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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 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 16,12.2020 uznesením č. 13/2020
Rozpočet bol zmenený trikrát:
- prvá zmena schválená dňa 31.03.2021 rozpočtovým opatrením – starosta obce
- druhá zmena schválená dňa 16.06.2021 rozpočtovým opatrením – starosta obce
- tretia zmena schválená dňa 15.12.2021 uznesením č. 11/2021
Rozpočet obce k 31.12.2021

Schválený rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

146283

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
170447,80

146283
0
0

168243
270
1934,80

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

145679

166284

138239
4440
3000

153834
6050
6400

604

4163,80
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
170 447,80

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

170 768,93

100,19

Z rozpočtovaných celkových príjmov 170 447,80 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
170 768,93 EUR, čo predstavuje 100,19 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
168 243

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

168 564,13

100,19

Z rozpočtovaných bežných príjmov 168 243 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
168 564,13 EUR, čo predstavuje 100,19 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
149 915

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

150 320,50

100,27

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 126 940,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 126 947,20 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100, %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 12 725 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 12 783,47 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100.45 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 8 824,03 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 3 934,94 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 24.50 EUR.
Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 12 783,43 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky
na dani z nehnuteľností v sume 174,86 EUR.
Daň za psa z rozpočtovaných 450 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 s sume 498,30 EUR,
čo predstavuje plnenia na 110,73 %.
Daň za užívanie verejného priestranstva - 0 EUR
Daň za nevýherné hracie prístroje - 0 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad z rozpočtovaných 9 800 EUR bol
skutočný príjem k 31.12.2021 s sume 10 091,53 EUR, čo predstavuje plnenia na 102,97 %.
Obec eviduje pohľadávky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume: 4 828,09 EUR
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

3000

3085,31

102,84
4

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 310 EUR, čo je 103,3 %
plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 1540 EUR a príjem
z prenajatých budov a priestorov v sume 40 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 1 300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 307,00 EUR, čo je
100,05 % plnenie.
Poplatky a platby za predaja tovarov a služieb
Z rozpočtovaných 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 109,00 EUR, čo je
54,5 % plnenie. Prevažne ide o predaj kompostérov, smetných nádob, príjem za použitie
miestneho rozhlasu,...
Iné nedaňové príjmy:
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 0 EUR, bol skutočný príjem vo výške 89,31 EUR,
čo predstavuje % plnenie.

c) prijaté granty a transfery zo ŠR a subjektov mimo VS
Z rozpočtovaných grantov a transferov 15 598 EUR bol skutočný príjem vo výške 15 158,32
EUR, čo predstavuje 97,18 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Dotácia požiarna ochrana

Suma v EUR
3000

Ministerstvo vnútra SR, REGOB
KÚŽP, Životné prostredie
Cestná doprava
Ministerstvo vnútra SR, register adries
Ministerstvo vnútra SR
ÚPSVaR
Štatistický úrad SR

168,96
50,17
22,12
24,40
8 630
302
2960,67

Účel
Príspevok na materiálno - tech.
zabez. DHZ
Transfer na obyvateľov
Transfer na starostlivosť o ŽP
Transfer na miestne komunikácie
Transfer na register adries
COVID
Rodinné prídavky
Sčítanie domov a bytov 2021

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
0

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

270

0

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0 EUR, bol skutočný príjem vo výške 270 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie. Predaj pozemku.

5

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
1 934,80

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

1 934,80

100

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 1 934,80 EUR, bol skutočný príjem vo výške
1 934,80 EUR, čo predstavuje 100 %. Čerpanie rezervného fondu obce.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
166 284,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

169 743,41

102,11

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 166 284,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 169 743,41 EUR, čo predstavuje 102,11 % čerpanie.

1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej
zmene
153 834

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

157 091.41

102,11

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 153 834 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 157 091,41 EUR, čo predstavuje 102,11% čerpanie.
v tom :
Funkčná klasifikácia
Rozpočet
Skutočnosť
% plnenia
Výdavky verejnej správy – mzdy
Výdavky verejnej správy – odvody
Výdavky verejnej správy – tovary a služby
Výdavky verejnej správy – transfery
Výdavky verejnej správy - ŠR
Ekonomická oblasť
Ostatné všeob. verejné služby – voľby ŠR
Civilná obrana
Civilná obrana ŠR
Ochrana pred požiarmi
Ochrana pred požiarmi – dotácia DPO
Výstavba
Cestná doprava – správa a údržba ciest
Cestná doprava – správa a údržba ciest –
ŠR
Nakladanie s odpadmi
Ochrana prírody a krajiny
Ochrana prírody a krajiny – ŠR
Rozvoj obcí - mzdy
Rozvoj obcí - odvody

43 490
16293
28488
1200
200
2500
0
1500
8630
2100
3000
4080
14832

43976,16
11483,18
27423,82
1050,80
0
2721,86
0
1216,57
8630
2390,30
3000
4237,08
12558,60

101,1
70,47
96,26
87,57
00
108,87
0
97,20
100
113,82
100
103,85
84,6

22,00

22,12

100,50

11828

12558,60
0
50,17
4289,28
2203,21

106,18
0
106,74
99,75
108,80

47
4300
2025
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Rozvoj obcí – tovary a služby
Verejné osvetlenie
Rekreácia, kultúra a náboženstvo –
kultúrne služby
Vysielacie a vydavateľské služby
Rekreácia, kultúra a náboženstvo – Dom
smútku
Vzdelávanie CVČ
Dávky sociálne zabezpečenie – potraviny

