
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Záverečný účet Obce Vlachovo 

za rok 2021 
 
 

 
 
 
Predkladá : Mgr. Jana Teplická 
Spracoval:  Mgr. Jana Teplická 
 
Vo Vlachove, dňa 14.04.2022 
 
 
Návrh záverečného účtu: 

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 30.05.2022 
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 30.05.2022 

 
 
 
Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom vo Vlachove dňa 28.06.2022, uznesením č. 
205/2022    
 
 
Záverečný účet:  

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 29.06.2022 
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce 29.06.2022 
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 29.06.2022 

 
 



 2

 
Záverečný účet obce za rok 2021 

 
 
 
OBSAH :  
 
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 peňažných fondov a iných 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. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: 

a) zriadeným a založeným právnickým osobám 
b) štátnemu rozpočtu 
c) štátnym fondom 
d) rozpočtom iných obcí 
e) rozpočtom VÚC 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 3

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 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 Vlachovo na rok 2021 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet 
bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako prebytkový. 
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2020 uznesením č. 139/2020. 
Rozpočet bol zmenený dvakrát: 

- prvá zmena schválená dňa 22.06.2021 uznesením č. 164/2021, 
- druhá zmena schválená dňa 15.12.2021 uznesením č. 181/2021. 

 
 

Rozpočet obce k 31.12.2021  
 
 

 Schválený rozpočet  Schválený rozpočet  
po poslednej zmene 

Príjmy celkom 735 554,64 807 492,17 
z toho :   
Bežné príjmy 491 011,34 455 170,62 
Kapitálové príjmy 171 673,30 138 304,71 
Finančné príjmy 70 020,00 210 291,00 
Príjmy RO s právnou subjektivitou 2 850,00 3 725,84 
Výdavky celkom 665554,64 677 677,62 
z toho :   
Bežné výdavky 276 391,58 273 864,50 
Kapitálové výdavky 59 183,76 197 651,31 
Finančné výdavky 174 849,30 23 000,00 
Výdavky RO s právnou subjektivitou 155 130,00 183 161,81 
Rozpočtové hospodárenie obce 70 000,00 129 814,55 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 
 
 

Schválený rozpočet na rok 
2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

807 492,17 783 586,46 97,03% 
 
Z rozpočtovaných celkových príjmov 807 492,17 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 
783 586,46 EUR, čo predstavuje  97,03 % plnenie.  
  
1. Bežné príjmy 
 

Schválený rozpočet na rok 
2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

455 170,62 467 037,73 102,60% 
 
Z rozpočtovaných bežných príjmov 455 170,62 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 
467 037,73 EUR, čo predstavuje  102,60 % plnenie.  

 
a) daňové príjmy  
 

Schválený rozpočet na rok 
2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

323 617,58 330 438,04 102,10% 
 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 272 092,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 280 598,20 EUR, čo predstavuje 
plnenie na 103,12  %.  
 
Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 34 162,01 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 34 575,45 EUR, čo 
predstavuje plnenie na 101,21 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 25 715,01 EUR, 
príjmy dane zo stavieb boli v sume 8 714,91 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 145,53 
EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 34 575,45 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje 
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume  886,03 EUR. 
 
Skutočný príjem dane za psa bol 953,33 EUR 
Skutočný príjem poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 14 261,11 EUR. 
 
b) nedaňové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

11 415,83 10 272,21 89,98% 
 
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 4 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 4 132,24 EUR, čo je 
91,82 % plnenie. Uvedený príjem je z prenajatých pozemkov v sume 1 850,36 EUR a príjem 
z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 2 281,88 EUR. 
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 
Z rozpočtovaných 6 445,83 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 5 814,96 EUR, čo je 
90,21 % plnenie.  
Úroky z tuzemských úverov boli rozpočtované vo výške 70,00 €, skutočný príjem k 31.12.2021 
bol vo výške 69,00 €, čo je 98,57% plnenie. 
 
c)  iné nedaňové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

400,00 256,01 64,00% 
 
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 400,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 256,01 
EUR, čo predstavuje 64,00%  plnenie.  
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.  
 
