
 

 
 
 

Záverečný účet 
  

Obce Beloveža 
 

za rok 2021 
 
 

 
Návrh na uznesenie: 
 
a) 
Obecné zastupiteľstvo v Beloveži schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za 
rok 2021 bez výhrad. 
 
b)  
Obecné zastupiteľstvo v Beloveži berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra 
k záverečnému účtu obce za rok 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predkladá : Jozef Kostura, starosta obce 
 
V Beloveži, dňa 24.3.2022 
 
Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 25.3.2022 
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Záverečný účet obce  
a rozpočtové hospodárenie 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 prebytkový. Bežný 
rozpočet bol zostavený ako prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový. 
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  
Rozpočet obce bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Beloveži č.14/2020 na jeho 
zasadnutí dňa 16.12.2020 ako viacročný rozpočet.  
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Rozpočet obce k 31.12.2021  
 
 

  
Schválený  
rozpočet  

Schválený 
rozpočet  

po poslednej 
zmene 

Príjmy celkom 391 500 676 746 
z toho :   
Bežné príjmy 391 500 416 244 
Kapitálové príjmy 0               174 281 
Finančné príjmy 0 86 221 
Výdavky celkom 391 500 497 629 
z toho :   
Bežné výdavky 360 000 376 075 
Kapitálové výdavky 8 000 101 290 
Finančné výdavky 23 500 20 264 
Rozpočet  obce   

 
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021  
 

Schválený rozpočet na rok 
2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

676 746                680 756,70                       100,59 
 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 676 746 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume                              
680 756,70 EUR, čo predstavuje 100,59 % plnenie.  
 
1. Bežné príjmy 
 

Schválený rozpočet na rok 
2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

416 244 420 254,69 100,96 
 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 416 244 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume  
420 254,69 EUR, čo predstavuje 100,96 % plnenie.  

 
a) daňové príjmy  

 
Schválený rozpočet na rok 
2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

300 950                305 010,11                       101,35 
 
 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 276 450 EUR z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 272 659,03 EUR, čo predstavuje 
plnenie na 98,63%.  
 



 4

Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 14 800 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 19 263,23 EUR, čo je  
130,16 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 13 861,76 EUR, dane zo stavieb boli 
v sume 5 401,47 EUR a dane z bytov boli v sume 0 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje 
pohľadávky v sume 564,43 EUR. 
 
Daň za psa  
Z rozpočtovaných 700 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 085 EUR, čo je 155 % 
plnenie. 
 
Daň za nevýherné hracie prístroje  
Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0 EUR. 
 
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  
Z rozpočtovaných 9 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 12 002,85 EUR, čo je 
133 % plnenie. 
 
 

b) nedaňové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

34 450                37 888,48                      109,98 
 
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 10 600 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 11 621,81 EUR. 
Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov a nájmu bytov. 
 
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 
Z rozpočtovaných 23 850 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 22 505,17 EUR, čo je  
94,36 % plnenie.  
 
Medzi iné nedaňové príjmy boli zinkasované najmä príjmy z dobropisov a z vratiek vo výške 
3 761,50 EUR.  
 
Prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 80 844 EUR bol skutočný príjem vo výške 77 
356,10 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.  

       Granty a transfery boli účelovo určené 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 

171 281 171 281,48 100 
 
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 171 281 EUR bol skutočný príjem z predaja 
k 31.12.2021 v sume 171 281,48 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.  
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3. Príjmové finančné operácie:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

86 221 86 220,53 100 
 

V roku 2021 boli čerpané príjmové finančné operácie vo forme použitia prostriedkov 
predchádzajúcich období 35 230,53 €, čerpania dlhodobého bankového úveru vo výške 990 € 
a návratnej finančnej výpomoci vo výške 50 000 €.  
 
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 
Obec nemá zriadené rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou. 
 
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021  
 

Schválený rozpočet na rok 
2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

497 629 541 745,64                    108,87 
 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 497 629 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 
v sume 541 745,64 EUR, čo predstavuje 108,87 % čerpanie. 
 
1. Bežné výdavky  
  

Schválený rozpočet na rok 
2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

376 075 421 300,13 112,03 
 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 376 075 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 
v sume 421 300,13 EUR, čo predstavuje  112,03 % čerpanie.  
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je podrobne uvedené v prílohe 
č.1 Záverečného účtu.  
 
