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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. Bežný rozpočet bol zostavený
ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce Lošonec na rok 2021 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Lošonci dňa
10.12.2020 uznesením č. 46/2020.
Rozpočet bol zmenený sedemnásťkrát:
Poradové
Dátum
Rozpočtové opatrenie bolo vykonané na základe:
číslo
zmeny/
- uznesenia Obecného zastupiteľstva
zmeny
schválenia/ - rozhodnutia starostu obce
rozpočtu rozhodnutia - v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. v z. n. p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

31.01.2021
28.02.2021
31.03.2021
30.04.2021
31.05.2021
08.06.2021
30.06.2021
16.08.2021
30.09.2021
01.10.2021
09.11.2021
30.11.2021
08.12.2021
09.12.2021
30.12.2021
31.12.2021
31.12.2021

v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. v z. n. p.
v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. v z. n. p.
v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. v z. n. p.
v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. v z. n. p.
v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. v z. n. p.
uznesenia Obecného zastupiteľstva v Lošonci č. 15/2021
v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. v z. n. p.
uznesenia Obecného zastupiteľstva v Lošonci č. 23/2021
v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. v z. n. p.
rozhodnutia starostu obce v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.
uznesenia Obecného zastupiteľstva v Lošonci č. 30/2021
v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. v z. n. p.
uznesenia Obecného zastupiteľstva v Lošonci č. 41/2021
v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. v z. n. p.
v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. v z. n. p.
rozhodnutia starostu obce v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.
v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. v z. n. p.

Rozpočet obce k 31.12.2021
Schválený
rozpočet

Príjmy celkom
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové
hospodárenie obce

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2021

319 836,00
285 236,00
0,00
34 600,00
319 836,00
282 834,00
32 300,00
4 702,00

601 259,72
344 669,39
198 519,57
58 070,76
601 259,72
315 054,75
281 502,97
4 702,00

567 263,55
365 178,12
198 519,57
3 565,86
311 532,67
298 914,20
7 916,75
4 701,72

0,00

0,00

255 730,88

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

94,35
105,95
100,00
6,14
51,81
94,88
2,81
99,99
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Výška príjmov bola aj v roku 2021 ovplyvnená pokračujúcou pandémiou ochorenia COVID-19.
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

319 836,00

601 259,72

567 263,55

94,35

Z rozpočtovaných celkových príjmov 601 259,72 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
567 263,55 EUR, čo predstavuje 94,35 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

285 236,00

344 669,39

365 178,12

105,95

Z rozpočtovaných bežných príjmov 344 669,39 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
365 178,12 EUR, čo predstavuje 105,95 % plnenie.
a) daňové príjmy
Položka
EK

111
121
133
134
Spolu

Schválený
rozpočet

176 000,00
39 200,00
20 550,00
531,00
236 281,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

190 000,00
39 200,00
20 550,00
531,00
250 281,00

Skutočné
plnenie príjmov

192 634,16
39 175,88
21 253,69
531,10
253 594,83

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

101,39
99,94
103,42
100,02
101,32

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 190 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 192 634,16 EUR, čo predstavuje plnenie
na 101,39 %.
V porovnaní s prognózou na rok 2021, ktorá bola 182 492,00 EUR, dosiahla výška výnosu dane
z príjmov 192 634,16 EUR, t. j. skutočnosť bola vyššia o 10 142,16 EUR, čo predstavuje zvýšenie
o 5,56 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 39 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 39 175,88 EUR, čo
predstavuje plnenie na 99,94 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 16 335,13 EUR a príjmy dane
zo stavieb boli v sume 22 840,75 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 648,25 EUR, čo predstavuje
plnenie na 108,04 %.
Za rozpočtový rok 2021 bolo zinkasovaných za nedoplatky na dani z nehnuteľností a za psa
z minulých rokov vo výške 1 711,13 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani
z nehnuteľností a za psa v sume 4 731,43 EUR.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 50,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 32,00 EUR, čo predstavuje
plnenie na 64,00 %.
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Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 19 900,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 20 573,44 EUR, čo
predstavuje plnenie na 103,38 %.
Za rozpočtový rok 2021 bolo zinkasovaných 1 739,38 EUR za nedoplatky na dani za KO a DSO
z minulých rokov. Obec eviduje k 31.12.2021 pohľadávky na dani za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v sume 4 126,44 EUR.
Daň z úhrad za dobývací priestor
Z rozpočtovaných 531,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 531,10 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100,02 %.
b) nedaňové príjmy
Položka
EK