d) prijaté granty a transfery 
Z rozpočtovaných grantov a transferov 120 137,21 EUR bol skutočný príjem vo výške 
126 327,48 EUR, čo predstavuje 105,15 % plnenie. 
 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
ŠR - OU 710,22 Voľby, CO, evidencia obyvateľstva 
ŠR – OÚ odbor školstva 95 949,20 Školstvo 
ŠR – UPSVaR 21 021,92 Chránená dielňa, Ochrana ŽP, HN 
ŠR – MV  3 000,00 DPO 
ŠR - MV 3 271,14 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 

2021 
ŠR - MV 2 375,00 COVID-19 

 
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 
 
2. Kapitálové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

138 304,71 138 304,71 100 % 
 
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 138 304,71 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 
v sume 138 304,71 EUR, čo predstavuje  100 % plnenie.  
 
Kapitálové príjmy 
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov vo výške 8 915,70 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 
v sume 8 915,70 €. 
Kapitálové príjmy boli za predaj obecných pozemkov určených na výstavbu rodinného domu 
a vysporiadanie pozemkov o ktoré sa majitelia susedných pozemkov dlhé roky starali a obec 
k nim nemala zabezpečený prístup. 
 
Granty a transfery 
Z rozpočtovaných 129 389,01 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 129 388,71 EUR, 
čo predstavuje 100 % plnenie. 
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Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
MIRRI SR 50 893,71 Rekonštrukcia prístupovej cesty 

ku kaštieľu Andrássyovcov a ku 
grófskym rybníkom 

Environmentálny fond 78 495,00 Výmena zdroja tepla 
a pridružených rozvodov 
v budove ZŠ s MŠ Vlachovo 

 
3. Príjmové finančné operácie:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

 210 291,00 174 519,00 82,98 % 
 
Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 210 291,00 EUR bol skutočný príjem 
k 31.12.2021 v sume 174 519,00 EUR, čo predstavuje  82,98 % plnenie.  
 
V roku 2021 bol prijatý termínovaný úver v sume 70 000,00 €. EUR na rekonštrukciu miestnych 
komunikácií vo Vlachove, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstva dňa 22.06.2021 
uznesením č. 167/2021. 
V roku 2021 bol dočerpaný úverový rámec vo výške 4 978,97 €. Financie boli použité tiež na 
rekonštrukciu miestnych komunikácií v obci Vlachovo. 
Ostatné finančné operácie boli vo výške 99 540,03 €, išlo o čerpanie FP z Rezervného fondu 
obce Vlachovo. 
 
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 
Bežné príjmy  

Schválený rozpočet na rok 
2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

3 725,84                   3 725,84                100% 
 
Z rozpočtovaných bežných  príjmov 3 725,84 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 
3 725,84 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.  
 
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 
Základná škola                                   3 725,02 EUR 
 
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021  
 
 

Schválený rozpočet na rok 
2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

677 677,62 621 208,74 91,66 % 
 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 677 677,62 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 
v sume 621 208,74 EUR, čo predstavuje  91,66 % čerpanie.  
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1. Bežné výdavky  
 
 Schválený rozpočet na 
rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

273 864,50               219 005,62                   79,96 % 
 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 273 864,50 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 
v sume 219 005,62 EUR, čo predstavuje  79,96 % čerpanie.  
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  
 
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných výdavkov 88 230,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 
75 970,63 EUR, čo je 86,10 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, 
chránenej dielne, aktivačných pracovníkov s výnimkou právnych subjektov. 
Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných výdavkov 33 144,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 
29 377,81 EUR, čo je 88,63 % čerpanie.  
Tovary a služby 
Z rozpočtovaných výdavkov 145 690,50 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 
108 403,01 EUR, čo je 74,40 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, 
ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za 
nájom pozemkov a ostatné tovary a služby. 
 
Bežné transfery 
Z rozpočtovaných výdavkov 3 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 
2 056,01 EUR, čo predstavuje 68,53 % čerpanie. 
Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     
finančnými výpomocami. 
Z rozpočtovaných výdavkov 3 800,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 
3 198,16 EUR, čo predstavuje 84,16 % čerpanie.  
 
2. Kapitálové výdavky  
  

Schválený rozpočet na rok 
2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

197 651,31             197 801,31                     100,07 % 
 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 197 651,31 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 
v sume 197 801,31 EUR, čo predstavuje  100,07 % čerpanie.  
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 
účtu.  
 
