
OBEC   HALÁČOVCE 
 

Obecné zastupiteľstvo  

Haláčovce  

 

 

 

 

 

 

ZÁVEREČNÝ   ÚČET     

OBCE   HALÁČOVCE   ZA   ROK   2021 

 

 

 

 

Predkladateľ:    Návrh na uznesenie: 

Ing. Zuzana Mokryšová  Obecné zastupiteľstvo                                                                         

starosta obce  v Haláčovciach 

    

   s c h v a ľ u j e 

    

Spracovateľ:  Záverečný účet obce   

Andrea Pyteľová                                                                   Haláčovce za rok 2021                                            
 

 

 

Záverečný účet obce Haláčovce 

Schválený na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Haláčovciach dňa:              19.05.2022 

Číslo uznesenia:              16/2022/B2 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:              20.05.2022 

Zverejnený na webovom sídle obce dňa:              20.05.2022 

 

NÁVRH záverečného účtu obce Haláčovce 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 04.04.2022 

Zverejnený na webovom sídle obce dňa : 04.04.2022 



Záverečný účet obce za rok 2021 obsahuje: 

 

 

 

 

1.    Rozpočet obce na rok 2021 

 

2.    Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 

 

3.    Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 

 

4.    Prebytok/schodok  rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

 

5.    Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov  

 

6.    Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021 

 

7.    Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021 

 

8.    Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám -       

       podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 

 

 

9.    Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

  
10.  Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: 

                a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

       b) štátnemu rozpočtu 

       c) štátnym fondom 

       d) rozpočtom iných obcí 

       e) rozpočtom VÚC 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 prebytkový.  

   Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

   Rozpočet Obce Haláčovce na rok 2021 bol schválený Uznesením OZ č. 9/2020 bod B/1zo dňa 

9.12.2020. 

   Rozpočet bol upravený rozpočtovým opatrením č. 1/2021 na 13-tom zasadaní OZ zo dňa 24.09.2021 

číslo 13/C bod 2 a rozpočtovým opatrením č. 2/2021 na 14-tom zasadaní OZ zo dňa 

   09.12.2021 číslo 14/B bod 2. 

 

Rozpočet obce k 31.12.2021  

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 148 560 180 982 

z toho :   

Bežné príjmy 118 560 126 858 

Kapitálové príjmy   30 000   30 000 

Finančné operácie 0   24 124 

Výdavky celkom 148 270 155 722 

z toho :   

Bežné výdavky 98 460  105 912  

Kapitálové výdavky 30 000  30 000 

Finančné operácie 19 810 19 810 

Rozpočet  obce      290  25 260 

 

2.   Rozbor plnenia príjmov za rok 2021  

 
Schválený rozpočet na rok 2021 

po poslednej  zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

180 982                 125 429,01 69,30 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 180 982 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

125 429,01 EUR, čo predstavuje 69,30 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 2021 

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

126 858 125 429,01 98,87 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 126 858 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

125 429,01 EUR, čo predstavuje  98,87 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy:  

Schválený rozpočet na rok 2021 

po poslednej  zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

101 360 102 581,52 101,21 

 



Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 85 500 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2021 

poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 86 112,32 EUR, čo predstavuje plnenie na   100,72 %.  

V roku 2021 výška výnosu dane z príjmov bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID-

19. 

 

Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 9 950 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 10 561,95  EUR, čo je 

106,15 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 8 102,19 EUR, dane zo stavieb boli v sume 

2 459,76 EUR.  

 

Daň za psa  220 EUR 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  5 687,25 EUR 

 

b) nedaňové príjmy:  

 

 Schválený rozpočet na rok 2021 

po poslednej  zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

21 520 18 872,28 87,70 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných  21 520 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 18 872,28 EUR, čo je 

87,70 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov a priestorov vo výške 

18 077,43  EUR.  

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 276 EUR, čo je 92 % plnenie.  

 

Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb 
Z rozpočtovaných 520 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 518,85 EUR čo je 99,78 %. 