Spolu

4460
12760

3289,72
12938,84

73,76
101,4

3053

2008,73

65,8

200

105,36

52,68

1498

937,01

62,55

00
353

0
0

0

153 834

157 091,41

102,11

.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 43 490 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 43976,16
EUR, čo je 101,12 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky všetkých zamestnancov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 19725 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 20 761,73
EUR, čo je 105,25 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 79 464 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 81 374,48
EUR, čo je 102,40 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú
cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom,
odmeny z dohôd, odmeny poslancom OZ a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 15209,32 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
15209,32 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 550 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 497,50 EUR,
čo predstavuje 90,45 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
6050

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

6252

103,33

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 6050 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 6252 EUR, čo predstavuje 103,33 % čerpanie.

k 31.12.2021

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Územný plán obce Turčiansky Peter – dodatok č. 5
Z rozpočtovaných 1 770 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 1 770 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
b) Projektová dokumentácia chodník Turčiansky Peter – Košťany nad Turcom
Z rozpočtovaných 42 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 42 EUR, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie.
c) Realizácia nových stavieb – verejné osvetlenie Rázstoky
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Z rozpočtovaných 4 440 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 4 440 EUR, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie.

3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2021po poslednej zmene
6 400

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

6 400

100,00

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 6 400 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
6 400 EUR, čo prestavuje 100 % čerpanie.
Čerpanie rozpočtu vo finančných operáciách predstavuje splácanie úveru Prima Banka
Slovensko, a.s.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR

Bežné príjmy spolu

168564,13

Bežné výdavky spolu

157091,14
+11472,99
270
6252
-5982
5490,99

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce

1934,80
6400
-4465,20
170768,93
169743,14
1025,79

Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku
Upravené hospodárenie obce

Výsledok hospodárenia je 5 490,99 EUR vypočítaný 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,
Prebytok hospodárenia po započítaní finančných operácií je 1 025,79
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo
výške 1 025,79 EUR

4. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
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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
ZS k 1.1.2021
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu

Suma v EUR
1010,3
6234,36
0
0
0

- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021

0
0
7244,66

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. Obec vedie samostatný účet sociálneho fondu.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2021
Prírastky - povinný prídel - 1,30
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie

Suma v EUR
331,82
636,63

%

405,6

- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
562,85

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

ZS k 1.1.2021 v EUR
KZ k 31.12.2021v EUR
288190,17
279281,06
275286,43
266037,43
10840,00
208581,06
55 865,37
11873,62

11024,00
199148,06
55 865,37
11525,60

312,00

516,00
0

2055,05
9506,57

2139,03
9230,57
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Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

1030,12

1718,03

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2021 v EUR
KZ k 31.12.2021v EUR
288190,17
279281,06
177039,01
179649,51

177039,01
101666,70

179649,51
89970,31

600,00

600,00

60641,82
12124,88
28300,00
9484,46

55692,85
11777,46
21900,00
9661,24

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
Stav záväzkov k 31.12.2021
Druh záväzku

z toho v lehote
splatnosti

Záväzky celkom
k 31.12.2021 v EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
- transfery a ostatné zúčtovania

3724,29
2171,26
701,91

3724,29
2171,26
701,91

5180,00
0
11777,46

5180,00
0
11777,46

z toho po lehote
splatnosti

0,00

Stav úverov k 31.12.2021
Veriteľ

Účel

Prima banka
Slovensko
as..

Rekonštrukcia
a modernizácia
miestnych komunikácií

Výška
poskytnut
ého úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2021

Ročná splátka
úrokov
za rok 2021

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2021

40 000

0

1,60 % p.a.

21 900

Rok
splatnosti

25.2.2028

8.Hospodárenie 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 neposkytla dotácie na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 17/2018
zo dňa 17.10.2018, 40 EUR/1 žiak.
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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-

10.Podnikateľská činnosť
Obec Turčiansky Peter v roku 2021 nepodnikala.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)
f)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC
ostatným organizáciám

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 v roku 2021 nezriadila žiadnu rozpočtovú ani príspevkovú organizáciu.
Obec v roku 2021 nezaložila žiadnu právnickú osobu.

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-

Ministerstvo
vnútra SR
OÚ Žilina
MDVaRR SR
MV SR
MV SR
MV SR

Transfer na hlásenie pobytu
občana
Transfer na živ. prostredie
Transfer na úsek dopravy
Transfer na register adries
Sčítanie obyvateľov domov
a bytov
COVID

BV
BV
BV
BV
BV
BV

168,96

168,96

0,00

50,17
22,12
24,40
2960,67

50,17
22,12
24,4
2960,67

0,00
0,00
0,00
0,00

8630

8630

0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
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Obec neprijala žiadnu dotáciu od štátneho fondu.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Obec
Košťany
nad
Turcom
–
spoločný
stavebný úrad

4 237,08

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

4 237,08

0,00

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec neprijala žiadnu dotáciu od VÚC
f) Finančné usporiadanie voči občianskym združeniam, nadáciám, záujmovým organizáciám
Organizácia

DPO SR Bratislava

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

3000,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

3000,00

0,00

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Bola využitá možnosť zostavenia a predkladania rozpočtu obce bez programovej štruktúry
v zmysle § 4, ods. 5 zákona č. 538/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách, v znení neskorších
zmien a doplnkov.

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za
rok 2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora 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 1 025,79 EUR
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