212
221
222
223
223 ŠJ
Spolu

Schválený
rozpočet

11 050,00
1 500,00
500,00
4 100,00
3 000,00
20 150,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

11 050,00
2 000,00
1 666,00
2 698,00
4 600,00
22 014,00

Skutočné
plnenie príjmov

11 460,57
2 070,00
1 666,00
2 173,55
5 345,60
22 715,72

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

103,72
103,50
100,00
80,56
116,21
103,19

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 11 050,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 11 460,57 EUR, čo je
103,72 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 113,83 EUR a
príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 11 346,74 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Ostatné poplatky - správne poplatky: z rozpočtovaných 2 000,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2021 v sume 2 070,00 EUR, čo je 103,50 % plnenie.
Pokuty a penále za porušenie predpisov: z rozpočtovaných 1 666,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2021 v sume 1 666,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb: z rozpočtovaných 1 000,00 EUR bol skutočný
príjem k 31.12.2021 v sume 445,55 EUR, čo predstavuje 44,56 % plnenie.
Poplatky a platby za školy a školské zariadenia: z rozpočtovaných 1 698,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2021 v sume 1 728,00 EUR, čo predstavuje 101,77 % plnenie.
Poplatky a platby za stravné: z rozpočtovaných 4 600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume 5 345,60 EUR , čo je 116,21 %.
c) iné nedaňové príjmy
Položka
EK

292

Schválený
rozpočet

1 200,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

1 255,22

Skutočné
plnenie príjmov

850,86

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

67,79

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1 255,22 EUR, bol skutočný príjem vo výške 850,86
EUR, čo predstavuje 67,79 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, príjmy z vratiek a iné nedaňové
príjmy ako napr. uhradené nedoplatky za energie od nájomcov v bytovom dome.
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d) úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
Položka
EK

Schválený
rozpočet

244

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

5,00

Skutočné
plnenie príjmov

5,00

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

4,32

86,40

Z rozpočtovaných úrokov z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov
a ážio 5,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 4,32 EUR, čo predstavuje plnenie na
86,40 %. Uvedený príjem predstavuje úroky z termínovaných vkladov.
e) prijaté bežné granty a transfery
Položka
EK

Schválený
rozpočet

311
312
Spolu

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

27 600,00
0,00
27 600,00

Skutočné
plnenie príjmov

40 490,00
30 624,17
71 114,17

57 388,22
30 624,17
88 012,39

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

141,73
100,00
123,76

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 71 114,17 EUR bol skutočný príjem vo výške
88 012,39 EUR, čo predstavuje 123,76 % plnenie.
Suma
v EUR

Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo dopravy a výst. SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo dopravy a výst. SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR (Okresný
úrad Trnava – odbor školstva)
Ministerstvo vnútra SR (Okresný
úrad Trnava – odbor školstva)
Úrad práce, sociálnych
a rodiny Trnava

vecí

DPO SR, Bratislava

Ministerstvo vnútra SR (Okresný
úrad Trnava)
Alas Slovakia, s.r.o., Bratislava
Drevoindustria Smolenice, s.r.o.
Smolenice
Ministerstvo vnútra SR
Štatistický úrad SR
Štatistický úrad SR

24,32
185,79
32,40
729,54
55,16

Účel

Poznámka

Úsek dopravy
Register obyvateľov
Register adries
Úsek stavebného poriadku
Životné prostredie

použité 1 059,00 EUR,
Príspevok pre 5-ročné deti v
1 756,00
zostatok - nepoužité 697,00
MŠ
EUR
poskytnuté 500,00 EUR,
Rozvojový projekt „Múdre použité 498,80 EUR,
498,80
hranie“ – materská škola
nepoužité 1,20 EUR vrátené
ešte v roku 2021
poskytnuté 1 814,40 EUR,
Dotácia na podporu výchovy
použité 865,90 EUR,
1 814,40 k stravovacím návykom
zostatok - nepoužité 948,50
dieťaťa v MŠ
EUR
Materiálno-technické
vybavenie DHZO, OOPP,
odborná príprava členov, servis
3 000,00
– opravy a nákup náhradných
dielov na hasičskú techniku
a hasičské motorové vozidlá
85,43 Odmena skladníka CO
53 788,22 Údržba cesty cez obec
použité 7 844,00 EUR
Prostriedky nie sú účelovo
600,00
viazané
35,80 Starostlivosť o vojnové hroby
použité 2 150,94 EUR,
3 014,53 SODB – sčítanie obyvateľov
zostatok - nepoužité 863,59
EUR
SODB–sčítanie domov a bytov
212,00
- doplatok
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V roku 2021 obec prijala nasledovné bežné granty a transfery v súvislosti so šírením ochorenia
COVID - 19:
Suma
Poskytovateľ
Účel
Poznámka
v EUR
Ministerstvo vnútra SR
(Okresný úrad Trnava –
odbor školstva)
Obec Smolenice