 

 c)  iné nedaňové príjmy:  

 

 Schválený rozpočet na rok 2021 

po poslednej  zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

0 0 0 

 

d)   prijaté granty a transfery 

 

Schválený rozpočet na rok 2021 

po poslednej  zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

3 978 3 975,21 100 

 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 3 978 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške  

3 975,21 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
KÚ ŽP Trenčín 35,48 Životné prostredie 

MV SR Bratislava 119,46 Hlásenie pobytu občanov 

MV SR Bratislava 0 Voľby  

MV SR Bratislava 18 Register adries 

Environmentálny fond 268,35 separácia 

MV SR Bratislava 0 PHZ-hasičovňa 



ŠÚ SR Bratislava 2402,27 Sčítanie SODB 

DPO SR 1400 Dobrovoľná požiar. ochrana 

 

Prijaté granty a transfery boli účelovo určené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

V roku 2021 obec prijala transfér v súvislosti so sčítaním obyvateľov, domov a bytov zo 

Štatistického úradu Slovenskej republiky vo výške 2 402,27 Eur. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
ŠÚ SR Bratislava 2 402,27 SODB 

 

2.  Kapitálové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 2021 

po poslednej  zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

30 000 0 0 

 

Rozpočtované kapitálové príjmy 30 000,- EUR predstavujú prenesené nevyčerpané prostriedky 

z min. rokov na výstavbu hasičovne. Skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0,- EUR, čo 

predstavujem 0 % plnenie.  

 

Príjem z predaja kapitálových aktív: 
Z rozpočtovaných 30 000,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0,- EUR, čo je 0% plnenie. 

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 

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

 

Prijaté granty a transféry 

V roku 2021 obec neprijala granty a transféry v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19: 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
   

 

3.  Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 2021 

po poslednej  zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

24 124 0 0 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií  24 124,- EUR, ktoré predstavujú prostriedky 

z rezervného fondu bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške  0,- EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.  

 

V roku 2021 boli do príjmových finančných operácií prevedené prostriedky rezervného fondu  

v sume 24 124,- EUR, schválené obecným zastupiteľstvom na 13-tom zasadaní dňa 24.09.2021, 

rozpočtovým opatrením č.1,  uznesením č. 13/C bod 2.  

 

 

Zostatok  finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

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

predpisov: 

 

   pokladňa  :                              539,31  €  

bankové účty :                   69 259,84  € 

ceniny  :                                 768,30  €  

 



3.  Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 
 

Rozbor čerpania výdavkov sa vykoná v takej štruktúre v akej bol rozpočet schválený obecným 

zastupiteľstvom. 

Výška výdavkov v roku 2021 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. 

 

Schválený rozpočet na rok 2021 

po poslednej  zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

155 722 116 295,57 74,68 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 155 722 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume  

1160295,57 EUR, čo predstavuje  74,68 % čerpanie.  

 

1.  Bežné výdavky : 

    

Schválený rozpočet na rok 2021 

po poslednej  zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

105 912 99 773,67 94,20 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov   105 912 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume  

99 773,67 EUR, čo predstavuje  94,20 %  čerpanie.  

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

 

Výdavky verejnej správy 
Z rozpočtovaných 71 120 EUR bolo skutočné čerpanie 71 646,98 EUR, čo predstavuje 100,74 % 

čerpanie. Z toho mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania -z rozpočtovaných 37 500 

EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 38 886,93 EUR, čo je 103,70 % čerpanie, Poistné 

a príspevok do poisťovní - z rozpočtovaných  15 200 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 

v sume 15 613,72  EUR, čo je 102,72 % čerpanie. 

Rozpočtová oblasť 
Z rozpočtovaných 6 000 EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 3 895,48 EUR, čo je 64,92 % 

čerpanie.  

SODB 
Z rozpočtovaných 1 052 EUR bolo skutočné čerpanie 1 052,77 EUR, čo je 100 % čerpanie.  

