
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záverečný účet Obce Biskupice 

za rok 2021 

 

 

 

 
Predkladá : Ing. Ladislav Noskó – starosta obce Biskupice 

Spracoval:  Alžbeta Lázárová – referentka OcÚ 

 

V ............................. dňa ........................... 

 

 

Návrh záverečného účtu: 

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa .......................................................... 

- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa ................................. 

- zverejnený na webovom sídle obce dňa ........................ 

 

 

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v .......... dňa ........, uznesením č. ...............  

 

 

Záverečný účet:  

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa .......................................................... 

- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce ................................. 

- zverejnený na webovom sídle obce dňa ........................ 

 
 

 



                                                                   2 
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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 prebytkový. 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 14.12.2020 uznesením č. 5/12/2020 

Rozpočet bol zmenený päťkrát: 

 

- prvá  zmena  schválená dňa 31.01.2021 rozpočtovým opatrením starostu č. 1/2021 

- druhá zmena schválená dňa 12.05.2021 uznesením ObZ č. 7/13/2021 

- tretia zmena  schválená dňa 30.09.2021 rozpočtovým opatrením starostu č. 2/2021 

- štvrtá zmena  schválená dňa 14.10.2021 uznesením ObZ č. 3/5/15/2021 

- piata zmena schválená dňa 31.12.2021 rozpočtovým opatrením starostu č. 3/2021 

 

Rozpočet obce k 31.12.2021  

 

 

  

Schválený rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2021 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 1 050 224 € 1 151 170 € 762 858 € 66,3 

z toho :     

Bežné príjmy 572 635 € 632 245 € 578 186 € 91,4 

Kapitálové príjmy 400 472 € 400 472 € 92 973 € 23,2 

Finančné príjmy 77 117 € 118 453 € 91 699 € 77,4 

Výdavky celkom 1 043 254 € 1 147 257 € 716 669 € 62,5 

z toho :     

Bežné výdavky 568 810 € 632 003 € 541 796 € 85,7 

Kapitálové výdavky 462 234 € 503 044 € 162 663 € 32,3 

Finančné výdavky 12 210 € 12 210 € 12 210 € 100 

Prebytok 

hospodárenia 

 3 913 € 46 189 €  
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021  
 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

1 050 223,78 € 1 151 170,38 € 762 857,76 € 66,3  

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov1 151 170,38EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

762 857,76 EUR, čo predstavuje   66,3% plnenie.  

 

A. Príjmy obce 

 

1. Bežné príjmy: 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

572 634,80 € 632 245,45 € 578 185,96 € 91,4 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 632 245,45 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

578 185,96 EUR, čo predstavuje  91,4 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy: 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

406 765,00 € 423 429,00 € 378 543,54 € 89,4 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 395 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 355 478,55 EUR, čo predstavuje plnenie 

na 90 %. 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 17 229,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 12 115,03 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 70,03 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 5 337,09 EUR, príjmy 

dane zo stavieb boli v sume 6 724,59 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 53,35 EUR. 

 

Daň za psa 477,00 € 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 10 472,96 €  

 

 

b) nedaňové príjmy:  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

26 310,00 € 26 486,10 € 20 534,00 € 77,5 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 1 800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 220,00 EUR, čo je 

67,7% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých z prenajatých budov, priestorov 

a objektov v sume 1 220,00 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných  1 100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 011,90 EUR, čo je 91,9 

% plnenie.  
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Nájom za kultúrny dom ( sála, kuchyňa, požičovňa) 5 573,80 EUR 

Príspevok od rodičov MŠ, ŠKD 284,50 EUR 

Réžie od cudzích stravníkov 2 176,10 EUR 

Stravné od žiakov, cudzích stravníkov 9 479,57 EUR 

Stravné od zamestnancov 788,13 EUR 

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

1 000,00 € 3 028,19 € 3 028,19 € 100 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 3 028,19 EUR, bol skutočný príjem vo výške 3 028,19 

EUR, čo predstavuje .100% plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.  

