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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 2020.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce Snežnica bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2020 uznesením
č. 118/2020.
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 05.03.2021 uznesením č. 124/2021
- druhá zmena schválená dňa 11.06.2021 uznesením č. 132/2021
- tretia zmena schválená dňa 13.08.2021 uznesením č. 143/2021
- štvrtá zmena schválená dňa 15.12.2021 uznesením č. 157/2021
Rozpočet obce k 31.12.2021

Schválený rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočtové hospodárenie obce

Obec Snežnica

996 825,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
1 153 830,00

939 515,00
0,00
27 900,00
29 410,00
996 825,00

1 082 739,00
0,00
39 076,00
32 015,00
1 153 830,00

340 595,00
41 112,00
26 557,00
588 561,00
0,00

428 163,00
50 390,00
26 557,00
648 720,00
0,00
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Schválený rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

996 825,00

1 153 830,00

1 127 886,64

97,75 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 153 830,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume 1 127 886,45 EUR, čo predstavuje 97,75 % plnenie.
A. Príjmy obce
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet

Schválený rozpočet po
poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

939 515,00

1 082 739,00

1 072 411,08

99,05 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 082 739,00EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
1 072 411,08EUR, čo predstavuje 99,05 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet

Schválený rozpočet po
poslednej zmene

Skutočnosť
k 31.12.2021

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

471 642,00

508 422,00

409 072,10

100,13 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky po poslednej úprave rozpočtu v sume 470 010,00 EUR
z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume
470 868,16 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,18 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 13 004 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 12 902,02 EUR, čo
predstavuje plnenie na 99,22 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 4 000,42 EUR, príjmy
dane zo stavieb boli v sume 8 847,15 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 54,45 EUR. Za
predpis rozpočtového roku 2021 bolo zinkasovaných 12 425,86 EUR, za nedoplatky z minulých
rokov 476,16 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume
132,19 EUR a preplatok vo výške 1,00 EUR.
Daň za psa 708,32 €
Daň za užívanie verejného priestranstva 320,00 €
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 23 727,60 €
Poplatok za rozvoj 546,00 €
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet

Schválený rozpočet po
poslednej zmene

Skutočnosť
k 31.12.2021

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

75 199,00

80 499,00

60 168,99

74,75 %
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 29 699,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 29 217,43 EUR, čo
je 98,38 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume
102,32 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 28 648,43 EUR, príjem
z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v sume 466,70 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 2 900,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 3 193,50 EUR, čo je
110,12 % plnenie.
Iné poplatky a platby:
Z rozpočtovaných 47 900,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 27 758,06 EUR, čo
je 57,95 % plnenie. Príjem za relácie v miestnom rozhlase vo výške 194,00 EUR, príjem za
opatrovateľskú službu vo výške 1 108,00 EUR, za služby domu smútku vo výške 3,20 EUR, za
prenájom hrobových miest 3 218,00 EUR za predaj odpadových nádob 344,24 EUR, za
propagačné materiály obce a knihy – Dedinka spod Vretňa vo výške 40,00 EUR, za odber EE –
refundácia vo výške 169,20 EUR.
Poplatky za spotrebu vody a za stočné v podnikateľskej činnosti sú 21 231,42 EUR. Poplatky
a platby za vypúšťanie odpadových vôd a za odber podzemnej vody v podnikateľskej činnosti sú
1 450,00 EUR.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet

Schválený rozpočet po
poslednej zmene

Skutočnosť
k 31.12.2021

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

200,00

3 198,00

3 317,95

103,75 %

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 3 198,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
3 317,95 EUR, čo predstavuje 103,75 %plnenie.
Uvedený príjem predstavuje príjem z odvodov z hazardných hier iných podobných hier vo výške
44,98 EUR, príjmy z dobropisov a z vratiek v sume 2 998,07 EUR.
Obec v roku 2021 dosiahla aj iné príjmy vo výške 274,90 a to podiel vyplatený obci na základe
vlastníctva podielov pozemkov spravovaných Pozemkovým spoločenstvom súkromných lesov
a pasienkov Snežnica.
d) prijaté granty a transfery
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočnosť
k 31.12.2021