Nenormatívne finančné prostriedky
na testovanie, OOPP a dezinfekčné
350,00
prostriedky
pre
zamestnancov
materskej školy
Celoplošné testovanie obyvateľstva Zmluva o poskytovaní
21 830,00 na ochorenie COVID-19 v zmysle služieb (MOM) uzatvorená
Uznesenia vlády SR č. 30/2021
s obcou Smolenice

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v MŠ bola v roku 2021 poskytnutá vo
výške 1 814,40 EUR. Použitá bola vo výške 865,90 EUR. Nepoužité finančné prostriedky z tejto
dotácie vo výške 948,50 EUR budú v zmysle usmernenia zo strany poskytovateľa zúčtované a vrátené
v roku 2022. Nepoužité finančné prostriedky z roku 2020 vo výške 417,60 EUR boli v roku 2021
vrátené na účet poskytovateľa.
Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí MŠ, ktorý bol poskytnutý v roku 2021 vo výške 1 756,00
EUR, bol použitý vo výške 1 059,00 EUR. Nepoužité finančné prostriedky z tejto dotácie vo výške
697,00 EUR môžu byť použité do 31.03.2022, keďže boli poskytnuté po 31.8.2021.
Finančné prostriedky prijaté na realizáciu rozvojového projektu v materskej škole „Múdre hranie“ boli
prijaté vo výške 500,00 EUR, použité vo výške 498,80 EUR a vo výške 1,20 EUR vrátené ešte v roku
2021.
Dotácia na SODB – sčítanie obyvateľov v roku 2021 bola obci poskytutá vo výške 3 014,53 EUR.
Použitá bola vo výške 2 150,94 EUR. Nepoužité finančné prostriedky z tejto dotácie vo výške 863,59
EUR budú v zmysle metodického usmernenia ŠÚ SR zúčtované a vrátené v roku 2022.
Na základe žiadosti o poskytnutie doplatku dotácie bol obci poskytnutý doplatok vo výške 212,00
EUR k sčítaniu domov a bytov v rámci SODB, ktorý bol v roku 2021 použitý na bežné výdavky
v súlade s metodikou ŠÚ SR.
2. Kapitálové príjmy
Položka
EK

Schválený
rozpočet

321
322
Spolu

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

0,00
0,00
0,00

Skutočné
plnenie príjmov

4 580,00
193 939,57
198 519,57

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

4 580,00
193 939,57
198 519,57

100,00
100,00
100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 198 519,57 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
198 519,57 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Prijaté kapitálové granty a transfery
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 198 519,57 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
198 519,57 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Prijaté kapitálové granty a transfery
Poskytovateľ dotácie

Environmentálny fond
Žiadatelia o zmenu ÚPD

Suma v EUR

Účel

Poznámka

193 939,57 Projekt „Obnova kultúrneho domu“
Zmeny a doplnky územného plánu obce
4 580,00
Lošonec 05/2020
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Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na kapitálové výdavky a boli použité v súlade s ich
účelom.
Prijatá dotácia z Environmentálneho fondu vo výške 193 939,57 EUR nebola v roku 2021 použitá.
V zmysle Dodatku č. 1 Zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
môžu byť finančné prostriedky použité na kapitálové výdavky do 31.08.2022.
3. Príjmové finančné operácie
Položka
EK

453
454
456
Spolu

Schválený
rozpočet

32 800,00
1 800,00
0,00
34 600,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

