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Záverečný účet obce  a rozpočtové hospodárenie 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 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  a  kapitálový   rozpočet ako schodkový.  

  

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.   

Rozpočet obce/ bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2020  uznesením č. 375/2020 

Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  schválená dňa  31.3.2021 p. starostkou obce  
- druhá zmena schválená dňa 30.4.2021 uznesením  č. 440/2021  
- tretia zmena  schválená dňa 25.6.2021 uznesením č. 476/2021 
- štvrtá zmena  schválená dňa 30.9.2021 uznesením č. 503/2021 
- piata zmena schválená dňa  22.10.2021 uznesením č.539/2021 
- šiesta zmena schválená dňa 16.12.2021 uznesením č.568/2021 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2021   

  

  

    

Schválený  rozpočet   

Schválený rozpočet  po 

poslednej zmene  

Príjmy celkom  1599800 1812514 

z toho :    

Bežné príjmy  1347800 1413314 

Kapitálové príjmy   132000  99355 

Finančné príjmy   100000 239100 

Príjmy RO s právnou subjektivitou   20000 60745 

Výdavky celkom  1599800 1802812 

z toho :    

Bežné výdavky  570630 702982 

Kapitálové výdavky  297470 236748 

Finančné výdavky  19200 31200 

Výdavky RO s právnou subjektivitou  712500 831882 

Rozpočet  obce  0 9702 

  

  

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021   

  

Rozpočet na rok 2021  Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia  

1,812.514,-                   1 745 945,09                      96,33 

  

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1,812.514 ,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume  1,745.945,09 EUR, čo predstavuje  96,33% 

plnenie.   
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1. Bežné príjmy  

  

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1,413.314,- € bol skutočný príjem 1,420.302,06 €, čo predstavuje 100,50% 

 

Daňové príjmy 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve   

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 712.130,-EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR 

v sume 713.150,-EUR, čo predstavuje plnenie na 100,14%.   

  

Daň z nehnuteľností  

Z rozpočtovaných 29400 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 29.414,-EUR, čo je 100,04 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli 

v sume14.308,69 EUR, dane zo stavieb boli v sume15.030,34 EUR a dane z bytov boli v sume 74,71 EUR. K 31.12.2021  obec eviduje 

pohľadávky daňových príjmov v sume 961,64  EUR.  

  

Daň za psa 1.224,- € 

Daň za užívanie verejného priestranstva 199,84 € 

Daň za ubytovanie  2.170,86 € 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 58.653,20 € 

  

b) nedaňové príjmy:   

   

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021  % plnenia  

                  24650                24.546,60                 99,58 

  

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku  

Z rozpočtovaných 15.600,-EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 15.554,-EUR, čo je 99,70% plnenie. Uvedený príjem predstavuje hlavne 

príjem z prenájmu . 

  

  

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby  

Administratívne poplatky - správne poplatky:  

Z rozpočtovaných 5850  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume  6.122,-EUR, čo je 104,65% plnenie.   

 Iné poplatky- za predaj výrobkov a služieb- rozpočet 3.200,-€, príjem 2.871,-€, čo je 89,72%. 

 

c)  iné nedaňové príjmy:   

   

Rozpočet na rok 2021  Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia  

6.660,-               6.011,80                 90,27 

  

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 6.660,- EUR, bol skutočný príjem vo výške  6.011,80 EUR, čo predstavuje 90,27 % plnenie.   

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, príjmy za vedenie účtovníctva MŠ, odvody za hracie automaty  a z vratiek . 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021  % plnenia  

1,413.314,- 1,420.302,06 100,50 
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Prijaté granty a transfery  

Z rozpočtovaných grantov a transferov 578.544,- EUR bol skutočný príjem vo výške 584.931,-,EUR, čo predstavuje 101,10 % plnenie.  

