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ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE UŇATÍN ZA ROK 2021 

 
   

  

1 ROZPOČET OBCE NA ROK 2021 

 
 Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce Uňatín bol rozpočet obce na 

rok 2021. Obec Uňatín v roku 2021 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 bol na rok 2021 zostavený 

ako prebytkový.  

 Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021. 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13. 12. 2020 uznesením č. 40/2020.  

Rozpočet bol zmenený tri krát: 

- prvá  zmena schválená obecným zastupiteľstvom dňa 30.04.2021   uznesením č.   

14/2021 

- druhá zmena schválená obecným zastupiteľstvom dňa 16.10.2021 uznesením č. 

28/2021 ,  

- tretia zmena schválená  dňa 31. 12.2021 rozpočtovým opatrením starostu obce č. 1/2021 

 
 

Rozpočet obce k 31. 12. 2021 v celých € 

 

 

 

 

 

 

 

 Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť 

rozpočtu  

Plnenie v % 

schválený 

Plnenie v % 

upravený 

Príjmy celkom  

z toho: 

60 383,00 76 795,46 75 805,65 125,60 99,00 

Bežné príjmy 58 383,00 67 443,33 68 453,52 117,30 101,00 

Kapitálové príjmy          0,00   7 352,13   7 352,13     0,00 100,00 

Finančné príjmy   2 000,00   2 000,00   0,00   0,00      0,00 

Výdavky celkom 

z toho: 

60 270,00 76 246,69 69 860,58 116,00  92,00 

Bežné výdavky 55 270,00 63 223,86 59 837,75 108,30 95,00 

Kapitálové výdavky   5 000,00   13 022,83   10 022,83  200,50 77,00 

Finančné výdavky          0,00          0,00          0,00     0,00  0,00 

Rozpočet obce      113,00     548,77   5 945,07   
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2 ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2021 V € 

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31. 12. 2021 % plnenia 

76 795,46 75 805,65 99,00 

 

 Z rozpočtovaných celkových príjmov 76 795,46 €, bol skutočný príjem k 31. 12. 2021 

v sume 75 805,65 €, čo predstavuje 99,00 % plnenie. 

 

2. 1  Bežné príjmy 

 

a) daňové príjmy:  
 

  z toho:  

 EK 111 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve   

 Výnos dane z príjmov poukázaný obci Uňatín pre rok 2021 bol prijatý vo výške         

42 772,75 €. Obec Uňatín vo svojom rozpočte pre rok 2021 rozpočtovala 42 772,75 €, čo 

predstavuje plnenie na 100,00 %. 
  

 EK 121 Daň z nehnuteľností 

 Z rozpočtovaných 7 330,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 8 564,05 €, čo 

predstavuje 116,90 %  plnenie.  
 

Z toho: Rozpočet na rok 

2021 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 
% plnenie 

121 001 Daň z pozemkov 6 330,00 7 410,77 117,10 

121 002 Daň zo stavieb  1 000,00 1 153,28 115,40 
 

 EK 133 Miestne dane a miestne poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný 

odpad a daň za psa 

 Z rozpočtovaných 3 644,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2021 v sume 3 638,78 €, čo 

predstavuje 99,90 % plnenie.  
 

Z toho: Rozpočet na rok 

2021 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 
% plnenie 

133 013 Daň za TKO 3 530,00 3 528,88 100,00 

133 013 Daň za psa 109,00 108,40 99,00 

133 012 Daň za užívanie verejného 

priestranstva 

5,00 1,50 30,00 

  

   

 

 

    

Schválený rozpočet na rok 2021 

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

67 443,33 68 453,52 101,00 

Schválený rozpočet na rok 2021 

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31. 12. 2021 % plnenia 

53 746,75 54 975,58 102,30 
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b) nedaňové príjmy:  

z toho: 

 EK 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

 Z rozpočtovaných príjmov z vlastníctva vo výške 684,00 € bol skutočný príjem do 

rozpočtu obce k 31. 12. 2021 v sume 669,63 €, čo je 97,90 %.  Uvedený príjem predstavuje 

príjem z prenajatých pozemkov v sume 464,97 €, príjem z prenajatých budov, priestorov 

a objektov v sume 204,66 €. 

