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1.Rozpočet obce na rok 2021
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2021.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový,
kapitálový rozpočet ako schodkový, finančné operácie – schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.12.2020 uznesením č. 10/9/2020.
Bol zmenený šiestimi rozpočtovými opatreniami.

Rozpočet obce k 31.12.2021
Schválený
rozpočet

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové hospodárenie
obce

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene

v eurách
% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

Skutočné
plnenie
príjmov/
čerpanie
výdavkov

495 650,--

641 731,17

641 597,73

99,98

495 650,-0,-0,-495 588,--

611 145,85
0,-30 585,32
567 956,96

611 012,41
0,-30 585,32
574 445,74

99,98

458 084,-31 104,-6 400,-+ 62,--

504 362,92
57 081,50
6 512,54
+ 73 774,21

510 841,19
57 081,50
6 523,05
+ 67 151,99

100,00
101,14
101,28
100,00
100,16

2.Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Výška príjmov v roku 2021 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
641 731,17 €

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

641 597,73 €

99,98

Z rozpočtovaných celkových príjmov 641 731,17 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
641 597,73 EUR, čo predstavuje 99,98 % plnenie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek rozpočtu je prílohou záverečného účtu.
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2.1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
611 145,85 €

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

611 012,41 €

99,98

Z rozpočtovaných bežných príjmov 611.145,85 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
611.012,41 EUR, čo predstavuje 99,98 % plnenie.
a) daňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
478 617,30 €

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

478 583,60 €

99,99

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 412 462,46 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2021
poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 412 462,46 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 43 484,47 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 43 451,47 EUR, čo je
99,92% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 25 485,32 EUR, dane zo stavieb boli v sume
17 933,15 EUR. Daň z bytov a nebytových priestorov bola v sume 33,-- EUR.
K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 12 778,15 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 981,39 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 981,39 EUR, čo je 100,00 %
plnenie.
K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 33,20 EUR.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 200,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 199,20 EUR, čo je 99,6 %
plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 20 957,98 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 20 957,98 EUR, čo je
100,00% plnenie.
K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume
1 905,31 EUR.
Daň - z úhrad za dobývací priestor
Z rozpočtovaných 531,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 531,10 EUR, čo je 100,02%
plnenie.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2021
2021 po poslednej zmene
108 230,65 €
108 130,91 €
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
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Z rozpočtovaných 90 725,81 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 90 725,82 EUR, čo je
100,00% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 75 410,22 EUR,
príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 15 315,60 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 17 489,84 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 17 404,79 EUR, čo je
99,51% plnenie.
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio:
Z rozpočtovaných 15,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0,30 EUR, čo je 0,00 % plnenie.
c) prijaté bežné granty a transfery:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
24 297,90 €

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

24 297,90 €

100,00

Z rozpočtovaných grantov a transferov 24 297,90 EUR bol skutočný rozpočtovaný príjem vo výške
24 297,90 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
DPO SR, Bratislava

ÚPSVaR Prešov
Okresný úrad Prešov, od.školstva
Okresný úrad Prešov, od.školstva
Okresný úrad Prešov, od.školstva
Okresný úrad Prešov, od.školstva
MV SR, Sekcia verejnej správy
MV SR, Sekcia verejnej správy
Štatistický úrad SR
Ministerstvo životného prostredia
SR, Bratislava
Ministerstvo dopravy a výstavby
SR, Bratislava
Ministerstvo dopravy a výstavby
SR, Bratislava
MV SR, Bratislava
Od fyzických osôb
od fyzických a právnických osôb
od fyzickej osoby

