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Záverečný účet obce za rok 2021
1. Rozpočet obce na rok 2021
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2021.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. Beţný 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 17.12.2020 uznesením č. 59/2020.
Rozpočet bol zmenený trikrát:
- prvá zmena schválená dňa 05.05.2021 uznesením č. 12/2021,
- druhá zmena schválená dňa 22.09.2021 uznesením č. 39/2021,
- tretia zmena schválená dňa 16.12.2021 uznesením č. 62/2021.
V rozpočte boli trikrát vykonané povolené presuny finančných prostriedkov medzi poloţkami
starostom obce a štyri úpravy rozpočtu v zmysle oznámení o poskytnutí účelových finančných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu a ESF.
Rozpočet obce k 31.12.2021
Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2021

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

672 007,00

748 222,00

713 802,40

95 %

589 007,00
0,00
75 000,00
8 000,00

636 852,00
15 021,00
88 349,00
8 000,00

616 247,66
15 021,00
80 016,04
2 517,70

97 %
100 %
91 %
31 %

672 007,00

748 222,00

645 390,04

86 %

332 207,00
91 500,00
7 100,00
241 200,00

371 231,00
107 001,00
7 100,00
262 890,00

310 520,50
82 079,92
7 080,00
245 709,62

84 %
77 %
100 %
93 %

0,00

0,00

68 412,36

Schválený
rozpočet

Príjmy celkom
z toho :
Beţné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Beţné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočtové
hospodárenie obce

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Výška príjmov v roku 2021 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
748 222,00
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% plnenia

713 802,40

95
Strana 3 z 15

Z rozpočtovaných celkových príjmov 748 222,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
713 802,40 EUR, čo predstavuje 95 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
636 852,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

616 247,66

97

Z rozpočtovaných beţných príjmov 636 852,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
616 247,66 EUR, čo predstavuje 97 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
389 194,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

392 186,75

101

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 326 824,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 332 568,12 EUR, čo predstavuje
plnenie na 102 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 31 220,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 32 012,78 EUR, čo
predstavuje plnenie na 103 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 14 321,08 EUR, príjmy
dane zo stavieb boli v sume 17 521,46 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 170,24 EUR. Za
rozpočtový rok bolo zinkasovaných 31 537,80 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 474,98
EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 2 519,89 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 450,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 411,25 EUR, čo
predstavuje plnenie 91 %. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 406,25 EUR, K 31.12.2021
obec eviduje pohľadávku na dani za psa v sume 60,00 EUR.
Daň za ubytovanie – pobyt
Z rozpočtovaných 10 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 4 704,00 EUR, čo
je 45 % plnenie.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 35,00 EUR, čo je 18 %
plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 20 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 22 455,60 EUR, čo
je 112 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 19 705,73 EUR, za nedoplatky
z minulých rokov 2 749,87 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na poplatku za KO
a DSO v sume 17 211,81 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
23 470,00
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16 489,23
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 2 100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 693,01 EUR, čo je
80 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov, budov, priestorov
a objektov vo výške 1 590,56 EUR a vyplatené dividendy vo výške 102,45 EUR
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 21 370,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 14 796,22 EUR, čo
je 69 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
50,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

41,40

83

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 50,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
EUR, čo predstavuje 83 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z úrokov.

41,40

d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 224 138,00 EUR bol skutočný príjem vo výške
207 530,28 EUR, čo predstavuje 93 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
ÚPSVaR Poprad
ÚPSVaR Poprad
ÚPSVaR Poprad
Okresný úrad Prešov
ÚPSVaR Poprad
Fond na podporu umenia
Štatistický úrad SR
ÚPSVaR Poprad
DPO SR Bratislava
Okresný úrad Prešov
MPC ESF Okresný úrad Prešov
Okresný úrad Prešov
Okresný úrad Prešov
Okresný úrad Prešov
MV SR, Bratislava
Okresný úrad ŢP Prešov
MDVaRR Bratislava
MV SR Bratislava
Okresný úrad Prešov

Suma v EUR
8 726,11
5 808,00
116,20
10 436,88
13 870,50
1 000,00
3 475,71
626,16
3 000,00
1 650,00
9 945,26
127 003,00
1 011,00
2 157,00
3 350,00
281,16
83,49
36,81
26,00
842,00

