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Záverečný účet obce za rok 2021
1. Rozpočet obce na rok 2021
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020. Obec
zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.01.2021
145/2021.

uznesením č.

Rozpočet bol zmenený štyrikrát, a to:
- 1.
zmena č.1/2021 schválená obecným zastupiteľstvom dňa 19.05.2021 na základe
uznesenia č. 162/2021
- 2.
zmena č.2/2021 schválená obecným zastupiteľstvom dňa 18.08.2021 na základe
uznesenia č. 175/2021
- 3. zmena č.3/2021 schválená rozpočtovým opatrením starostu obce dňa 30.09.2021 na
základe uznesenia č. 26/2019.
- 4. zmena č.4/2020 schválená rozpočtovým opatrením starostu obce dňa 31.12.2021 na
základe uznesenia č. 26/2019.
Rozpočet obce k 31.12.2021

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

320.760

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
328.470

255.260
0
65.500

262.970
0
65.500

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

312.000

319.607

254.500
57.500
0

261.027
58.580
0

8.760

8.863

Schválený
rozpočet

Rozpočet obce

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Rozpočet po poslednej
zmene
328.470,00

Skutočnosť k 31.12.2021
228.050,97

% plnenia
69,43

Z rozpočtovaných celkových príjmov 328.470,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume 228.050,97 EUR, čo predstavuje 69,43 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet po poslednej
zmene
262.970,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

221.691,97

84,30

Z rozpočtovaných bežných príjmov 262.970,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume 221.691,97 EUR, čo predstavuje 84,30 % plnenie.
a) daňové príjmy (100)
Rozpočet po poslednej
zmene
215.700,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

195.300,79

90,54

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve (111003)
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 200.000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k
31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 184.979,12 EUR, čo predstavuje
plnenie na 92,49%.
Daň z nehnuteľností (121)
Z rozpočtovaných 9.700,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 6.817,89 EUR, čo
je 70,29% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 5.506,86 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 1.311,03 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo
výške 2.543,93 EUR.
Poukázané výnosy dane za psa = 234,50 €.
Poukázané poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad = 3.269,28 €.
b) nedaňové príjmy (200)
Rozpočet po poslednej
zmene
15.995,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

9.448,29

59,07

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (210)
Z rozpočtovaných 3.100,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 604,00 EUR, čo je
19,48% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a

objektov, prístrojov a zariadení. Výrazný pokles bol zaznamenaný v dôsledku prijatých
opatrení pri šírení ochorenia Covid-19.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (221,223,229,242)
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 12.895,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 8.844,29 EUR, čo
je 68,59% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem za správne poplatky, predaj tovaru a
služieb, stravné poplatky a platby za odber podzemnej vody.
c) iné nedaňové príjmy (290)
Rozpočet po poslednej
zmene
1.375,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

1.373,84

99,92

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1.375,- EUR bol skutočný príjem vo výške
1.373,84 EUR, čo predstavuje 99,92% plnenie. Za iné nedaňové príjmy sú rátané príjmy z
vratiek a náhrady poistného plnenia.
d) granty a transfery (300)
Z rozpočtovaných grantov a transferov 29.900,- EUR bol skutočný príjem vo výške 15.569,05
EUR, čo predstavuje 56,67% plnenie.
Poskytovateľ dotácie

Suma
Účel
v EUR
2.448,74 Sčítanie obyvateľov,domov a
bytov
151,98 Evidencia obyvateľstva, reg.adries
743,57 Projekty ÚPSVR
115,08 Dobrovoľnícka služba
39,80 Spoločná úradovňa
115,42 Prieskumy územia
11.770,00 Covid 19 – refundácia ploš.testovanie
184,46 Vytriedenie komun.odpadov

Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra (312012)
Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny
Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny
Ministerstvo životného prostredia (312012)
Ministerstvo životného prostredia
Ministerstvo vnútra
Envirofond

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet po poslednej
zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

0

0

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo
výške 0,00 EUR, čo predstavuje 0% plnenie.

