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Záverečný účet obce Budiná je vypracovaný v zmysle §15, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Vychádza z údajov účtovnej závierky a účtovných a finančných 

výkazov k 31.12.2021 spracovaných v metodike schválenej MF SR. 

 

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 bol schválený ako vyrovnaný dňa 4.12.2020 uznesením č. 79/2020.                                                                                             

V priebehu roka boli vykonané štyri úpravy rozpočtu. 

 

Schválený rozpočet a upravený rozpočet k 31.12.2021 bol nasledovný: 

Bežné príjmy 

Hlavná 

kategória 

Názov Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

100 Daňové príjmy 305630,00 325114,5,00 269645,72 

 110 Dane z príjmov 

a kapitálového majetku 

56031,00 61707,00 61706,19 

 120 Dane z majetku 29679,00 29362,00 24360,72 

 130 Dane za tovary a 

služby 

4180,00 4382,00 4346,80 

200 Nedaňové príjmy 181860,00 195753,5,00 152001,13 

 210 Príjmy 

z podnikania a 

vlastníctva 

1550,00 1550,00 1335,16 

 220 Administratívne 

poplatky a iné poplatky 

4931,00 4961,00 3783,23 

 240 Úroky 

z tuzemských úverov 

20,00 20,00 0,00 

 290 Iné nedaňové 

príjmy 

27379,00 27379,00 22112,49 

300 Granty a transfery 8070,00 10827,50 2375,22 

 310 Tuzemské bežné 

granty  a transfery 

8070,00 10827,50 2375,22 

Spolu  627400,00 6718840 544041,88 

 

 

 



4 
 

Kapitálové príjmy 

Hlavná 

kategória 

Názov Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

200 Nedaňové príjmy 0,00 35100,00 35100,00 

 230 Kapitálové príjmy 0,00 35100,00 35100,00 

300 Granty a transfery 137434,10 137434,10 0,00 

 320 Tuzemské 

kapitálové granty a 

transfery 

137434,10 137434,10 0,00 

Spolu  137434,10 172534,10 35100,00 

 

Príjmové finančné operácie 

Hlavná 

kategória 

Názov Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

400 Príjmy z transakcií 

s finančnými aktívami 

30500,00 45500,00 40500,00 

 450 Z ostatných 

finančných operácií 

30500,00 45500,00 40500,00 

500 Prijaté úvery, pôžičky 

a návratné finančné 

výpomoci 

36000,00 36000,00 0,00 

 510 Tuzemské úvery, 

pôžičky  a návratné 

finančné výpomoci 

36000,00 36000,00 0,00 

Spolu  66500,00 81500,00 40500,00 

 

Príjmy spolu 

Hlavná 

kategória 

Názov Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Príjmy spolu  335774,10 394222,60 195619,81 
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Bežné výdavky 

Hlavná 

kategória 

Názov Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

600 Bežné výdavky 122040,00 131562,50 103827,14 

 610 Mzdy, platy 26322,00 32428,00 30979,81 

 620 Poistné 

a príspevok do 

poisťovní 

9507,00 11765,50 11130,15 

 630 Tovary a služby 81657,00 81613,00 59926,65 

 640 Bežné transfery 4254,00 4356,00 661,31 

 650 Splácanie 

úrokov a ostatné 

platby 

300,00 1400,00 1129,22 

Spolu  244080,00 2631250 207654,28 

Kapitálové výdavky 

Hlavná 

kategória 

Názov Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

700 Kapitálové výdavky 76300,00 85726,00 58359,57 

 710 Obstarávanie 

kapitálových aktív 

76300,00 85726,00 58359,57 

 720 Kapitálové 

transfery 

0,00 0,00 0,00 

Spolu  76300,00 85726,00 58359,57 

 

Výdavkové finančné operácie 

Hlavná 

kategória 

Názov Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

800 Výdavky z transakcií 

s finančnými aktívami 

137434,10 141834,10 2400,00 

 820 Splácanie istín 137434,10 141834,10 2400,00 

Spolu  137434,10 141834,10 2400,00 

 

Výdavky spolu 

Hlavná 

kategória 

Názov Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Výdavky spolu  335774,10 359122,60 164586,71 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 

 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

335774,10 195619,81 58,26 

 

1/ Bežné príjmy obce – daňové príjmy: 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

89890,00 90413,71 100,58 

 

Bežné daňové príjmy tvoria: 

 

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 

 

 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 

Skutočné príjmy z výnosu dane z príjmov poukázaný územnej samospráve dosiahli 

61 706,19 €, čo  v porovnaní s rozpočtom predstavuje plnenie na 110,13 %. 