34 262,08
23 808,68
0,00
58 070,76

Skutočné
plnenie príjmov

1 177,58
1 988,28
400,00
3 565,86

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

3,44
8,35
0,00
6,14

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 58 070,76 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume 3 565,86 EUR, čo predstavuje 6,14 % plnenie.
Použitie rezervného fondu spolu vo výške 23 808,68 EUR bolo schválené uznesením Obecného
zastupiteľstva v Lošonci:
1) č. 46/2020 dňa 10.12.2020 v rámci schváleného rozpočtu na rok 2021 vo výške 1 800,00 EUR
na úhradu faktúr za vypracovanie zmien a doplnkov ÚPD – kapitálové výdavky
2) č. 15/2021 dňa 8.6.2021 v rámci rozpočtového opatrenia 6/2021 vo výške 1 439,00 EUR
v zmysle § 36 ods. 2 zákona NR SR č. 67/2020 Z. z. na bežné výdavky:
a) nákup rozmetadla v sume 449,00 EUR
b) vypracovanie PHSR v sume 990,00 EUR
na kapitálové výdavky vo výške 970,00 EUR:
a) nákup zabezpečovacieho systému na obecný úrad
3) č. 23/2021 dňa 16.8.2021 v rámci rozpočtového opatrenia 8/2021 spolu vo výške 19 599,68
EUR na kapitálové výdavky:
a) prípravnú a projektovú dokumentáciu na vodovod a kanalizáciu vo výške 200,00 EUR
b) prípravnú a projektovú dokumentáciu na kultúrny dom vo výške 250,00 EUR
c) rekonštrukciu a modernizáciu kultúrneho domu vo výške 19 149,68 EUR
V skutočnosti bolo v roku 2021 plnenie spolu v sume 1 988,28 EUR na:
1) obstaranie zabezpečovacieho systému na obecný úrad vo výške 969,28 EUR
2) nákup rozmetadla vo výške 449,00 EUR
3) prvú časť úhrady za PHSR na roky 2021 -2027 vo výške 120,00 EUR
4) prípravnú a projektovú dokumentáciu na vodovod a kanalizáciu vo výške 200,00 EUR
5) prípravnú a projektovú dokumentáciu na kultúrny dom vo výške 250,00 EUR
V roku 2021 boli použité nevyčerpané prostriedky z predchádzajúcich rokov na stravovanie v MŠ vo
výške 444,48 EUR a nevyčerpané prostriedky od firmy BRAMA – SK, s.r.o., Martin pre potreby MŠ
vo výške 315,50 EUR.
Nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR z roku 2020 vo výške 417,60 EUR, určené na podporu
výchovy k stravovacím návykom, boli v roku 2021 vrátené na účet poskytovateľa.
V roku 2021 boli od žiadateľov prijaté zábezpeky na vypracovanie zmien a doplnkov územného plánu
obce Lošonec vo výške 400,00 EUR. Ide o cudzie prostriedky, ktoré sa nerozpočtovali.
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
čerpanie výdavkov

% čerpania výdavkov
k rozpočtu po zmenách

319 836,00

601 259,72

311 532,67

51,81

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 601 259,72 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
311 532,67 EUR, čo predstavuje 51,81 % čerpanie.
1. Bežné výdavky

Položka EK

611
612
614
621
623
625
627
631
632
633
634
635
636
637
641
642
651
Spolu bežné výdavky

Schválený
rozpočet

103 200,00
14 200,00
6 000,00
4 560,00
7 280,00
29 646,00
1 910,00
2 700,00
14 100,00
14 375,00
831,00
32 820,00
100,00
42 370,00
2 200,00
2 864,00
3 678,00
282 834,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
čerpanie výdavkov

106 261,54
11 197,23
9 155,43
5 148,69
8 154,47
33 285,65
1 983,23
4 696,06
14 891,19
28 975,97
1 370,00
15 433,22
105,00
65 161,76
2 634,02
2 916,28
3 685,01
315 054,75

106 261,54
11 197,23
9 155,43
5 112,79
8 149,29
33 090,58
1 982,07
4 696,06
14 396,37
23 998,23
1 325,01
10 755,35
105,00
59 777,89
2 633,14
2 593,61
3 684,61
298 914,20

% čerpania výdavkov
k rozpočtu po
zmenách

100,00
100,00
100,00
99,30
99,94
99,41
99,94
100,00
96,68
82,82
96,72
69,69
100,00
91,74
99,97
88,94
99,99
94,88

