,25 12 137,91 r.2025 

PrimaBanka a.s. Municipálny 

úver 

9 779,26 1 092,00 214,90 2 499,26 r.2024 

PrimaBanka a.s. Úprava cesty 

„Slepá ulica“ 

9 000,00 750,00 21,55 8 250,00 r.2025 

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 
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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 

z toho::  

 

- skutočné bežné príjmy obce  125 913,27 

- skutočné bežné príjmy RO  0,00 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020* 125 913,27 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2021 z toho:  

- zostatok istiny z bankových úverov 22 887,17 

- zostatok istiny z pôžičiek 6 876,67 

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 3 285,00 

- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov 0,00 

- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 0,00 

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty 288 650,39 

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu 0,00 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021  

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 288 650,39 

- z úveru z Environmentálneho fondu  

- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ  

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 288 650,39 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021** 33 048,84 

 
Zostatok istiny k 31.12.2021** Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2020* 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

33 048,84 125 913,27 26,25 % 

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

 

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

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

z toho:  

 

- skutočné bežné príjmy obce  125 913,27 

- skutočné bežné príjmy RO  0,00 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020 125 913,27 

  

Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:  

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 443,71 

- dotácie zo ŠR 3 380,83 

- dotácie z MF SR ....  

- príjmy z náhradnej výsadby drevín  

- účelovo určené peňažné dary   

- dotácie zo zahraničia  

- dotácie z Eurofondov   

Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2020 122 088,73 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020* 122 088,73 

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

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821004 0,00 

- 821005 4794,00 

- 821007 13 216,95 

- 821009 0,00 

- 651002 789,70 

- 651003 4 635,89 

- 651004 0,00 
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Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021** 23 436,54 

Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2021** 

Skutočné upravené bežné príjmy 

k 31.12.2020* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

24 436,54 122 088,73 19,19 % 

 

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

 

 

8. Informácie o nákladoch a výnosoch  

 

VÝNOSY  

   Druh výnosov Popis (č.účtu a názov)   Suma v  € 

Tržby za vlastné výkony a tovar 601 - Tržby za vlastné výrobky 0,00 

  602 - Tržby z predaja služieb 360,27 

Daňové a colné výnosy a výnosy 632 - Daňové výnosy samosprávy 81 976,71 

z poplatkov 633 - Výnosy z poplatkov 4 554,89 

Ostatné pokuty 644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky    

            z omeškania 717,47 

Ostatné výnosy z prevádzkovej 

činnosti 

648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti –        

výnosy z prenájmu bytov 28 077,91 

Zúčtovanie rezerv a opravných 653 - Zúčtovanie ostatných rezerv    

položiek z prevádzkovej činnosti          z prevádzkovej činnosti 0,00 

Výnosy z transférov a rozpočtových  693 - Výnosy samosprávy z bežných transférov 24 689,63 

príjmov v obciach, VÚC a v RO a 

PO 694 - Výnosy samosprávy z kapit. transférov 24 468,67 

zriadených obcou alebo VÚC 697 - Výnosy samosprávy z bežných transférov   

  od ostatných subjektov mimo verejnej správy 4 000,00 

   

NÁKLADY    

   Druh nákladov Popis (č.účtu a názov)   Suma v  € 

Spotrebované nákupy 501 - Spotreba materiálu 25 005,61 

  502 - Spotreba energie 3 425,70 

Spotrebované služby 511 - Opravy a udržiavanie 1 376,11 

  512 - Cestovné 23,30 

  513 - Náklady na repré 1 412,43 

  518 - Ostatné služby 20 078,54 

Osobné náklady 521 - Mzdové náklady 50 326,05 

  524 - Zákonné sociálne poistenie 16 869,24 

  527 - Zákonné sociálne náklady 2 351,30 

Dane a poplatky 538 - Ostatné dane a poplatky 118,08 

Ostatné náklady na prevádzkovú 544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omešk. 0,00 

činnosť 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omešk. 0,00 

  546 - Odpis pohľadávky 792,10 

  548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 755,62 

Odpisy , rezervy a opravné položky 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného   

z prevádzkovej činnosti a finančnej          a  hmotného majetku 27 973,60 
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činnosti a zúčtovanie časového 558 - Tvorba opravných položiek    

rozlíšenia           z prevádzkovej činnosti 12 522,60  

Finančné náklady 562 - Úroky 4 735,10 

  568 - Ostatné finančné náklady 1 624,55 

Mimoriadne náklady 572 - Škody 0,00 

Náklady na transfery a náklady 

585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce 

alebo   

z odvodu príjmov z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným   

  subjektom verejnej správy 700,00 

Náklady na ostatné transfery  587 – Vrátená časť príspevku z ÚPSVaR za PN 523,70 

 

 

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči :  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám štátnemu rozpočtu 

b) štátnym fondom 

c) rozpočtom iných obcí 

d) rozpočtom VÚC 

e) ostatným právnickým a fyzickým osobám 

 

 

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec 

finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 

založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, 

ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy 

k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 

 

 

 

a) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu v roku 2021 

 

Poskytovateľ  Účelové určenie  Poskytnutá suma      Použitá suma 

MV SR  REGOB    81,51 €  81,51 € 

MV SR  Register adries   18,00 €  18,00 € 

MV SR  Životné prostredie   24,20 €  24,20 € 

Štatistický úrad SR SOBD 2021          2 280,83 €        2 280,83 € 

 

Tieto výdavky boli použité a riadne vyúčtované v zmysle pokynov roku 2021. 

 

 

b) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám v roku 2021 

Obec Slanská Huta nie je zriaďovateľom žiadnych právnických osôb. 

 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom v roku 2021 

Obec Slanská Huta nemala poskytnutú dotáciu zo štátneho fondu. 

       Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. 

 

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí v roku 2021 
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Obec Slanská Huta poskytla v roku 2021 dotáciu 700,00 EUR obci Nový Salaš pre 

potreby MŠ. 

 

 

 

e) Finančné usporiadanie peňažných fondov obce Slanská Huta v roku 2021 

 

Obec Slanská Huta podľa zákona o rozpočtových pravidlách č.583/2004 Z.z. v znení 

neskorších predpisov § 15 vytvára peňažné fondy. Zdrojom peňažných fondov je 

prebytok hospodárenia rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok. 

 

f) Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám v roku 2021 

 

        Obec Slanská Huta neposkytla v roku 2021 žiadnu dotáciu právnickým a fyzickým 

osobám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Návrh uznesenia: 

 

A. berie na vedomie 

1.Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce Ing. Juraja 

Moseja  k záverečnému účtu obce Slanská Huta za rok 2021. 

 

 
B. schvaľuje 

1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Slanská Huta a celoročné 

hospodárenie za rok 2021 bez výhrad. 

2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške  476,41  EUR. 

 

 