 

d) prijaté bežné granty a transfery: 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

138 559,80 € 179 302,16 € 176 080,23 € 98,2 

 

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 179 302,16 EUR bol skutočný príjem vo výške 

176 080,23 EUR, čo predstavuje 98,2 % plnenie. 

 

Prijaté bežné granty a transfery: 

 
Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Dobrovoľná pož.  ochrana SR 1 400,00 Na požiarnu ochranu 

Okresný úrad Lučenec 402,25  Register obyvateľstva 

Ministerstvo dopravy SR 49,46 Údržba miestnych komunikácií 

Ministerstvo živ. prostredia SR 112,20 Na ochranu životného prostredia 

Ministerstvo vnútra SR 90 411,00 Školstvo – prenesená kompetencia 

Ministerstvo vnútra SR 877,00 Vzdelávacie poukazy 

Ministerstvo vnútra SR 2 700,00 Soc. znevýh. prostredie 

Ministerstvo vnútra SR 3 798,00 MŠ – na výchovu 5 ročných detí 

Ministerstvo vnútra SR 740,00 Príspevok na učebnice 

Ministerstvo vnútra SR 1 185,00 Príspevok na špecifiká 

Ministerstvo vnútra SR 500,00 Rozvojové projekty MŠ 

Ministerstvo vnútra SR 39 170,44 Miestna občianska poriadková služba 

Ministerstvo vnútra SR 9 845,00 Refundácia nákladov na testovanie 

ÚPSVaR Fiľakovo 2 967,10  Prídavky na deti 

ÚPSVaR Fiľakovo 514,60 Transfer na učebné pomôcky MŠ, zŠ 

ÚPSVaR Fiľakovo 3 842,40 Dotácia na stravu MŠ, ZŠ 

ÚPSVaR Fiľakovo 72,21 Príspevok na zabez. Osob.príjemcu 

ÚPSVaR Lučenec 9 729,45 Príspevok na § 54 

Štatistický úrad SR 3 629,12 Sčítanie obyvateľov 2021 

BB Samosprávny kraj 2 000,00 Deň obce 2021 

Fond kultúry národnost.menšín 2 000,00 Ifjú Szívek 

Rákóczi Hálózat 135,00 Učebné pomôcky MŠ 

 

 

 

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom. 
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2. Kapitálové príjmy:  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

400 472,38 € 400 472,38 € 92 972,45 € 23,2 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 400 472,38 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

92 972,45 EUR, čo predstavuje  23,2 % plnenie.  

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív: 

Z rozpočtovaných  300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0,00EUR. 

 

Prijaté kapitálové granty a transfery: 

Z rozpočtovaných 400 172,38 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 92 972,45 EUR, čo 

predstavuje 23,2 % plnenie. 

 

 

 

 

 

 

Prijaté kapitálové granty a transfery: 
Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel Poznámka 

Ministerstvo 

živ.prostredia SR 

92 972,45 Kompostáreň v obci 

Biskupice, nákup 

traktoru, prekopávač 

kompostu, príves 

 

 

 

 

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na kapitálové výdavky a boli použité v súlade s ich 

účelom. 
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3. Príjmové finančné operácie 

 

 

 

 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné plnenie  

finančných príjmov 

% plnenia fin. príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

77 116,60 118 452,55 91 699,35 77,4 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 118 452,55 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 

v sume 91 699,35 EUR, čo predstavuje  77,4 % plnenie. 

 

V roku 2021 bol čerpaný bankový úver v sume 20 666,98 EUR schválený obecným zastupiteľstva dňa 

21.05.2020 uznesením č 7/9/2020. 