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  
a) Obstarávanie kapitálových aktív 
Z rozpočtovaných  197 651,31 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 197 801,31 
EUR, čo predstavuje 100,07 % čerpanie.  
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3. Výdavkové finančné operácie  
  

Schválený rozpočet na rok 
2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

23 000,00                   21 240,00                92,34 % 
 
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 23 000,00 EUR bolo skutočne čerpané  
k 31.12.2021 v sume 21 240,00 EUR, čo predstavuje  92,34 % čerpanie.  
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou 
Záverečného účtu.  
 
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 23 000,00 EUR na splácanie istiny 
z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 21 240,00 EUR, čo predstavuje 
92,34  %.  
 
4.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 
 Bežné výdavky  

Schválený rozpočet na rok 
2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

183 161,81 183 161,81                100 % 
 
Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 183 161,81 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 
v sume 183 161,81 EUR, čo predstavuje  100 % čerpanie.  
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  
 
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 
Základná škola                                         183 161,81 EUR 
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 
 

 
Hospodárenie obce   

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR   

Bežné  príjmy spolu 470 762,75
z toho : bežné príjmy obce  467 037,73
             bežné príjmy RO 3 725,02
Bežné výdavky spolu 402 167,43
z toho : bežné výdavky  obce  219 005,62
             bežné výdavky  RO 183 161,81
Bežný rozpočet 68 595,32
Kapitálové  príjmy spolu 138 304,71
z toho : kapitálové  príjmy obce  138 304,71
             kapitálové  príjmy RO 0,00
Kapitálové  výdavky spolu 197 801,31
z toho : kapitálové  výdavky  obce  197 801,31
             kapitálové  výdavky  RO 0,00
Kapitálový rozpočet  -59 496,60
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 9 098,72
Vylúčenie z prebytku  132 419,01
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového 
rozpočtu 

-123 320,29

Príjmové finančné operácie  174 519,00
Navýšenie PFO – UPSVaR dotácia na stravu 1 629,60
Výdavkové finančné operácie  21 240,00
Rozdiel finančných operácií 154 908,60
PRÍJMY SPOLU   785 216,06
VÝDAVKY SPOLU 621 208,74
Hospodárenie obce  164 007,32
Vylúčenie z prebytku 132 419,01
Upravené hospodárenie obce 31 588,31

 
  
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 9 098,72 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 132 419,01 EUR, bol vo 
výške -123 320,29 € 
 
 
Prebytok rozpočtu 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 : 

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR – UPSVaR dotácia na stravovanie detí v sume         
1 999,90 EUR, 

b) nevyčerpané FP na prenesené kompetencie vo výške 1 030,40 €, 
c) nepoužitú dotáciu z MIRRI SR na rekonštrukciu prístupovej cesty ku kaštieľu 

Andrássyovcov a ku grófskym rybníkom vo výške 50 893,71 €, 
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d) nepoužitú dotáciu na výmenu zdroja tepla a pridružených rozvodov v ZŠ s MŠ Vlachovo 
vo výške 78 495,00 €. 

 
 
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 v sume 164 007,32 € bol použitý na krytie schodku bežného 
a kapitálového rozpočtu. Navýšili sa príjmové finančné operácie o sumu 1 629,60 (dotácia 
UPSVaR z roku 2020 – zapojenie do rozpočtu). 
 
Hospodárenie obce bolo vo výške 164 007,32 €. Vylúčenie z prebytku bolo vo výške 132 419,01 
€. Upravené hospodárenie obce bolo vo výške 31 588,31 EUR a bolo pridelené do rezervného 
fondu obce. 
 
Tvorbu rezervného fondu na rok 2021 navrhujeme vo výške 31 588,31 €. 
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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  1 392,94      
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  
                  rozpočtový rok  

59 471,91 

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  
                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

 

                - z finančných operácií 59 401,53 
Úbytky   - použitie rezervného fondu :  
 

99 540,03 
  

 
               - krytie schodku rozpočtu  
               - ostatné úbytky   
KZ k 31.12.2021 20 726,35    

 
 
Sociálny fond 
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie 
sociálneho fondu upravuje Smernica o tvorbe a použití sociálneho fondu. 
 