 

120 Dane z majetku 

 Daň z nehnuteľností 

Skutočný príjem k 31.12.2021 bol vo výške 24 360,72 €, čo je plnenie na 82,08 % 

rozpočtu. Príjmy dane z pozemkov predstavujú 18 125,32 €, dane zo stavieb 

6 059,32 € a dane z bytov 86,08 € 

 

130 Dane za tovary a služby 

 Daň za psa  

Dosiahla plnenie vo výške 245,00 €, čo je 94,23 % plnenie rozpočtu. 

 

 Daň za užívanie verejného priestranstva 

Plnenie na tejto dani dosiahlo  0,00 €, čo predstavuje 0,00 %. 

 

 Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Skutočné príjmy k 31.12.2021 dosiahli 4 101,80  € za vývoz komunálneho odpadu, 

čo predstavuje 105,17 %. 
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   2/ Bežné príjmy obce – nedaňové príjmy: 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

27379,00 27230,88 99,46 

            

 Bežné nedaňové príjmy tvoria: 

210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 

 Príjmy z vlastníctva             

Z rozpočtovaných 1550,00 € dosiahlo plnenie 1335,16 €, čo je 86,14 % rozpočtu. 

Príjmy boli získané z prenájmu majetku obce €. 

 

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby                                                           

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby z rozpočtovaných 4931,00 € 

dosiahli plnenie 3783,23 €.  

 

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

 Úroky z účtov finančného hospodárenia 

Príjmy z úrokov na bežných účtoch dosiahli za rok 2021 objem 0,00 €. 

 

290 Iné nedaňové príjmy 

 

 Z vratiek 

Ostatné príjmy z vratiek za energie a ročného zúčtovania zdravotného poistenia 

predstavujú príjmy v sume 3,49 €. 

 

 Iné 

Ostatné príjmy iné predstavujú za rok 2021 sumu 22 112,49 €. 

 

3/ Bežné príjmy obce – granty a transfery 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

8070,00 2375,22 29,43 

 

 

310 Bežné granty a transfery 

K 31.12.2021 boli obci poskytnuté dotácie vo výške 2 375,22 €. Jedná sa o transfery zo štátneho 

rozpočtu poukázané na financovanie prenesených kompetencií štátu a dotácie uvoľnené zo ŠR 

a fondov. Uvoľnené transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 
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Poskytovateľ Suma v € Účel 

MV SR  

Okresný úrad Lučenec 

22,80 Register adries 

MV SR 

Okresný úrad Lučenec 

73,92 Hlásenie pobytu občanov 

REGOB 

Štatistický úrad SR 2256,54 Sčítanie domov a bytov 

2021 

MV SR 

Okresný úrad  

Banská Bystrica  

21,96 Starostlivosť o životné 

prostredie 

Spolu 2375,22  

 

4/ Kapitálové príjmy 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

137434,10 35100,00 25,54 

 

Príjmy boli získané z predaja kapitálového majetku: 

230 Kapitálové príjmy 

Poskytovateľ Suma v € Účel 

 35100,00 Predaj pozemkov a stavby 

Spolu 35100,00  

 

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 

Z rozpočtovaných 0,00 € bol skutočný príjem 0,00 €. 

Poskytovateľ Suma v € Účel 

 0,00  

Spolu 0,00  

 

 

 

5/ Príjmové finančné operácie 

      

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

66500,00 40500,00 60,90 
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450 Príjmy z ostatných finančných operácií 

Názov Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

% plnenia 

Nevyčerpané 

finančné 

prostriedky 

z minulých 

rokov 

30500,00 45500,00 40500,00 132,78 

Spolu 30500,00 45500,00 40500,00 132,78 

 

Nevyčerpané finančné prostriedky účelovo určené z predchádzajúceho roka vo výške 30500,00 

€ obec vyčerpala v roku 2021 na rekonštrukciu miestnych komunikácií a na výstavbu 

amfiteátra. 

Prostriedky zo zostatku z minulých rokov boli vyčerpané na rekonštrukciu miestnych 

komunikácií. 

 

510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 

 

V roku 2021 obec neprijala návratný zdroj financovania 
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 

 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

335774,10 164586,71 49,02 

 

A/ Bežné výdavky obce 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

122040,00 103827,14 85,08 

 

Čerpanie  bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie je uvedené v tabuľkovej časti správy. 