  

 

 

Poskytovateľ dotácie  Suma v EUR  Účel  

UPSVR Čadca  2.822,40 stravné zadarmo deti MŠ 

UPSVR Čadca 20.850,- stravné zadarmo žiaci ZŠ 

UPSVR Čadca   5.380,70 transfer § 50j 

UPSVR Čadca  447,18 dobrovoľnícka činnosť 

OU Čadca 214,80 transfer na CO 

MV SR  2.885,- transfer na učebnice  

MV SR  4.075,- transfer na špecifiká ZŠ 

MV SR  487.275,- na činnosť ZŠ  

MV SR 4.200,- Na projekt ZŠ „ Spolu múdrejší 1,2“ 

MV SR  3.000,- na projekt ZŠ čítame  

MV SR  4.314,- vzdelávacie poukazy  

MV SR 3.000,- Letná škola 

MV SR  5.188,85 na asistenta učiteľa ZŠ 

MV SR  3.913,- 5-ročné deti v MŠ  

MV SR  194,13 na ŽP starostlivosť  

MV SR 4.883,94 SODB 

MV SR  2.474,20 matričná činnosť  

MV SR  2.566,98 na výstavbu  

MV SR 85,58 cestné hospodárstvo 

MV SR  653,73 register obyvateľstva  

MV SR 21,20 register adries 

OU Čadca CO 5.150,- transfer na COVID- testovanie 

MV SR 4.352,36 asistent učiteľa MŠ 

MV SR  500,- Projekt MŠ „ Múdre hranie“ 

DPO SR  5000,- vybavenie DHZ 

UPSVR 33,20 transfer na deti v hmotnej núdzi 

VUC Žilina 3.000,- Oprava veterného mlyna u Šulcov 

VUC Žilina 1.984,83 Kultúr. dedičstvo- Ropný prameň 

  

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

  

2. Kapitálové príjmy:   

   

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021  % plnenia  

104.355 24.559,- 23,53 

   

  

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 104.355,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 24.559,-EUR, čo predstavuje  23,53 % plnenie.   

  

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív   

Z rozpočtovaných  14.200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 9.162,79 EUR, čo predstavuje 64,52% plnenie.  

   

Granty a transfery  

Kapitálové granty a transfery boli rozpočtované v sume 90.155 € a príjem bol 15.396,33€, čo predstavuje 17,07% plnenie. 

 

 



                                                                       6 

Poskytovateľ  suma účel 

VÚC Žilina 15.396,33 Kultúrne dedičstvo- Ropný prameň 

  

3. Príjmové finančné operácie:   

   

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021  % plnenia  

239.100 252.121,94 105,45 

  

Z rozpočtovaných finančných príjmov 239.100 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 252.121,94 EUR, čo predstavuje  105,45% plnenie, 

z toho 152.469,76 -€ tvoria prostriedky predchádzajúcich rokov a 99.652,18-€ tvorí úver zo ŠFRB na výstavbu 2 bytoviek a technickú vybavenosť 

k nim. 

  

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:  

  

Bežné príjmy   

Rozpočet na rok 2021  Skutočnosť k 31.12.2021  % plnenia  

                60.745,17 48.961,97                          80,60 

  

Z rozpočtovaných bežných  príjmov  60.745,17 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 48.961,97 EUR, čo predstavuje 80,60% plnenie.   

  

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho:  

Základná škola                                    5.363,11EUR  

Materská škola  43.598,86EUR  

  

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021   

  

Rozpočet na rok 2021  Skutočnosť k 31.12.2021  % čerpania  

1,802.822,-                   1 676 583,82                       92,99 

  

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1,802.822 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 1 676 583,82 EUR, čo predstavuje  92,99% 

čerpanie.   

  

  

1. Bežné výdavky   

   

Rozpočet na rok 2021  Skutočnosť k 31.12.2021  % čerpania  

702.902               676.484,76                        96,23 

  

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 703.482 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 676.484,76 EUR, čo predstavuje  96,23% 

čerpanie.   

  

Hospodárenie obce za rok 2021 je prílohou záverečného účtu.   

  

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  

  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  

Z rozpočtovaných 215.220,-EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 212 839,33 EUR, čo je 98,89% čerpanie. Patria sem mzdové 

prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, stavebného úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov hospodárskeho dvora. 

 

Poistné a príspevok do poisťovní  

Z rozpočtovaných  77629,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 76.733,- EUR, čo je 98,85% čerpanie.   

 

 

Tovary a služby  

Z rozpočtovaných 371.963,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 353 805,77 EUR, čo je 95,11% čerpanie. Ide o prevádzkové 

výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiálové náklady, dopravné, rutinná a štandardná údržba, odvoz a 

uskladnenie odpadov a ostatné tovary a služby.  
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Bežné transfery  

Z rozpočtovaných 24.470,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 22.025,60 EUR, čo predstavuje 90,01% čerpanie.  