 

Uznesením obecného zastupiteľstva č.2/14/2021 zo dňa 23.06.2021 bolo schválené použitie 

rezervného fondu v sume 85 335,95 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 71 032,37 EUR. V roku 

2021 boli použité: 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 41 007,62 EUR 

- nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 30 024,75 EUR 

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..     
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3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2021  
 

 

1. Bežné výdavky:  

 

Funkčná klasifikácia 

Schválený 

rozpočet na rok 

2021 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

% čerpania 

Výdavky verejnej správy 223 131,57 € 199 309,86 € 89,3 

Verejný poriadok - MOPS 47 897,69  €  33 062,92 €           69,0 

Rozvoj obcí - MOS 22 807,00 €        22 778,78 €           99,8 

Cestná doprava 3 300,00 €         2 980,11 €           89,5 

Nakladanie s odpadmi 26 200,00 € 26 190,64 €           99,9 

Ochrana životného prostredia 6 470,00 €    6 504,77 €          100,5  

Ochrana pred požiarmi 3 650,00 €    3 280,57 €           89,8 

Verejné osvetlenie 5 460,00 €          4 267,43 €           78,2 

Kultúrne služby 22 003,00 €     14 548,15 €           66,1 

Rekreačné a športové služby 12 550,00 €          7 245,80 €           57,7 

Vysielacie a vydavateľské služby 528,00 €       527,96 €           99,9 

Náboženské služby 2 000,00 €   2 000,00 €         100,00 

Materská škola 57 849,00 €  44 967,97 €            77,7 

Základná škola 110 276,00 € 103 377,15 €            93,7 

Školský klub detí 31 002,00 €   25 306,06 €            81,6 

Školská jedáleň 39 509,00 €  30 547,50 €            77,3 

Sociálne služby, jubilanti 3 100,00 €          2 577,29 €            83,1 

Aktivácia dlhod.nezam.občanov 6 570,00 €          5 073,36 €            77,2 

Ochrana verejného zdravia 7 700,00 € 7 249,93 €    94,2 

Spolu: 632 003,26 €      541 796,25 €            85,7 

 

 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 632 003,26 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 

541 796,25 EUR, čo predstavuje 85,7 %  čerpanie.  

 

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania: 

Z rozpočtovaných výdavkov 259 468,14 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 228 929,35 

EUR, čo je 88,2 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu obce, pracovníkov OcÚ, 

hlavného kontrolóra, zamestnanci základnej školy, materskej školy, školskej jedálne, školský klub detí. 

 

b) Poistné a príspevok do poisťovní: 

Z rozpočtovaných výdavkov 106 276,69 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 95 631,67 

EUR, čo je 89,9 % čerpanie.  

 

c) Tovary a služby: 

Z rozpočtovaných výdavkov 229 458,43 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 191 430,60 

EUR, čo je 83,4% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné 

náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary 

a služby. 

 



                                                                   9 

d)Bežné transfery  

Z rozpočtovaných výdavkov 36 600,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 25 671,69 

EUR, čo predstavuje 70,1 % čerpanie.  

 

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

výpomocami: 

Z rozpočtovaných výdavkov 200,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 132,94 EUR, čo 

predstavuje 66,4 % čerpanie.  

 

2. Kapitálové výdavky: 

 
 

Funkčná klasifikácia 

Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

Znižovanie 

znečistenia 

119 910,07 € 128 839,07 € 114 800,06 € 89,1 

Rozvoj obcí 354 194,01 € 359 174,01 € 38 548,61 € 10,7 

Zásobovanie vodou 3 000,00 € 8 531,00 € 8 030,40 € 94,1 

Školská jedáleň - 

prístavba 

7 000,00 € 6 500,00 € 1 283,81 € 19,8 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 503 044,08 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 162 662,88 EUR, čo predstavuje  32,3 % čerpanie.  