Účel
Prídavky na deti
Stravné pre deti v HN
Školské pomôcky pre deti v HN
Vojnové hroby
Osobitný príjemca
Dotácia na kniţnicu
Dotácia na SODB
Dotácia na aktivačnú činnosť
Dotácia pre DHZ
Plán obnovy a odolnosti
Pre ZŠ – pedagogický asistent
Základná škola
Vzdelávacie poukazy
Pre 5-ročné deti
Pre deti zo soc. znevýh. prostredia
Register obyvateľov
Starostlivosť o ţivotné prostredie
Miestne kom. a účelové kom.
Register adries
Príspevok na učebnice

V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID - 19 :
Poskytovateľ
Okresný úrad Poprad
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Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID-19: refundácia nákladov za testovanie na ochorenie COVID-19 vo výške 14 085,00
EUR.
Prijaté granty a transfery boli účelovo určené na beţné výdavky a boli pouţité v súlade s ich
účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
15 021,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

15 021,00

100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 15 021,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume 15 021,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných 8 020,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 8 020,00 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad Prešov
Prešovský samosprávny kraj

Suma v EUR
4 520,00
3 500,00

Účel
Rozvojový projekt –škols. jedáleň
Streetworkoutové ihrisko

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na kapitálové výdavky a boli pouţité v súlade s ich
účelom.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
88 349,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

80 016,04

91

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 88 349,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2021 v sume 80 016,04 EUR, čo predstavuje 91 % plnenie.
V roku 2021 boli pouţité nevyčerpané prostriedky zo ŠR z predchádzajúcich rokov v sume
13 349,00 EUR v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z..
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
8 000,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

2 517,70

31

Z rozpočtovaných beţných príjmov 8 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
2 517,70 EUR, čo predstavuje 31 % plnenie.
Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
0,00
Záverečný účet Obce Gerlachov 2021
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Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou kapitálové príjmy nerozpočtovala.
Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej
zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

0,00

0

Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou finančné operácie nerozpočtovala.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Výška výdavkov v roku 2021 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
748 222,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

645 390,04

86

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 748 222,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 645 390,04 EUR, čo predstavuje 85 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej
zmene
371 231,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

310 520,50

84

Z rozpočtovaných beţných výdavkov 371 231,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 310 520,50 EUR, čo predstavuje 84 % čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 106 033,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume
99 139,15 EUR, čo je 93 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, mzdy za
register obyvateľov a register adries, za stavebný cestný poriadok, ţivotné prostredie a mzdy
aktivačných pracovníkov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 40 838,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
38 947,03EUR, čo je 95 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 179 133,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
146 124,81 EUR, čo je 82 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako
sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údrţba, nájomné za nájom
a ostatné tovary a sluţby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 44 727,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
26 159,89 EUR, čo predstavuje 58 % čerpanie.
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Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 149,62
EUR, čo predstavuje 30 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
107 001,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

82 079,92

77

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 107 001,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 82 079,92 EUR, čo predstavuje 77 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Vybudovanie komunikácie na ulici Cintorínskej
Z rozpočtovaných 70 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 69 073,52
EUR, čo predstavuje 99 % čerpanie.
b) Oplotenie areálu školy
Z rozpočtovaných 5 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 4 980,00 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
c) Vybudovanie street workoutového ihriska
Z rozpočtovaných 4 551,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 4 376,40 EUR,
čo predstavuje 96 %
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
7 100,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

7 080,00

100

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 7 100,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2021 v sume 7 080,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 7 100,00 EUR na splácanie istiny
z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 7 080,00 EUR, čo predstavuje
100 %.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
262 890,00

Skutočnosť k 31.12.2021
241 101,38

% čerpania
92

Z rozpočtovaných beţných výdavkov 262 890,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 241 101,38 EUR, čo predstavuje 92 % čerpanie.
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
4 609,00
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Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 4 609,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 4 608,24 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Hospodárenie obce
Beţné príjmy spolu
z toho : beţné príjmy obce
beţné príjmy RO
Beţné výdavky spolu
z toho : beţné výdavky obce
beţné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
618 765,36
616 247,66
2 517,70

