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1.Rozpočet obce na rok 2021 
 
     Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok 2021. 

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, 

kapitálový rozpočet ako prebytkový, finančné operácie ako schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2020 uznesením č. 132/2020. 

 

Zmeny rozpočtu:  

- 1. zmena  schválená starostom obce 31.03.2021, OcZ zobralo na vedomie dňa 28.04.2021  

uznesením č. 153/2021 

- 2. zmena schválená dňa 28.04.2021 uznesením OcZ č. 155/2021 

- 3. zmena schválená starostom obce 30.06.2021, OcZ zobralo na vedomie dňa 30.06.2021 

uznesením č. 165/2021 

- 4. zmena  schválená dňa 30.06.2021 uznesením OcZ dňa 166/2021  

- 5. zmena  schválená starostom obce 30.11.2021, OcZ zobralo na vedomie dňa 13.12.2021  

uznesením č. 181/2021 

- 6. zmena schválená dňa 13.12.2021 uznesením OcZ č. 182/2021 

- 7. zmena schválená dňa 13.12.2021 uznesením OcZ č. 182/2021 
 

 

Rozpočet obce k 31.12.2021 
                                       v eurách                  

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2021 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 331 979,48 384 310,92 365 565,24 95,12 

z toho :     

Bežné príjmy 209 774,28 243 011,92 250 202,32 102,96 

Kapitálové príjmy 95 069,20 95 069,20 99 734,20 104,91 

Finančné príjmy 27 136,00 46 229,80 15 628,72 33,81 

Výdavky celkom 331 979,48 384 310,92 332 285,02 86,46 

z toho :     

Bežné výdavky 197 893,28 231 130,92 208 530,72 90,22 

Kapitálové výdavky 27 136,00 46 229,80 16 804,50 36,35 

Finančné výdavky 106 950,20 106 950,20 106 949,80 100,00 

Rozpočtové 

hospodárenie obce 

0,-- 0,-- + 33 280,22  

 

 

 

2.Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 
 

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

384 310,92 € 365 565,24 € 95,12 
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Z rozpočtovaných celkových príjmov 384.310,92 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

365.565,24 EUR, čo predstavuje 95,12 % plnenie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek rozpočtu je prílohou záverečného účtu.  

 

 

 

2.1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

243.011,92 € 250.202,32 € 102,96 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 243.011,92 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

250.202,32 EUR, čo predstavuje  102,96 % plnenie.  

 

 

a) daňové príjmy: 

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

192 686,-- € 202 634,12  € 105,16 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 175 241,-- EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2021 

poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 185 232,12 EUR, čo predstavuje plnenie na 105,70 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 10.163,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 10.098,90 EUR, čo je 99,37% 

plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 5.955,46 EUR, dane zo stavieb boli v sume 4.143,44 EUR. 

K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 632,06 EUR. 

 

Daň za psa   

Z rozpočtovaných 610,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 561,66 EUR, čo je 92,08 % 

plnenie. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 128,16 EUR. 

 

Daň za užívanie verejného priestranstva  
Z rozpočtovaných 24,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 21,00 EUR, čo je 87,50 % 

plnenie. 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  
Z rozpočtovaných 6.648,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 6.720,44 EUR, čo je 101,09% 

plnenie. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný 

odpad v sume 591,13 EUR. 

 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

17.260,00 € 17.276,92 € 100,10 
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 5.386,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 5.514,75 EUR, čo je 102,39 % 

plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 858,90 EUR, príjem 

z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 4.628,15 EUR a príjem z prenajatých strojov, 

prístrojov, zariadení v sume 27,70 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Z rozpočtovaných 9.173,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 8.965,15 EUR, čo je 97,73 % 

plnenie.  

 

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

Z rozpočtovaných 1,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0,-- EUR, čo je 0,00 % plnenie.  

 

Iné nedaňové príjmy 
Z rozpočtovaných 2.700,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 2.797,02 EUR, čo 

predstavuje 103,59 % plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a 

z refundácie. 

 

 

 

c) prijaté bežné granty a transfery: 

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

33.065,92 € 30.291,28 € 91,61 

 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 33.065,92 EUR bol skutočný príjem vo výške 30.291,28 EUR, čo 

predstavuje 91,61 % plnenie. 

