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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 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 04. 02. 2021 uznesením č. 9/2021.
Zmeny rozpočtu:
- Prvá zmena schválená dňa 08. 02. 2021
- Druhá zmena schválená dňa 29. 03. 2021
- Tretia zmena schválená dňa 14. 04. 2021
- Štvrtá zmena schválená dňa 22. 06. 2021
- Piata zmena schválená dňa 28. 06.2021
- Šiesta zmena schválená dňa 09. 07. 2021
- Siedma zmena schválená dňa 23. 08. 2021
- ôsma zmena schválená dňa 27. 08. 2021
- Deviata zmena schválená dňa 30. 09. 2021
- Desiata zmena schválená dňa 25. 10. 2021
- Jedenásta zmena schválená dňa 26. 10. 2021
- Dvanásta zmena schválená dňa 29. 10. 2021
- Trinásta zmena schválená dňa 03. 11. 2021
- Štrnásta zmena schválená dňa 04. 11. 2021
- Pätnásta zmena schválená dňa 05. 11. 2021
- Šestnásta zmena schválená dňa 08. 11. 2021
- Sedemnásta zmena schválená dňa 12. 11. 2021
- Osemnásta zmena schválená dňa 16. 11. 2021
- Devätnásta zmena schválená dňa 24.11.2021
- Dvadsiata zmena schválená dňa 29 11. 2021
- Dvadsiata prvá zmena schválená dňa 02. 12. 2021
- Dvadsiata druhá zmena schválená dňa 16. 12. 2021
- Dvadsiata tretia zmena schválená dňa 20. 12. 2021
- Dvadsiata štvrtá zmena schválená dňa 21. 12. 2021
- Dvadsiata piata zmena schválená dňa 29. 12. 2021

Rozpočtovým opatrením č. 1/2021
Uznesením OZ č. 18/2021
Rozpočtovým opatrením č. 2/2021
Rozpočtovým opatrením č. 3/2021
Uznesením OZ č. 55/2021
Rozpočtovým opatrením č. 4/2021
Uznesením OZ č. 69/2021
Rozpočtovým opatrením č. 5/2021
Rozpočtovým opatrením č. 6/2021
Rozpočtovým opatrením č. 7/2021
Rozpočtovým opatrením č. 8/2021
Rozpočtovým opatrením č. 9/2021
Rozpočtovým opatrením č. 10/2021
Rozpočtovým opatrením č. 11/2021
Rozpočtovým opatrením č. 12/2021
Uznesením OZ č. 90/2021
Rozpočtovým opatrením č. 13/2021
Rozpočtovým opatrením č. 14/2021
Rozpočtovým opatrením č. 15/2021
Rozpočtovým opatrením č. 16/2021
Rozpočtovým opatrením č. 17/2021
Uznesením OZ č. 115/2021
Rozpočtovým opatrením č. 18/2021
Rozpočtovým opatrením č. 19/2021
Rozpočtovým opatrením č. 20/2021
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Rozpočet obce k 31.12.2021

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Príjmy RO s právnou subjektivitou

1 386 402,70

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1 775 749,42

1 135 918,76
129 604,00
61 879,94
59 000,00

1 232 978,37
129 604,00
354 167,05
59 000,00

1 210 168,83
0,00
352 368,17
31 963,88

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Výdavky RO s právnou subjekt.
Rozpočtové hospodárenie obce

1 386 402,70

1 775 749,42

1 528 618,81

395 078,86
158 335,12
92 801,00
740 187,72
0,00

455 586,78
403 591,82
97 105,00
819 465,82
0,00

403 226,44
272 127,66
94 797,52
758 467,19
65 882,07

Schválený
rozpočet

Skutočnosť
rozpočtu k
31. 12. 2021
1 594 500,88

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
1 716 749,42

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

1 562 537,00

91,02

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 716 749,42 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume 1 562 537,- EUR, čo predstavuje 91,02 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
1 232 978,37

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

1 210 168,83

98,15

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 232 978,37 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume 1 210 168,83 EUR, čo predstavuje 98,15 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
492 897,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