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

392 473,00

490 619,00

499 852,04

101,88

Z rozpočtovaných grantov a transferov 490 619,00 EUR bol skutočný príjem vo výške
499 852,04 EUR, čo predstavuje 101,88 % plnenie.
Obec v roku 2021 prijala tuzemské bežné granty na úhradu výdavkov za právne služby, rozvoj
obce a dotáciu pre DHZO spolu vo výške 3 360,00 EUR.
Prijaté bežné transfery:
Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad – odbor školstva
OkÚ-odbor
školstva-prostriedky
z plánu obnovy a odolnosti

Suma v EUR
Účel
411 178,00 € Školstvo
3 450,00 doučovanie žiakov ZŠ v rámci
projektu „Spolu múdrejší“
Obec Snežnica
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Okresný úrad - stavebný odbor
Okresný úrad - odbor PD a CK
Okresný úrad – odbor ŽP
OkÚ Žilina

1 367,07 €
45,58 €
103,40 €
378,95 €

UPSVaR
UPSVaR

20 119,20 €
33,20 €

UPSVaR
UPSVaR
MV SR
MPC

50,45
5 205,68 €
3 794,08 €
16 016,43 €

Fond na podporu umenia

1 000,00 €

Spoločný stavebný úrad
Spoločný stavebný úrad
Spoločný stavebný úrad
Register obyvateľstva a register
adries
Dotácia na stravu v ZŠ s MŠ
Dotácia na školské pomôcky detí
v hmotnej núdzi
Rodinné prídavky
Dotácia na pracovníkov CHD
Dotácia na sčítanie domov a bytov
Dotácia na pedagogic. asistenta
v rámci II. NP Pomáhajúce
profesie v edukácii žiakov
Dotácia na knihy do knižnice

V roku 2021 obec prijala nasleodovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID 19:
Poskytovateľ

Suma v EUR
Účel
33 750,00 € Dotácia na testovanie obyvateľov
na ochorenie Covid 19

MV SR

Dotácia bolo použitá na personálne a materiálne zabezpečenie testovania obyvateľov na
ochorenie covid 19 v mobilnom odbernom mieste zriadenom obcou Snežnica.
Prijaté granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočnosť
k 31.12.2021

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

0,00

0,00

0,00

0,00 %

V roku 2021 obec nemala rozpočtovaný ani skutočný kapitálový príjem.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Obec Snežnica v roku 2021 nemala rozpočtovaný ani skutočný príjme z predaja pozemkov
a nehmotných aktív.
Prijaté granty a transfery
V roku 2021 obec neprijala žiaden kapitálový grant alebo transfer.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočnosť
k 31.12.2021

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

27 900,00

39 076,00

20 592,03

52,70 %

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 39 076,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2021 v sume 20 592,03 EUR, čo predstavuje 52,70 % plnenie.
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Uznesením obecného zastupiteľstva č. 131/2021 zo dňa 11.06.2021 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 24 500,00 EUR. Skutočné použitie prostriedkov z rezervného fondu
bolo iba vo výške 4 500,00 EUR nakoľko sa do konca roka 2021 pre problémy s komunikáciou
s exekútormi nepodarilo zrealizovať kúpu nehnuteľnosti, na ktorú mali byť použité finančné
prostriedky z rezervného fondu do výške 20 000,00 EUR.
V roku 2021 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 10 206,63 EUR
- nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 143,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu v sume 871,82 EUR
- nevyčerpané prostriedky z Fondu na podporu umenia v sume 2 000,00 EUR
- nevyčerpaný dar ZŠ s MŠ od nadácie Pontis vo výške 699,99 EUR
- nevyčerpané prostriedky na účte 221 a 211 a zisk podnikateľskej činnosti v sume
1 469,07 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.
V roku 2021 prijala obec finančné zábezpeky na nájomné byty vo výške 701,52 EUR, ktoré
neboli rozpočtované.
B. Príjmy rozpočtových organizácií
Bežné príjmy
Rozpočtová
organizácia