 

 

Prijaté bežné granty a transfery: 

 

Poskytovateľ dotácie Suma 

v EUR 

Účel 

Úrad práce, sociálnych vecí 

a rodiny Prešov 3.677,40 

Projekt „Podpora zamestnávania občanov so 

zdravotným postihnutím - 3“ (chránené pracovisko § 

60) 

MV SR 19.005,-- Skríning (testovanie) na COVID-19 

Úrad práce, sociálnych vecí 

a rodiny Prešov 

806,40 Na stravu v školskej jedálni  

Okresný úrad Prešov, od.školstva 150,--  Prenesený výkon št.správy - MŠ - príspevok na 

špecifiká na testovanie, osobné ochranné pomôcky a 

dezinfekčné prostriedky 

 

Okresný úrad Prešov, od.školstva 165,-- Prenesený výkon št.správy - MŠ - príspevok na 

ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky 

Okresný úrad Prešov, od.školstva 1.865,-- Prenesený výkon št.správy - MŠ –5.ročné deti 

MV SR, Sekcia verejnej správy 171,60 Prenesený výkon št.správy – REGOB 

MV SR, Sekcia verejnej správy 30,80 Prenesený výkon št.správy – register adries 

Štatistický úrad SR 2.969,12 Prenesený výkon št.správy - SODB - sčítanie 

obyvateľov 

MŽP SR 50,96 Prenesený výkon št.správy – životné prostredie /SÚ/ 

Dobrovoľná požiarna ochrana SR 1.400,-- Pre potreby DHZO 
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Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich 

účelom.  

 

 

2.2.  Kapitálové príjmy 

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

95.069,20 € 99.734,20 € 104,91 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 95.069,20 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

99.734,20 EUR, čo predstavuje  104,91 % plnenie.  

 

Príjem z predaja kapitálových aktív 

Z rozpočtovaných 0,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0,-- EUR, čo je 0,00 % plnenie.  

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  

Z rozpočtovaných 0,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 665,-- Eur, čo je 0,00 % plnenie. 

 

Granty a transfery 

Z rozpočtovaných 95.069,20 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 99.069,20 EUR, čo 

predstavuje 104,21 % plnenie. 

 

Prijaté kapitálové tuzemské granty a transfery: 

 

Poskytovateľ dotácie Suma 

v EUR 

Účel 

Pôdohospodárska platobná agentúra  95.069,20 Projekt „Zníženie energetickej náročnosti 

obecnej budovy Lipníky, s využitím OZE“ 

Prešovský samosprávny kraj 4.000,-- Projekt „Detské ihrisko v MŠ Lipníky“  

 

 

2.3. Príjmové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

46.229,80 € 15.628,72 € 33,81 
 

 

Z rozpočtovaných finančných príjmov 46.229,80 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

15.628,72 EUR, čo predstavuje 33,81 % plnenie.  

 

Uznesením obecného zastupiteľstva bolo schválené použitie rezervného fondu vo výške podľa 

schváleného rozpočtu ako aj ďalšími uzneseniami.  

 

3.Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 

 
 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

384.310,92 € 332.285,02 € 86,46  
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Z rozpočtovaných celkových výdavkov 384.310,92 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 

332.285,02 EUR, čo predstavuje 86,46 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek rozpočtu je prílohou záverečného účtu.  

 

 

3.1. Bežné výdavky  
  

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

231.130,92 € 208.530,72 € 90,22 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 231.130,92 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 

208.530,72 EUR, čo predstavuje  90,22 % čerpanie.  

 

 
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 97.846,26 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 98.320,06 EUR, čo je 

100,48 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu obce, pracovníkov na úseku OcÚ, 

pracovníkov podľa § 60 zákona č. 5/2004 Z. z., hlavného kontrolóra obce a pracovníkov na úseku 

školstva. 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných 35.405,79 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 34.162,54 EUR, čo je 

96,49 % čerpanie.  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 91.050,87 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 74.084,60 EUR, čo je 

81,37 % 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. 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 5.528,-- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 1.574,38 EUR, čo 

predstavuje 28,48 % čerpanie. 