Požiarna ochrana  
Z rozpočtovaných 2 000 EUR bolo skutočné čerpanie 1 761,86 EUR, čo je 88,09 % čerpanie. 

Nakladanie s odpadmi 
Z rozpočtovaných 6 350 EUR bolo skutočné čerpanie 6 757,14 EUR, čo je 106,41 % čerpanie. 

Všeobecno-pracovná činnosť-rozvoj obce 
Z rozpočtovaných 2 200 bolo skutočné čerpanie 231,89 EUR, čo je 10,54 % čerpanie. 

Zásobovanie vodou 
Z rozpočtovaných 90 EUR bolo čerpanie 0 EUR. 

Verejné osvetlenie 
Z rozpočtovaných 4 300 EUR bolo skutočné čerpanie 2 383,07 EUR, čo je 79,93 % čerpanie. 

Rekreačné a športové služby 
Z rozpočtovaných 1 850 EUR bolo skutočné čerpanie 1 802,70 EUR, čo je 97,44 % čerpanie. 

Kultúrne služby 
Z rozpočtovaných 5 500 EUR bolo skutočné čerpanie 4 876,01 EUR, čo je 88,65 % čerpanie. 

Cintorínske služby 
Z rozpočtovaných 1 100 EUR bolo skutočné čerpanie 958,44 EUR, čo je 87,13 % čerpanie. 

Cestná doprava 
Z rozpočtovaných 3 000 EUR bolo skutočné čerpanie 3 057,83 EUR, čo je 101,93 % čerpanie. 

 



2.  Kapitálové výdavky : 

 

Schválený rozpočet na rok 2021 

po poslednej  zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

30 000 0 0 

 

3.  Výdavkové finančné operácie : 

 

 Schválený rozpočet na rok 2021 

po poslednej  zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

24 124 0 0 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií – prevedené prostriedky z rezervného fondu vo 

výške 24 124 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 0 EUR, čo predstavuje  0 %  

čerpanie.  
Účtovná jednotka v roku 2021 nezaúčtovala výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 - 

prebytok vo výške 24 114,- do rezervného fondu a tým nebol rezervný fond vykázaný vo finančnom 

výkaze FIN 6-04. Rezervný fond bol zaevidovaný interným zápisom v roku 2022.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

 
     Výška prebytku/schodku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2021 ovplyvnená v dôsledku 

pandémie ochorenia COVID-19. 

 
      Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu v sume 

25 655,34 €. Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je 0,- €. Výsledok 

rozpočtového hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je prebytok vo výške sume 25 355,34 €. Bilancia 

príjmových a výdavkových finančných operácií je schodok vo výške  – 16 521,90 €. 
     

     Prebytok rozpočtu v sume 9 133,44 € 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, navrhujeme použiť na: 

-  tvorbu rezervného fondu v celej výške 9 133,44 Eur. 

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

9 133,44 EUR. 
 

     Nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v rozpočtovom 

roku 2020, presunuté do roku 2021 v sume 30 000,- € na vybudovanie hasičovne prechádzajú do 

roku 2022. 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 
  

Bežné  príjmy spolu 125 429,01 

z toho : bežné príjmy obce  125 429,01 

             bežné príjmy RO 0 

Bežné výdavky spolu 99 773,67 

z toho : bežné výdavky  obce  99 773,67 

             bežné výdavky  RO 0 

Bežný rozpočet 25 655,34 

Kapitálové  príjmy spolu 0 

z toho : kapitálové  príjmy obce  0 

             kapitálové  príjmy RO 0 

Kapitálové  výdavky spolu 0 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  0 

             kapitálové  výdavky  RO 0 

Kapitálový rozpočet  0 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 25 655,34 

Vylúčenie z prebytku  0 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 25 655,34 

Príjmy z finančných operácií 0 

Výdavky z finančných operácií 16 521,90 

Rozdiel finančných operácií                            - 16 521,90 

PRÍJMY SPOLU   125 429,01 

VÝDAVKY SPOLU                            116 295,57 

Hospodárenie obce                               9 133,44 

Vylúčenie z prebytku 0 

Upravené hospodárenie obce                              9 133,44 



5.  Tvorba a použitie prostriedkov peňažných 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. 

 