551 621,88
310 520,50
241 101,38

67 143,48
15 021,00
15 021,00
0,00

86 688,16
82 079,92
4 608,24

- 71 667,16
- 4 523,68
12 317,55
- 16 841,23
80 016,04
7 080,00

72 936,04
713 802,40
645 390,04
68 412,36
12 317,55
56 094,81

Výška prebytku/schodku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2021 ovplyvnená v dôsledku
pandémie ochorenia COVID - 19.
Schodok rozpočtu v sume 4 523,68 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 podľa osobitných predpisov v sume 12 317,55 EUR
bol v rozpočtovom roku 2021
vysporiadaný :
- z finančných operácií
16 841,23 EUR
Schodok rozpočtu 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 sa upravuje - zvyšuje o :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 11 191,60 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 8 700,00 EUR,
Záverečný účet Obce Gerlachov 2021
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- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 2 491,60 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 1 125,95 EUR.
Zostatok finančných operácií v sume 72 936,04 EUR, bol pouţitý na:
- vysporiadanie schodku beţného a kapitálového rozpočtu v sume 16 841,23 EUR.
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 56 094,81 EUR, navrhujeme pouţiť na :
- tvorbu rezervného fondu
56 094,81 EUR.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške
56 094,81 EUR.

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z z. v z.n.p..
O pouţití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2021
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok
Úbytky
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
76 336,63
54 220,27
69 667,04
60 889,86

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z. z. v z.n.p.. Tvorbu a pouţitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2021
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %
Úbytky - závodné stravovanie
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
679,62
1 269,24
1 171,13
777,73

6. 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
Záverečný účet Obce Gerlachov 2021

ZS k 1.1.2021 v EUR
KZ k 31.12.2021 v EUR
1 730 587,43
1 708 790,99
1 539 036,01
1 537 143,40
0,00
1 425 692,16
113 343,85
190 015,29

0,00
1 423 799,55
113 343,85
169 820,66

8 932,55
9 046,79

9 533,65
8 754,39
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Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

0,00
21 762,97
150 272,98
0,00
0,00
1 536,13

0,00
15 111,76
136 420,86
0,00
0,00
1 826,93

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 31.12.2021 v EUR
1 730 587,43
1 708 790,99
1 070 968,25
1 089 660,55
0,00
0,00
1 070 968,25
63 965,58

0,00
0,00
1 089 660,55
52 850,51

1 600,00
15 986,60
679,62
17 294,36
28 405,00
595 653,60

1 600,00
11 191,60
777,73
17 956,18
21 325,00
566 279,93

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

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- prijaté preddavky
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2021

5 817,58
5 973,17
4 069,07
941,87
0,00
0,00
1 125,95
28,54
17 956,18

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

5 817,58
5 973,17
4 069,07
941,87
0,00
0,00
1 125,95
28,54
17 956,18

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

Stav úverov k 31.12.2021
Veriteľ

Prima banka
Slovensko, a.s.
Ministerstvo
financií SR

Výška
poskytnutéh
o úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2021

Ročná splátka
úrokov
za rok 2021

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2021

splatnosti

Osobný automobil

21 000,00

7 080,00

149,62

3 890,00

r. 2022

Kompenzácia výpadku
dane z príjmov FO

17 435,00

0,00

0,00

17 435,00

r. 2027

Účel

Rok

Obec prijala v roku 2019 úver na zakúpenie motorového vozidla Toyota Corolla, vo výške
21 000,00 EUR. Pri uzatvorení zmluvy o úvere nebolo dohodnuté ţiadne zabezpečenie. Obec
prijala úver na základe uznesenia č. 46/2019 na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa
19.06.2019.
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V roku 2020 obec prijala návratnú finančnú výpomoc z Ministerstva financií Slovenskej
republiky 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 vo výške
17 435,00 €. Návratná finančná výpomoc bola poskytnuté bezúročne. Obec prijala návratnú
finančnú výpomoc na základe uznesenia č. 50/2020 na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa
30.09.2020.
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., môţe na plnenie svojich
úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných beţných 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 beţných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka zníţených 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 podľa § 17 ods. 6 písm. a):
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020
z toho::
- skutočné beţné príjmy obce
- skutočné beţné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020*
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021 z toho:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021**

577 682,79
565 913,23
11 769,56
577 682,79
21 325,00
3 890,00
17 435,00
21 325,00
0,00
0,00
21 325,00