 

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

Z rozpočtovaných  13.900,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 11.080,35 EUR, čo predstavuje 79,71% čerpanie.   

  

2) Kapitálové výdavky :  

   

Rozpočet na rok 2021  Skutočnosť k 31.12.2021  % čerpania  

236.748               179.550,-                        75,84 

  

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 236.748 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume179.550,-EUR, čo predstavuje  75,84 % 

čerpanie.   

  

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.   

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:   

Realizácia výstavby 2 bytoviek a ich technickej vybavenosti z rozpočtovaných  177.671,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 

v sume 120.496,- EUR, čo predstavuje 67,82% čerpanie. Realizácia stavby bola vykonávaná cestou ŠFRB a z vlastných zdrojov. 

Úhrada za pozemok pod bytovku : z rozpočtovaných 17.625,-€ bolo čerpané17.625,-€, čo predstavuje 100%,  

Projekt –zachovanie kultúrneho dedičstva- Včelnica –rozpočet bol 26.912-, výdavky 26.908,- čo je 99,98%  – altánok, včelín a umelecké 

dielo. 

Projekt- na prístavbu budovy Materskej školy –rozpočet 8.500,-€, úhrada 8.500,-€ 

 

3) Výdavkové finančné operácie :  

   

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021  % čerpania  

31200                  28.489,78                91,31% 

  

Z rozpočtovaných finančných  výdavkov 31200.-EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 28.489,78,- EUR, čo predstavuje  91,31% 

čerpanie- na splácanie istiny z prijatých úverov na automobil DHZ a na výstavbu mosta pri ZŠ spolu vo výške 19.200,- a na splátku úveru ŠFRB 

9.289,78€. 

  

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného účtu.   

  

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:  

  

 Bežné výdavky   

Rozpočet na rok 2021  Skutočnosť k 31.12.2021  % čerpania  

831.892,24              792.059,85                       95,21 

  

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 831.892,24 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 792.059,85 EUR, čo predstavuje  95,21% 

čerpanie.   

  

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.   

  

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho :  

Základná škola                         576.993,76 EUR  

Materská škola                         212.032,08EUR  

    

 Kapitálové výdavky RO- boli na zakúpenie elektrického sporáka v sume 3.034,21€. 
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  4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021  

  

Hospodárenie obce  

  

  

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR  

  

Bežné  príjmy spolu  1,469.264,03 

z toho : bežné príjmy obce       1,420.302,06 

             bežné príjmy RO  48.961,97 

Bežné výdavky spolu  1,465.510,23 

z toho : bežné výdavky  obce   676.484,59 

             bežné výdavky  RO  789.025,64 

Bežný rozpočet  3753,80 

Kapitálové  príjmy spolu  24.559,12 

z toho : kapitálové  príjmy obce   24.559,12 

             kapitálové  príjmy RO  0 

Kapitálové  výdavky spolu  182.583,81 

z toho : kapitálové  výdavky  obce   179.549,60 

             kapitálové  výdavky  RO  3.034,21 

Kapitálový rozpočet   -158.024,69 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu  
-154.270,89 

Vylúčenie z prebytku   13.199,05+26.144,-1.020,- -=40.363,05 
Transfery aj ZŠ+ odvod do fondu opráv 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu  -194.633,94 

Príjmy z finančných operácií  252.121,94 

Výdavky z finančných operácií  28.489,78 

Rozdiel finančných operácií  223.632,16 

Hospodárenie obce po úpravách  28.998,22 

PRÍJMY SPOLU    1 745 945,09 

VÝDAVKY SPOLU  1 676 583,82 

Hospodárenie obce   69.361,27 

Vylúčenie z prebytku  40.363,05 

Upravené hospodárenie obce  28.998,22 

  

 Riešenie hospodárenia obce.   

 

Schodok rozpočtu v sume 194.633,94€ 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. navrhujeme vykryť z rozdielu finančných operácií vo výške 194.633,94€. 

Zostatok finančných operácií vo výške 28.998,22€ navrhujeme použiť na posilnenie kapitálových výdavkov v r. 2022. 
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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.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.  