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými 

výpomocami 

Z rozpočtovaných  1.300,-- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021v sume 389,14 EUR, čo 

predstavuje 29,93 % čerpanie.  

 

 

 

3.2. Kapitálové výdavky 

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

46.229,80 €  16.804,50 € 36,35 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 46.229,80 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 

16.804,50 EUR, čo predstavuje 36,35 % čerpanie.  
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Obstaranie kapitálových aktív 

Z rozpočtovaných 46.229,80 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 16.804,50 Eur, čo je 

36,35% plnenie. 

 

Medzi významné položky obstarania kapitálových aktív patrí:  

 

a) Nákup pozemkov a nehmotných aktív 

Z rozpočtovaných 727,-- Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 727,-- EUR, čo 

predstavuje 100,00 % plnenie. Jedná sa o výdavky týkajúce sa územného plánu. 

 

b) Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení  

Z rozpočtovaných 2.000,-- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 5.880,-- EUR, čo 

predstavuje 294,00 % plnenie. Jedná sa o projekt „Detské ihrisko v MŠ Lipníky“. 

b) Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 

Z rozpočtovaných 38.502,80 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume  10.197,50 EUR, 

čo predstavuje 26,49 % plnenie. 

 

 

3.3. Výdavkové finančné operácie 

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

106.950,20 € 106.949,80 € 100,00 
 

 

Z rozpočtovaných finančných  výdavkov 106.950,20 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 

106.949,80 EUR, čo predstavuje  100,00 % čerpanie.  

 

 

Splácanie istiny z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí   
Z rozpočtovaných 106.950,20 EUR na splácanie tuzemskej istiny bankových úverov (VÚB) bolo 

skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 106.949,80 Eur, čo predstavuje 100,00 %. 

 

 

4.Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 
 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 250.202,32 

Bežné výdavky spolu 208.530,72 

     Bežný rozpočet 41.671,60 

  

Kapitálové  príjmy spolu 99.734,20 

Kapitálové  výdavky spolu 16.804,50 

     Kapitálový rozpočet  82.929,70 

  

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 124.601,30 
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Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ - 2.613,14 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 121.988,16 

  

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov  

- finančné zábezpeky školskej jedálne 

- finančné zábezpeky na nájomné - bytovky ŠFRB 

- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie 

15.628,72 

 

 

 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 

- finančné zábezpeky školskej jedálne 

- finančné zábezpeky na nájomné - bytovky ŠFRB 

- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie 

106.949,80 

 

 

 

Rozdiel finančných operácií -91.321,08 

  

PRÍJMY SPOLU   365.565,24 

VÝDAVKY SPOLU 332.285,02 

Rozpočtové hospodárenie obce  33.280,22 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ -2.613,14 

Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver  

Upravené rozpočtové hospodárenie obce 30.667,08 

 
 
 

Prebytok rozpočtu v sume 124.601,30 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 z.n.p., upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov 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 z.n.p. v sume  2.613,14 EUR navrhujeme 

použiť na :  
- tvorbu rezervného fondu 121.988,16 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  1.848,02 EUR, a to na :  

- prenesený výkon - dotácie na sčítanie obyvateľov podľa zák.č. 

     544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MV SR - domy a byty  ........................ 1.346,72 EUR 

-   prenesený výkon - príspevok na špecifiká na testovanie, osobné ochranné  

    pomôcky a dezinfekčné prostriedky .....................................................................    143,40 EUR 

- dotácie na stravu podľa zák.č. 544/2010 Z. z. o dotáciách 

     v pôsobnosti MPSVR v sume ...............................................................................   357,90 EUR 

 

b) nevyčerpané prostriedky z príspevkov podľa zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 

......................................................................................................................................... 10,-- EUR 

c) 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 - za rok 2021: 

 stravné ........................................................................................................... 725,24  EUR 

 režijné náklady...............................................................................................   29,88  EUR 
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      Zostatok finančných operácií -91.321,08 Eur bol v priebehu roka 2021 krytý prebytkom 

bežného a kapitálového rozpočtu.  