Suma
Účel
v EUR
3 000,-- pre DHZO - na zabezpečenie materiálnotech.vybavenia, na osobné ochranné prac.prostriedky,
na odbornú prípravu členov a zabezpečenie servisu opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú
techniku a hasičské motorové vozidlá
3 052,90 Na stravu v školskej jedálni
3 739,-- Prenesený výkon št.správy - MŠ –5.ročné deti
210,-- Prenesený výkon št.správy - MŠ - príspevok na
špecifiká na testovanie, osobné ochranné pomôcky
a dezinfekčné prostriedky
175,-- Prenesený výkon št.správy - MŠ - príspevok na
ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky
500,-- MŠ - rozvojový projekt - „Múdre hranie 2“
433,95 Prenesený výkon št.správy – REGOB
32,40 Prenesený výkon št.správy – register adries
3 808,64 Prenesený výkon št.správy - SODB - sčítanie
domov,bytov
128,87 Prenesený výkon št.správy – SÚ - na úseku
starostlivosti o životné prostredie
1 703,98 Prenesený výkon št.správy – SÚ - na úseku
stavebného poriadku
56,81 Prenesený výkon št.správy – SÚ - na úseku dopravy
5 350,-195,-2 086,-135,--

skríning COVID-19
Dary ostatné na bežné výdavky
Dar peňažný- na výstavbu cyklochodníka (KV)
Dar nepeňažný - na prenájom náradia a zariadení
použ. pri prácach vo výstavbe cyklochodníka
(nezhrnutý v rozpočte)
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Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich
účelom.
2.2. Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
0,-- €

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

0,-- €

0,--

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0,-- EUR, čo
predstavuje 0,-- % plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0,00 EUR, čo je 0,00 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0,00 Eur, čo je 0,00 % plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 0,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0,-- EUR, čo predstavuje 0,00 %
plnenie.
Prijaté kapitálové tuzemské granty a transfery
Poskytovateľ dotácie

Suma
v EUR

Účel

2.3. Príjmové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
30 585,32 €

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

30 585,32 €

100,00

Z rozpočtovaných finančných príjmov 30 585,32 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
30585,32 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva bolo schválené použitie rezervného fondu.

3.Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
567 956,96 €

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

574 445,74 €

101,14
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Z rozpočtovaných celkových výdavkov 567.956,96 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
574.445,74 EUR, čo predstavuje 101,14 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek rozpočtu je prílohou záverečného účtu.

3.1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
504 362,92 €

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

510 841,19 €

101,28

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 504 362,92 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
510 841,19 EUR, čo predstavuje 101,28 % čerpanie.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 192 277,43 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 191 571,41 EUR, čo je
99,63 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu obce, pracovníkov na úseku OcÚ, hlavného
kontrolóra obce a pracovníkov na úseku školstva.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 71 951,28 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 71 951,28 EUR, čo je
100,00 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 235 822,04 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 243 016,84 EUR, čo je
103,05 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako sú cestovné náhrady, energie,
materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 2 446,91 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 2 446,91 EUR, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami
Z rozpočtovaných 1 865,26 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 1 854,75 EUR, čo
predstavuje 99,44 % čerpanie.

3.2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
57 081,50 €

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

57 081,50 €

100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 57 081,50 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
57 081,50 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
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Obstaranie kapitálových aktív
Z rozpočtovaných 57 081,50 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 57 081,50 Eur, čo je
100,00% plnenie.
Medzi významné položky obstarania kapitálových aktív patrí:
a) Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
Z rozpočtovaných 5 103,36 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 5 103,36 EUR, čo
predstavuje 100,00 % plnenie. Bol tu naúčtovaný finančný leasing.
b) Prípravná a projektová dokumentácia
Z rozpočtovaných 6 880,-- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 6 880,-- EUR, čo
predstavuje 100,00 % plnenie.
c) Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
Z rozpočtovaných 41 212,54 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 41 212,54 EUR,
čo predstavuje 0,00 % plnenie.
d) Rekonštrukcia a modernizácia
Z rozpočtovaných 3 885,60 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 3 885,60 EUR, čo
predstavuje 100,00 % plnenie.

3.3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
6 512,54 €

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

6 523,05 €

100,16

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 6 512,54 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
6 523,05 EUR, čo predstavuje 100,16 % čerpanie.
Splácanie istiny z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých
Z rozpočtovaných 6 512,54 EUR na splácanie tuzemskej istiny z úveru ŠFRB bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2021 v sume 6 523,05 Eur, čo predstavuje 100,16 %.