Sociálny fond Suma v EUR 
ZS k 1.1.2021 281,06 
Prírastky - povinný prídel -        %                    976,85                                    
Úbytky      
               - regeneráciu PS, zdravotnú starostlivosť              840,00   
               - príspevok pri životnom jubileu                        
               - ostatné úbytky                                               350,00   
KZ k 31.12.2020 67,91 
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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 2 087 094,40 2 238 762,13 
Neobežný majetok spolu 1 958 089,16 2 045 488,78 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 1 799,39 1 199,39 
Dlhodobý hmotný majetok 1 761 198,95 1 849 198,57 
Dlhodobý finančný majetok 195 090,82 195 090,82 
Obežný majetok spolu 127 828,37 191 582,94 
z toho :   
Zásoby   
Zúčtovanie medzi subjektami VS 11,13 0,00 
Dlhodobé pohľadávky   
Krátkodobé pohľadávky  4 641,92 6 285,82 
Finančné účty  123 175,32 185 297,12 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   
Časové rozlíšenie  1 176,87 1 690,41 
 

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 2 087 094,40 2 238 762,13 
Vlastné imanie  804 805,43 748 881,15 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely    
Fondy   
Výsledok hospodárenia  804 805,43 748 881,15 
Záväzky 305 537,07 481 072,17 
z toho :   
Rezervy  2 484,67 5 410,85 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 1 629,60 132 419,01 
Dlhodobé záväzky 281,06 67,91 
Krátkodobé záväzky 16 340,37 4 634,06 
Bankové úvery a výpomoci 284 801,37 338 540,34 
Časové rozlíšenie 976 751,90 1 008 808,81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13

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 4 634,06 4 634,06  
- zamestnancom    
- poisťovniam     
- daňovému úradu    
- štátnemu rozpočtu 132 419,01 132 419,01  
- bankám 338 540,34 338 540,34  
- štátnym fondom    
- ostatné záväzky 67,91 67,91  

Záväzky spolu k 31.12.2021 475 661,32 475 661,32  
 
 

Stav úverov k 31.12.2021  
 

Veriteľ  
 

Účel 
Výška 

poskytnuté
ho úveru 

Ročná 
splátka 
istiny  
za rok 
2021 

Ročná 
splátka 
úrokov  
za rok 
2021 

Zostatok 
úveru 

(istiny) 
k 31.12.20

21 

Rok 
splatnost

i 
 

SZRB Investičné akcie 
obce 

91 000,00 9 576,00 476,58 62 272 2028 

SZRB Preklenovací 
úver 

131673,30 0,00 1 735,55 131673,30 2022 

Prima 
banka 

Asfaltovanie 
miestnych 
komunikácií 

70000,00 4 664,00 69,31 65 336,00 2026 

Prima 
banka 

Asfaltovanie 
miestnych 
komunikácií 

81280,07 7 000,00 820,72 79 259,04 2030 

 
 
     Obec uzatvorila v roku 2017 Zmluvu o úvere v Prima banke na rekonštrukciu miestnych 
komunikácií. Jedná sa o dlhodobý úver s dobou splatnosti do r. 2027, splátky istiny v roku 2021 
boli vo výške 7 000,00 € a ročná splátka úrokov bola vo výške 820,72 €.  Tento úver v roku 2020 
prešiel nováciou, bol navýšený na sumu 81280,07 €, bola predĺžená doba splatnosti do roku 2030 
a zároveň boli znížené úroky. 
Obec uzatvorila v roku 2018 zmluvu o úvere v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke. Tento 
úver je dlhodobý s dobou splatnosti do roku 2028 a bol použitý na financovanie spoluúčasti obce 
na investičných akciách obce. Ročná splátka úrokov za rok 2021 bola vo výške 476,58 € a ročná 
splátka istiny bola vo výške 9 576,00 €. 
     V roku 2020 obec uzatvorila zmluvu o úvere v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke na 
sumu 131 673,30. Ide o krátkodobý preklenovací úver, ktorý obec použila na refinancovanie 
investičnej akcie – rekonštrukcia Kultúrneho domu v obci Vlachovo. Tento úver mal byť 
splatený v roku 2021. Nakoľko však PPA v roku 2021 stratila akreditáciu nedošlo 
k refundovaniu finančných prostriedkov a obce musela požiadať banku o predĺženie splatnosti 
úveru. Banka nám vyhovela a doba splatnosti sa posunula do mája 2022. Obec v roku 2021 
zaplatila úroky v celkovej sume 1 735,55 €. 
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Obec v roku 2021 uzatvorila zmluvu o termínovanom úvere v Prima banke na sumu 70 000,00 € 
na rekonštrukciu miestnych komunikácií v obci Vlachovo. Ide o dlhodobý úver s dobou 
splatnosti v roku 2026. Obec zaplatila v roku 2021 úroky vo výške 69,30 € a splátky istiny vo 
výške 4 664,00 € 
 
