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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 prebytkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16. 12. 2020 uznesením č. 149/2020. 

Rozpočet bol zmenený jedenkrát: 

- prvá zmena schválená dňa 14. 12. 2021 uznesením č. 217/2021. 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2021 

 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 553 050,00 1 362 964,61 

z toho :   

Bežné príjmy 548 050,00 622 860,71 

Kapitálové príjmy 5 000,00 307 411,68 

Finančné príjmy 0,00 432 692,22 

Výdavky celkom 553 050,00 1 362 964,61 

z toho :   

Bežné výdavky 527 050,00 571 511,37 

Kapitálové výdavky 0,00 765 453,24 

Finančné výdavky 26 000,00 26 000,00 

Rozpočtové hospodárenie obce 0,00 0,00 
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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 

1 362 964,61 1 375 834,88 100,94 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 362 964,61 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 

v sume 1 375 834,88 EUR, čo predstavuje 100,94 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

622 860,71 634 315,46 101,84 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 622 860,71 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

634 315,46 EUR, čo predstavuje 101,84 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

477 206,00 477 977,38 100,16 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 423 400,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 421 536,08 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 99,56 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 30 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 33 291,77 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 110,97 % plnenie.  

K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 5 819,50 EUR. 

 

Daň za psa   
Z rozpočtovaných 300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 308,00 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 102,67 % plnenie.  

K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 59,50 EUR. 

 

Daň za ubytovanie 

Z rozpočtovaných 40,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 38,50 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 96,25 % plnenie.  

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  

Z rozpočtovaných 23 466,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 17 911,93 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 76,33 % plnenie.  

K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky za komunálny odpad v sume 20 101,84 EUR. 

 

Poplatok za rozvoj 

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 4 891,10 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 4 891,10 % plnenie.  

K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky za rozvoj v sume 711,20 EUR. 
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b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

24 650,00 26 181,39 106,21 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 4 382,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 4 420,92 EUR, čo je 

100,89 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 238,40 

EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 4 080,07 EUR a 102,45 EUR 

príjem z dividend. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 5 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 5 889,90 EUR, čo je 

117, 80 % plnenie.  Uvedený príjem predstavuje príjem z poplatkov v sume 5 889,90 EUR. 

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb: 

Z rozpočtovaných 9 850,00 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2021 v sume 11 369,55 EUR, čo 

je 115,43 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z a rozhlas a priestranstvo v sume 51,50 

EUR, príjem za nájomné zmluvy za hrobové miesto v sume 1 521,50,  príjem za školné v sume 1 

660,00 EUR a príjem za stravné ŠJ v sume 8 136,55 EUR. 

Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby: 

Z rozpočtovaných 4 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2021 v sume 4 418,22 EUR, čo 

je 98,18 % plnenie.  

 

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio 

Z rozpočtovaných 150,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 82,80 EUR, čo je 

55,20 % plnenie. 

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

4 516,24 4 458,40 98,72 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 4 516,24 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

4 458,40 EUR, čo predstavuje 98,72 % plnenie.  

Uvedený príjem predstavuje príjem z náhrad z poistného plnenia v sume 2 842,16 EUR a príjem 

z refundácie v sume 1 616,24 EUR. 

 

d) prijaté granty a transfery 

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

117 256,47 125 698,29 107,20 

 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 117 256,47 EUR bol skutočný príjem vo výške 

125 698,29 EUR, čo predstavuje 107,20 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

ÚPSVaR 3 948,70 Stravné pre deti v hmotnej núdzi 

ÚPSVaR 49,80 Školské potreby pre deti v HN 

ÚPSVaR 759,90 Rodinné prídavky 
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Ministerstvo vnútra SR 37 836,86 MOPS 

Okresný úrad Prešov – CDaPK 47,65 Cestná doprava 

Okresný úrad Prešov – ŽP 108,09 Životné prostredie 

Okresný školský úrad Prešov  5 845,00 Školstvo – 5. ročné deti 

Okresný úrad Kežmarok 425,19 REGOB, register adries 

Ministerstvo vnútra Kežmarok 28 215,00 Dotácia na COVID-19 

Dobrovoľná požiarna ochrana SR 3 000,00 Dotácia pre hasičov 

Implementačná agentúra MPSVaR 19 863,43 Príjem za TSP 

Metod.-pedagogické centrum Prešov 18 290,90 Príjem za ŠŠP a PA 

Ministerstvo vnútra SR 3 584,77 Sčítanie SODB 

Ministerstvo vnútra SR 3 723,00 Rozvojový projekt MŠ 

 

Granty a transfery boli účelovo učené 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 

307 411,68 307 411,68 100,00 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 307 411,68 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 

v sume 307 411,68 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.  

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  

Z rozpočtovaných 5 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 16 931,00 EUR, čo 

predstavuje 338,62 % plnenie. 