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Skutočné čerpanie k 31.12.2021 bolo v sume 166 804,50 EUR.   
Poistné a príspevok do poisťovní 
Skutočné čerpanie k 31.12.2021 bolo v sume 61 441,86 EUR.   
Tovary a služby 
Skutočne čerpané k 31.12.2021 bolo v sume 191 694,39 EUR. Ide o prevádzkové výdavky 
všetkých stredísk Obecného úradu, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná 
a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. 
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     
finančnými výpomocami 
Z rozpočtovaných 4 640 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 3 397,23 EUR, čo 
predstavuje 73,22 % čerpanie.  
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2) Kapitálové výdavky : 
  

Schválený rozpočet na rok 
2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

101 290 100 181,23          98,91 
 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 101 290 EUR bolo skutočne čerpané  
k 31.12.2021 v sume 100 181,23 EUR, čo predstavuje 98,91 % plnenie.  
 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je podrobne uvedené 
v prílohe č. 1 Záverečného účtu.  
 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí výkup pozemkov, 
rekonštrukcia a modernizácia „Maják“, hasičská zbrojnica, nákup umeleckých diel, 
rekonštrukcia verejného osvetlenia vybavenie školskej jedálne a projektové dokumentácie. 

 
3) Výdavkové finančné operácie : 
  

Schválený rozpočet na rok 
2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

20 264 20 264,28 100 
 

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 20 264 EUR bolo skutočne čerpané  
k 31.12.2021 v sume 20 264,28 EUR, čo predstavuje  100 % čerpanie.  

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií na splácanie istiny z prijatých 
úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 14 085 EUR.  
 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou 
Záverečného účtu.  
 
 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 
Obec nemá zriadené rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou. 
 
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 
 

 
Hospodárenie obce  

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR   

Bežné  príjmy spolu 420 254,69
z toho : bežné príjmy obce  420 254,69

             bežné príjmy RO - 

Bežné výdavky spolu 421 300,13
z toho : bežné výdavky  obce  421 300,13

             bežné výdavky  RO - 

Bežný rozpočet -1 045,44
Kapitálové  príjmy spolu 174 281,48
z toho : kapitálové  príjmy obce  174 281,48
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             kapitálové  príjmy RO - 

Kapitálové  výdavky spolu 100 181,23
z toho : kapitálové  výdavky  obce  100 181,23

             kapitálové  výdavky  RO - 

Kapitálový rozpočet  74 100,25
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 73 054,81
Vylúčenie z prebytku  - 
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 73 054,81
Príjmy z finančných operácií 86 220,53

Výdavky z finančných operácií 20 264,28

Rozdiel finančných operácií 65 956,25
PRÍJMY SPOLU   680 756,70
VÝDAVKY SPOLU 541 745,64

 
Prijaté účelové granty a projekty boli v bežnom rozpočte v sume 77 356,10 €, od ostatných 
subjektov mimo verejnej správy sa prijalo 0 € a v kapitálovom rozpočte v sume  2 500 €.  
  
 
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu 
 
Rezervný fond 
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v znení 
neskorších predpisov. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 
              
Fond rezervný Suma v EUR 
ZS k 1.1.2021  0       
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  
                  rozpočtový rok  

                                 0     

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

0 

                - z finančných operácií 0 
Úbytky   - použitie rezervného fondu : 
- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........       
- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........   

 0      

               - krytie schodku rozpočtu 0 
               - ostatné úbytky  0 
KZ k 31.12.2021  0      

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

Názov   ZS  k  1.1.2021  v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR 

Majetok spolu 1 669 951,40 1 880 909,92 

Neobežný majetok spolu 1 548 086,78 1 647 643,43 

z toho :   
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Dlhodobý nehmotný majetok 25 620,14 24 036,14 

Dlhodobý hmotný majetok 1 337 737,28 1 438 877,93 

Dlhodobý finančný majetok 184 729,36 184 729,36 

Obežný majetok spolu 119 718,43 231 784,99 

z toho :   

Zásoby 0 0 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  8 866,02 18 592,95 

Finančné účty  110 852,41 213 192,04 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie  2 146,19 1 481,50 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2021 v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 669 951,40 1 880 909,92 

Vlastné imanie  419 798,13 424 708,14 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0 0 

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia  419 798,13 424 708,14 

Záväzky 396 796,91 571 279,41 

z toho :   

Rezervy  1 100,00 1 200,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 35 230,53 173 103,77 

Dlhodobé záväzky 180 241,80 174 074,85 

Krátkodobé záväzky 55 371,39 62 132,60 

Bankové úvery a výpomoci 124 853,19 160 768,19 

Časové rozlíšenie 853 356,36 884 922,37 
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021 
 