 Obec Uňatín v roku 2021 nevykonávala vlastnú investičnú činnosť a ani podnikateľskú 

činnosť. 
 

 EK 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

 Z rozpočtovaných príjmov vo výške 6 734,12 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2021 

v sume 6 715,55 € čo je 99,80 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem za overovanie,  

vydanie rybárskych lístkov, správne poplatky vo výške 401,00 €,   za predaj  tovarov a služieb 

vo výške 6 314,55 €. 
   

 EK 240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek , návratných finančných výpomocí, 

vkladov a ážio 

 Z rozpočtovaných príjmov z úrokov z vkladov v bankách vo výške 0,00 € obec Uňatín 

vykázala skutočný príjem k 31. 12. 2021 vo výške 0,00 €.  
 

 EK 292 Ostatné príjmy 

 Z rozpočtovaných celkových príjmov vo výške  893,34 € bol skutočný príjem 

z vyúčtovania  preplatku EE  k 31. 12. 2021 celkom vo výške  893,34 € - čo predstavuje 100,00 

% plnenie.  

    

c) Prijaté bežné granty a transfery:  
 

  

Obec Uňatín v roku 2021 prijala nasledovné bežné granty a transfery: 
 

Poskytovateľ Suma v € Účel 

Štatist. Úrad SR  2 214,30 SODB 2021 

Ministerstvo vnútra SR 60,72 Hlásenie pobytu občanov SR a register obyvateľov SR 

Ministerstvo vnútra SR 24,40 Register adries  

VÚC - BBSK 1 500,00 Dotácia na funkčný verejný priestor v obci 

Dobrovoľná PO SR 1 400,00 Dotácia DHZO Uňatín  

SPOLU 5 199,42 

  

 

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

 

 

 

Schválený rozpočet na rok 2021  

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31. 12. 2021 % plnenia 

8 311,46 8 278,52 99,60 

Schválený rozpočet na rok 2021 

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

5 385,12 5 199,42 96,60 
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2. 2 Kapitálové príjmy 
 

 

- EK 230  Kapitálové príjmy  

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 7 352,13 € -  predaj obecných pozemkov a prijatý 

kapitálový transfer bol skutočný príjem k 31. 12. 2021  v sume 7 352,13 €  čo predstavuje 

100,00 % plnenie. 

                   

       Obec schválila – uzn. č. 34/2020, dňa 15.11.2020  -  predaj pozemku /parc. č. 549, 550 

a 551/. Uznesením č. 2/2021 a č. 3/2021 zo dňa 28.02.2021 bol schválený zámer prevodu 

nehnuteľnosti OVS a uzn. č. 5/2021 zo dňa 28.02.2021 boli schválené podmienky OVS 

s minimálnou kúpnou cenou 0,25 €/1 m2 / znalec. posudok č. 92/2020, zo dňa 16.12.2020 , 

znalec Ing. Mária Kubišová /. Uzn. č. 10/2021 a č. 11/2021 zo dňa 30.04.2021 boli prerokované 

a vzaté na vedomie výsledky obch. verej. súťaže na prevod nehnuteľností -  parcela č. 549  - 

TTP o  výmere 2 457 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 0,52 EUR/1m2 a parcela č. 550 – OP 

o výmere 1 689 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 0,41 EUR/1m2   ktorá je vedená v KN v LV č. 
318, t. j. spolu vo výške 1 970,13 EUR  kupujúcemu v 1/1  Adamovi Plachému. 