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 315 054,75 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
298 914,20 EUR, čo predstavuje 94,88 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 126 614,20 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 126 614,20
EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov obecného úradu,
materskej školy a školskej jedálne.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 48 572,04 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 48 334,73
EUR, čo je 99,51 % čerpanie. Je tu zahrnuté poistné do sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní
a doplnkových dôchodkových poisťovní zamestnancov obecného úradu, materskej školy a školskej
jedálne.
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c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 130 633,20 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 115 053,91
EUR, čo je 88,07 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, t. j. cestovné
náhrady, energie, vodné, poštové služby, komunikačná infraštruktúra, telekomunikačné služby,
interiérové vybavenie, telekomunikačná technika, prevádzkové a špeciálne stroje, prístroje a zriadenia,
všeobecný a špeciálny materiál, knihy, časopisy a noviny, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky,
potraviny, softvér, palivá, reprezentačné, licencie, servis, opravy a údržba výpočtovej techniky,
softvéru, strojov, prístrojov a zariadení, budov, poistenie, nájomné budov, objektov, strojov, školenia,
konkurzy a súťaže, propagácia, reklama a inzercia, všeobecné a špeciálne služby, náhrady, štúdie,
expertízy a posudky, poplatky a odvody, stravovanie, prídel do SF, odmeny a príspevky poslancov
a autorom, odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru, pokuty a penále, dane, vratky, služby
v oblasti informačno-komunikačných technológií.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 5 550,30 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 5 226,75
EUR, čo predstavuje 94,17 % čerpanie. Išlo o bežné transfery Spoločnému obecnému úradu, transfery
na členské príspevky ZMO, ZMOS, RVC, MAS-MKP, nemocenské dávky, príspevky pre
novonarodené deti, finančný príspevok na stravovanie, príspevok seniorom.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 3 685,01 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 3 684,61
EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie. Ide o splácanie úrokov z úverov SZRB a ŠFRB.

2. Kapitálové výdavky
Položka EK

711
713
716
717
Spolu kapitálové
výdavky

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
čerpanie výdavkov

% čerpania výdavkov
k rozpočtu po zmenách

1 800,00
0,00
0,00
30 500,00

4 208,00
970,00
4 290,00
272 034,97

2 408,00
969,28
4 290,00
249,47

57,22
99,93
100,00
0,09

32 300,00

281 502,97

7 916,75

2,81

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 281 502,97 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 7 916,75 EUR, čo predstavuje 2,81 % čerpanie.

k 31.12.2021

Rozbor čerpania výdavkov kapitálového rozpočtu:
a) realizácia nových stavieb - projekt „Garáž pre zásahové vozidlo DHZ“
Z rozpočtovaných 30 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 0,00 EUR, čo
predstavuje 0,00 % čerpanie. Na výstavbu garáže pre zásahové vozidlo DHZ mala byť použitá
prijatá dotácia z MV SR, ktorá je účelovo učená na kapitálové výdavky. V zmysle zmluvy
uzatvorenej s MV SR je možné dotáciu použiť najneskôr do 31.12.2023.
b) obstaranie zmien a doplnkov územného plánu
Z rozpočtovaných 4 208,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 2 408,00 EUR,
čo predstavuje 57,22 % čerpanie. Výdavky vo výške 1 800,00 EUR za Zmeny a doplnky
územného plánu č. 5/2020 boli uhradené žiadateľmi o zmenu ÚPD.
c) prípravná a projektová dokumentácia k rozšíreniu obecného vodovodu a kanalizácie
Z rozpočtovaných 200,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 200,00 EUR, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie.
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d) vodovodné prípojky
Z rozpočtovaných 500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 249,47 EUR, čo
predstavuje 49,89 % čerpanie.
e) rekonštrukcia kultúrneho domu – projekt „Obnova kultúrneho domu“
Z rozpočtovaných 213 089,25 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 0,00 EUR,
čo predstavuje 0,00 % čerpanie. Dotácia vo výške 193 939,57 EUR z Environmentálneho fondu
na projekt „Obnova kultúrneho domu“ bola prijatá na dotačný účet dňa 16.12.2021. V zmysle
Dodatku č. 1 Zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie môžu
byť finančné prostriedky použité na kapitálové výdavky do 31.08.2022. Vlastné prostriedky pri
realizácii projektu mali byť použité a boli rozpočtované vo výške 19 149,68 EUR.
f) prípravná a projektová dokumentácia na kultúrny dom
Z rozpočtovaných 250,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 250,00 EUR, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie.
g) obstaranie zabezpečovacieho systému na obecný úrad
Z rozpočtovaných 970,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 969,28 EUR, čo
predstavuje 99,93 % čerpanie.
h) prípravná a projektová dokumentácia – príprava rozpočtu a technické riešenie ku
kanalizácii
Z rozpočtovaných 3 840,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 3 840,00 EUR,
čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
i) realizácia nových stavieb „Splašková kanalizácia Lošonec“
Z rozpočtovaných 28 445,72 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 0,00 EUR, čo
predstavuje 0,00 % čerpanie z dôvodu neuskutočnenia realizácie tejto investície.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
3. Výdavkové finančné operácie
Položka EK

821
Spolu výdavkové
finančné operácie

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné čerpanie
finančných výdav.