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet po poslednej
zmene
65.500,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

6.359,00

9,71

Z rozpočtovaných finančných príjmov 65.500,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo
výške 6.359,- EUR, čo predstavuje 9,71 % plnenie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Rozpočet po poslednej
zmene
319.607,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

208.290,03

65,17

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 319.607,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 208.290,03 EUR, čo predstavuje 65,17 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet po poslednej
zmene
261.027,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

203.351,03

77,90

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 261.027,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
vo výške 203.351,03 EUR, čo predstavuje 77,90% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 62,755,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 56.144,03
EUR, čo je 89,47% čerpanie. Patria sem prostriedky na mzdy pracovníkov OcÚ.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 23,795,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 19.927,80
EUR, čo je 83,75% čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 100.197,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 56.179,18
EUR, čo je 56,07% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú
cestovné náhrady, energie, všeobecný materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba,
nakladanie s odpadmi, vodné a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery
Z rozpočtovaných 74.090,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 vo výške 70.161,39
EUR, čo predstavuje 94,70% čerpanie. Medzi významné transfery patrí poskytnutý transfer
na prevádzku a mzdy Cirkevnej materskej školy v Stanči a školský klub pri Cirkevnej
základnej škole v Stanči vo výške 67.510,- EUR a transfer poskytnutý Gréckokatolíckej
cirkvi, farnosť Stanča na riešenie havarijného stavu fasády vo výške 2.238,32 EUR .
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Obec nespláca žiadne úvery. Poskytnutá návratná finančná výpomoc je splatná až v rokoch
2024-2027.
2. Kapitálové výdavky :
Rozpočet po poslednej
zmene
58.580,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

4.939,00

8,43

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 58.580,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 4.939,- EUR, čo predstavuje 8,43% čerpanie. Čerpanie kapitálových výdavkov bolo
ovplyvnené vyhlásením núdzového a výnimočného stavu v dôsledku pandémie ochorenia
Covid-19 a prijatými opatreniami.
3. Výdavkové finančné operácie :
Obec nemá rozpočtované ani čerpané
Rozpočet po poslednej
Skutočnosť k 31.12.2021
zmene
0
0
Obec nemala v rozpočte žiadne výdavkové finančné operácie.

% čerpania
0

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR

Bežné príjmy spolu

221.691.97

z toho : bežné príjmy obce

221.691,97

Bežné výdavky spolu

203.351,03

z toho : bežné výdavky obce

203.351,03

Bežný rozpočet

18.340,94

Kapitálové príjmy spolu

0

z toho : kapitálové príjmy obce

0

Kapitálové výdavky spolu

4.939,00

z toho : kapitálové výdavky obce

4.939,00

Kapitálový rozpočet

- 4.939,00

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

13.401,94

Vylúčenie z prebytku (nevyčerpané fin. prostriedky zo ŠR)

22.157,67

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového
rozpočtu

-8.755,73

Príjmy z finančných operácií

6.359,00

Výdavky z finančných operácií

Rozdiel finančných operácií

0

6.359,00

PRÍJMY SPOLU

228.050,97

VÝDAVKY SPOLU

208.290,03

Hospodárenie obce

19.760,94

Vylúčenie z prebytku

22.157,67

Upravené hospodárenie obce

-2.396,73

Prebytok rozpočtu v sume 13.401,94 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 sa upravuje o nevyčerpané účelovo
určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a
na základe osobitných predpisov podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách vo výške 22.157,67 EUR , ktoré sú účelovo určené na kapitálové výdavky určené
na rekonštrukciu strechy domu súp.č.116 (po rekonštrukcii sa bude využívať ako obecný
úrad) vo výške 17.500,00€ použiteľné do konca roka 2022, na bežné výdavky súvisiace so
sčítaním obyvateľov, domov a bytov vo výške 2.050,32€ a na bežné výdavky súvisice s Covid-19 vo výške 2.607,35€.

Zostatok finančných operácií vo výške 6.359,00 € sa použije na zníženie upraveného rozpočtu a záporné hospodárenie obce vo výške 2.396,73 € bude vyrovnané z rezervného
fondu obce.
V zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. v z.n.p. obec má vytvorený rezervný
fond, ale z dôvodu záporného výsledku hospodárenia za rok 2021 sa nevykoná tvorba do
rezervného fondu.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
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 uznesenie č. 155/2021
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- krytie schodku rozpočtu nezúčtované v
roku 2019
- ostatné úbytky v súlade s rozpočtom
KZ k 31.12.2021

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2021
Prírastky - povinný prídel - 1 %
Úbytky - čerpanie
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
23.822,40
76.856,80
0
0
6.359,00
0
0
94.320,20