Bežné výdavky boli vyčerpané celkom na 85,08 % schváleného rozpočtu. V priebehu roka boli 

výdavky čerpané na bežné prevádzkové výdavky pre zabezpečenie samosprávnych funkcií 

obce, prenesených kompetencií štátu . Bežné výdavky sa čerpali nasledovne: 

610 Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

 Mzdy platy 

Na mzdy a platy sa vyčerpalo celkom 30 979,81 € Patria sem mzdové prostriedky 

starostu obce, zamestnancov obce, hlavného kontrolóra.  

620 Poistné a príspevok do poisťovní 

 Poistné a príspevky do poisťovní 

Odvody do poisťovní na poistné dosiahli objem 11 130,15 €, z toho príspevok do 

doplnkovej dôchodkovej poisťovne dosiahol objem 39,84 €. 

630 Tovary a služby 

 Tovary a služby 

Na tovary a služby sa vynaložilo celkom 59926,65 €. V čerpaní ide o prevádzkové 

výdavky na všetkých činnostiach obce, ako sú  energie, poštové a telekomunikačné 

služby, interiérové vybavenie, výpočtová a telekomunikačná technika, prevádzkové 

stroje,  výdavky na všeobecný materiál, knihy a časopisy, pracovné odevy, palivá 

ako zdroj energie, dopravné, rutinná a štandardná údržba budov, strojov a zariadení, 

nakladania s odpadmi, verejnej zelene, školenia, všeobecné služby, kultúrne 

podujatia, reprezentačné. 

640 Bežné transfery 

 Bežné transfery 

Bežné transfery boli v skutočnosti čerpané vo výške 661,31 €. Z týchto výdavkov 

boli uhradené členské príspevky obce v združeniach ZMOS, ZMON, OOCR,  

transfer na spoločný stavebný úrad v Lučenci, Región pod Javorom, Asociácia 

horských sídiel SR, OZ Podpoľanie, KZ Podpoľanie. 
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650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou 

 

 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami 

Splácanie úrokov z istiny bankového úveru na rekonštrukciu kultúrneho domu 

predstavujú výdavky v sume 1129,22 €  

 

B/ Kapitálové výdavky obce 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

76300,00 € 58233,68 68,03 

 

Názov Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

% plnenia 

Výstavba 

amfiteátra 

56000,00 56100,00 28747,20 51,33 

Rekonštrukcia 

miestnych 

komunikácií 

20300,00 29500,00 29486,48 145,25 

Spolu 76300,00 85600,00 58233,68 76,32 

 

C/ Výdavkové finančné operácie 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

137434,10 € 2400,00 1,75 

 

Výdavky finančných operácií sú vykázané v objeme  2 400,00€, čo je 1,75% plnenia rozpočtu. 

Jedná sa o splátky istiny z krátkodobého bankového úveru, ktorý bol obcou prijatý na 

preklenutie obdobia do refundácie platby na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu kultúrneho domu s PPA 
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4.  Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 
 

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2021 

Bežné príjmy spolu     120019,81 

z toho : bežné príjmy obce    120019,81 

Bežné výdavky spolu 103827,14 

z toho bežné výdavky obce 103827,14 

Bežný rozpočet 16192,67 

Kapitálové príjmy spolu 35100,00 

z toho: kapitálové príjmy obce                           35100,00 

Kapitálové výdavky  spolu          58359,57 

z toho: kapitálové výdavky obce                           58359,57 

Kapitálový rozpočet                                               -23259,57 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu              - 7066,90 

Vylúčenie z prebytku  0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 7066,90 

Príjmy z finančných operácií         40500,00 

Výdavky z finančných operácií        2400,00 

Rozdiel finančných operácií                 38100,00 

PRÍJMY SPOLU                                                         195619,81 

VÝDAVKY SPOLU                                                     164586,71 

Hospodárenie obce                                                   31033,10 

Vylúčenie prebytku/ Zostatok dotácií zo ŠR                              0,00 

 

Výsledok rozpočtového hospodárenia obce vypočítaný podľa § 10 ods.3 písm. a/ a b/ zákona č. 