4.Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR

Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
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Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

+ 43 089,72

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
- finančné zábezpeky školskej jedálne
- finančné zábezpeky na nájomné - bytovky ŠFRB
- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
- finančné zábezpeky školskej jedálne
- finančné zábezpeky na nájomné - bytovky ŠFRB
- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie

30 585,32

6 523,05

Rozdiel finančných operácií

+ 24 062,27

PRÍJMY SPOLU

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ

641 597,73
574 445,74
67 151,99
17 014,53

Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver
Upravené hospodárenie obce

50 137,46

VÝDAVKY SPOLU
Rozpočtové hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 43 089,72 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 podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v sume
17.014,53 Eur, navrhujeme použiť na:
-

tvorbu rezervného fondu ............ 26.075,19 EUR

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 43 089,72 Eur vylučujú :
a)

nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom
rozpočtovom roku v sume 1.916,10 EUR, a to na :
- dotácia na stravu podľa zák.č. 544/2010 Z. z. o dotáciách
v pôsobnosti MPSVR v sume ............................................................................. 1 206,10 EUR
- dotácia na prenesený výkon štátnej správy – MŠ – rozvojový
projekt „Múdre hranie2“ od Okresného úradu, od.školstva ............................ 500,-- EUR
- dotácia na prenesený výkon št.správy - MŠ - príspevok na špecifiká
na testovanie, osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky ............... 210,-- EUR

b)

nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa
ustanovenia § 18 ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj
bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. (finančné prostriedky
k 31.12.2021 na účte bytového domu č. 415) v sume .......................................... 8.663,43 EUR,

c)

cudzie zdroje – prijaté finančné zábezpeky vložené nájomníkmi
bytového domu v sume ........................................................................................ 4.191,96 EUR
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d)

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 - za rok 2021 .......................................................................................... 2 243,04 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 + 24 062,27 EUR , navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu ...................... 24 062,27 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021(z prebytku rozpočtu
a zostatku finančných operácií) vo výške celkom 50.137,46 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

Čerpanie
v EUR

ZS k 1.1.2021
Prírastky
z toho:
- z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok
- zo zostatku finančných operácií za uplynulý rozpočtový rok (uznesenie OcZ č. 5/3/2021
z 1.7.2021)
Úbytky
- použitie rezervného fondu na základe uznesenia OcZ
z toho:
a) rekonštrukcia majetku - spojovacieho chodníka „Centrum obce - Záhumnie a zastávky
MHD“; uznesenie OcZ č. 4/4/2021 zo dňa 26.08.2021 - kapitálové výdavky
b) rekonštrukcia kamerového systému v obci; uznesenie OcZ č. 4/6/2021 zo dňa
03.11.2021 - kapitálové výdavky (0620 RK 718005)
c) projektová dokumentácia pre projekt „Zlepšenie environmentálnych aspektov
v obci Vyšná Šebastová“ - kapitálové výdavky (0620 RK 716)
d) realizácia projektu „Zlepšenie environmentálnych aspektov v obci Vyšná
Šebastová“ - kapitálové výdavky (0620 RK 717001)
e) na výdavky súvisiace s opravou miestnych komunikácii, max. do výšky 10 000,--,
uznesenie OcZ 6/2/2021 z 25.5.2021
f) na výdavky súvisiace s opravou rigolu pri miestnej komunikácií pri dome č. 89, max. do
výšky 3 000,--, uznesenie OcZ č. 7/2/2021 z 25.5.2021
g) na výdavky súvisiace s opravou cesty na parc. č. KN C 778 k. ú. Vyšná Šebastová, max.
do výšky 2 000,--, uznesenie OcZ č. 8/2/2021 z 25.5.2021
h) „Oddychová zóna a detské ihrisko na Potokoch“, do výšky 3 000,--, uznesenie OcZ
č. 10/2/2021 z 25.5.2021 (0620 RK 717001 IHR)