                  

Fond rezervný  Suma v EUR  

ZS k 1.1.2021                                14.517,68 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý   0 

                  rozpočtový rok    

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi                    

z podnikateľskej činnosti po zdanení   

0 

                - z finančných operácií                                             0 

Úbytky   - použitie rezervného fondu :  

- úhrada techniky pre zberný dvor 

0 

               - krytie schodku rozpočtu  0 

               - ostatné úbytky   0 

KZ k 31.12.2020 14.517,68 

  

  

Sociálny fond  

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.  

  

Sociálny fond  Suma v EUR  

ZS k 1.1.2020  1.048,41 

Prírastky - povinný prídel -     1   %                     2.375,16 

               - povinný prídel -        %                         

               - ostatné prírastky   

Úbytky   - závodné stravovanie                      1.877,77 

               - regeneráciu PS, dopravu                309,51 

               - dopravné                             

               - ostatné úbytky                                                  

KZ k 31.12.2020  1.232,88 
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021  

  

A K T Í V A   

Názov    KS  k  1.1.2021  v EUR  PS  k  31.12.2021 v EUR  

Majetok spolu   5,067.097,60 5,065.986,80 

Neobežný majetok spolu  2,851.222,28 2,992.928,63 

z toho :      

Dlhodobý nehmotný majetok  20.836,20 20.055,20 

Dlhodobý hmotný majetok  2,419.080,23 2,561.567,58 

Dlhodobý finančný majetok  411.305,85 411.305,85  

Obežný majetok spolu  2,212.282,42 2,069.511,28 

z toho :     

Zásoby  24.561,55 3.892,31 

Zúčtovanie medzi subjektami VS  1,875.516,17 1,844.654,66 

Dlhodobé pohľadávky  0 0  

Krátkodobé pohľadávky   3.046,65 1.988,73 

Finančné účty   309.158,05 218.975,58 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.  0 0  

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.  0 0  

Časové rozlíšenie   3.592,90 3.546,89 

    

P A S Í V A   

Názov  KS  k  1.1.2021 v EUR  PS  k  31.12.2021 v EUR  

Vlastné imanie a záväzky spolu   5,067.097,60 5,065.986,80 

Vlastné imanie   3,416.456,06 3,379.133,25 

z toho :     

Oceňovacie rozdiely   0 0  

Fondy  0 0  

Výsledok hospodárenia   77.590,35 -16.222,80 

Záväzky  238.532,84 356.033,52 

z toho :     

Rezervy   14.480,- 14.560,- 

Zúčtovanie medzi subjektami VS  24.660,37 13.199,05 

Dlhodobé záväzky  1.048,41 91.595,28 

Krátkodobé záväzky  50.575,30 108.110,43 
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Bankové úvery a výpomoci  147.768,76 128.568,76 

Časové rozlíšenie  1,412.108,71 1,330.820,03 

   

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021  

  

Obec k 31.12.2021 eviduje tieto záväzky:  

- voči bankám                 90.568,76EUR / z toho 86.818,76€ na výstavbu mosta pri ZŠ a 3.750,- nákup vozidla DHZ/ 

- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)   90.362,40 EUR  

- voči dodávateľom     82.557,90EUR  

- voči štátnemu rozpočtu              13.199,05EUR  

- voči zamestnancom                   13.761.47 EUR  

- voči poisťovniam    8.543,40 EUR  

-   daňovému úradu   2.025,39 EUR 

- ostatné      70,-EUR  

- NFV voči ŠR    38.000,- EUR 

  

Obec uzatvorila v roku 2017 zmluvu o úvere s Prima banka Slovensko a. s. vo výške 18.000,-€ na nákup vozidla DHZ- Ford Transit . 

Mesačná splátka úveru je 250,-€, zostatok úveru je 3.750,-€. 

V roku 2019 Obec uzatvorila s Prima bankou Slovensko a.s. investičný úver na výstavbu mosta pri ZŠ vo výške 126.468,76€, ktorý bol 

v t. roku  splácaný v mesačných splátkach 1.350,-€, zostatok úveru k 31.12.2021 je 86.828,76€. 

Obci Korňa bola poskytnutá návratná finančná výpomoc dňa 16.10.2020 zo štátneho rozpočtu vo výške 38.000,-EUR, na vykrytie 

výpadku podielových daní z dôvodu korona krízy. Splatnosť NFV začne v r. 2024 a skončí r. 2027. 