583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení je prebytok vo výške  31 033,10 € 

Výsledok hospodárenia                                          -   7 066,90 € 

Prebytok finančných operácií                                + 38 100,00 € 

Hospodárenie obce                                                + 31 033,10 € 

Vylúčenie z prebytku                                                         0,00 € 

Hospodárenie obce                                                + 31 033,10 € 

 

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  38 100,00 € bol  použitý na: 

- kapitálové výdavky  

 

Prebytok hospodárenia obce v sume 31 033,10 € navrhujeme použiť na: 

- tvorbu rezervného fondu v zmysle §15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. vo výške   

10 % z prebytku hospodárenia v sume 3103,31 € 
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- tvorbu ostatného peňažného fondu v zmysle § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. vo výške   

90 % z prebytku hospodárenia v sume  27929,79 € 

 

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

3103,31 € a ostatného peňažného fondu za rok 2021 vo výške 27929,79 €.  

 

Zostatok na bežnom účte /221 001/                      4 467,55 € 

Zostatok v pokladni /211/                                        419,34 € 

Zostatok na účte   /221 003/                                35 100,00 € 

Zostatok na účte Sociálneho fondu /221  003/         341,67 € 

 

Finančné usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

V zmysle ustanovenia §16 ods. 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 účel 

tvorby peňažných fondov na usporiadanie prebytku rozpočtu obce podľa §10 ods. 3 písm. a) 

a b) citovaného zákona z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo 

štátneho rozpočtu  a z rozpočtu EU. 

Obec Budiná k 31.12.2021 nemá nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu 

a z rozpočtu EU. 

 
 

5.  Tvorba a použitie peňažných fondov obce 

 

Sociálny fond 

Obec vytvára v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. sociálny fond. Prostriedky tohto fondu sú 

vedené na samostatnom bankovom účte.  Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon 

č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a Kolektívna zmluva vyššieho 

stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. 

o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce  vo verejnom záujme. 

Sociálny fond bol tvorený v súlade so zákonom 152/1994 Z.z. a bol použitý v zmysle Zásad pre 

tvorbu Sociálneho fondu a pre použitie prostriedkov zo Sociálneho fondu pre zamestnancov 

obce Tuhár na stravovanie zamestnancov nasledovne: 
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Sociálny fond Suma v € 

Stav k 1.1.2021 416,42 

Prírastky v priebehu roka -  2% 620,78 

Úbytky v priebehu roka – stravné lístky 183,20 

Stav k 31.12.2021 509,13 

 

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia §15 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení 

neskorších predpisov. Obec nemá vedený samostatný bankový účet rezervného fondu, rezervný 

fond je vedený v účtovníctve na analytickom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje 

Obecné zastupiteľstvo v  Budinej. 
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6.  Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021 

 

Celkové aktíva vykázané v súvahe k 31.12.2021 sú v objeme netto 494 178,46 €  a zdroje krytia 

– pasíva – v rovnakej výške 494 178,46€. 

Názov ZS k 1.1.2021 KZ k 31.12.2021 

Neobežný majetok spolu 390531,25 421801,05 

Z toho:   

Dlhodobý nehmotný majetok                                                         0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok                            331541,25 362811,05 

Dlhodobý finančný majetok                                                   58990,00 58990,00 

Obežný majetok spolu                                           85983,88 70779,75 

Z toho:   

Zásoby 1283,60 412,56 

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky 34530,02 29812,83 

Finančné účty                                                          50170,26 40554,36 

Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé 0,00 0,00 

Náklady budúcich období 1296,19 1597,66 

Aktíva spolu:                                                   477811,32 494178,46 

 

Názov ZS k 1.1.2021 KZ k 31.12.2021 

Vlastné imanie 477811,32 494178,46 

Z toho:   

Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00 

Fondy  0,00 0,00 

Nevysporiadaný výsledok z minulých rokov 209498,98 224626,66 

Výsledok hospodárenia 15112,68 36607,74 

Záväzky 153145,40 145456,17 

Z toho:   

Rezervy 1100,00 1100,00 

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 267,63 0,00 

Dlhodobé záväzky 71,55 509,13 

Krátkodobé záväzky 11308,99 5849,81 

Bankové úvery a výpomoci 140397,23 137997,23 

Výdavky budúcich období 0,00 0,00 

Výnosy budúcich období 100054,26 87487,89 

Pasíva spolu:                                                   477811,32 494178,46 

     

a) Dlhodobý hmotný majetok  obce tvoria, stavby, samostatné hnuteľné veci, dopravné 

prostriedky a pozemky v celkovej výške 362 811,05 €. 

b) Dlhodobý finančný majetok nebol v priebehu roka navýšený a tvoria ho cenné papiere 

Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti v hodnote 58990,00 €. 
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c) Celkový objem pohľadávok predstavuje sumu 29812,83 € a jedná sa o krátkodobé 

pohľadávky z daňových príjmov obcí  a nedaňových príjmov obci  a ostatné pohľadávky 

v sume. 

d) Zo záväzkov tvoria dlhodobé záväzky 509,13 € a sú to záväzky sociálneho fondu. 