 

Granty a transfery 

Z rozpočtovaných 290 480,68 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 290 480,68 EUR, 

čo predstavuje 100,00 % plnenie. 

 

Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

SIEA Bratislava 147 708,23 Zníženie energetickej náročnosti 

budov Obecný úrad  

Ministerstvo vnútra SR Bratislava 142 772,45 Dobudovanie systému triedeného 

zberu v obci 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

432 692,22 434 107,74 100,33 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 432 692,22 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2021 v sume 434 107,74 EUR, čo predstavuje 100,33 % plnenie. 

 

V roku 2021 bola použitá nevyčerpaná dotácia z r. 2019 zo ŠR účelovo určená na oplotenie 

ihriska v sume 9 000,00 EUR.   

V roku 2021 bola tiež použitá nevyčerpaná dotácia z Environmentálneho fondu určená na 

kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku 2020 v sume 388 692,22 

EUR, a to na stavebné práce na ČOV v obci Malý Slavkov, ďalej bola použitá nevyčerpaná 

dotácia zo ŠR účelovo určená na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom 
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roku 2020 v sume 20 000,00 EUR, a to na projektovú dokumentáciu na cyklotrasy a nevyčerpané 

prostriedky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok účelovo určené na bežné výdavky 

poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku 2020 v sume 1 415,52 EUR, a to na podporu 

výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. 

V roku 2021 bola prijatá finančná zábezpeka od firmy INTERBAU s.r.o. Brezovica na verejné 

obstarávanie k projektu Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Malý Slavkov – I. etapa 

v sume 15 000,00 EUR. 

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 
 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

1 362 964,61 1 343 496,21 98,57 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 362 964,61 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 1 343 496,21 EUR, čo predstavuje 98,57 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

571 511,37 541 235,99 94,70 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 571 511,37 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 541 235,99 EUR, čo predstavuje 94,70 % čerpanie.  

 

v tom: 

Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Plánovanie, manažment a kontrola 55 000,00 56 791,58 103,26 

Interné služby 13 000,00 9 015,36 69,35 

Bezpečnosť 7 600,00 2 084,80 27,43 

Odpadové hospodárstvo 18 000,00 13 181,13 73,23 

Komunikácie 3 000,00 1 072,00 35,73 

Doprava 2 200,00 2 034,72 92,49 

Vzdelávanie 141 354,90 125 424,87 88,73 

Kultúra 5 000,00 3 510,00 70,20 

Sociálne služby 100,00 49,79 49,79 

Administratíva 99 000,00 91 555,21 92,48 

Správa obce 110 000,00 107 074,13 97,34 

Dotácie organizáciám, združeniam 0,00 298,68 298,68 

Voľby, AČ, dotácie zo ŠR 117 256,47 129 143,72 110,14 

Spolu 571 511,37 541 235,99 94,70 

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 253 393,20 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 

245 793,92 EUR, čo je 97,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,  

terénnych sociálnych pracovníkov, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva. 
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Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 91 493,80 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 

90 432,05 EUR, čo je 98,84 % čerpanie.  

 

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 224 124,37 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 

202 195,93 EUR, čo je 90,22 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, 

ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za 

nájom a ostatné tovary a služby. 

 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 2 500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 

2 814,09 EUR, čo predstavuje 112,56 % čerpanie. 

 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

765 453,24 777 000,22 101,51 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 765 453,24 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 777 000,22 EUR, čo predstavuje 101,51 % čerpanie.  

 

v tom: 

Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Bezpečnosť 0,00 2 772,00 2 772,00 

Správa obce 765 453,24 774 228,22 101,15 

Spolu 765 453,24 777 000,22 101,51 

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení 

Z rozpočtovaných 3 455,60 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 7 042,78 EUR, 

čo predstavuje 203,81 % čerpanie.  

b) Prípravná a projektová dokumentácia 

Z rozpočtovaných 21 732,20 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 24 920,00 

EUR, čo predstavuje 114,67 % čerpanie.  

c) Realizácia nových stavieb, rekonštrukcia a modernizácia 

Z rozpočtovaných 740 265,44 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 742 265,44 

EUR, čo predstavuje 100,27 % čerpanie. 

 

3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

26 000,00 25 260,00 97,15 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 26 000,00 EUR na splácanie istiny 

z prijatých úverov bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 25 260,00 EUR, čo predstavuje 

97,15 % čerpanie.  
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou 

Záverečného účtu.  