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 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  455 175,28 
- skutočné bežné príjmy RO  9 678,30 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020 464 853,58 
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:   

- zostatok istiny z bankových úverov 206 867,04 
- zostatok istiny z pôžičiek  
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí  
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov  
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie 

projektov EÚ 
131 673,30 

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty  
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu  
- zostatok istiny z ........  

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021 338 540,34 
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty  
- z úveru z Environmentálneho fondu  
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 131 673,30 
- z úverov ................  

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy 
dlhu obce 

131 673,30 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021 206 867,04 
 
 

Zostatok istiny k 31.12.2021 Skutočné bežné príjmy 
k 31.12.2020 

§ 17 ods.6 písm. a) 
 

206 867,04 464 853,58 44,50 % 
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Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola 
splnená.  
 
 
 
b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) : 

 
Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 
k 31.12.2020:  

 

- skutočné bežné príjmy obce  455 175,28 
- skutočné bežné príjmy RO  9 678,30 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020 464 853,58 
Bežné príjmy obce a RO znížené o:   

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 88 200,48 
- dotácie zo ŠR 1 434,12 
- dotácie z MF SR , Úradu vlády SR, MV 4 441,99 
- príjmy z náhradnej výsadby drevín  
- účelovo určené peňažné dary   
- dotácie z UPSVaR – životné prostredie, hmotná núdza, 

chránená dielňa 
34 878,28 

- dotácie z Eurofondov   
- transfer DPO 2 977,10 

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2020 131 931,97 
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020* 332 921,61 
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 
k 31.12.2021 s výnimkou jednorazového predčasného 
splatenia:  

 

- 821004  
- 821005 21 240,00 
- 821007  
- 821009  
-   
- 651002 3 198,16 
- 651003  
- 651004  
-   

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021** 24 438,16 
 
 

Suma ročných splátok 
vrátane úhrady výnosov za 

rok 2021** 

Skutočné upravené bežné 
príjmy k 31.12.2020* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

24 438,16 332 921,61 7,34 % 
 

 
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola 
splnená.  
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8. Základná škola s materskou školou Vlachovo 
 
V školskom roku 2020/2021 chodilo do Základnej  školy vo Vlachove   26  žiakov. 
Z celkového počtu žiakov bolo: 14 dievčat a 12 chlapcov. Základná škola s materskou školou 
bola dvojtriedna škola. I. trieda 1. a 2. ročník. II. trieda 3. a 4. ročník.                                       
Počet žiakov v jednotlivých ročníkoch: 
1. ročník     9 žiaci – z toho 5. žiaci sa vzdelávali individuálne 
                                  tr.  učiteľkou  bola Mgr. Ivana Kičurová 
2. ročník     8 žiaci -  tr.  učiteľkou  bola Mgr. Ivana Kičurová 
3. ročník     5 žiaci – tr. učiteľom bol Mgr. Ľ. Hlaváč 
4. ročník     4 žiaci -  tr. učiteľom bol Mgr. Ľ. Hlaváč 
 