% čerpania fin.výdavkov
k rozpočtu po zmenách

4 702,00

4 702,00

4 701,72

99,99

4 702,00

4 702,00

4 701,72

99,99

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 4 702,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2021 v sume 4 701,72 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie. Ide o splácanie istiny
z prijatého úveru od ŠFRB na výstavbu nájomných bytov.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného
účtu.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
(193939,57+948,50+863,59+697,00+45944,22+1187,42+591,52)
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Cudzie prostriedky- finančné zábezpeky na územný plán
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácií (bez cudzích prostriedkov)
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Rozpočtové hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Úprava hospodárenia o cudzie prostriedky
Upravené rozpočtové hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021
v EUR
365 178,12
298 914,20
66 263,92
198 519,57
7 916,75
190 602,82
256 866,74
244 171,82
12 694,92
3 165,86
400,00
4 701,72
-1 535,86
567 263,55
311 532,67
255 730,88
-244 171,82
-400,00
11 159,06

Prebytok rozpočtu v sume 256 866,74 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 podľa
osobitných predpisov v celkovej sume 244 171,82 EUR na sumu 12 694,92 EUR navrhujeme použiť
na:
- tvorbu rezervného fondu
11 159,06 EUR
- na vysporiadanie rozdielu finančných operácií 1 535,86 EUR
Výška prebytku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2021 ovplyvnená v dôsledku šírenia ochorenia
COVID – 19.
Rozdiel (zostatok) finančných operácií vo výške -1 535,86 EUR upravený o prijaté cudzie
prostriedky vo výške 400,00 EUR bol vysporiadaný z prebytku rozpočtu.
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 948,50 EUR na podporu výchovy k stravovacím
návykom pre deti v materskej škole,
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b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 863,59 EUR na podporu SODB – sčítanie
obyvateľov,
c) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 697,00 EUR na výchovu a vzdelávanie detí v
materskej škole,
d) nevyčerpané prostriedky z Environmentálneho fondu účelovo určené na kapitálové
výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 193 939,57 EUR na projekt
„Obnova kultúrneho domu“,
e) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov od firmy Alas Slovakia, s.r.o.,
Bratislava 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 45 944,22 EUR,
f) nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania na stravné 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 1 187,42 EUR,
g) 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
591,52 EUR.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške
11 159,06 EUR.
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4. 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
ZS k 1.1.2021
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok
Úbytky - použitie rezervného fondu:
➢ Uznesenie č. 15/2021 zo dňa 8.6.2021
a) na kapitálové výdavky
- obstaranie zabezpečovacieho systému na obecný úrad
- prípravnú a projektovú dokumentáciu na kanalizáciu a vodovod
- prípravnú a projektovú dokumentáciu na kultúrny dom
b) na bežné výdavky v zmysle § 36 ods. 2 zák. NR SR č. 67/2020 Z. z.
- obstaranie rozmetadla
- vypracovanie PHSR
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
6 095,70
19 659,44

969,28
200,00
250,00
449,00
120,00
23 766,86

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
ZS k 1.1.2021
Prírastky – prídel 1,50 %
v tom:
- povinný prídel 1,00 %
- ďalší prídel 0,25 % (KZ)
- dohodnutý prídel 0,25 % (KZ)
Úbytky - stravovanie
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
382,75
1 608,33

1 523,62
467,46

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.
Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 1.1.2021
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,40 €/m2 (t.j. minimálne 0,5 %
nákladov na obstaranie nájomného bytu ročne)
Úbytky - použitie fondu:
- na nákup kompostéra
- na opravu izolácie bytového domu
- na opravu elektriny
- na údržbu a vývoz čističky
- na jarnú a jesennú deratizáciu
- na revízie plynového zariadenia
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
6 244,09
2 533,92
549,12
330,00
110,28
528,00
40,00
385,00
6 835,61
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5. 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
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2021 v EUR
664 028,10
534 923,42