 

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

výške 30.667,08 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 použití 

rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

 

              

Fond rezervný Suma 

v EUR 
ZS k 1.1.2021 24.524,25 

Prírastky   

z toho: 

- z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok (uznesenie OcZ č. 163/2021 z 30.06.2021) 

- z finančných operácií 

33.404,83 

 

33.404,83 

- 

Úbytky   

- použitie rezervného fondu na základe uznesenia OcZ č. 132/2020 z 15.12.2020 a nasl.  

  uznesení OcZ 

 

z toho: 

a) obstaranie nehmotných aktív: na úhradu kapitálových výdavkov týkajúcich sa územného 

plánu - položka 0111 711005, schválené uznesením OcZ č. 154/2021 z 28.04.2021 

b) projekt „Detské ihrisko v MŠ Lipníky“, položka 0111 713004 (spolufinancovanie; 

dvojvež.zostava a kolotoč), schválené uznesením OcZ č. 167/2021 z 30.06.2021 

c) stavebné úpravy na budove predajne a reštaurácie s. č. 99 v obci Lipníky, položka 0111 

717003 (+ uznesenie č.  137/2021 z 30.06.2021) 

d) realizácia nových stavieb - priekopy - položka 0451 717001 (+ uznesenie OcZ 167/2021 

z 30.06.2021) 

 

12.804,50 

 

 

 

 

727,-- 

 

1.880,-- 

 

4.819,80 

 

5.377,70 

KZ k 31.12.2021 45.124,58 

 

 

 

Sociálny fond 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje Smernica o tvorbe a použití sociálneho fondu, kolektívna 

zmluva vyššieho stupňa. 

 

Sociálny fond (472) Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021 1 651,44 

Prírastky - prídel 1,25 %                    1 060,35 

Úbytky   - na stravovanie                     711,-- 

               - v oblasti starostlivosti o zamestnancov  

KZ k 31.12.2021  2.000,79 
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6.Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021 
 

A K T Í V A  

Názov   ZS  k 01.01.2021 v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR 

Majetok spolu 1 417 664,40 1 408 596,41 

Neobežný majetok spolu 1 330 792,93 1 305 552,09 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 16 129,-- 11 917,-- 

Dlhodobý hmotný majetok 1 314 663,93 1 293 635,09 

Dlhodobý finančný majetok 0,-- 0,-- 

Obežný majetok spolu 86 266,49 102 254,88 

z toho :   

Zásoby 697,34 624,93 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,-- 0,-- 

Dlhodobé pohľadávky 0,-- 0,-- 

Krátkodobé pohľadávky  4 438,78 2 664,90 

Finančné účty  81 130,37 98 965,05 

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

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

Časové rozlíšenie  604,98 789,44 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k 01.01.2021 v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 417 664,40 1 408 596,41 

Vlastné imanie  413 480,50 424 279,91 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,-- 0,-- 

Fondy 0,-- 0,-- 

Výsledok hospodárenia  413 480,50 424 279,91 

Záväzky 163 760,20 85 006,30 

z toho :   

Rezervy  550,-- 16 511,-- 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 2 085,20 1 848,02 

Dlhodobé záväzky 19 817,18 20 166,53 

Krátkodobé záväzky 19 507,05 31 629,78 

Bankové úvery a výpomoci 121 800,77 14 850,97 

Časové rozlíšenie 840 423,70 899 310,20 
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7.Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021 
 

 
Obec k 31.12.2021 eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám                  14.850,97  EUR 

- voči dodávateľom                     19.743,82 EUR 

- voči štátnemu rozpočtu                   1.848,02  EUR 

- voči zamestnancom                    6.182,31  EUR 

- voči poisťovniam 3.856,10  EUR 

- voči daňovému úradu 1.078,02 EUR 

- ostatné dlhodobé záväzky (zábezpeka) 18.165,74  EUR 

- ostatné  2.770,32  EUR 

 

Stav úverov k 31.12.2021 
 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru 

v Eurách 

Ročná 

splátka 

istiny za  

rok 2021 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2021 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2021 

Rok 

splatnosti 

 