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočnosť
k 31.12.2021

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

ZŠ s MŠ Snežnica

29 410,00

31 185,00

33 672,55

107,98 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 31.185,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
33 672,55 EUR, čo predstavuje 107,98 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola s materskou školou Snežnica
33 672,55 EUR
Kapitálové príjmy
Rozpočtová
organizácia

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočnosť
k 31.12.2021

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

ZŠ s MŠ Snežnica

0,00

0,00

0,00

0,00 %

V roku 2021 nemala rozpočtová organizácia žiadny rozpočtovaný ani skutočný kapitálový
príjem.
Príjmové finančné operácie:
Rozpočtová
organizácia

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočnosť
k 31.12.2021

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

ZŠ s MŠ Snežnica

0,00

830,00

2 082,80

250,93 %

V roku 2021 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 828,40
zákonom č.583/2004 Z.z.

EUR v súlade so

V roku 2021 prijala ZŠ s MŠ finančné zábezpeky za prihlásenú ale neodobratú stravu v ŠJ vo
výške 1 254,40 EUR, ktoré neboli rozpočtované.
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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

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočnosť
k 31.12.2021

% čerpania výdavkov
k rozpočtu po zmenách

996 825,00

1 153 830,00

1 068 957,74

92,64 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 153 830,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 1 068 957,74 EUR, čo predstavuje 92,64 % čerpanie.
A. Výdavky obce
1. Bežné výdavky
% čerpania výdavkov
k rozpočtu po zmenách

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočnosť
k 31.12.2021

340 595,00

428 163,00

403 571,97

94,25 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 428 163,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 403 571,97 EUR, čo predstavuje 94,25 % čerpanie.
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Finančná oblasť
Rámcové plánovacie
a štatistické služby/SODB
2021
Ochrana pred požiarmi /
DHZ
Správa a údržba ciest
Nakladanie s odpadmi
Nakladanie s odpadovými
vodami
Rozvoj bývania
Rozvoj obce + CHD
Zásobovanie vodou
Verejné osvetlenie
Ochrana, podpora a rozvoj
verejného zdravia
Rekreačné a športové
služby
Kultúrne služby, knižnica
Vysielacie služby/TKR
Náboženské a iné spol.
služby
Vzdelávanie /MŠ,
ZŠ,ŠKD, ost.sl./
Vedľajšie služby
v školstve/stravovanie
Sociálne služby a
opatrovat. služba

Spolu

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočnosť
k 31.12.2021

% čerpania výdavkov
k rozpočtu po zmenách

194 872,00
7 656,00

200 230,00
7 756,00

189 057,54
7 558,19

94,42
97,45

4 500,00

5 651,00

5 649,78

99,98

3 976,00

3 976,00

3 814,65

95,94

5 928,00
23 800,00

18 558,00
36 050,00

16 502,62
34 111,17

88,92
94,62

19 724,00

19 169,00

18 507,50

96,55

1 615,00
20 451,00
21 776,00
6 865,00

3 830,00
30 521,00
21 822,00
9 260,00

3 051,07
28 302,57
20 967,19
8 621,68

79,66
92,73
96,08
93,11

500,00

24 250,00

23 263,82

95,93

5 872,00

5 590,00

5 194,20

92,92

9 691,00
1 128,00

11 591,00
928,00

10 592,92
371,65

91,36
40,05

1 500,00

1 890,00

1 718,11

90,91

801,00

6 801,00

6 765,73

99,48

700,00

8 429,00

8 181,41

97,06

9 240,00

11 861,00

11 340,17

95,61

340 595,00

428 163,00

403 571,97

94,25
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Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 126 046,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume
123 554,42 EUR, čo je 98,02 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, HK,
opatrovateľskej služby, pracovníkov chránenej dielne, pracovníci vykonávajúci práce na ČOV
a vodovode – podnikateľská činnosť.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 50 817,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
48 719,10 EUR, čo je 95,87 % čerpanie.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 230 176,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
214 137,69 EUR, čo je 93,03 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce,
ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za
nájom a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 16 997,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
13 115,80 EUR, čo predstavuje 77,17 % čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 4 127,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
4 044,96 EUR, čo predstavuje 98,01 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočnosť
k 31.12.2021