KZ k 31.12.2021 v EUR
886 314,38
506 377,17

9 785,00
408 309,62
116 828,80
128 013,50

8 220,00
381 328,37
116 828,80
378 438,79

171,22
0,00
0,00
11 557,40
116 284,88
0,00
0,00
1 091,18

32,53
0,00
0,00
11 126,15
367 280,11
0,00
0,00
1 498,42

ZS k 1.1.2021 v EUR
664 028,10
253 838,20

KZ k 31.12.2021 v EUR
886 314,38
231 687,72

0,00
0,00
253 838,20
281 153,76

0,00
0,00
231 687,72
534 678,72

3 392,00
30 417,60
78 117,73
69 106,64
100 119,79
129 036,14

15 753,00
226 448,66
73 706,82
118 650,45
100 119,79
119 947,94

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
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
Stav záväzkov k 31.12.2021
Záväzky celkom
k 31.12.2021 v EUR

Druh záväzku

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- Environmentálnemu fondu
- zo sociálneho fondu
- nájomcom v bytovom dome - zábezpeky
- žiadateľom o zmenu ÚPD - zábezpeky
- nájomcom v bytovom dome a stravníkom v ŠJ - preddavky
- subjektom mimo verejnej správy
- prijaté návratné finančné výpomoci
- rezervy
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2021

8 950,41
7 882,38
5 300,33
1 046,60
32 509,09
90 345,79
73 244,26
193 939,57
467,46
4 285,72
600,00
1 429,48
89 137,90
9 774,00
15 753,00
12,73
534 678,72

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

8 950,41
7 882,38
5 300,33
1 046,60
32 509,09
90 345,79
73 244,26
193 939,57
467,46
4 285,72
600,00
1 426,45
89 137,90
9 774,00
15 753,00
12,73
534 675,69

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,03
0
0
0
0
3,03

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2021

Veriteľ

Účel

ŠFRB
SZRB

Výstavba nájomného domu
Predfinancovanie NFP na
projekt „Dom smútku –
Lošonec, obnova“
Návratná finančná výpomoc
na výkon samosprávnych
pôsobností
z dôvodu
kompenzácie výpadku dane
z príjmov fyzických osôb
v roku
2020
v dôsledku
pandémie ochorenia COVID19

MF SR

Výška
poskytnutého
úveru/NFV

Ročná
splátka
istiny
za rok 2021

Ročná
splátka
úrokov
za rok 2021

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2021

136 028,68

4 701,72

2 997,60

73 244,26

2033

90 345,79

0,00

687,01

90 345,79

2022

9 774,00

0,00

0,00

9 774,00

2027

Rok
splatnosti

V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív vo výške
9 774,00 EUR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov
fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. NFV je dlhodobá, bezúročná
a bude sa splácať v ročných splátkach rokoch 2024 – 2027, t. j. prvá splátka v roku 2024 a posledná
splátka v roku 2027. Dlžník môže predčasne splatiť celkovú sumu poskytnutej návratnej finančnej
výpomoci alebo jej časť.
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
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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 obce z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020*
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021
z toho:
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
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
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce

346 383,79

9 774,00
73 244,26
90 345,79
173 364,05
73 244,26
90 345,79
163 590,05

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

9 774,00

Zostatok istiny k 31.12.2021**

Skutočné bežné príjmy k 31.12.2020*

§ 17 ods.6 písm. a)

9 774,00

346 383,79

2,82 %

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 obce z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020
Bežné príjmy obce upravené o účelovo určené
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR okrem transferu na prenesený výkon
- účelovo určené peňažné dary
- účelovo určené prostriedky
- dotácia pre DHZO
Spolu bežné príjmy obce 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
- 821007 (úver zo ŠFRB - splátka istiny)
- 651002 (bankový úver - splátka úrokov)
- 651004 (ostatní veritelia - splátka úrokov)
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021**

346 383,79
4 975,90
14 610,69
1 000,00
64 387,82
3 000,00
87 974,41
258 409,38

4 701,72
687,01
2 997,60
8 386,33

Suma ročných splátok vrátane úhrady
výnosov za rok 2021**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2020*

§ 17 ods.6 písm. b)

8 386,33

258 409,38

3,25 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.
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8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec Lošonec nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec Lošonec v roku 2021 neposkytla dotácie v súlade so VZN č. 3/2016 o dotáciách právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec v roku 2021 nevykonávala podnikateľskú činnosť.