489 499,17

99,31

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 446 437,- EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 445 577,85 EUR, čo predstavuje
plnenie na 99,81 %.
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Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 14 160,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 13 935,18 EUR, čo
predstavuje plnenie na 98,41 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 5 944,80 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 7 942,33 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 48,05
EUR. Za rozpočtový rok bolo spolu zinkasovaných za nedoplatky z minulých rokov 112,82
EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 500,95 EUR.
Daň za psa bola zinkasovaná vo výške 1 088,49 EUR. Nedoplatky na dani za psa obec eviduje
vo výške 26,37 Eur.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol zinkasovaný vo výške 29 986,14
Eur. Obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad vo výške 2 391,28 Eur.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
126 789,76

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

111 233,89

87,73

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 90 050,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 84 737,36 EUR, čo
je 94,10 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 71,90
EUR, prímy z prenájmu hrobových mieste 2 450,- Eur a príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov v sume 82 215,46 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 14 330,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 5 932,89 EUR, čo je
41,40 % plnenie.
Iné nedaňové príjmy:
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 22 379,76 EUR, bol skutočný príjem vo výške
20 563,64 EUR, čo predstavuje 91,88 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, preddavky na služby –
bytové domy, príjmy z vyúčtovania preddavkov (vzniknuté nedoplatky) z nákladov bytových
domov, príjmy z fakturácie nákladov nájomcom bytových domov, príjmy z náhrad poistného
plnenia.
c) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 613 291,61 EUR bol skutočný príjem vo výške
609 435,77 EUR, čo predstavuje 99,37 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad TN - školstvo
Okresný úrad TN - školstvo
Metodicko pedagogické centrum
Metodicko pedagogické centrum
Okresný úrad Považská Bystrica
Okresný úrad Považská Bystrica
Okresný úrad ŽP Trenčín

Suma v EUR
2 740,00
536 466,00
5 351,16
540,00
2 474,20
401,94
119,36

Účel
Prenes.kompetencie - Predškolská
výchova
Prenesené kompetencie
Projekt Pomáhajúce profesie
Fin. príspevok Pomáhaj. profesie
Matrika
Register obyvateľov
Životné prostredie
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Okresný úrad Považská Bystrica
Úrad práce soc.vecí a rodiny
Okresný úrad Považská Bystrica
Dobrovoľná požiarna ochrana
Enviromentálny fond
Úrad práce soc.vecí a rodiny
MV SR

3 706,21
25 561,20
19,60
3 000,00
1 117,15
228,95
27 710,00

Sčítanie obyvateľov
Strava – hmotná núdza
Register adries
Materiálno technické vybavenie
DHZ
Dotácia kompostéry
Rodinné prídavky
Dotácia COVID

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
129 604,00

Skutočnosť k 31.12.20201

% plnenia

0,00

0,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 129 604,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume 0,- EUR, čo predstavuje 0 % plnenie, čo bolo spôsobené nerealizovaním projektu
vybavenia učební v základnej škole. Tým nebola prijatá plánovaná dotácia.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Príjem z predaja pozemkov nebol rozpočtovaný a ani nevzniklo plnenie rozpočtu.
Granty a transfery
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
354 167,05

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

352 368,17

99,49

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 354 167,05 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2021 v sume 352 368,17 EUR, čo predstavuje 99,49 % plnenie.
V roku 2020 schválilo Obecné zastupiteľstvo Obce Brvnište dňa 24. 08. 2020 , uznesením číslo
54/2020 prijatie dlhodobého bankového úveru na investičné potreby obce vo výške 300 000,Eur. Z týchto prostriedkov obec použila časť finančných prostriedkov v roku 2020 na
rekonštrukciu mosta vo výške 66 661,06 Eur a projektovú dokumentáciu na vodovod vo výške
1 292,- Eur. Zvyšné čerpanie vo výške 232 046,94 Eur bolo v roku 2021 použité na
vybudovanie chodníka na Hornom konci obce (Novostavba) v sume 72 831,18 Eur, vybudovanie
chodníka na Hornom konci obce časť Santus-Jágrik v sume 17 159,98 Eur, vybudovanie
chodníka na Dolnom konci obce pri bytovom dome č. 602 v sume 30 893,68 Eur dokončenie
rekonštrukcie mosta v sume 70 281,07 Eur a projektovú dokumentáciu vodovodu v obci v sume
40 881,03 Eur.
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V roku 2021
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 32 999,62 EUR z roku 2020 /prostriedky
rozpočtová organizácia Základná škola s materskou školou, Brvnište 388/,
- nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 13 798,11 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.,
- finančné prostriedky z rezervného fondu obce vo výške 55 728,12 EUR,
- vrátené nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2019 strava HN vo výške 11 209,20
Eur,
- nevyčerpaná dotácia z roku 2020 určená na sčítanie domov/bytov vo výške 2 282,18 Eur.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2021
2021 po poslednej zmene
59 000,00
31 963,88