Zostatok istiny k 31.12.2021**

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2020*

§ 17 ods.6 písm. a)

21 325,00

577 682,79

3,69 %

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

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020
z toho:
- skutočné beţné príjmy obce
- skutočné beţné 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
- dotácie zo ŠR
- dotácie z VÚC
- dotácie z Eurofondov
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2020
Spolu upravené 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:
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Suma v EUR

577 682,79
565 913,23
11 769,56
577 682,79

121 815,57
49 957,78
0,00
4 779,91
176 553,26
401 129,53
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- 821005
- 651002
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021**

7 080,00
149,62
7 229,62

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2021**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2020*

§ 17 ods. 6 písm. b)

7 229,62

401 129,53

1,80 %

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 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 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 6/2020 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných sluţieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Telovýchovná jednota – beţné výdavky na
lyţiarske preteky
Telovýchovná jednota – beţné výdavky na
preteky na kolieskových lyţiach

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

1 300,00

0,00

1 300,00

400,00

400,00

0,00

K 31.12.2021 boli všetky dotácie pouţité a vyúčtované v súlade s účelom poskytnutia.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nemá ţiadne podnikateľské aktivity.

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

zriadeným a zaloţeným 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
zaloţeným 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 zaloţeným právnickým osobám
Záverečný účet Obce Gerlachov 2021
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Finančné usporiadanie
organizáciám:

voči

zriadeným

právnickým

osobám,

t.j.

rozpočtovým

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

ZŠ s MŠ Gerlachov –
prostriedky zriaďovateľa
ZŠ s MŠ Gerlachov –
vlastné prostriedky

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

87 000,00

86 898,29

101,71

2 029,70

2 029,70

0,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

128 653,00
2 157,00
1 011,00
3 350,00
842,00
5 808,00
116,20
4 520,00
9 945,26

119 953,00
2 157,00
1 011,00
3 350,00
842,00
3 316,40
116,20
4 520,00
9 945,26

ZŠ s MŠ Gerlachov
Transfer predškoláci
Transfer na VP
Transfer pre ţiakov zo SZP
Transfer na učebnice
Transfer na stravu
Transfer na školské pomôcky
Transfer na školskú jedáleň
Transfer od MPC
Finančné usporiadanie
organizáciám:

voči

zriadeným

právnickým

osobám,

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

8 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 491,60
0,00
0,00
0,00
t.j.

príspevkovým

Obec nezriadila ţiadnu príspevkovú organizáciu.
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec nemá zaloţené právnické osoby.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu:

-1-

-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)

-5-

MV SR
OÚ ŢP Prešov
MDVaRR
OÚ Prešov
Úrad vlády SR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
MV SR

Evidencia obyvateľstva
Ochrana prírody, ovzdušia, vody
MK a účelové komunikácie
Vojnové hroby
Vojnové hroby
Prídavky na deti
Osobitný príjemca
Na aktivačnú činnosť zo ŠR
Register adries
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281,16
83,49
36,81
447,50
10 000,00
8 726,11
13 870,50
626,16
26,00

281,16
83,49
36,81
447,50
9 989,38
8 726,11
13 870,50
626,16
26,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
10,62
0,00
0,00
0,00
0,00

DPO SR
OÚ Poprad
ŠÚ SR

Dotácia pre DHZ
Dotácia na COVID-19
Dotácia na sčítanie domov a bytov

3 000,00
14 085,00
3 475,71

3 000,00
14 085,00
3 475,71

0,00
0,00
0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu:

-1-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)

-5-

Fond na podporu
umenia

Obnova kniţničného fondu –
nákup kníh

1 000,00

1 000,00

0,00

.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Obec

Obec Batizovce - SoÚ

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

2 216,47

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

2 216,47

0,00

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu:

-1-

-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)

-5-

PSK

Nákup street workoutového náčinia

3 500,00

3 500,00

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Uznesením č. 1/2014 konaného dňa 06.02.2014 Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove schválilo
moţnosť zostavenia a predkladania rozpočtu obce bez programovej štruktúry, v zmysle § 4 ods.
5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách, v znení neskorších zmien a doplnkov.
Obec v roku 2021 neuplatňovala pri zostavení rozpočtu programovú štruktúru.
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