Obec k 31.12.2021 evidovala tieto záväzky: 
- Ostatné dlhodobé záväzky voči dodávateľom 172 822,81 EUR 
- zo sociálneho fondu 1 252,04 EUR 
- Krátkodobé záväzky voči dodávateľom 29 964,78 EUR 
- Prijaté preddavky 5 974,56 EUR 
- Ostatné záväzky 6 220,34 EUR 
- Iné záväzky                                                                              0 EUR    
- voči zamestnancom 10 841,63 EUR 
- voči sociálnej a zdravotným poisťovniam 7 361,20 EUR 
- ostatné priame dane 1 770,09 EUR 

- Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami 
 mimo verejnej správy  0 EUR   

- voči bankám a štátnemu rozpočtu                  160 768,19 EUR 
 
Záväzky podľa doby splatnosti: 
a) Obec nemá záväzky po lehote splatnosti. 
b) Záväzky v lehote splatnosti: 
- do jedného roka za 62 132,60 Eur 
- od jedného do piatich rokov  32 116,60 Eur 
- dlhšia ako päť rokov vo výške 141 958,25 Eur  
 
Výška dlhu k 31.12.2021 
 

Celková suma dlhu obce podľa § 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení zákona č. 
426/2013 Z. z. bola 335 819,18 €.  

Suma záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania je 145 
992,19 €. 

Záväzky podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktoré 
sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu obce predstavovali výšku 175 050,99  €. Sumu týchto 
záväzkov tvorili záväzky z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu 
obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného 
nájomného za obecné nájomné byty.  

 
SPOLU celková suma dlhu obce upravená o úver zo ŠFRB predstavovala výšku 160 768,19 
EUR. 
 

Zostatok istiny 
k 31.12.2021 

Skutočné bežné príjmy 
k 31.12.2021 

§ 17 ods.6 písm. a) 

160 768,19 420 254,69 38,25 % 
 
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.  
 

Suma ročných splátok 
vrátane úhrady výnosov 

za rok 2021 

Skutočné bežné príjmy 
k 31.12.2021 

§ 17 ods.6 písm. b) 

23 661,51 420 877,99 5,62 % 
 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.  
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8. Hospodárenie 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 neposkytla dotácie na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne 
prospešný alebo verejnoprospešný účel.  
 

Žiadateľ dotácie 
Účelové určenie dotácie :  
- bežné výdavky  
 

- 1 - 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
 

- 2 - 

Suma skutočne 
použitých 

finančných 
prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
 

- 4 - 

 0 EUR 0 EUR 0 
 
 

10. Podnikateľská činnosť   
 
Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia. Uznesením obecného zastupiteľstva 
bolo schválené založenie 100%-nej obchodnej spoločnosti Obecný podnik Beloveža s.r.o., ktorý 
vykonáva podnikateľskú činnosť.   
 
 
11. 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 

 
Obec založila Obecný podnik Beloveža s. r. o., ktorý získal štatút sociálneho podniku. Obec 
splatila základné imanie spoločnosti vo výške 14 000 €.    
 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 
 

Obec použila všetky prijaté dotácie na účel, na ktoré boli dotácie poskytnuté. Obec prijala 
návratnú finančnú výpomoc, na krytie výdavkov súvisiacich s výpadkom výnosu dane z príjmov 
fyzických osôb. 
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c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
 
Obec uzatvorila v roku 2021 zmluvu s Fondom na podporu národnostných menšín vo výške 
2 500 €.   
 
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  
 
Obec má uzatvorenú zmluvu s Mestom Bardejov na krytie nákladov Centra voľného času.  
  
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 
 

Obec použila dotáciu na účel, na ktorý bola dotácia poskytnuté. 
 
12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 
programového rozpočtu         
 
Obecné zastupiteľstvo v Beloveži prijalo dňa 13.12.2013 uznesenie, že bude zostavovať a 
predkladať rozpočty bez programovej štruktúry.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predkladá:        ..................................................... 
         Jozef Kostura 
          starosta obce 
 
 
 
 
 
 
V Beloveži, dňa 24.3.2022 
 
Prílohy: 
č.1  Plnenie rozpočtu obce Beloveža za rok 2021 
č.2  Individuálna účtovná závierka – výkazy (Súvaha k 31.12.2021, Výkaz ziskov a strát  

k 30.12.2021, Poznámky – tabuľková časť) 
č.3  Poznámky k individuálnej účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2021 
č.4  Finančné výkazy subjektu verejnej správy (FIN 1-12, FIN 3-04, FIN 4-04, FIN 5-04, FIN 6-

04) 