Na základe zmluvy o úvere so ŠFRB č. 500/70/2021 bol r. 2021 poskytnutý úver na výstavbu 2 bytoviek v celkovej výške 1,091.140,-€. 

Zostatok nesplateného úveru k 31.12.21 je 84.573,90€. 

Na základe zmluvy o úvere so ŠFRB č. 500/72/2021 bol poskytnutý úver na technickú vybavenosť k bytovkám v celkovej výške 99.790,-

€. Zostatok nesplateného úveru k 31.12.21 je 5.788,50€ 

  

8. Hospodárenie príspevkových organizácií   

  

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií:   

  

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.  

  

Obec v roku 2021 poskytla dotácie v súlade so VZN  o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne 

prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.   

  

Žiadateľ dotácie  

Účelové určenie dotácie : uviesť   

- 1 -  

Suma poskytnutých 
finančných  

prostriedkov  

v EUR  

- 2 -  

Suma skutočne 
použitých  

finančných  

prostriedkov v EUR  

- 3 -  

Rozdiel  

(stĺ.2 - stĺ.3 )  

V EUR  

  

- 4 -  

Telovýchovná jednota - bežné výdavky na činnosť  11.000,- 10.752,01,- 247,99 

Dobrovoľný hasičský zbor- bežné výdavky na činnosť  2.307,- 2.307,- 0 

Jednota dôchodcov 500,- 500,- 0 

Folklórny súbor  Nevädza 500,- 500,- 0 

NO Bimaček 500,- 500,- 0 

  

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN  o dotáciách.  

 

 

10. Podnikateľská činnosť    

  

Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva Korňa č. 526/2021, zo dňa 25.6.2021 bola Výpisom z obchodného registra Okresného súdu 

Žilina , oddiel sro, vložka č. 78329/2 dňa 22.10.2021 založená organizácia Obecný podnik Korňa, s.r.o., so sídlom 023 21 Korňa č. 517. v r. 

2021 Obecný podnik Korňa s.r.o. nevykonával žiadnu podnikateľskú činnosť. 

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči   
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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 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  

  

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:  

 

 

  

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO  

  

Rozpočtová organizácia  Suma poskytnutých 

finančných prostriedkov  

Suma skutočne použitých 

finančných prostriedkov    

 Rozdiel - vrátenie  

Materská škola  147.332,- 143.134,30 4.197,70  

Základná škola- ŠKD+ CVČ  43.707,50 43.707,50 0   

  

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy - zo ŠR  

  

Rozpočtová organizácia  Suma poskytnutých 

finančných prostriedkov  

Suma skutočne použitých 

finančných prostriedkov    

Rozdiel - vrátenie  

Základná škola Korňa  511.737,85 485.593,85 26.144,- 

Materská škola  Korňa  15.231,22 15.231,22 0 

        

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:  

  

- obec nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie  

  

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:  

 

 

 

Obecný podnik Korňa s.r.o. 5.000,- 0 5.000,-  

 

 

Obecnému podniku bol poskytnutý základný vklad vo výške 5,000,-€. 
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:  

  

Poskytovateľ   

  

  

     

        - 1 -  

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :  

školstvo, matrika, ....   

- bežné výdavky  

- 2 -  

Suma  
poskytnutých 
finančných  
prostriedkov   

- 3 -  

Suma skutočne 
použitých 
finančných  
prostriedkov    

- 4 -  

Rozdiel  

(stĺ.3 - stĺ.4 )  

  

  

- 5 -  

UPSVR Čadca  Transfer na stravné pre MŠ z r. 2020 1.004,40 2.822,40 2.903,10 923,70 

UPSVR Čadca Transfer na stravné pre ZŠ z r. 2020 9.000,- 20.850,- 17.629,50 12.220,50 