% čerpania výdavkov
k rozpočtu po zmenách

41 112,00

50 390,00

25 900,88

51,40 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 50 390,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 25 900,88 EUR, čo predstavuje 51,40 % čerpanie.
Funkčná klasifikácia
Vnútorná správa –
obecný úrad-sporák
Správa a údržba ciest –
točna autobusu,
zastávky-projekt
Rozvoj obce-hodiny na
zvonicu
Zásobovanie vodouzariadenie na
chlórovanie pitnej vody
Náboženské a ostatné
služby-rekonštrukcia
strechy zvonice, nový
cintorín
Školstvo-projekt na
zateplenie výmenu okien
a kúrenie-telocvičňa ZŠ

Spolu

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočnosť
k 31.12.2021

% čerpania výdavkov
k rozpočtu po zmenách

24 000,00

26 000,00

1 807,68

6,95 %

8 000,00

1 000,00

960,00

96,00 %

0,00

1 747,00

1 746,80

99,99 %

0,00

3 581,00

3 580,80

99,99 %

9 112,00

9 566,00

9 309,60

97,32 %

0,00

8 496,00

8 496,00

100,00

50 390,00

25 900,88

89,93 %

Obec Snežnica
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Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Rekonštrukcia strechy zvonice na námestí obce
Z rozpočtovaných 5 950,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 5 949,60 EUR,
čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
b) Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične pri ZŠ s MŠ Snežnica-prípravná
a projektová dokumentácia
Z rozpočtovaných 8 496,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 8 496,00 EUR,
čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
c) Zariadenie na úpravu pitnej vody dezinfekciou
Z rozpočtovaných 3 581,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 3 580,80 EUR,
čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Funkčná klasifikácia
Finančné a rozpočtové
záležitosti
Transakcie verejného dlhu
Rozvoj bývania-zábezpeky
Spolu:

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočnosť
k 31.12.2021

% čerpania fin. výdavkov
k rozpočtu po zmenách

3 122,00

3 122,00

3 147,25

100,81

23 435,00
0,00
26 557,00

23 435,00
0,00
26 557,00

23 435,79
286,41
26 869,45

100,00
0,00
101,18

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 26 557,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2021 v sume 26 869,45 EUR, čo predstavuje 101,18 % čerpanie.
Výdavkové finančné operácie tvorili splácanie istiny z prijatých úverov (úver zo ŠFRB, VÚB)
vo výške 23 435,79 ERU a z leasingu na traktor (VÚB leasing) vo výške 3 147,25 €.
V roku 2021 obec Snežnica vrátila finančné zábezpeky na nájomné byty vo výške 286,41 EUR,
ktoré neboli rozpočtované.
B. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočtová
organizácia
ZŠ s MŠ Snežnica

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočnosť
k 31.12.2021

% čerpania výdavkov
k rozpočtu po zmenách

588 561,00

648 720,00

611 361,04

94,24

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 648 720,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2021
v sume 611 361,04 EUR, čo predstavuje 94,24 % čerpanie.
Kapitálové výdavky
V roku 2021 rozpočtová organizácia obce nemala rozpočtované ani skutočné kapitálové
výdavky.
Výdavkové finančné operácie
Rozpočtová
organizácia
ZŠ s MŠ Snežnica

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné plnenie
finančných príjmov

% plnenia fin. príjmov
k rozpočtu po zmenách

0,00

0,00

1 254,40

0,00

V roku 2021 rozpočtová organizácia obce vrátila finančné zábezpeky za prihlásenú ale
neodobratú stravu vo výške 1.254,40 EUR, ktoré neboli rozpočtované.
Obec Snežnica
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
1 106 083,63