Krátkodobé záväzky 5849,81 € tvoria neuhradené faktúry, záväzky voči zamestnancom, 

ostatné záväzky voči zamestnancom, zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného 

poistenia a ostatné priame dan.  

 

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 

Dodávatelia (321) 2412,90 

Zamestnanci (331) 1925,98 

Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) 0,00 

Zúčtovanie s orgánmi sociálneho 

a zdravotného poistenia (336) 

1221,28 

Ostatné priame dane (342) 222,85 

Bežné bankové úvery (231, 461) 137997,23 

Prijaté NFV (273) 0,00 

Sociálny fond (472) 509,13 

Iné záväzky (379) 0,00 

Spolu 145456,17 

 

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2021  

 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru/NFV 

Ročná splátka 

istiny za rok 

2021 

Ročná 

splátka 

úrokov za 

rok 2021 

Zostatok úveru 

(istiny) 

k 31.12.2021 

Rok 

splatnosti 

 

Slovenská

záručná 

a rozvojov

á banka 

Rekonštrukci

a kultúrneho 

domu 

140397,23 2400,00 1129,22 137997,23 2022 

    

V roku 2020 obec prijala bankový úver na úhradu rekonštrukcie kultúrneho domu v celkovej 

výške 140 397,23 eur. Tento úver slúži na preklenutie obdobia pri úhrade nenávratného 

finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka, ktorý poskytne Pôdohospodárska platobná 

agentúra na základe podpísanej zmluvy o poskytnutí NFP: 
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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 (nevzťahuje sa na úvery zo ŠFRB ) 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. 

 

Výpočet dlhu obce a dlhovej služby obce podľa § 17 ods. 2  zákona č.583/2004 Z.z. 

  

  

 Východiskové údaje z FIN 1 - 12 za rok 2020: Suma v Eur 

Bežné príjmy obce  120019,81 

Úhrn bežných príjmov obce k 31.12.2020 120019,81 

Bežné príjmy obce znížené/upravené o:   

     - dotácie -2375,22 

Úhrn upravených bežných príjmov obce  k 31.12.2020 117644,26 

    

 

 

 

 

 

 

 Východiskové údaje z hlavnej knihy k 31.12.2021: Suma v Eur  

Celková suma dlhu obce k 31.12.2021 spolu 137997,23 

z toho:    účet 273 NFV zostatok istiny z návratných finančných 

výpomocí 0,00 

             účet 461 BÚ zostatok istiny z DBÚ na predfinancovanie 

projektov EÚ  137834,10 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú  

             účet 461 BÚ zostatok istiny z DBÚ na predfinancovanie 

projektov EÚ  137834,10 

Celková suma dlhu obce (zostatok istiny) k 31.12.2021 163,13 
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Výpočet dlhu obce k 31.12.2021 § 17/6 písm. a) zákona č.583/2004 

Z.z. Suma v Eur  

Spolu bežné príjmy obce k 31.12.2020  117644,23 

Celková suma dlhu obce (zostatok istiny) k 31.12.2021   163,13 

Dlh obce v % k 31.12.2021 pravidlo 60%* 0,14 % 
* Pomer dlhu k BP v % = celková suma dlhu obce / úhrn bežných príjmov za predchádzajúci rozpočtový rok x 100 

 

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

   
 

  

Výpočet dlhovej služby obce k 31.12.2021 §17/6 písm. b) zákona 

č.583/2004 Z.z. Suma v Eur 

Úhrn upravených bežných príjmov obce  k 31.12.2021 117644,23 

  - 821004 splátka istiny z krátkodobého bankového úveru  2400,00 

  - 651002 splátka úrokov z bankových úverov 1129,22 

Celková suma splátok istiny a úrokov  3529,22 

Dlhová služba obce v % k 31.12.2021 pravidlo 25%** 3,00% 

**Pomer dlhovej služby k upraveným BP v % = celková suma splátok istiny a úrokov / úhrn upravených  

     bežných príjmov za predchádzajúci rozpočtový rok x 100  

  

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

 

 

8. Hospodárenie príspevkových organizácií 
 

 Obec Budiná nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie. 