   

Prijaté kapitálové granty a transfery:  

  

Obec Uňatín v roku 2021 prijala nasledovné kapitálové granty a transfery: 

 
Poskytovateľ Suma v € Účel 

Environmentálny  fond 5 382,00 Podpora predchádzaniu vzniku BRKO v obci 

   

 
Prijaté kapitálové granty a transfery boli účelovo učené na kapitálové výdavky – nákup 

Štiepkovača a kompostérov do domácností,   boli použité v súlade s ich účelom. 

 

2. 3 Príjmové finančné operácie 
 

   
Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 2 000,00 EUR bol skutočný príjem k 

31.12.2021 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % plnenie.    

 

  

3 ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2021 
 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31. 12. 2021 % plnenia 

76 246,69 69 860,58 92,00 

 

Schválený rozpočet na rok 2021 

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31. 12. 2021 % plnenia 

 7 352,13  7 352,13 100,00 

Schválený rozpočet na rok 2021 

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31. 12. 2021 % plnenia 

2 000,00 0,00 0,00 
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3. 1  Bežné výdavky  
 

Schválený rozpočet na rok 2021 

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31. 12. 2021 % plnenia 

63 223,86 59 837,75 95,00 
  

  
 Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  
 

 EK 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

 Z rozpočtovaných výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania vo výške 18 109,40 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 18 109,40 €, 

tzn., že rozpočet bol čerpaný na 100,00 %. 

 Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ a sčítacích a kontaktných osôb SODB 

2021. 
 

 EK 620 Poistné a príspevok do poisťovní  

 Z rozpočtovaných výdavkov na poistné a príspevok do poisťovní vo výške 7 809,30 € 

bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 7 436,18 €, tzn., že rozpočet bol čerpaný na 

95,30 %.  
 

 EK 630 Tovary a služby 

 Z rozpočtovaných výdavkov na tovary a služby vo výške 35 279,74 € bolo skutočné 

čerpanie k 31. 12. 2021 vo výške 32 797,41  €, čo je 93,00 %. 

 Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, 

materiál, audit, rutinná a štandardná údržba, poistenie majetku, PHM, odmeny na dohody, 

reprezentačné, kultúrne podujatia, vývoz TKO a ostatné tovary a služby.  
 

 EK 640 Bežné transfery 

 Z rozpočtovaných výdavkov 2 025,42 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2021 v sume  

1 494,76 €, čo predstavuje 73,80 % čerpanie. 

  Medzi bežné transfery obec Uňatín vykázala transfer spoločnej úradovni, transfer na 

činnosť CVČ , členské príspevky a pohrebné náklady zomrelému občanovi obce, ktoré boli 

v roku 2021 preplatené obci v plnej výške /631,39 €/. 
 

Výška dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2021 ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID - 19. 
 

3. 2  Kapitálové výdavky  
   

Schválený rozpočet na rok 2021 

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31. 12. 2021 % plnenia 

13 022,83 10 022,83 77,00 
 

  

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

 

- EK 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 

Obec zakúpila štiepkovač a kompostéry do domácností v obci, výdavky boli financované 

z dotácie z Environmentálneho fondu – Projekt – Podpora predchádzaniu vzniku 

BRKO v obci Uňatín, celková výška nákladov bola  v sume 5 382 EUR. 
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 EK 717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenia 

 Rekonštrukcia objektu KD a komunitného centra mládeže v obci – vypracovanie 

projektovej dokumentácie , v celkovej výške 3 480 €  z vlastných zdrojov. 

 

            Rekonštrukcia VO – rozšírenie vetvy /nové svietidlá/ a MR – rozšírenie /montáž/, 

v sume 1 160,83 € z vlastných zdrojov.  