KZ k 31.12.2021

58 405,15
26 295,99
26 295,99
30 585,32

3 885,60
5 740,-5 660,-za písm. eg) spolu:
12 444,14
2 855,58

54 115,82
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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.
Sociálny fond (472)
ZS k 1.1.2021
Prírastky - prídel 1,05 %
Úbytky
z toho:
- ostatné úbytky - príspevok v oblasti starostlivosti o zamestnancov
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
127,74
1 480,94
1 430,-1 430,-178,68

6.Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
(v netto)

AKTÍVA
Názov

ZS k 01.01.2021 v EUR

KZ k 31.12.2021 v EUR

Majetok spolu

2 810 576,77

2 781 040,30

Neobežný majetok spolu

2 707 312,77

2 638 911,89

987,--

332,25

2 511 211,91

2 443 465,78

Dlhodobý finančný majetok

195 113,86

195 113,86

Obežný majetok spolu

102 395,70

141 270,63

67,39

792,55

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,--

0,--

Dlhodobé pohľadávky

0,--

0,--

6 379,70

8 552,38

95 948,61

131 925,70

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,--

0,--

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,--

0,--

868,30

857,78

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie
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PASÍVA
Názov

ZS k 01.01.2021 v EUR

KZ k 31.12.2021 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

2 810 576,77

2 781 040,30

Vlastné imanie

1 464 299,71

1 501 335,64

Oceňovacie rozdiely

0,--

0,--

Fondy

0,--

0,--

1 464 299,71

1 501 335,64

482 599,86

449 678,71

900,--

900,--

0,--

0,--

387 619,40

358 464,09

72 391,46

68 625,62

21 689,--

21 689,--

863 677,20

830 025,95

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7.Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
Obec k 31.12.2021 eviduje tieto záväzky:
Druh záväzku
Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- z nájomného - finančný prenájom (474)
- štátnemu rozpočtu - MFSR, prijatá NFV dlhodobá (273)
- bankám
- štátnym fondom - ŠFRB (479AU)
- z finančnej zábezpeky na nájomné v bytovkách zo
ŠFRB (479 010)
- z investičného dodávateľského úveru (479 040)
- ostatné záväzky
- zo sociálneho fondu
Záväzky spolu k 31.12.2021

Záväzky celkom
k 31.12.2021 v EUR
6 853,48
13 197,34
7 272,19
1 513,64
7 448,42
21 689-179 393,19
4 189,80
205 763,44
1 279,53
178,68
448 778,71
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Stav úverov a návratných finančných výpomoci (NFV) k 31.12.2021
Veriteľ
ŠFRB
MF SR

BFF Central
Europe,
s.r.o., IČO:
44414315

Účel
na výstavbu 6-bj
(bytovka)
z dôvodu
kompenzácie
výpadku dane
z príjmov FO
v roku 2020