 

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách 
 

V roku 2021 z rozpočtu obce nebola poskytnutá dotácia v zmysle §7 ods.4 zákona č. 583/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej  samosprávy na verejnoprospešné účely. 

 

10. Údaje o podnikateľskej činnosti 
 

 Obec Budiná podnikateľskú činnosť nevykonáva. 
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11. Finančné usporiadanie vzťahov 
 

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

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je 

povinnosťou obce finančne usporiadať hospodárenie obce vrátane finančných vzťahov 

k zriadených alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám-podnikateľom 

a právnickým  osobám, ktorým boli poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu obce, 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 a príspevkovým 

organizáciám: 

Obec nemala v roku 2021 zriadené rozpočtové ani príspevkové organizácie - z rozpočtu neboli 

poskytnuté žiadne finančné prostriedky. 

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 

Obec Budiná bola v roku 2021 spoločne s obcami Divín, Tuhár, Mýtna, Píla, Lovinobaňa, 

Točnica, Tomášovce a Podrečany spoluzakladateľom záujmového združenia právnických osôb 

pod názvom „Región pod Javorom – združenie obcí“, ktorého cieľom je rozvoj cestovného 

ruchu, kultúrneho života a odpadového hospodárstva v združených obciach. Obec Budiná 

prispela združeniu členským príspevkom pre rok 2021 v sume 100,00 € 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

Obec obdržala v roku 2021 dotácie  v celkovej čiastke: 6 880,35 € a ich použitie je nasledovné: 

Poskytovateľ Účel použitia Poskytnuté 

v € 

Vyčerpané 

v € 

Rozdiel 

v € 

MV SR, Okresný 

úrad Lučenec 

Register adries – bežné 

výdavky 

22,80 

 

22,80 0,00 

MV SR, Okresný 

úrad Lučenec 

Evidencia obyvateľstva 

REGOB - bežné výdavky 

73,92 

 

73,92 0,00 

Štatistický úrad SR SODB 2021 - bežné 

výdavky 

2256,54 

 

2256,54 0,00 

MV SR, Okresný 

úrad Lučenec 

Starostlivosť o životné 

prostredie - bežné 

výdavky 

21,96 

 

21,96 0,00 

Spolu  2375,22 2375,22 0,00 

 

 Finančné usporiadanie voči rozpočtu VÚC 

Poskytovateľ Účel použitia Poskytnuté v € Vyčerpané v € Rozdiel v € 

BBSK Heligonky na 

Budinej 

1 600,00 0,00 1600,00 

Spolu  1 600,00 0,00 1600,00 

 



20 
 

Finančné prostriedky z rozpočtu VÚC boli v roku 2021 poskytnuté  vo výške 1 600,00 €,  na 

realizáciu kultúrnej akcie „Heligonky na Budinej“, ktorá sa ale z dôvodu pandémie nekonala 

a finančné prostriedky sa nemohli vyčerpať a boli vrátené poskytovateľovi v plnej výške. 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami. 

d) Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám 

Poskytovateľ Účel použitia Poskytnuté v € Vyčerpané v € Rozdiel v € 

     

Spolu  0,00 0,00 0,00 

 

 

12.  Návrh na uznesenie OZ k Záverečnému účtu obce Budiná za rok 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

 Správu hlavnej kontrolórky a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

 Záverečný účet obce Budiná za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

 Výsledok rozpočtového hospodárenia obce vypočítaný podľa § 10 ods.3 písm. a/ a b/ 

zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení – prebytok vo výške  31 033,10 € 

 

 

Prebytok hospodárenia obce v sume 31 033,10 € navrhujeme použiť na: 

- tvorbu rezervného fondu v zmysle §15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. vo výške   

10 % z prebytku hospodárenia v sume 3103,31 € 

- tvorbu ostatného peňažného fondu v zmysle § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. vo výške   

90 % z prebytku hospodárenia v sume  27929,79 € 
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Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu  rezervného fondu za rok 2021 vo výške 

3103,31 € a ostatného peňažného fondu za rok 2021 vo výške 27929,79 €.  

 

 

 

Vypracoval:                                                                             JUDr., Ing. Marian Čerpák 

JUDr., Ing. Marian Čerpák                                                                 starosta obce 

 

 

V Budinej, dňa 22.5.2022 

 