% plnenia
54,18

Z rozpočtovaných bežných príjmov 59 000,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
31 963,88 EUR, čo predstavuje 54,18 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388
Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2021

31 963,88 EUR

% plnenia

0,00

0

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
0,00 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388
0,00 EUR
Príjmové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2021
2021 po poslednej zmene
0,00
0,00

% plnenia
0,00

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií vo výške 0,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2021 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.
Finančné operácie rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388
0,00 EUR
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2021
2021 po poslednej zmene
956 283,60
770 151,62

% čerpania
80,54

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 956 283,60 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 770 151,62 EUR, čo predstavuje 80,54 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej
zmene
455 586,78

Skutočnosť k 31.12.2021

403 226,44

% čerpania

88,51

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 455 586,78 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 403 226,44 EUR, čo predstavuje 88,51 % 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 126 975,90 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume
125 972,15 EUR, čo je 99,21 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
matriky, prostriedky na odmeny z dohôd o mimopracovnej činnosti, poslancov obecného
zastupiteľstva a členov komisií zriadených pri obecnom zastupiteľstve s výnimkou právnych
subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 49 393,96 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
47 265,37 EUR, čo je 95,69 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 246 629,80 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
204 258,03 EUR, čo je 82,82 % 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.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 19 330,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
12 715,27 EUR, čo predstavuje 65,78 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 13 257,12 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
13 015,62 EUR, čo predstavuje 98,18 % čerpanie.
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2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2021
2021 po poslednej zmene
403 591,82
272 127,66

% čerpania
67,43

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 403 591,82
EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2021 v sume 272 127,66 EUR, čo predstavuje 67,43 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Projektová dokumentácia vodovod
Z rozpočtovaných 44 681,03 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 44 607,60
EUR, čo predstavuje 99,84 % čerpanie.
b) Rekonštrukcia most
Z rozpočtovaných 70 281,07 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 70 281,07
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
c) Rekonštrukcia kultúrny dom – projektová dokumentácia
Z rozpočtovaných 14 190,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 14 190,EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
d) Učebne základná škola
Z rozpočtovaných 129 604,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 0,00 EUR,
čo predstavuje 0 % čerpanie.
e) Chodník Dolný koniec pri bytovom dome č. 602
Z rozpočtovaných 45 534,56 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 43 747,83
EUR, čo predstavuje 96,08 % čerpanie.
f) Chodník Horný koniec Novostavba
Z rozpočtovaných 72 831,18 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 72 831,18
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
g) Výstavba chodník Horný koniec Santus-Jágrik
Z rozpočtovaných 17 159,98 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 17 159,98
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
h) Interiérové vybavenie – kuchynská linka obecný úrad
Z rozpočtovaných 4 150,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 4 150,- EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
ch) Rekonštrukcia verejné osvetlenie
Z rozpočtovaných 5 160,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 5 160,- EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2021
2021 po poslednej zmene
97 105,00
94 797,52

% čerpania
97,62

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 97 105,- EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2021 v sume 94 797,52 EUR, čo predstavuje 97,62 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
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Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 97 105,EUR na splácanie istiny
z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 97 105,- EUR, čo predstavuje
100 %.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2021
2021 po poslednej zmene
819 465,82
758 467,19

% čerpania
92,56

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 819 465,82 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 758 467,19 EUR, čo predstavuje 92,56 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388
758 467,19 EUR.
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2021
0,00

% čerpania
0,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0 % čerpanie.

k 31.12.2021

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola s materskou školou, Brvnište 388
0,00 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