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

1 072 411,08

bežné príjmy RO

33 672,55

1 014 933,01

Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

403 571,97

bežné výdavky RO

611 361,04

91 150,62
0,00

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

0,00

kapitálové príjmy RO

0,00

25 900,88

Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

25 900,88

kapitálové výdavky RO

0,00

-25 900,88
65 249,74
-47 780,41

Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie obce
Príjmové finančné operácie RO
odpočet cudzích prostriedkov
- finančné zábezpeky ŠJ
- finančné zábezpeky na nájomné – bytovky ŠFRB
Výdavkové finančné operácie obce
Výdavkové finančné operácie RO
odpočet cudzích prostriedkov
- finančné zábezpeky ŠJ
- finančné zábezpeky na nájomné – bytovky ŠFRB
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

-129,23
17 340,10
20 592,03
2 082,80
-1 254,40
-701,52
26 869,45
1 254,40
-1 254,40
-286,41

-5 864,13
1 126 802,54
1 067 416,93
59 385,61
-47 780,41
-129,23

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Upravené hospodárenie obce

11 475,97

Prebytok rozpočtu v sume 65 249,74 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR
a prostriedky podľa osobitných predpisov v sume 47 909,64 EUR navrhujeme použiť na:
-

tvorbu rezervného fondu
na vysporiadanie zostatku finančných operácií
Obec Snežnica

11 475,97 EUR
5 864,13 EUR
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Záporný zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 5 864,13 EUR, bol vysporiadaný z :
- z prebytku rozpočtu v sume
5 864,13 EUR
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely
tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)
citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 41 047,74 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 29 900,98 EUR
- podporu stravovacích návykov v sume 10 681,90 EUR
- nákup kníh do obecnej knižnice z FPU v sume 464,86 EUR
b) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia
§140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v sume 1 879,18 EUR, (RO)
c) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p.
v sume 3 546,20 EUR,
d) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom
fonde (obec nemá zriadený samostatný bankový účet v banke) v sume 1 307,29 EUR,
e) z podnikateľskej činnosti ako zdroj financovania podnikateľskej činnosti podľa
zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 129,23 EUR.
Obec Snežnica mala k 31.12.2021 po odpočítaní účelovo určených nevyčerpaných
prostriedkov
zo ŠR a prostriedkov podľa osobitných predpisov k dispozícii
11 057,76 EUR.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške
11 057,76 EUR.

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
0,00
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
53 329,89
rozpočtový rok
Úbytky - použitie rezervného fondu :
Na základe uznesenia č. 131 zo dňa 11.06.2021:
- rekonštrukcia strechy zvonice
4.500,00
KZ k 31.12.2021
48 829,89

Obec Snežnica
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Peňažný fond
Obec nevytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. v z.n.p.
Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
Suma v EUR
ZS k 1.1.2021
871,82
Prírastky - povinný prídel - 1,25 %
1 418,07
Úbytky - závodné stravovanie
533,40
- ostatné úbytky
449,20
KZ k 31.12.2021
1 307,29
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 – 6BJ
ZS k 1.1.2021
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR

Fond prevádzky, údržby a opráv – 14BJ
ZS k 1.1.2021
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR

2 435,26
680,00
0,00
3 115,26

9 456,96
2 866,20
143,00
12 180,16

Fond rozvoja bývania
Obec nevytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p..

C. 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

ZS k 1.1.2021 v EUR
3.707.114,46
3.241.155,80

KZ k 31.12.2021 v EUR
3.634.249,73
3.130.662,61

21.996,67
3.051.616,01
167.543,12
463.460,77

20.996,67
2.942.122,82
167.543,12
500.943,55

5.682,55
334.824,11
0,00
17.004,66

4.052,27
321.643,93
0,00
25.557,93
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Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

105.949,45
0,00
0,00
2.497,89

149.689,42
0,00
0,00
2.643,57

ZS k 1.1.2021 v EUR
3.707.114,46
1.257.095,39

KZ k 31.12.2021 v EUR
3.634.249,73
1.279.082,74

0,00
0,00
1.257.095,39
488.837,06

0,00
0,00
1.279.082,74
502.599,84

3.959,93
12.206,63
347.789,23
60.492,27
64.389,00
1.961.182,01

3.911,86
41.047,74
331.082,17
71.769,07
54.789,00
1.852.567,15

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

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
- zábezpeky
- štátnym fondom-ŠFRB
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2021

36 595,39
11 586,35
7 520,52
1 965,90
10 981,24
332 788,68
1 413,16
402.851,24

z toho po lehote
splatnosti

16 595,15
11 586,35
7 520,52
1 965,90
10 981,24
332 788,68
1 413,16
382 851,00

20 000,24

20 000,24

Stav úverov a návratných finančných výpomocí k 31.12.2021
Veriteľ

ŠFRB
ŠFRB
VÚB, a.s.
MF SR

Účel

NBD- 6BJ
NBD – 14BJ
Investičný úver
NFV

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2021

Ročná splátka
úrokov
za rok 2021

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2021

89.457,61
343.943,00
45.000,00
23.389,00

3.012,33
10.823,46
9.600,00
0,00

541,41
3.000,54
480,26
0,00

42.721,25
290.067,43
31.400,00
23.389,00

Rok
splatnosti

r. 2034
r. 2045
r. 2025
r. 2027

V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na
výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020
v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 v sume 23 389,00 EUR schválená obecným
zastupiteľstva dňa 14.10.2020 uznesením č. 107/2020. Prvá splátka bude v roku 2024 a posledná
splátka v roku 2027. Dlžník môže predčasne splatiť celkovú sumu poskytnutej návratnej
finančnej výpomoci alebo jej časť.
Obec Snežnica
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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 splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo
prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
a) Výpočet dlhu obce podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020*
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
- zostatok istiny z pôžičky z Audiovizuálneho fondu
- zostatok istiny z pôžičky z Fondu na podporu umenia
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z pôžičky z Audiovizuálneho fondu
- z pôžičky z Fondu na podporu umenia
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce

953 943,43
31 847,08

985 790,51
31 400,00
0,00
23 389,00
0,00
332 788,68
0,00
0,00
0,00
0,00
387 577,68
332 788,68
0,00
0,00
0,00
0,00
332 788,68

Spolu upravená/znížená celková suma dlhu obce k 31.12.2021**

54 789,00

Zostatok istiny k 31.12.2021**

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2020*

§ 17 ods.6 písm. a)

54 789,00

985 790,51

5,56 %

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

b) Výpočet dlhovej služby obce podľa § 17 ods.6 písm. b) :
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy (312012)

Obec Snežnica
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- dotácie zo ŠR (312001)
- dotácie z MF SR
- dotácie z VÚC
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary (311)
- dotácie zo zahraničia
- dotácie z Eurofondov
- príjmy podľa osobitných predpisov
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené, o ktoré sa znižujú
bežné príjmy k 31.12.2020
Spolu upravené/znížené bežné príjmy k 31.12.2020*
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004 (bankový úver krátkodobý - splátka istiny)
- 821005 (bankový úver dlhodobý - splátka istiny)
- 821007 (úver zo ŠFRB - splátka istiny)
- 821009 (dodávateľský úver - splátka istiny)
- 651002 (bankový úver - splátka úrokov)
- 651003 (úver zo ŠFRB a ostatné subjekty VS - splátka úrokov)
- 651004 (dodávateľský úver a ostatní veritelia - splátka úrokov)
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021**

52 919,09
0,00
0,00
0,00
4 011,09
0,00
0,00
0,00

430 971,58

554 818,93
0,00
9 600,00
13 835,79
0,00
480,26
3 541,95
0,00

27 458,00

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2021**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2020*

§ 17 ods.6 písm. b)

27 458,00

554 818,93

4,95 %

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec Snežnica nemá zriadenú vo svojej pôsobnosti príspevkovú organizáciu.