Rezervný fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021 10 

Prírastky – z prebytku rozpočtu za uplynulý rok - 

                 - rozpočtový rok 24 114,07 

                 - z finančných operácií  

Úbytky - použitie rezervného fondu: - 

               - uznesenie č.         zo dňa               - 

               - krytie schodku rozpočtu - 

               - ostatné úbytky  

KZ k 31.12.2021 24 124,07 

 

Peňažný fond 
Obec peňažný fond nevytvára. 

 

Peňažný fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021 - 

Prírastky-rozpočtový rok - 

Úbytky-použitie peňažného fondu - 

            -krytie schodku rozpočtu - 

            -ostatné úbytky - 

KZ k 31.12.2021 - 

 

 

Sociálny fond 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva Vyššieho stupňa pre verejnú správu. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021 126,94 

Prírastky 350,77 

Úbytky 263,50 

KZ k 31.12.2021 214,21 

 
Fond rozvoja bývania 
Obec fond rozvoja bývania nevytvára. 

 
Fond rozvoja bývania Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021 - 

Prírastky - 

Úbytky - 

KZ k 31.12.2021 - 

 

 

 

 

 

 



6.  Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2021  v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR 

Majetok spolu 1 012 998,98 1 016 244,77 

Neobežný majetok spolu 950 016,50 944 751,42 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 628,12 628,12 

Dlhodobý hmotný majetok 897 805,03 892 539,95 

Dlhodobý finančný majetok 51 583,35 51 583,35 

Obežný majetok spolu 62 443,81 70 567,45 

z toho :   

Zásoby 0,00 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  0,00 0,00 

Finančné účty  62 443,81 70 567,45 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  538,67 925,90 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2021 v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 012 998,98 1 016 244,77 

Vlastné imanie     435 487,44 457 227,83 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  435 487,44 457 227,83 

Záväzky 362 333,70 346 326,70 

z toho :   

Rezervy        500,00      500,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS   30 000,00 30 000,00 

Dlhodobé záväzky                 307 000,74                 294 594,77 

Krátkodobé záväzky     5 302,19      5 729,82   

Bankové úvery a výpomoci  19 530,77  15 502,11 

Časové rozlíšenie                 215 177,84       212 690,24 

 



7.  Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021 

Sledovanie stavu a vývoja dlhu za rok 2021 v obci Haláčovce 

       Celkovou sumou dlhu sa na účely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov 

z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce. 

       Návratnými zdrojmi financovania sú prostriedky rozpočtu obce z prijatých úverov a pôžičiek. 

        Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z pôžičky Audiovizuálneho fondu, 

z úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, 

ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty, z úveru poskytnutého 

z Environmentálneho fondu, záväzky z pôžičky poskytnutej z Fondu na podporu umenia a záväzky 

z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných 

programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa 

Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv 

o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi najviac v sume 

nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou 

a orgánom v súlade s osobitným predpisom  

Stav a vývoj dlhu na polročnej báze za rok: 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

k 30.06.2021 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Skutočné bežné príjmy za predchádzajúci rok 127736,88 127736,88 

Dlh obce spolu podľa finančného výkazu FIN 5-04 322620,66 314808,00 

Suma polročných/ročných splátok návratných 

zdrojov financovania vrátane úhrad výnosov 
8243,06 16521,90 

Ukazovateľ dlhu podľa §17 zákona 583/2004 z.z. v 

%:  odst. 6 písm. a) 

      odst. 6 písm. b) 

10,03% 

14,83% 

8,45% 

13,35% 

Celkový dlh obce podľa § 17 zákona 583/2004 z.z. 

v eur 
12811,61 10791,11 

Počet obyvateľov 362 359 

Dlh obce na 1 obyvateľa v eur 891,22 876,90 

 

Stav záväzkov k 31.12.2021 

 