1 242 132,71

z toho : bežné príjmy obce

1 210 168,83

bežné príjmy RO

31 963,88

Bežné výdavky spolu

1 161 693,63

z toho : bežné výdavky obce

403 226,44

bežné výdavky RO

758 467,19

Bežný rozpočet

80 439,08
0,00

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

0,00

kapitálové príjmy RO

0,00

Kapitálové výdavky spolu

272 127,66

z toho : kapitálové výdavky obce

272 127,66

kapitálové výdavky RO

0,00

Kapitálový rozpočet

-

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie

272 127,66
-191 688,58
46 507,24
352 368,17

Výdavkové finančné operácie

94 797,52

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

257 570,65
1 594 500,88
1 528 618,81
65 882,07
46 507,24
19 374,83

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku
Upravené hospodárenie obce

Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2021:

Číslo účtu
+ 221 syntetický účet
- 221 SF (samostatný BÚ)
- 221 RF
-221 Depozit Matrika
- 221 fond opráv 10 b.j.
- 221 fond opráv 16 b.j.
- 221 fond opráv 22 b.j.
-221 FP FO 22bj r. 2021
- 221 VÚB škola,strava
-221 Prima banka dotačný sčítanie
-221 Školská jedáleň
- 221 finančné zábezpeky byt.domy
+ 211
Spolu

Suma v Eur
127 700,32
-1 386,02
-1 798,88
-54,85
-12 312,10
-21 550,04
-16 236,75
- 1 598,86
-30 311,71
- 1 062,81
- 2 422,35
-21 970,00
2 378,88
19 374,83
11

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 191 688,58 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 bol
v rozpočtovom roku 2021 vysporiadaný z finančných operácií.
Schodok 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 finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na prenesený
výkon v oblasti školstva – bežné výdavky v sume
15 201,61 Eur
B) Nevyčerpaná dotácia stravné pre deti v hmotnej núdzi
15 110,10 Eur
C) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia
§140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v sume
2 422,35 Eur
D) Nevyčerpaná dotácia na sčítanie domov, bytov
1 062,81 Eur
E) Nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods. 2 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
v z.n.p. v sume
12 710,37 Eur

Zostatok finančných operácií v sume 257 570,65 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume
191 688,58 EUR
a upravený o nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 46 507,24 Eur.
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 19 374,83 EUR navrhujeme použiť na tvorbu rezervného
fondu.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok
2021 vo výške 19 374,83 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov 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
ZS k 1.1.2021
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
Kuchynská linka
Uznesenie OZ č. 9/2021 zo dňa 04. 02. 2021
DOF 52/2021

Suma v EUR
11 671,12
45 855,88
0,00
0,00
55 728,12
4 150,00
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Projektová dokumentácia kultúrny dom
Uznesenie OZ č. 70/2021 zo dňa 2021
DOF 166/2021
4 831,12 Eur
DOF 183/2021
350,00 Eur
DOF 170/2021
2 340,00 Eur

7 521,12

Splátky úveru Prima banka, a.s.
Uznesenie OZ č. 70/2021 zo dňa 2021

44 057,00

- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021

0,00
0,00
1 798,88

Sociálny fond
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
ZS k 1.1.2021
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
1 325,18
1 352,73
0,00
1 250,48
0,00
0,00
0,00
1 427,43

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z.
v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade
s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.
Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 1. 1. 2021 10 bj
ZS k 1. 1. 2021 16 bj
ZS k 1. 1. 2021 22 bj
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
10 bj 2021
16 bj 2021
22 bj 2021
Prírastky ostatné:
FA Minjarík 10bj prevod platby
FA Kurnocíková 16 prevod platby
FA prevod platieb 22bj