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. 5/2016 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-

MŠK Snežnica – bežné výdavky na
usporiadanie turnajov a obecných zápasov
Cykloteam lavína – MTB maratón
ZPCCH ZO Snežnica – bežné výdavky na
usporiadanie podujatia

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

3 200,00

3 200,00

0,00

900,00
150,00

900,00
150,00

0,00
0,00

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 5/2016
o dotáciách.
Obec Snežnica
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10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia č. 504-8693 Predmetom podnikania je:
- Prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie
V roku 2021 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
42 319,09 EUR
Celkové výnosy
33 937,79 EUR
Hospodársky výsledok – strata - 8381,30 EUR

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

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
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
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

ZŠ s MŠ Snežnica-originálne kompetencie
ZŠ s MŠ Snežnica-vlastné príjmy

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

177 804,00
9 633,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

169 033,35
9 633,00

8 770,65
0,00

-4-

Obec Snežnica neposkytla svojej RO – ZŠ s MŠ žiadne finančné prostriedky mimo
originálnych kompetencií, ktorých výška bola schválená VZN č. 1/2020 o financovaní
materskej školy a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území Obce Snežnica na rok
2021. Všetky vlastné príjmy zaslané od ZŠ s MŠ na účet obce Snežnica boli ZŠ s MŠ vrátené
obratom.

Obec Snežnica
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

ÚPSVaR
Žilina
ÚPSVaR
Žilina
ÚPSVaR
Žilina
ÚPSVaR
Žilina
OkÚ Žilina
stavebný
odbor
OkÚ Žilina
odbor
školstva
OkÚ odbor
PD a CK
OkÚ Žilina
odbor ŽP
OkÚ Žilina
FPU
MV SR
MV SR
MPC BA

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 )

5 205,68

5 205,68

0,00

20 119,20

9 437,30

10 681,90

33,20

33,20

0,00

50,45

50,45

0,00

1 367,07

1 367,07

0,00

414 628,00

384 727,02

29 900,98

Spoločný stavebný úrad

45,58

45,58

0,00

Spoločný stavebný úrad

103,40

103,40

0,00

Register obyvateľstva a register
adries
Nákup kníh do knižnice
Bežné výdavky na sčítanie
obyvateľov, domov a bytov 2021
Bežné výdavky na skríningové
testovanie obyvateľov na COVID 19
Osobné náklady na pedagogického
asistenta v ZŠ s MŠ

378,95

378,95

0,00

1 000,00
3 794,08

535,14
3 794,08

464,86
0,00

33 750,00

33 750,00

0,00

16 016,43

16 016,43

0,00

Aktivačná činn. – CHD, §54
Stravné pre deti ZŠ + predškoláci MŠ
Školské potreby pre deti v hmotnej
núdzi
Rodinné prídavky-osobitný príjemca
Spoločný stavebný úrad

Školstvo

-5-

Nevyčerpaná dotácia na prenesené kompetencie na školstvo vo výške 29 900,98 € bola ZŠ s MŠ
Snežnica vrátená na začiatku roka 2022 a bola použitá do konca marca 2022. Nevyčerpaná
účelová dotácia z fondu na podporu umenia vo výške 464,86 € bude použitá do konca júna 2022.
Nevyčerpaná dotácia na podporu stravovacích návykov detí v ZŠ a MŠ v sume 10 681,90 € bola
začiatkom roka 2022 vrátená na účet štátnej pokladnice.
c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obci Snežnica neboli v roku 2021 poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu inej obce. Obec
Snežnica neposkytla z rozpočtu obce žiadny finančný príspevok inej obci.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
V roku 2021 nebola obci Snežnica poskytnutá dotácia z rozpočtu VÚC.
Obec Snežnica
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12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec Snežnica na základe uznesenia č. 206/2018 zo dňa 10.08.2018 prijala Zásady
hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Snežnica, na základe čoho zostavuje rozpočet
bez uplatňovania programového rozpočtu.

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2021.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Záverečný účet obce za rok 2021 a schvaľuje celoročné
hospodárenie obce Snežnica za rok 2021 bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 11 057,76 EUR.

..........................................
MVDr. Milan Hlavatý
starosta obce

Obec Snežnica
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