 

 

Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:  

a) Realizácia nových stavieb kompostáreň 

Z rozpočtovaných  40 439,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 27 620,06 EUR, čo 

predstavuje 68,3 % čerpanie.  

b) Nákup prevádzkových strojov a zariadení 

Z rozpočtovaných  88 400,07 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 87 180,00 EUR, čo 

predstavuje 98,6 % čerpanie.  

c)  Nákup pozemkov 

Z rozpočtovaných  15 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume.15 210,75 EUR, čo 

predstavuje 101,4 % čerpanie 

 d)  Výstavba pozemných komunikácií 

Z rozpočtovaných 333 124,01 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 12 315,70 EUR, čo 

predstavuje 3,7 % čerpanie 

 e) Rekonštrukcia – obecné múzeum 

Z rozpočtovaných  10 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 10 000,22 EUR, čo 

predstavuje 100 % čerpanie 

f)  Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode 

Z rozpočtovaných 8 531,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 8 030,40 EUR, čo 

predstavuje 94,1 % čerpanie 

 

3. Výdavkové finančné operácie: 

 
 

Funkčná klasifikácia 

Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné čerpanie 

finanč. výdavkov 

% čerpania fin.výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

01.7.0 transakcia 

verejného dlhu 

12 210,00 12 210,00 12 210,00 100 

 

 

 

 



                                                                   10 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 12 210,00 EUR na splácanie istiny z prijatých 

úverov zo Všeobecnej úverovej banky bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 12 210,00  EUR, 

čo predstavuje 100 %.  

 

 

 

 

 

 

    

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

 

 

Hospodárenie obce   

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR   

Bežné  príjmy spolu 578 185,96 

Bežné výdavky spolu 541 796,25 

Bežný rozpočet -  prebytok 36 389,71 

Kapitálové  príjmy spolu 92 972,45 

Kapitálové  výdavky spolu 162 662,88 

Kapitálový rozpočet – schodok - 69 690,43 

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 33 300,72 
 0,00 
 

 
0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 0,00 

Príjmové finančné operácie   91 699 ,35  

Výdavkové finančné operácie  

  
12 210,00 

Rozdiel finančných operácií 79 489,35 
PRÍJMY SPOLU   762 857,76  

VÝDAVKY SPOLU 716 669,13  

Rozpočtové hospodárenie obce  46 188,63 
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Prebytok rozpočtu v sume 46 188,63 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 sume 31 468,80 EUR  navrhujeme použiť na:   

 

        

     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  6 468,80 EUR, a to na :  

- prenesený výkon v oblasti školstva v sume  500,00 EUR 

- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 3 968,80 EUR 

- fond kultúry národnostných menšín, na vystúpenie Ifjú Szívek v sume 2 000,00 EUR 

 

b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 25 000,00 EUR, a to na : 

- výstavbu pozemných komunikácií a  v sume 25 000,00 EUR 

 

Zostatok v sume 14 719,83 EUR navrhujeme použiť na: 

- tvorbu rezervného fondu    14 572,64 EUR 

- tvorbu sociálneho fondu (1%) vo výške                     147,19 EUR                            

 

 

 

 

 

 

 

 5.Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov 
 

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití 

rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

              

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021  14 082,55       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

21 507,67      

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č.  2/14/2021   zo dňa 23.06.2021 

Obstaranie pozemkov    

Kompostáreň, drvič 

Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode 

Rekonštrukcia – obecné múzeum 

Prídel do SF 1 % z preb. hospodárenia 

30 120,97 

 

15 210,75 

8 928,60 

4 544,80 

1 022,34 

318,26       

               - poplatky  96,22 

KZ k 31.12.2021 5 469,25       
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Sociálny fond ZŠ, MŠ, Školský klub detí, Školská jedáleň 

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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021 1 590,04   

Prírastky - povinný prídel                        1 292,42                                     

Úbytky - závodné stravovanie , darčeky, poukážky                    816,02   

KZ k 31.12.2021 2 066,44 

 

  

 

 

 

 
Sociálny fond OcÚ 

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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021 2 342,82   

Prírastky - povinný prídel -                          1 564,72                                     

Úbytky   - príspevok na stravovanie, darčeky, 

poukážky                     

1 103,92   

KZ k 31.12.2021 2 803,62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   14 

 

 

 

 