Počet žiakov oproti minulému školskému roku stúpol z 24 žiakov na 26 žiakov. 
Počet žiakov v ŠKD: 19 
Počet oddelení ŠKD: 1 
Oddelenie ŠKD, v ktorom boli žiaci všetkých ročníkov viedla pani vychovávateľka 
Mgr. Michaela Matejková. 
Povinne voliteľný  predmet etickú výchovu v tomto školskom roku vyučovala Mgr. Ivana 
Kičurová. Počet žiakov 13. 
Povinne voliteľný  predmet náboženskú výchovu vyučovala pani Mgr. Martina Gdovinová  
farárka tunajšieho evanjelického úradu. Počet žiakov 13. 
O poriadok školy  sa starala prevádzková zamestnankyňa, ktorá pracovala na plný pracovný 
úväzok ako upratovačka  a vo výdajni stravy  a to p. Šomšáková. 
Pani  Ing. Jana Gallová mala na starosti mzdy a ekonomiku školy.  
Dovoz stravy z jedálne pri ZŠ s MŠ v N. Slanej sme zabezpečovali v spolupráci s OÚ v Gočove. 
Materskú školu v školskom roku 2020/2021 navštevovalo 17 detí o ktoré sa starali pani učiteľky 
Mgr. Michaela Kostelníková a Michaela Dovcová.  
 
     Priestorové podmienky školy sú zatiaľ vyhovujúce vzhľadom na nízky počet žiakov v 
triedach.      
     Škola bola postavená ako 5 triedna, v súčasnosti sa vyučuje v 2 triedach a jedna trieda je 
využívaná na prípravu na vyučovanie v rámci  ŠKD v popoludňajších hodinách.  Táto trieda je 
viacúčelová.  Nachádza sa tam i školská knižnica. Z kabinetu sa vytvorila počítačová učebňa, 
kde je umiestnených  10 nových počítačov. V prízemnej časti budovy sa nachádzajú 2 triedy. 
Riešením by bolo vybudovanie telocvične, i keď problém čiastočne rieši aj multifunkčné ihrisko. 
Pozitívne je, že ihrisko je v areáli školy a môžu ho naši žiaci denne využívať. 
Stále nás trápi málo finančných prostriedkov na  nákup moderných učebných pomôcok. 
Prínosom je využívanie interaktívnych tabúľ, dataprojektorov a notebookov.  
S cieľom znížiť energetickú náročnosť by bola potrebná aj  výmena plynových kotlov, radiátorov 
a namontovanie termostatických ventilov na radiátoroch. Prínosom je nová strecha a okná na 
budove školy. 
     Škola disponuje rozľahlým vonkajším  priestorom, ktorý je potrebné udržiavať (kosenie, 
hrabanie, čistenie). V spolupráci s obecným úradom sa nám darí udržiavať vonkajšie priestory vo 
veľmi dobrom stave. 
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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 dotáciu v súlade so VZN č.2/2011 o dotáciách, len jednej právnickej 
osobe, na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo 
verejnoprospešný účel z dôvodu vyhláseného núdzového stavu a pandémie COVID. 
 
 

Žiadateľ dotácie 
Účelové určenie dotácie : 
- bežné výdavky v súlade s dohodou o poskytnutí 
dotácie 

- 1 - 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
 

- 2 - 

Suma skutočne 
použitých 

finančných 
prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
 

- 4 - 

Bežný transfer – ECAV Vlachovo 0,00 0,00 0,00 
Bežný transfer – Motošport 500,00 500,00 0,00 
Bežný transfer – Motocross 0,00 0,00 0,00 
Bežný transfer – OZ Stromíš 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
10. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
 
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: 
 
Základná škola s materskou školou Vlachovo 
 
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 

 
Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 
prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov 
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

ZŠsMŠ Vlachovo 84 490,43 84 490,43 0,00 
Vlastné prostriedky RO 2 014,81 2 014,81 0,00 
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- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 

 
 

Rozpočtová organizácia 
Suma poskytnutých 

finančných 
prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov 
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 – stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

MIRRI – cesta ku rybníku 50 893,71 0,00  50 893,71 
Environfond – kúrenie ZŠ 78 495,00 0,00 78 495,00 
DPO 3 000,00 3 000,00 0,00 
UPSVaR  21 021,92 19 022,02 1 999,90 
OÚ 3 809,52 3 809,52 0,00 
MV – COVID-19 2 375,00 2 375,00 0,00 
 
b) 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 - 

MF SR Školstvo – bežné výdavky 96 134,80       95 104,40 1 030,40 
 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
 
Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 
10. Návrh uznesenia: 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko 
k Záverečnému účtu za rok 2021. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2021. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
 
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 31 588,31 EUR. 
 
 