Suma v EUR
1.787,40
489,92
0
2.277,32

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021 (súvaha)
AKT ÍVA
Názov

ZS k 1.1.2021 v EUR

KZ k 31.12.2021 v EUR

Majetok spolu

889.345,74

860.001,97

Neobežný majetok spolu

738.826,42

696.976,58

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

641.281,01

599.989,58

Dlhodobý finančný majetok

97.545,41

96.987,00

Obežný majetok spolu

149.942,73

162.304,96

2.826,42

2.859,66

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

Krátkodobé pohľadávky

12.782,93

12.212,03

Finančné účty

134.333,38

147.233,27

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

576,59

720,43

ZS k 1.1.2021 v EUR

KZ k 31.12.2021 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

889.345,74

860.001,97

Vlastné imanie

450.447,36

438.333,83

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

Výsledok hospodárenia

450.447,36

438.333,83

Záväzky

39.073,38

43.555,30

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

Časové rozlíšenie

PA S Í V A
Názov

z toho :

z toho :
Rezervy

800,00

800,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

17.907,92

22.457,55

Dlhodobé záväzky

1.837,82

2.317,86

Krátkodobé záväzky

8.388,64

7.840,89

Bankové úvery a výpomoci

10.139,00

10,139,00

Časové rozlíšenie

399.825,00

378.112,84

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
Obec k 31.12.2021 eviduje tieto záväzky:
Záväzky voči
dodávateľom
štátnemu rozpočtu

v EUR
2.274,15
0

zamestnancom

2.837,36

poisťovniam

1.914,91

daňovému úradu
návratný finančný príspevok

814,47
10.139,00

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom
roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia
alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet dlhu obce podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text

Suma v EUR

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

215.465,85
215.465,85
0

215.465,85
0
0
0
10.139,00
0
0
0
0
0
0
0
10.139,00
0
0
0
0
0
0
10.139,00

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021

10.139,00

Zostatok istiny k 31.12.2021

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2020

§ 17 ods.6 písm. a)

10.139,00

215.465,85

4,71 %

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

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR
- dotácie z MF SR ....
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
- dotácie zo zahraničia
- dotácie z Eurofondov
- príjmy podľa osobitných predpisov
- MIRRI (kapit.príjem – zle zaúčtovaný ako bežný transfer)
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné
príjmy k 31.12.2020
Spolu upravené/znížené bežné príjmy k 31.12.2020*

Suma v EUR

215.465,85
215.465,85
0

215.465,85
29.910,01
191,40
12.218,61
0
0
0
0
0
0
17.500,00

215.465,85
185.555,84

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004 (bankový úver krátkodobý - splátka istiny)
- 821005 (bankový úver dlhodobý - splátka istiny)
- 821007 (úver zo ŠFRB - splátka istiny)
821009 (dodávateľský úver - splátka istiny)
- 651002 (bankový úver - splátka úrokov)
- 651003 (úver zo ŠFRB a ostatné subjekty VS - splátka úrokov)
- 651004 (dodávateľský úver a ostatní veritelia - splátka úrokov)
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021**

0
0
0
0
0
0
0
0

0

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2021

Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2020

§ 17 ods.6 písm. b)

0

185.555,84

0%

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

8. 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 s VZN o dotáciách právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov v
EUR

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov v
EUR

Gréckokatolícka Eparchia Košice - bežné výdavky na:
školské zariadenia MŠ, školská jedáleň, školský klub
VZN č. 1/2020 - NŠZ

67.510,-

67.510,-

0

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Stanča – dotácia
na riešenie havarijnej situácie GK chrámu – uzn.
135/2020

3.000,-

2.238,32

761,68

Rozdiel
v EUR

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN
o dotáciách. Nepoužité finančné prostriedky boli vrátené na účet obce.

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu a štátnym fondom
c) iný obciam a 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 ani založené žiadne právnické osoby.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
- bežné výdavky (BV)
- kapitálové výdavky (KV)

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

MVSR

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov SR

2.448,74

921,42

2.050,32

MVSR

151,98

151,98

0

MPSVaR

Evidencia obyvateľstva a register adriesBV
Projekty zamestnávania ÚPSVR - BV

743,57

743,57

0

MPSVaR

Dobrovoľnícka služba

115,08

115,08

0

Envirofond

Vytriedenie komunálnych odpadov

184,46

0

184,46

MIRRI

Region.prísp.projekt – rekonštrukcia
strechy – KV poskytnutý v r. 2020
COVID 19- BV

17.500,00

0,00

17.500,00

11.770,00

9.162,65

2.607,35

MVSR

c)

Finančné usporiadanie voči iným obciam a VÚC
Obec neuzatvorila žiadnu zmluvu s inými obcami alebo VÚC.

Ján Hančin
starosta obce Stanča

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )