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 1 305 479,79 1 224 321,58 
Neobežný majetok spolu 1 126 552,63 1 076 727,54 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok   
Dlhodobý hmotný majetok 920 104,63 870 279,54 
Dlhodobý finančný majetok 206 448,00 206 448,00 
Obežný majetok spolu 159 144,45 144 973,49 
z toho :   
Zásoby 153,04 139,63 
Zúčtovanie medzi subjektami VS   
Dlhodobé pohľadávky   
Krátkodobé pohľadávky  25 298,53 31 998,80 
Finančné účty  133 692,88 112 835,06 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   
Časové rozlíšenie  19 782,71 2 620,55 

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 1 305 479,79 1 224 321,58 
Vlastné imanie  670 278,76 695 230,31 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely    
Fondy   
Výsledok hospodárenia  670 278,76 695 230,31 
Záväzky 257 759,86 121 292,23 
z toho :   
Rezervy  4 380,00 2 940,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 36 097,59 31 468,80 
Dlhodobé záväzky 4 179,79 4 935,28 
Krátkodobé záväzky 175 366,62 35 755,08 
Bankové úvery a výpomoci 37 735,86 46 193,07 
Časové rozlíšenie 377 441,17 407 799,04 
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021 
 

Stav záväzkov k 31.12.2021    

Druh záväzku Záväzky celkom 

k 31.12.2021 v EUR 

 
z toho v lehote splatnosti  

 
z toho po lehote splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 5 413,05 5 413,05  

- zamestnancom 15 468,93 15 468,93  

- poisťovniam  11 550,60 11 550,60  

- daňovému úradu 2 732,38 2 732,38  

- štátnemu rozpočtu 31 468,80 31 468,80  

- bankám 27 310,07 27 310,07  

- štátnym fondom 18 883,00 18 883,00  

- ostatné záväzky 8 465,40 8 465,40  

Záväzky spolu k 31.12.2021 121 292,23 121 292,23  

 

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2021  
 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru/NFV 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2021 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2021 

Zostatok úveru 

(istiny) 

k 31.12.2021 

Rok 
splatnosti 

 

VÚB a.s. 

Lučenec 

Krátkodobý 

úver 

60 000,00 € 12 210,00 € 132,94 27 310,07 € 2025 

Ministerstvo 

financií SR 

NFV 18 883,00 € 0,00 0,00 0,00 2027 

 

 Obec Biskupice uzatvorila v roku 2020 zmluvu o investičnom úvere v hodnote 60 000,00 EUR na 

kapitálové projekty na dobu 5 rokov s fixáciou 1% a so zabezpečením vlastnou blankozmenkou obce 

plus dohodou o vyplňovacom  práve. Zostatok úveru k 31.12.2021 vo VÚB a. s. Lučenec je 27 310,07 

EUR, mesačná splátka je vo výške 1 110,00 EUR, posledná splátka je  dňa 20.07.2025. 

Na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb 

v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19 nám poskytol Ministerstvo financií SR 

návratnú finančnú výpomoc v sume 18 883,00 EUR , ktorú budeme splácať v ročných splátkach od 

roku 2024 v sume 4 720,00 EUR. Posledná splátka bude v roku 2027 do 31.októbra v sume 4 723,00 

EUR. 

 

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: 631 576,89 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020* 

(Zdroj FIN 1-12, 1.časť obec+RO) 
631 576,89 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2021: 46 193,07 
- zostatok istiny z bankových úverov 

(zdroj : FIN 5-04; FIN 6-04, r.11) 

27 310,07 

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 

(zdroj : FIN 5-04; FIN 6-04, r.11) 

18 883,00 



                                                                   16 

 

 
Zostatok istiny k 31.12.2021** Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2020* 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

46 193,07 € 631 576,89 € 13,67% 

 

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

 

b) Výpočet dlhovej služby obce podľa § 17 ods.6 písm. b) : 
Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020: 631 576,89  

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020 

(Zdroj FIN 1-12, 1.časť obec + RO) 
 

Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:  

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 106 221,39 

- dotácie zo ŠR 52 489,86 

- dotácie z MF SR  53 303,60 

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

príjmy k 31.12.2020 (Zdroj FIN 1-12, 1.časť obec + RO) 
212 014,85 

Spolu upravené/znížené bežné príjmy k 31.12.2020* 419 562,04 
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

(Zdroj FIN 1-12 obec: 1. časť úroky 65x ; 2. časť istina 82x) 

12 342,94 

- 821004 (bankový úver krátkodobý - splátka istiny) 12 210,00 

-   

- 651002 (bankový úver - splátka úrokov) 132,94 

-   

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021** 12 342,94 

 
Suma ročných splátok vrátane 

úrokov za rok 2021** 

Skutočné upravené bežné príjmy 

k 31.12.2020* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

12 342,94 € 419 562,04 € 2,94 % 

 

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 so VZN o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým 

osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo 

verejnoprospešný účel.  

 
Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie  

- bežné výdavky na  

 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Základná organizácia Csemadok 900,00 900,00 0,00 

Rímskokatolická cirkev Farnosť Biskupice 2 000,00 2 000,00 0,00 

OŠK Biskupice  7 000,00 7 000,00 0,00 

Klub dôchodcov Nádej 396,00 396,00 0,00 

DHZO Biskupice 1 254,44 1 254,44  0,00 

 

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

 

 



                                                                   17 

 

 

 

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu 
 

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 štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu 

uviesť : školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

Okresný úrad 

Banská Bystrica 

Príspevok na predškolákov 3 798,00        3 798,00 0,00 

Okresný úrad 

Banská Bystrica 

Školstvo normatív a nenormatív 96 413,00 95 913,00 500,00 

MV SR Register obyvateľstva 377,85 377,85 0,00 

MV SR Register adries 24,40 24,40 0,00 

MV SR Testovanie na COVID 19 9 845,00 9 845,00 0,00 

Ministerstvo život. 

prost. SR 

Starostlivosť o životné 

prostredie 

112,20 112,20 0,00 

Ministerstvo 

život.prostr. SR 

Kapitálový transfer na ochranu 

životného prostredia 

92 972,45 92 972,45 0,00 

Ministerstvo 

dopravy SR 

Bežné výdavky na miestne 

komunikácie 

49,46 49,46 0,00 

ÚPSVaR Lučenec Dotácia na stravovanie 7 477,20 3 508,40 3 968,80 

ÚPSVaR Lučenec Dotácia na školské potreby 514,60 514,60 0,00 

ÚPSVaR Lučenec Dotácia na zabez. osob.príjemcu 72,21 72,21 0,00 

 Príspevok na požiarnu ochranu 1 400,00 1 400,00 0,00 

Štatistický úrad 

SR 

Sčítanie SODB 2021 3 629,12 3 629,12 0,00 

 

Nepoužitá dotácia na stravu žiakov bola vrátená do štátneho rozpočtu. Dotácia na rozvojové projekty 

v sume 500,00 EUR bude použitá v roku 2022. 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Fond na podporu kultúry národnostných menšín nám poskytol dotáciu v sume 2 000,00 EUR na 

folklórne predstavenie Tanečného divadla Ifjú Szívek. Dotácia bude použitá v roku 2022. 

 

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 
 

VÚC  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

BBSK – Deň Obce Biskupice 2 000,00 2 000,00 0,00 
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10. Hodnotenie plnenia programov obce  

 

       
 Obec Biskupice na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2020 nezostavila 

rozpočet v programovej štruktúre na základe § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. 

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

neskorších predpisov. 

 

 

 

11. Návrh uznesenia: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Biskupiciach  

 

A. Berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2021. 

 

B. Schvaľuje   Záverečný účet obce Biskupice a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

C. Schvaľuje rozdelenie  prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 14 719,83 EUR 

 

- Na tvorbu rezervného fondu vo výške 14 572,64 EUR 

- Na tvorbu sociálneho fondu vo výške        147,19 EUR 

 

 

Vypracovala: Alžbeta Lázárová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Biskupiciach dňa 30.04.2022 

                                                                                                ............................................ 

                                                                                                    Ing. Ladislav Noskó 

                                                                                                            starosta obce 