  

 

 

4 PREBYTOK/SCHODOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2021 
 

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31. 12. 2021 v EUR 

               Bežné príjmy 68 453,52 

              Bežné výdavky 59 837,75 

Bežný rozpočet + 8 615,77 

             Kapitálové príjmy     7 352,13 

             Kapitálové výdavky   10 022,83 

Kapitálový rozpočet                       - 2 670,70 

Prebytok/schodok  

bežného a kapitálového rozpočtu 

+ 5 945,07 

Vylúčenie z prebytku  0,00 

Upravený prebytok/schodok  

bežného a kapitálového rozpočtu 

+ 5 945,07 

           Príjmy z finančných operácií          0,00 

          Výdavky z finančných operácií          0,00 

Rozdiel finančných operácií                                 0,00 

PRÍJMY SPOLU    75 805,65 

VÝDAVKY SPOLU   69 860,58 

Hospodárenie obce +  5 945,07 

Vylúčenie z prebytku 0,00 

Upravené hospodárenie obce     5 945,07 

 

 

 

4. 1 Rozpočtové hospodárenie  
 

 Rozpočtové hospodárenie obce – plnenie rozpočtu obce (zistené podľa FIN 1-12): 

Rozpočet obce Príjmy v 

€ 

Výdavky v 

€ 

Prebytok/Schodok rozpočtu v € 

Bežný rozpočet 68 453,52 59 837,75                    +    8 615,77 

Kapitálový rozpočet   7 352,13  10 022,83                    -     2 670,70 

Rozpočet spolu 75 805,65   69 860,58 +   5 945,07 
 

 Podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy vznikol obci Uňatín v rozpočtovom roku 2021 

prebytok  rozpočtu vo výške  + 5 945,07 €. 
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4. 2 Rozpočtové hospodárenie so zapojením finančných operácií 

 

  Rozpočtové hospodárenie obce – plnenie rozpočtu obce (zistené podľa FIN 1-12): 

Rozpočet obce Príjmy v € Výdavky v € Prebytok/Schodok rozpočtu v € 

Bežný rozpočet 68 453,52 59 837,75                    +    8 615,77 

Kapitálový rozpočet   7 352,13  10 022,83                    -     2 670,70 

Rozpočet spolu 75 805,65   69 860,58 +   5 945,07 

Finančné operácie           0,00        0,00                                0,00 

Rozpočet spolu s FO 75 805,65   69 860,58 +   5 945,07 
 

 Takto zistený výsledok hospodárenia podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) až c) 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je  

prebytok rozpočtu vo výške + 5 945,07 €. 

 

4. 3 Účtovný výsledok hospodárenia  
 

 Účtovný hospodársky výsledok sa zistí ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch 

účtovnej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 5.  
   

 Predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Bežné 

 účtovné obdobie 

Výnosy – účtovná trieda 6 69 384,68 70 975,14 

Náklady – účtovná trieda 5 67 191,34 68 122,07 

Výsledok hospodárenia pred 

zdanením  

 2 193,34  2 853,07 

Splatná daň z príjmov 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia po zdanení  2 193,34  2 853,07 

 
4. 4 Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2021 

 

 Prebytok rozpočtu v sume 5 945,07  € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) 

a b) zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., navrhujeme použiť na: 

 na tvorbu rezervného fondu   v   sume         595,00  €, 

 na tvorbu fondu opráv verejného vodovodu  v sume  5 350,07 €. 

   

            Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za 

rok 2021 vo výške  595,00  € . 

 

5 TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO A SOCIÁLNEHO FONDU 
  
5 . 1 Rezervný fond 
 

 Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.  

Fond rezervný Suma v € 

ZS k 1.1.20201 51 751,25 

Prírastky - z prebytku hospodárenia za uplynulý rozpočtový rok  6 372,15 

               - ostatné prírastky /úroky/ 0,00 

Úbytky   - použitie rezervného fondu:  0,00 
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5. 2 Sociálny fond 
 

 Obec Uňatín v roku 2021 v súlade s platnou legislatívou tvorila vlastné 

mimorozpočtové peňažné fondy : 
 

Sociálny fond Suma v € 

ZS k 1.1.2021 388,87 

Prírastky - povinný prídel -   1,5 %                    181,10       

Úbytky   -                0,00 

KZ k 31.12.2021 569,97 

 

5. 3 Finančné prostriedky na bankových účtoch a v pokladni  
 

Názov účtu  Číslo účtu Zostatok k 31. 12. 2021 

Pokladnica -                 794,37 

Bežný účet VÚB 917428412/0200             5 066,74 

Rezervný fond VÚB 2145330851/0200           58 123,40 

Dotačný účet VÚB 4482763753/0200                    0,00 

SPOLU           63 984,51 

 

 

 

6  BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31. 12. 2021 V  € 

 
 

A K T Í V A  

Názov   ZS  k 01. 01. 2021 KZ  k  31. 12. 2021 

Majetok spolu 238 814,69 243 138,72 

Neobežný majetok spolu 172 590,94 173 902,28 

Z toho: Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

             Dlhodobý hmotný majetok 143 078,94 144 390,28 

             Dlhodobý finančný majetok 29 512,00 29 512,00 

Obežný majetok spolu 61 740,23 65 526,51 

Z toho: Zásoby 0,00 0,00 

            Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

            Dlhodobé pohľadávky 132,05 132,05 

            Krátkodobé pohľadávky  3 179,87 839,98 

            Finančné účty  58 428,31 64 554,48 

            Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

            Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  4 483,52 3 709,93 
 

 

 

 

 

  

               - ostatné úbytky /poplatky banke/ 0,00 

KZ k 31.12.2021 58 123,40 
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P A S Í V A 
Názov ZS  k  01. 01. 2021 KZ  k  31. 12. 2021 

Vlastné imanie a záväzky spolu 238 814,69 243 138,72 

Vlastné imanie  163 633,43 166 486,50 

Z toho: Oceňovacie rozdiely   699,68  699,68 

            Fondy 0,00 0,00 

            Výsledok hospodárenia  162 933,75 165 786,82 

Záväzky 8 408,56 7 726,71 

Z toho: Rezervy  0,00 780,00 

            Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

            Dlhodobé záväzky 1 100,78 1 970,85 

           Krátkodobé záväzky 5 056,78 2 724,86 

           Bankové úvery a výpomoci 2 251,00 2 251,00 

Časové rozlíšenie 66 772,70 68 925,51 

 

7 PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31. 12. 2021 
 

7. 1 Prehľad o záväzkoch podľa doby splatnosti 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   777,37   777,37  

- zamestnancom  488,24  488,24  

- poisťovniam  1 186,02 1 186,02  

- daňovému úradu 273,23 273,23  

- štátnemu rozpočtu - -  

- bankám - -  

- štátnym fondom - -  

- odborovým organizáciám - -  

- exekučnému úradu - -  

- záväzky zo sociálneho fondu 569,97 569,97  

- nevyfakturované dodávky - -  

- ostatné záväzky 1 400,88 1 400,88  

Záväzky spolu k 31.12.2021 4 695,71 4 695,71 0,00 
 

 

 

7. 2  Stav úverov 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 

       

       

 

Obec neuzatvorila v roku 2021 Zmluvu o úvere .          
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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 

ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25% 

skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky 

poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu  verejnej správy, 

prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané podľa 

osobitného predpisu. 

 

a) Výpočet podľa § 17 odst. 6 písm. a): 

 
Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 

z toho::  

68453,52 

- skutočné bežné príjmy obce  68453,52 

- skutočné bežné príjmy RO  0 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020 65005,00 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2021 z toho:  

- zostatok istiny z bankových úverov  

- zostatok istiny z pôžičiek  

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí  

- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov  

- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov 

EÚ 
 

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty  

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu  

- zostatok istiny z ........  

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021 0 

 
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty  

- z úveru z Environmentálneho fondu  

- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ  

- z úverov ................  