Úbytky - použitie fondu :
10bj
Čerpanie výdavkov 2020

Suma v EUR
11 509,23
20 638,40
18 608,51

3 357,02
4 264,92
5 531,52

33,95
8,73
347,92

2 588,10
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16bj
-

Čerpanie výdavkov 2020

3 362,01

22 bj
- Čerpanie výdavkov 2020
- Bankové poplatky

8 238,60
12,60

KZ k 31. 12. 2021 10bj
KZ k 31. 12. 2021 16bj
KZ k 31. 12. 2021 22bj

12 312,10
21 550,04
16 236,75

Fond rozvoja bývania
Obec vytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p..
Obec prostriedky z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov
zastavaných domom, ako aj z priľahlých pozemkov môže použiť len na obnovu a rozvoj
bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce. Nevyčerpané finančné prostriedky sú
zdrojom fondu rozvoja bývania obce a obec ich môže použiť iba na obnovu a rozvoj bytového
fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce; o použití fondu rozvoja bývania obce rozhoduje
obecné zastupiteľstvo.
Prostriedky fondu rozvoja bývania použije obec na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva,
najmä na novú výstavbu bytov, rekonštrukciu bytov, ktoré zostali vo vlastníctve obce,
rekonštrukciu tepelných zdrojov, ak sú vo vlastníctve obce, zatepľovanie, ale aj na výstavbu
alebo obnovu chodníkov, obchodov, vodovodu, plynofikáciu atď..
Fond rozvoja bývania
ZS k 1.1.2021
Prírastky

Suma v EUR
0,00
0,00

Úbytky
KZ k 31.12.2021

0,00
0,00

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

ZS k 1.1.2021 v EUR
4 076 203,54
3 228 616,17

KZ k 31.12.2021 v EUR
4 103 824,65
3 305 897,75

0,00
3 072 187,65
156 428,52
831 538,28

0,00
3 149 469,23
156 428,52
782 926,20

2 215,80
639 119,83
0,00
10 513,06
179 689,59
0,00

2 520,10
639 119,83
0,00
10 732,77
130 553,50
0,00
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Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

0,00
16 049,09

0,00
15 000,70

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2021 v EUR
4 076 203,54
1 190 017,44

KZ k 31.12.2021 v EUR
4 103 824,65
1 229 366,36

0,00
0,00
1 190 017,44
1 208 858,06

0,00
0,00
1 229 366,36
1 280 155,16

1 140,00
46 491,00
926 592,30
133 756,70
100 878,06
1 677 328,04

1 140,00
31 374,52
872 197,42
86 575,22
288 868,00
1 594 303,13

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
Stav záväzkov k 31.12.2021
Druh záväzku voči:

Záväzky celkom
k 31.12.2021 v EUR

- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2021

z toho v lehote
splatnosti

6 716,03
7 200,08
4 758,20
1 808,34
55 242,52
265 000,00
833 807,12
105 622,87
1 280 155,16

z toho po lehote
splatnosti

6 716,03
7 200,08
4 758,20
1 808,34
55 242,52
265 000,00
833 807,12
105 622,87
1 280 155,16

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Stav úverov k 31.12.2021 a návratných finančných výpomocí
Veriteľ

ŠFRB
ŠFRB
ŠFRB

Prima banka
Slovensko, a.s.
Prima banka
Slovensko, a.s.

Účel

Výstavba
bytového
domu č. 602
Výstavba
bytového
domu č. 605
Výstavba
bytového
domu č. 610
Investičné
potreby obce
Asfaltovanie
komunikácií

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2021

Ročná splátka
úrokov
za rok 2021

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2021

Rok
splatnosti

218 747,93

7 671,76

4 696,17

114 917,13

r. 2032

515 302,40

17 263,89

2 665,12

254 245,81

r. 2035

741 454,00

23 775,87

4 624,77

464 644,18

r. 2039

300 000,00

30 000,00

494,66

265 000,00

r. 2030

83 000,00

14 057,00

296,84

0,00

r. 2021
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V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív
na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku
2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 v sume 23 868,- EUR schválená obecným
zastupiteľstva dňa 14. 10. 2020 uznesením č.67/2020. Prvá splátka v roku 2024 a posledná
splátka v roku 2027. Dlžník môže predčasne splatiť celkovú sumu poskytnutej návratnej
finančnej výpomoci alebo jej časť.
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
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020:
- zostatok istiny z bankových úverov
- 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
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021
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
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená/znížená celková suma dlhu obce k 31.12.2021

1 159 500,21
42 292,98
1 201 793,19
265 000,00
23 868,00

833 807,12
1 122 675,12
833 807,12

833 807,12
288 868,00

Zostatok istiny k 31.12.2021

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2020

§ 17 ods.6 písm. a)