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
Obec nemá zriadené právnické osoby – príspevkové organizácie.
Obec nemá založené právnické osoby – rozpočtové organizácie.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu
Účelové určenie grantu, transferu:
školstvo, matrika, ....
Poskytovateľ
(bežné výdavky, kapitálové výdavky)
-1-

-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
(€)
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
(€)
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4)
(€)
-5-

24,32
185,79
32,40
729,54
55,16

24,32
185,79
32,40
729,54
55,16

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

BEŽNÉ VÝDAVKY
MDaV SR
MV SR
MV SR
MDaV SR
MV SR

BV – úsek dopravy
BV – register obyvateľov
BV – register adries
BV – úsek stavebného poriadku
BV – životné prostredie
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MV SR (Okresný úrad
Trnava – odb. školstva)
MV SR (Okresný úrad
Trnava – odb. školstva)
ÚPSVaR Trnava

DPO SR, Bratislava
MV SR (Okresný úrad
Trnava)
MV SR
Štatistický úrad

BV – príspevok pre 5-ročné deti v MŠ
BV – rozvojový projekt „Múdre hranie“
– materská škola
BV – dotácia na stravu v MŠ
BV – materiálno-technické vybavenie
DHZO, OOPP, odborná príprava členov,
servis – opravy a nákup náhradných
dielov na hasičskú techniku a hasičské
motorové vozidlá
BV – odmena skladníka CO

BV – starostlivosť o vojnové hroby
BV – SODB – sčítanie obyvateľov
BV – SODB – doplatok za sčítanie
Štatistický úrad
domov a bytov
Bežné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19
MV SR (Okresný úrad
BV – testovanie, OOPP a dezinfekčné
Trnava – odb. školstva)
prostriedky pre zamestnancov MŠ

1 756,00

1 059,00

697,00

500,00

498,80

1,20

1 814,40

865,90

948,50

3 000,00

3 000,00

0,00

85,43

85,43

0,00

35,80
3 014,53

35,80
2 150,94

0,00
863,59

212,00

212,00

0,00

350,00

350,00

0,00

Nepoužité finančné prostriedky účelovo určené na bežné výdavky na podporu stravovacích návykov
detí v MŠ vo výške 948,50 EUR budú v zmysle usmernenia ÚPSVaR v Trnave zúčtované a vrátené na
účet poskytovateľa v roku 2022.
Nepoužité finančné prostriedky z dotácie na výchovu a vzdelávanie detí MŠ vo výške 697,00 EUR
budú v súlade so zákonom použité do 31.03.2022.
Nepoužité finančné prostriedky vo výške 1,20 EUR z rozvojového projektu „Múdre hranie“ boli
vrátené v roku 2021 na účet poskytovateľa.
Nepoužité finančné prostriedky z dotácie na SODB – sčítanie obyvateľov vo výške 863,59 EUR budú
v zmysle metodického usmernenia ŠÚ SR zúčtované a vrátené v roku 2022.
c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Štátny fond

Environmentály fond

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

193 939,57

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0,00

193 939,57

Obec uzatvorila v roku 2021 s Environmentálnym fondom Zmluvu č. E2728 08U02 o poskytnutí
podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie vo výške 194 038,00 EUR na projekt „Obnova
kultúrneho domu“. Obec si zriadila dotačný účet v SZRB, na ktorý zaslal v roku 2021
Environmentálny fond finančné prostriedky vo výške 193 939,57 EUR a ktoré môžu byť v zmysle
Dodatku č. 1 k uvedenej zmluve použité na kapitálové výdavky do 30.08.2022.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Účel

Obec
Smolenice

Celoplošné testovanie
obyvateľstva na
ochorenie COVID-19

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov
-2-

Suma skutočne použitých
finančných prostriedkov
-3-

21 830,00

21 830,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0,00

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec Lošonec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu s VÚC.
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12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
V roku 2021 obec Lošonec neuplatňovala programový rozpočet. Zostavenie a predkladanie rozpočtu
na rok 2021 bez programovej štruktúry bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Lošonci
č. 46/2020 dňa 10.12.2020. Obec Lošonec zostavuje viacročný rozpočet bez uplatňovania programu aj
v zmysle čl. 3 ods. 11 internej smernice IS – 06/2016 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami
obce Lošonec, ktoré boli schválené dňa 13.09.2016 uznesením Obecného zastupiteľstva v Lošonci č.
49/2016.
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