stavba „Vyšná
Šebastová
Chodník pri
ceste III/018202
verejnoprosp.stavba“

Výška
poskytnutého
úveru/NFV
v Eurách
217 060,--

Ročná
splátka
istiny za
rok 2021
6 523,05

Ročná splátka
úrokov
za rok 2021

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2021

Splatnosť

1 854,75

179 393,19

20.12.2046

21 689,--

0,--

0,--

21 689,--

31.10.2027

257 204,30

25 720,44

0,--

205 763,44

25.12.2029

 Na základe Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci č. 2020/128/2158, uzatvorenej dňa
05.11.2020, bola v roku 2020 (11.11.2020) 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 21 689,-EUR.
NFP bola schválená obecným zastupiteľstvom dňa 22.10.2020 uznesením č. 2/7/2020.
V zmysle zmluvy je prvá splátka v roku 2024 a posledná splátka v roku 2027 a to vždy do
31.októbra príslušného kalendárneho roka. Dlžník môže predčasne splatiť celkovú sumu
poskytnutej návratnej finančnej výpomoci alebo jej časť.
 Úver zo ŠFRB - dátum prijatia prostriedkov 20.01.2016, dátum splatnosti 20.12.2046, účel:
výstavba obecnej bytovky.
 Dodávateľský investičný úver - na stavbu „Vyšná Šebastová Chodník pri ceste III/018202
verejno-prospešná stavba“, od spoločnosti BFF Central Europe, s.r.o., Mostová 2, Bratislava,
IČO: 44414315, dátum splatnosti 25.12.2029, začiatok splácania 25.01.2021, splátky sú mesačné.
 Dlh voči ČSOB leasing, a.s., Žižkova 11, Bratislava na základe zmluvy č. LZF/19/59749,
predmet zmluvy: traktor LOVOL M504 s čelným nakladačom s lyžicou. Začiatok splácania
11/2019, posledná splátka je 27.10.2023. Zostatok finančného leasingu k 31.12.2021 (vrátane
poplatku za prevod vlastníctva) je 10.205,76 Eur, z toho zostatok istiny je 9 534,21 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):
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Text
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020*:
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:
-

Suma v EUR
525 650,87

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
zostatok istiny z leasingu

0,-0,-21 689,-205 763,44
0,-179 393,19
0,-9 534,21

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
-

416 379,84

z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
z úveru z Environmentálneho fondu
z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
z úverov

179 393,19
0,-0,--

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021**

179 393,19
236 986,65

Zostatok istiny k 31.12.2021**

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2020*

§ 17 ods.6 písm. a)

236 986,65

525 650,87

45,08 %

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

dotácie na prenesený výkon štátnej správy
dotácie zo ŠR (312001)
dotácie zo štátneho účelového fondu (312002)
príjmy z náhradnej výsadby drevín
granty
účelovo určené peňažné dary
dotácie zo zahraničia
dotácie z Eurofondov
príjmy podľa osobitných predpisov

Spolu bežné príjmy obce znížené o ... 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 (bankový úver krátkodobý - splátka istiny)
821005 (bankový úver dlhodobý - splátka istiny)
821007 (úver zo ŠFRB - splátka istiny)
821009 (dodávateľský úver - splátka istiny)

- 651002 (bankový úver - splátka úrokov)
- 651003 (úver zo ŠFRB a ostatné subjekty VS - splátka úrokov)
- 651004 (dodávateľský úver a ostatní veritelia - splátka úrokov)

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021**
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525 650,87
33 351,76
672,91
100,--

34 124,67
491 526,20

6 523,05
0,00
malo byť 25 720,44
1 854,75

8 377,80
malo byť 34 098,24
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Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2021**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2020*

§ 17 ods.6 písm. b)

8 377,80
malo byť 34 098,24

491 526,20

1,70 %
6,94 % má byť

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.
Komentár : v rozpočte je nesprávne vykázaná splátka istiny dodávateľského investičného úveru vo výške
0,00 € správne má byť vykázaná suma vo výške 25 720,44 € a teda splátky istiny a úrokov majú byť
správne k 31.12.2021 vo výške 34 098,24 a nie vo výške 8 377,80 €.

8.Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nemá zriadené príspevkové organizácie s právnou subjektivitou.

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. 2/2020 o podmienkach poskytovania dotácií a

návratných finančných výpomocí právnickým a fyzickým osobám, združeniam a spoločenským
organizáciám na území obce Vyšná Šebastová, na účel:
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Združenie športov Vyšná Šebastová, Vyšná Šebastová
157 080 06 Prešov IČO: 31303234
 bežné výdavky
 na zabezpečenie súťaží pre športovcov všetkých
družstiev, úhradu nákladov na bežné výdavky
potrebné k činnosti športového klubu.
MTC Vyšná Šebastová, n.o , Vyšná Šebastová 8, 080 06
Prešov IČO: 36 167 631
 bežné výdavky
 na rozvoj telovýchovy a športu, športových aktivít
obyvateľov obce a členov organizácie MTC
Vyšná Šebastová, ako aj na organizáciu
bežeckého podujatia Šebešská pätnástka