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu 

obce 

 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021 0 

 
Zostatok istiny k 31.12.2021 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2020 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

0,00 65005,00 0,00 % 

 

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

 

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:  

65005,00 

- skutočné bežné príjmy obce  65005,00 

- skutočné bežné príjmy RO   

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020 65005,00 

Bežné príjmy obce a RO znížené o:   
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- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 1085,26 

- dotácie zo ŠR 2914,45 

- dotácie z MF SR ....  

- príjmy z náhradnej výsadby drevín  

- účelovo určené peňažné dary   

- dotácie zo zahraničia  

- dotácie z Eurofondov   

- dotácie pre DHZ 1400  

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2020 o  

 

5399,71 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020  

 

59605,29 

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

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821004  

- 821005  

- 821007  

- 821009  

-   

- 651002  

- 651003  

- 651004  

-   

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021** 0 

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2021** 

Skutočné upravené bežné 

príjmy k 31.12.2020* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

0 59605,29 0 % 

 

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

   

 

8 HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ A PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ 
 

 Obec  nie je  zriaďovateľom príspevkových organizácií a nepodniká v žiadnej oblasti.   

 

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. 5/2011 zo dňa 1.11.2010 

o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne 

prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky na ..... 

- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Domček – Centrum voľného času Krupina – 

bežné výdavky na záujmové vzdelávanie detí  

z obce 

19,54 19,54 0 
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Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2021 ovplyvnená pandémiou ochorenia 

COVID - 19.  

K 31.12.2021 boli všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade VZN 5/2011 riadne 

vyúčtované. 

 

 

10 FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV 
 

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

územnej samosprávy 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 

 

 

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 - 

Štatistický 

úrad SR 

SODB 2021  2 214,30  2 214,30 0,00 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Hlásenie pobytu občanov SR a 

register obyvateľov SR 

- bežné výdavky 

      60,72       60,72 0,00 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Register adries 

- bežné výdavky 

      24,40       24,40 0,00 

MV DHZ DHZ  1 400,00  1 400,00 0,00 

SPOLU Bežné a kapitálové výdavky  3 699,42  3 699,42 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 a miest 
 

 Obec v roku 2021 poskytla dotáciu v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie na 

záujmové vzdelávanie detí v Domčeku CVČ Krupina. 
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Obec  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne použitých 

finančných prostriedkov   

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
Mesto Krupina 19,54 19,54 0,00 

 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 
 

 Obec Uňatín v roku 2021 prijala finančnú dotáciu od Banskobystrického 

samosprávneho kraja na základe Zmluvy č. 1006/2021/ODDDO    o poskytnutí finančnej 

dotácie na rok 2021 na funkčný verejný priestor v obci 
 

VÚC  Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne použitých 

finančných prostriedkov   
Rozdiel  

Banskobystrický 

samosprávny kraj 

 1 500,00   1 500,00 0,00 

 

 

f) Ostatné finančné usporiadanie  
 

Obec  Stav k  

01. 01. 2021 
Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

Stav  

k 31. 12. 2021 

Spoločný obecný 

úrad  

  490,92        496,80          541,74    445,98 

 

 

 

11 HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE 
 

 Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 79/2013 písmeno c)  z dňa 09. 12. 2013 rozhodlo 

o neuplatňovaní programového rozpočtu podľa § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

 

 

12 NÁVRH UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU 

OBCE NA ROK 2021 

 

 
 Obecné zastupiteľstvo SCHVAĽUJE: 

  

      a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce        

          Uňatín za rok 2021  bez výhrad / s výhradami. 

 

 

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia obce 

na tvorbu :   
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- rezervného fondu za rok 2021 vo výške           595,00  EUR, 

- fondu opráv verejného vodovodu vo výške  5 350,07  EUR. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo BERIE NA VEDOMIE:  

 

a) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Uňatín za rok 

2021 

 

 

 

 

 V Uňatíne dňa 06. 06. 2022  

 

 

 

 

Vypracovala: Martina Stanková – hospodárka obce  

 

 

Predkladá: Lenka Sedmáková, Ing. – starostka obce 

  
 

 