288 868,00

1 201 793,19

24,04 %

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

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020
Bežné príjmy obce a RO znížené o:

Suma v EUR

1 159 500,21
42 292,98
1 201 793,19
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- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
- dotácie zo zahraničia
- dotácie z Eurofondov
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2020
Spolu upravené/znížené bežné príjmy k 31.12.2020*
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004
- 821005 Splátka istiny z dlhodobého bankového úveru
- 821007 Splátka istiny z dlhodobých úverov ŠFRB
- 821009
- 651002 Splátka úrokov z bankových úverov
- 651003 Splátka úrokov z úverov ŠFRB
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021**
Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2021**

105 784,14

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2020*
630 006,61

567 268,08
4 018,50
500,00

630 006,61

44 057,00
48 711,52
791,50
12 224,12
105 784,14
§ 17 ods.6 písm. b)

16,79 %

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

8. Údaje o hospodárení 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 č. 4/2016 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2021 ovplyvnená šírením ochorenia
COVID - 19. Dotácie boli krátené , čo malo negatívny vplyv na fungovanie organizácií
v neziskovom sektore.
Žiadateľ dotácie
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

TJ Slovan
Slovenský zväz chovateľov
Klub slovenských turistov *
Klub Venuše-onkologické pacientky *

3 000,00
0,00
0,00
0,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

3 000,00
0,00
0,00
0,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

0,00
0,00
0,00
0,00

K 31.12.2021 bola vyúčtované dotácia, ktorá bola poskytnutá v súlade so VZN č. 4/2016
o dotáciách pre TJ Slovan Brvnište.
*
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V roku 2021 boli čerpané dotácie z roku 2020 pre Klub slovenských turistov vo výške 500,- Eur
a Klub Venuše – onkologické pacientky vo výške 50,- Eur. Čerpané boli na základe žiadosti
subjektov v presunutom termíne do 30. 06. 2021.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nemá podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
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

Základná
s materskou
Brvnište 388:

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

škola
školou,

Originálne kompetencie
Vlastné príjmy RO

150 770,03
6 758,62

150 770,03
6 758,62

0,00
0,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

Základná
s materskou
Brvnište 388

škola
školou,

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

572 205,62

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

557 004,01

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

15 201,61

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.
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Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec nemá založenú právnickú osobu.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Okresný úrad
P.B.
Okresný úrad
P.B.
Okresný úrad
P.B.
Okresný úrad
TN
Dobrovoľná PO
MPC
MPC
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
Okresný úrad
TN
MF SR
Enviromentálny
fond
MF SR
c)

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Matrika – bežné výdavky
Register obyvateľov – bežné výdavky
Register adries – bežné výdavky
Životné prostredie – bežné výdavky
Dotácia DPO
Finančný príspevok do RO
Dotácia RO
Rodinné prídavky osobitný príjemca
Strava hmotná núdza
Školské potreby hmotná núdza
Služby zamestnanosti
Školstvo
Dotácia COVID
Dotácia kompostéry
Dotácia sčítanie obyvateľov

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)

2 474,20

2 474,20

0,00

401,94

401,94

0,00

19,60

19,60

0,00

119,36

119,36

0,00

-5-

3 000,00
3 000,00
0,00
540,00
540,00
0,00
5 351,16
5 351,16
0,00
228,95
228,95
0,00
25 561,20 10 451,10 15 110,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
539 206,00 524 004,39 15 201,61
27 710,00
1 117,15

27 710,00
1 117,15

0,00
0,00

3 706,21

2 643,40

1 062,81

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2021 zmluvu so štátnym fondom.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Jasenica
e)

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

8 154,34

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

8 154,34

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0,00

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-
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12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec nemá programové hospodárenie. Schválené Obecným zastupiteľstvom obce Brvnište dňa
05. 11. 2014, uznesením číslo 60/2014, uvedené v Zásadách hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce Brvnište .

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2021.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového
hospodárenia vo výške 191 688,58 Eur.
Schvaľuje zostatok finančných operácií 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 na tvorbu rezervného fondu v plnej výške, t. j. v sume
19 374,83 EUR Eur,
V Brvništi dňa 07. 06. 2022
Ing. Dagmar Mikudíková
starostka obce
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