UPSVR Čadca  Transfer na dobrovoľnícku činnosť  447,18 447,18 0  

UPSVR Čadca  Verejnoprospešné práce §50j 5.380,70 5.380,70 0 

UPSVR Čadca Pracuj, zmeň svoj život z r. 2020 13.855,97 0 13.855,97 0 

UPSVR Čadca Transfer pre DHN 33,20 33,20 0 

MV SR  Transfer ZŠ na činnosť  487.275,- 461.131,- 26.144,- 

MV SR  Transfer ZŠ na učebnice  2.885,- 2.885,- 0  

MV SR  Transfer ZŠ –čítame si z.r.2020 800,- 0 800,- 0 

MV SR  Transfer ZŠ na vzdelávacie poukazy  4.314,- 4.314,- 0 

MV SR  Transfer na letnú školu 3.000,- 3.000,- 0 

MV SR Transfer na asistenta učiteľa ZŠ 5.188,85 5.188,85 0 

MV SR Transfer na projekty „ Spolu múdrejší 1 a 2 4.200,- 4.050,- 150,- 

MV SR  Transfer MŠ pre 5- ročné deti  3.913,- 3.913,- 0  

MV SR Transfer na špecifiká- Covid ZŠ, MŠ 4.075,- 4.075,- 0 

MV SR  Transfer na výkon PK  -cestná doprava  85,58 85,58 0  

MV SR  Transfer na výkon PK  –matričná činnosť  2.474,20 2.419,35 54,85  

MŽP  Transfer na výkon PK  –životné prostredie  194,13 194,13 0  

MV SR  Transfer na výkon PK –stavebný úrad  2.566,98 2.566,98 0  

MV SR Transfer na výkon PK–register adries 29,20 29,20 0 

MV SR  Transfer na výkon PK  –register obyvateľstva  653,73 653,73 0  

MV SR  Transfer na testovanie Covid 19 5.150,- 5.150,- 0 

MŽP SR Transfer na SODB 4.348,- 4.348,- 0 

MŽP SR  Transfer na asistentku MŠ 10.818,22 10.818,22 0 

MV SR Transfer na CO 214,80 214,80 0 

  

Nevyčerpané bežné transfery boli použité v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách do 31.3.2022, okrem transferov na stravné 

zadarmo pre deti Materskej školy a Základnej školy, ktoré boli vrátené do štátneho rozpočtu. 
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c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom  

  

.   

Poskytovateľ Účelové určenie Suma poskytnutých 

prostriedkov 
Suma použitých/ 

splatených 

prostriedkov 

Rozdiel 

Fond na podporu 

umenia 

Doplnenie knižného fondu 1.000,- 1.000,- 0 

Štátny fond rozvoja 

bývania 

Výstavba 2 bytoviek  

a technickej vybavenosti k bytovkám 

95.125,40 

7.167,50 

10.549,50 

1.378,65 

84.573,90 

5.788,50 

 

Na základe zmluvy o úvere so ŠFRB č. 500/70/2021 bol r. 2021 poskytnutý úver na výstavbu 2 bytoviek v celkovej výške 1,091.140,-€. 

Zostatok nesplateného úveru k 31.12.21 je 84.573,90€. 

Na základe zmluvy o úvere so ŠFRB č. 500/72/2021 bol poskytnutý úver na technickú vybavenosť k bytovkám v celkovej výške 99.790,-€. 

Zostatok nesplateného úveru k 31.12.21 je 5.788,50€ 

  

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí   

  

Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu s inou obcou.   

  

  

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC  

  

Poskytovateľ   

  

  

     

        - 1 -  

Účelové určenie grantu, transferu uviesť   Suma  
poskytnutých 
finančných  
prostriedkov   

- 3 -  

Suma skutočne 
použitých 
finančných  
prostriedkov    

- 4 -  

Rozdiel  

(stĺ.3 - stĺ.4 )  

  

  

- 5 -  

VUC Žilina Transfer na kultúrne dedičstvo- Ropný prameň 17.381,16 17.381,16 0 

DPO SR Transfer na vybavenie DHZ 5.000,- 5.000,- 0 

Nadácia Pontis Projekt „cesta korňanskými osadami“ 2.000,- 2.000,- 0 

VUC Žilina Projekt „oprava veterného mlyna u Šulcov“ 3.000,- 3.000,-  

  

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu         

Obec v r. 2020 nemala programové rozpočtovanie. 

 

 

  

  

Vypracovala:                                                                  Predkladá:   

Ing. Jana Brezinová                 Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce  

  

  

  

V Korni dňa 12.5.2022  
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13. Návrh uznesenia:  

  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu Obce Korňa za rok 2021.  

  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora k záverečnému účtu a účtovnej závierke za rok 2021.  

  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2021 bez výhrad.  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odvod prebytku rozpočtu za rok 2021 vo výške 28.998,22€ do Rezervného fondu obce 

  

 

 