 

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 634 315,46 

z toho : bežné príjmy obce  634 315,46 

Bežné výdavky spolu 541 235,99 

z toho : bežné výdavky  obce  541 235,99 

Bežný rozpočet 93 079,47 

Kapitálové  príjmy spolu 307 411,68 

z toho : kapitálové  príjmy obce  307 411,68 

Kapitálové  výdavky spolu 777 000,22 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  777 000,22 

Kapitálový rozpočet  - 469 588,54 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 376 509,07 

Vylúčenie z prebytku  - 22 614,21 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 399 123,28 

Príjmové finančné operácie  434 107,74 

Výdavkové finančné operácie 25 260,00 

Rozdiel finančných operácií                               408 847,74 
PRÍJMY SPOLU   1 375 834,88 

VÝDAVKY SPOLU 1 343 496,21 

Hospodárenie obce  32 338,67 
Vylúčenie z prebytku - 22 614,21 

Upravené hospodárenie obce 9 724,46 

 

Prebytok rozpočtu v sume 9 724,46 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, v sume 9 724,46 EUR  navrhujeme použiť na:

   

-  tvorbu rezervného fondu 9 724,46 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 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 

278,27 EUR, 

b) nevyčerpané prostriedky z Ministerstva vnútra Bratislava účelovo určené na bežné 

výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 657,14 EUR, a to 

SODB 2021, 

c) nevyčerpané prostriedky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok účelovo 

určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume        

1 787,70 EUR, a to na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, 
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d) nevyčerpané prostriedky z miestneho poplatku za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z. z. 

o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume  

4 891,10 EUR, 

e) prijatá finančná zábezpeka od firmy INTERBAU s.r.o. Brezovica na verejné obstarávanie 

k projektu Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Malý Slavkov – I. etapa v sume 

15 000,00 EUR, 

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

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

9 724,46 EUR.  

 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov 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 14 100,03 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

13 444,41 

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

0,00 

                - z finančných operácií 0,00 

Úbytky   - použitie rezervného fondu :  0,00 

               - krytie schodku rozpočtu 0,00 

               - ostatné úbytky  0,00 

KZ k 31.12.2021 27 544,44 

 

 

Sociálny fond 

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

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021 516,45    

Prírastky - povinný prídel - 1 %                    2 049,32 

Úbytky   - ostatné úbytky                     2 287,50 

KZ k 31.12.2021 278,27 
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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 4 438 709,12 4 082 030,55 

Neobežný majetok spolu 3 888 494,51 3 924 548,80 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 1 883,10 1 569,25 
Dlhodobý hmotný majetok 3 773 267,56 3 809 635,70 
Dlhodobý finančný majetok 113 343,85 113 343,85 

Obežný majetok spolu 548 562,91 157 124,04 
z toho :   
Zásoby 0,57 2,29 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 
Dlhodobé pohľadávky 21 483,06 0,00 
Krátkodobé pohľadávky  13 474,80 8 843,74 
Finančné účty  513 604,48 148 278,01 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  1 651,70 357,71 

 

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 4 438 709,12 4 082 030,55 

Vlastné imanie  1 614 589,37 1 723 502,74 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 
Fondy 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia  1 614 589,37 1 723 502,74 

Záväzky 1 362 410,15 397 817,47 
z toho :   
Rezervy  1 050,00 1 050,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 407 720,54 145 217,29 
Dlhodobé záväzky 516,45 278,27 
Krátkodobé záväzky 722 813,14 46 221,89 
Bankové úvery a výpomoci 230 310,02 205 050,02 

Časové rozlíšenie 1 461 709,60 1 960 710,34 
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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 5 701,82 5 701,82 0,00 

- zamestnancom 13 732,77 13 732,77 0,00 

- poisťovniam  9 047,52 9 047,52 0,00 

- daňovému úradu 1 969,81 1 969,81 0,00 

- štátnemu rozpočtu 0,00 0,00 0,00 

- bankám 0,00 0,00 0,00 

- štátnym fondom 0,00 0,00 0,00 

- ostatné záväzky 15 769,97 15 769,97 0,00 

Záväzky spolu k 31.12.2021 46 221,89 46 221,89 0,00 

 

Stav úverov a návratných finančných výpomoci (NFV) 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 

 

SZRB Splašková 

kanalizácia 

141 447,30 119 964,24 237,58 21 483,06 r. 2022 

SZRB Modernizácia 

ver. osvetlenia 

229 554,96 25 260,00 1 515,95 162 194,96 r. 2028 

Ministerstvo 

financií SR 

NFV 21 372,00 0,00 0,00 21 372,00 r. 2027 

 

V roku 2018 obec prijala úver na predfinancovanie realizácie projektov: „Výstavba splaškovej 

kanalizácie v obci Malý Slavkov“  v sume 119 964,24 EUR a v roku 2019 v sume 21 483,06 

EUR. V roku 2019 bol splatený vo výške 119 964,24 EUR, zostatok k 31. 12. 2021 je 21 483,06 

EUR. 