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

8 500,--

8 500,--

0,00

3 000,--

3 000,--

0,00

-4-

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 2/2020.
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10.Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11.Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)

zriadeným a založeným právnickým osobám

b)
c)
d)
e)

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 z.n.p. 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
Obec nemá zriadené ani založené právnické osoby.
b)

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

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

-1-

DPO SR, Bratislava

Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny Prešov
Okresný úrad Prešov,
od.školstva
Okresný úrad Prešov,
od.školstva

Okresný úrad Prešov,
od.školstva
Okresný úrad Prešov,
od.školstva

pre DHZO - na zabezpečenie
materiálno-tech.vybavenia, na
osobné ochranné prac.prostriedky,
na odbornú prípravu členov
a zabezpečenie servisu - opravy
a nákup náhradných dielov na
hasičskú techniku a hasičské
motorové vozidlá
- BV
Na stravu v školskej jedálni BV
Prenesený výkon št.správy - MŠ –
5.ročné deti - BV
Prenesený výkon št.správy - MŠ príspevok na špecifiká na
testovanie, osobné ochranné
pomôcky a dezinfekčné
prostriedky - BV
Prenesený výkon št.správy - MŠ príspevok na ochranné pomôcky
a dezinfekčné prostriedky - BV
MŠ - rozvojový projekt - „Múdre
hranie 2“ - BV

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

3 000,--

3 000,--

0,--

3 052,90

1846,80

1 206,10

3 739,--

3 739,--

0,--

210,--

0,--

210,--

175,--

175,--

0,--

500,--

0,--

500,--
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MV SR, Sekcia verejnej
správy
MV SR, Sekcia verejnej
správy
Štatistický úrad SR
Ministerstvo životného
prostredia SR,
Bratislava
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR,
Bratislava
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR,
Bratislava
od fyzických
a právnických osôb
Od fyzických osôb
od fyzickej osoby

c)

Prenesený výkon št.správy –
REGOB - BV
Prenesený výkon št.správy –
register adries - BV
Prenesený výkon št.správy SODB - sčítanie domov,bytov BV
Prenesený výkon št.správy – SÚ na úseku starostlivosti o životné
prostredie - BV
Prenesený výkon št.správy – SÚ na úseku stavebného poriadku BV
Prenesený výkon št.správy – SÚ na úseku dopravy - BV

433,95

Skrining COVID-19
Dar peňažný- na výstavbu
cyklochodníka - KV
Ostatné dary na bežné výdavky
nepeňažný - na prenájom náradia
a zariadení použ. pri prácach vo
výstavbe cyklochodníka

0,--

433,95

32,40

32,40

0,--

3 808,64

3 808,34

0,30

128,87

128,87

0,--

1 703,98

1 703,98

0,--

56,81

56,81

0,--

5 350,-2 086,--

5 350,-2 086,--

0,-0,--

195,-135,--

195,-135,--

0,-0,--

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

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Finančné prostriedky neboli poskytnuté.
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

-

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-

-4-

-

12.Hodnotenie plnenia programov obce
Obec pre rok 2021 neuplatňovala programový rozpočet. Obecné zastupiteľstvo Obce Vyšná Šebastová
uznesením schválilo v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v z. n. p. neuplatňovanie programov v rozpočte.

Mgr. Marián Beluško
starosta obce
Záverečný účet Obce Vyšná Šebastová a rozpočtové hospodárenie za rok 2021
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Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo Obce Vyšná Šebastová
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Vyšná Šebastová za rok 2021
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo Obce Vyšná Šebastová
schvaľuje
a) záverečný účet Obce Vyšná Šebastová a celoročné hospodárenie za rok 2021 s výhradou
b) použitie prebytku na tvorbu rezervného fondu vo výške 50.137,46 EUR

Záverečný účet Obce Vyšná Šebastová a rozpočtové hospodárenie za rok 2021
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