VÚB Na prefinancovanie 

projektu „Zníženie 

energetickej náročnosti 

obecnej budovy 

Lipníky, s využitím 

OZE“ - oprávnené 

náklady vo výške NFP 

 

95 069,20 

 

95 069,20 

 

155,81 

 

0,-- 

 

2021 

VÚB Na prefinancovanie 

projektu „Zníženie 

energetickej náročnosti 

obecnej budovy 

Lipníky, s využitím 

OZE“ - neoprávnené 

náklady   

39 602,22 11.880,60 233,33 14.850,97 2023 

 

 

Obec uzatvorila v roku 2019 Zmluvy o úvere:  

 č. 483/2019/UZ za účelom financovania oprávnených nákladov projektu „Zníženie energetickej 

náročnosti obecnej budovy Lipníky, s využitím OZE“ vo výške NFP podľa Zmluvy o poskytnutí 

NFP s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, úver je dlhodobý s dobou splatnosti (doba splatnosti 

bola predĺžená)  do 31.08.2021, splátka úrokov je mesačná. 

Úver bol v roku 2021 splatený.  

 č. 485/2019/UZ na účelom financovania neoprávnených nákladov projektu „Zníženie energetickej 

náročnosti obecnej budovy Lipníky, s využitím OZE“ na základe zmluvy o poskytnutí NFP 

s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, úver je dlhodobý s dobou splatnosti do 20.2.2023, splátka 

istiny a úrokov je mesačne. 

 

 

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 
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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*  224.874,26 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:   
- zostatok istiny z bankových úverov 14.850,97 

- zostatok istiny z pôžičiek  

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí  

- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov  

- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ  

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB (na obecné nájomné byty)  

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu  

- zostatok istiny z pôžičky z Audiovizuálneho fondu  

- zostatok istiny z pôžičky z Fondu na podporu umenia  

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021 14.850,97 

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  

- z úverov  

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 0,-- 

Spolu upravená/znížená celková suma dlhu obce k 31.12.2021** 14.850,97 

 
Zostatok istiny 

k 31.12.2021** 

Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2020* 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

14.850,97 224.874,26 6,60 % 

 

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:  224.874,26 

Bežné príjmy obce znížené o:   
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 2621,59 
- dotácie zo ŠR 21.607,19 
- dotácie z VÚC 4.500,-- 
- príjmy z náhradnej výsadby drevín  
- účelovo určené peňažné dary  150,-- 
- dotácie zo zahraničia  
- dotácie z Eurofondov   
- príjmy podľa osobitných predpisov   

Spolu bežné príjmy obce účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné príjmy 

k 31.12.2020 

28.878,78 

Spolu upravené/znížené bežné príjmy k 31.12.2020* 195.995,48 

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) 106.949,80 
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- 821007 (úver zo ŠFRB - splátka istiny)  

- 821009 (dodávateľský úver - splátka istiny)  

-   

- 651002 (bankový úver - splátka úrokov) 389,14 

- 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** 107.338,94 

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2021** 

Skutočné upravené bežné príjmy 

k 31.12.2020* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

107.338,94 195.995,48 54,77 % 

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

 

Suma splátok návratných zdrojov financovania je vyššia než zákonná podmienka podľa § 17 ods. 6 písm. 

b) zák. č. 583/2004 Z. z. z dôvodu, že v roku 2021 bol splatený bankový úver prijatý na predfinancovanie 

- za účelom financovania oprávnených nákladov projektu „Zníženie energetickej náročnosti obecnej 

budovy Lipníky, s využitím OZE“ vo výške NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP s Pôdohospodárskou 

platobnou agentúrou. Úvery na predfinancovanie projektov EÚ sa do celkovej sumy dlhu nezarátavajú.  

 

 

 

 

8.Údaje o hospodárení príspevkových organizácií 
 

 

Obec nemá zriadené príspevkové organizácie s právnou subjektivitou. 

 

 

 

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. 3/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

Lipníky na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný 

účel:  

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky na ..... 

- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Zmluva č. 2021/18 z 21.05.2021 

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Nemcovce 

Nemcovce 60, 082 12 

- bežné výdavky:  vnútromisijná činnosť dorastu a mládeže, 

práca s deťmi na detskej besiedke, výlet detskej besiedky, 

tábor pre detí, spevokol, Dávidová harfa 

200,00 200,00  0,00 
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Zmluva č. 2021/17 z 19.05.2021 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Martina, Kapušany 

Nám sv. Martina 500/15, Kapušany 

- bežné výdavky:   aktivity pre deti a mládež počas roka: 

dobrá novina, autobus na púte (Levoča, Obišovce), športové 

a zábavné podujatia, tábor pre deti 

200,00 200,00 0,00 

 

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s  VZN č. 3/2008. 

 

 

 

10.Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 
 
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť. 

 

 

11.Finančné usporiadanie vzťahov voči 
 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 
b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) rozpočtom VÚC 

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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie 

vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - 

podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej 

usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom 

VÚC. 

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

Obec nemá zriadené ani založené právnické osoby.  

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu 

uviesť : školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky /BV/ 

- kapitálové výdavky /KV/ 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

Úrad práce, sociálnych 

vecí a rodiny Prešov 

Projekt „Podpora zamestnávania 

občanov so zdravotným 

postihnutím - 3“ (chránené 

pracovisko § 60) 

3.677,40 3.677,40 0,-- 

MV SR Skríning (testovanie) na COVID-19 19.005,-- 19.005,-- 0,-- 

Úrad práce, sociálnych 

vecí a rodiny Prešov 

Na stravu v školskej jedálni  806,40 448,50 357,90 

Okresný úrad Prešov, 

od.školstva 

Prenesený výkon št.správy - MŠ - 

príspevok na špecifiká na 

testovanie, osobné ochranné 

150,--  6,60 143,40 
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pomôcky a dezinfekčné prostriedky 

 

Okresný úrad Prešov, 

od.školstva 

Prenesený výkon št.správy - MŠ - 

príspevok na ochranné pomôcky a 

dezinfekčné prostriedky 

165,-- 165,-- 0,-- 

Okresný úrad Prešov, 

od.školstva 

Prenesený výkon št.správy - MŠ –

5.ročné deti 

1.865,-- 1.865,-- 0,-- 

MV SR, Sekcia verejnej 

správy 

Prenesený výkon št.správy – 

REGOB 

171,60 171,60 0,-- 

MV SR, Sekcia verejnej 

správy 

Prenesený výkon št.správy – 

register adries 

30,80 30,80 0,-- 

Štatistický úrad SR Prenesený výkon št.správy - SODB 

- sčítanie obyvateľov 

2.969,12 1.622,40 1.346,72 

MŽP SR Prenesený výkon št.správy – 

životné prostredie /SÚ/ 

50,96 50,96 0,-- 

Dobrovoľná požiarna 

ochrana SR 

Pre potreby DHZO 1.400,-- 1.400,-- 0,-- 

Pôdohospodárska 

platobná agentúra  

Projekt „Zníženie energetickej 

náročnosti obecnej budovy Lipníky, 

s využitím OZE“ 

95.069,20 95.069,20 0,-- 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
      Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  
 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

       Finančné prostriedky neboli poskytnuté.  

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 
 

VÚC  

Účelové určenie grantu, 

transferu uviesť :   

- bežné výdavky /BV/,  

kapitálové výdavky /KV/ 

- 2 - 

Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 5 - 
Prešovský samosprávny 

kraj 

Projekt „Detské ihrisko 

v MŠ Lipníky“  

4.000,-- 4.000,-- 0,-- 

 

 

 

12.Hodnotenie plnenia programov obce  
 

Obec pre rok 2021 neuplatňovala programový rozpočet. Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky uznesením 

č. 132/2020 zo dňa 15.12.2020 schválilo v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. neuplatňovanie programov v rozpočte Obce Lipníky na rok 

2021.  

 

 

 

 

 

   Ing. Ľubomír Pankuch 

                    starosta obce 
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Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

berie na vedomie  

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Lipníky za rok 2021 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky 

schvaľuje 

a) Záverečný účet Obce Lipníky a celoročné hospodárenie za rok 2021 bez výhrad  

b) použitie prebytku na tvorbu rezervného fondu vo výške 30.667,08 EUR  