 

V roku 2018 obec prijala úver na financovanie projektu „Modernizácia verejného osvetlenia 

v Malom Slavkove“ v sume 84 158,35 Eur. V roku 2019 obec prijala úver na splatenie úveru 

z roku 2006 vo výške 26 534,59 EUR a na rekonštrukciu Materskej školy v sume 118 862,02 

EUR. V roku 2019 bol splatený úver vo výške 16 840,00 EUR. V roku 2020 bol splatený úver vo 

výške 25 260,00 EUR a v roku 2021 v sume 25 260,00 EUR. Nesplatený úver k 31. 12. 2021 je 

vo výške 162 194,96 EUR. 

 

V roku 2020 bola prijatá dlhodobá návratná finančná výpomoc z Ministerstva financií SR 

Bratislava v sume 21 372,00 EUR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie 

výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 

schválená Obecným zastupiteľstvom dňa 17.09.2020 uznesením č. 137/2020. Prvá splátka v roku 

2024 a posledná splátka v roku 2027. Dlžník môže predčasne splatiť celkovú sumu poskytnutej 

finančnej výpomoci alebo jej časť. 

 

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 
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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:  

607 853,05 

- skutočné bežné príjmy obce  607 853,05 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020 607 853,05 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:  205 050,02 

- zostatok istiny z bankových úverov 162 194,96  

- zostatok istiny z pôžičiek 0,00 

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 21 372,00 

- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov 0,00 

- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie 

projektov EÚ 

21 483,06 

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty 0,00 

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu 0,00 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021 205 050,02 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:   21 483,06 

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 0,00 

- z úveru z Environmentálneho fondu 0,00 

- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 21 483,06 

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu 

obce 

21 483,06 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021 183 566,96 

 

 

Zostatok istiny k 31.12.2021 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2020 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

183 566,96 607 853,05 30,20 % 

 

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:  

607 853,05 

- skutočné bežné príjmy obce  607 853,05 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020 607 853,05 

Bežné príjmy obce a RO znížené o:  125 698,29 

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 580,93 

- dotácie zo ŠR 31 894,30 

- dotácie z MV SR 73 359,63 

- dotácie z Implementačnej agentúry 19 863,43 

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2020 482 154,76 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020* 482 154,76 

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 

k 31.12.2021 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

25 260,00 

- 821005 25 260,00 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021** 25 260,00 

 

Suma ročných splátok 

vrátane úhrady výnosov za 

rok 2021** 

Skutočné upravené bežné 

príjmy k 31.12.2020* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

25 260,00 482 154,76 0,05 % 
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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 žiadnej príspevkovej organizácie. 

 

 

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 žiadne dotácie právnickým osobám, fyzickým osobám - 

podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo 

verejnoprospešný účel.  

 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec Malý Slavkov nemá 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 neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu s právnickými osobami. 

 

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 - 

     

ÚPSVaR 

Kežmarok 

Stravné pre deti v hmotnej núdzi 3 948,70 2 161,00 1 787,70 

ÚPSVaR 

Kežmarok 

Školské potreby pre deti v HN 49,80 49,80 0,00 
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ÚPSVaR 

Kežmarok 

Rodinné prídavky 759,90 759,90 0,00 

Okresný úrad 

Prešov 

Školstvo – 5. ročné deti 5 845,00 5 845,00 0,00 

Okresný úrad 

Prešov 

Cestná doprava 47,65 47,65 0,00 

Okresný úrad 

Prešov 

REGOB, register adries 425,19 425,19 0,00 

Okresný úrad 

Prešov 

Životné prostredie 108,09 108,09 0,00 

Fond sociálneho 

rozvoja 

Terénna sociálna práca 19 863,43 19 863,43 0,00 

Dobrovoľná 

požiarna ochrana 

Dotácia pre hasičov 3 000,00  3 000,00  0,00 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Dotácia – COVID-19 28 215,00 28 215,00 0,00 

Ministerstvo 

vnútra SR 

MOPS 37 836,86 37 836,86 0,00 

Metodicko-

pedagogické 

centrum Prešov 

Dotácia na špeciálneho pedagóga 

a pedagogického asistenta v MŠ 

18 290,90 18 290,90 0,00 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Sčítanie SODB 3 584,77  2 927,63 657,14 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Rozvojový projekt v MŠ 3 723,00 3 723,00 0,00 

SIEA Bratislava Zníženie energetickej náročnosti 

budovy Obecný úrad  

147 708,23 147 708,23 0,00 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Dobudovanie systému triedeného 

zberu v obci 

142 772,45 142 772,45 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 neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu s inými obcami. 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu s VÚC. 

 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
 

Obec Malý Slavkov neuplatňuje programový rozpočet pre rok 2021 na základe uznesenia 

Obecného zastupiteľstva č. 149/2020 zo dňa 16. 12. 2020. 

 

 

 

 

 