Druh záväzku Záväzky celkom 

k 31.12.2021  

z toho v lehote 

splatnosti 

z toho po lehote 

splatnosti 
Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 1 018,70 1 018,70 - 

- zamestnancom 2 497,75 2 497,75 - 

- poisťovniam 1 747,53 1 747,53 - 

- daňovému úradu 465,84 465,84 - 



- štátnemu rozpočtu - - - 

- bankám - - - 

- štátnym fondom - - - 

- ostatné záväzky - - - 

Záväzky spolu k 31.12.2021 5 729,82 5 729,82 - 

 

Stav úverov k 31.12.2021 

 

Veriteľ Účel  Výška úveru Zostatok úveru 

k 31.12.2021 
Rok splatnosti 

ŠFRB Bytový dom 401 244,59 288 465,12 2042 

Prima banka-úver chodníky, zateplenie 18 000,-  10 791,11 2025 

MF SR - NFÚ dofinancovanie 4 711,- 4 711,- 2027 

 

     Obec Haláčovce k 31.12.2021 eviduje vo svojom účtovníctve záväzok voči ŠFRB na nájomný 

bytový dom Haláčovce. Zmluvu o úvere na výstavbu bytovky obec uzatvorila v roku 2012 vo výške 

401 244,59 €. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r.2042, splátky istiny a úrokov sú mesačne. 

K 31.12.2021 je zostatok úveru vo výške 288 465,12 €. Zostatok úveru v Prima Banke Slovensko na 

budovanie chodníkov v obci Haláčovce a zateplenie budovy Obecného úradu je k 31.12.2021 vo 

výške 10 791,11 €. V roku 2020 obec požiadala MF SR o návratnú finančnú výpomoc vo výške 

4 711,-€. 

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.  

 

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 so VZN č. 25/2005 o dotáciách, právnickým osobám, 

fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne 

prospešný alebo verejnoprospešný účel.  
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie :  

- bežné výdavky  

- kapitálové výdavky  

 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

TJ Baník Haláčovce – Haláčovce  1 000,00 1 000,00 0,00 

Klub dôchodcov Haláčovce 200,00 200,00 0,00 

     K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.19/2012 

o poskytnutí  dotácií z rozpočtu Obce Haláčovce.  

 

 



9.   Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

  
     Obec Haláčovce nevykonáva podnikateľskú činnosť. Nevykazuje a nesleduje výnosy a náklady 

v samostatnom mimorozpočtovom účtovníctve. 

 

10.  Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: 
- zriadeným a založeným právnickým osobám 

- štátnemu rozpočtu 

- štátnym fondom 

- rozpočtom iných obcí 

- rozpočtom VÚC 

 

-  Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 
   Obec Haláčovce nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu, obchodnú spoločnosť   

   a pod. 

-  Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu 

VÚC  Suma prijatých 

finančných prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

Životné prostredie 35,48 35,48 0,00 

Hlásenie pobytu občanov 119,46 119,46 0,00 

Voľby NR SR 0 0 0,00 

Register adries 18 18 0,00 

Environment.fond-separácia 268,35 268,35 0,00 

DPO SR 1400 1400 0,00 

PHZ-hasičovňa 0 0 0,00 

Testovanie COVID-19 0 0 0,00 

Sčítanie SODB 2 402,27 2 402,27 0,00 

 
-  Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
    Obec Haláčovce v roku 2012 uzatvorila zmluvu so ŠFRB na výstavbu nájomného bytového domu 

Haláčovce, v ktorej pokračovala počas roka 2022 splácaním úveru ŠFRB. 

   

     Uznesenia obecného zastupiteľstva 
  

       Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko 

k Záverečnému účtu za rok 2022. 

Obecné zastupiteľstvo Haláčovce schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez 

výhrad.  
 

Haláčovce, dňa 23.03.2022 

 
Vypracovala:                                                                                       Ing. Zuzana Mokryšová 

Andrea Pyteľová                                                                                        starostka obce 


