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Záverečný účet obce za rok 2021 
  
 
1. Rozpočet obce na rok 2020 
 
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 bol schodkový. 
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2020 uznesením č. 4/2020. 
Rozpočet bol zmenený osemkrát: 

- prvá  zmena  vykonaná dňa 18.03.2021, uzn. č. 1/2021 rozpočtovým opatrením  č. 1/2021 
- druhá zmena vykonaná dňa 29.03.2021, star. obce rozpočtovým opatrením č. 2/2021 
- tretia zmena  schválená dňa 17.06.2021, uzn. č. 2/2021,  rozpočtovým opatrením č. 

3/2021 
- štvrtá zmena vykonaná dňa 29.06.2021, star. obce, rozpoč. opatrením 4/2021 
- piata  zmena  vykonaná dňa 27.08.2021, star. obce, rozp. opatr. č.  5/2021 
- šiesta zmena schválená dňa 30.09.2021, uzn. č.4/2021, rozp.opatr.č.  6/2021 
- siedma zmena schválená dňa 30.12.2021, uznes. č.  6/2021, rozpoč. opatrením 7/2021 
- ôsma zmena vykonaná dňa 31.12.2021, star. obce, rozp. opatr. č. 8/2021 

 
Rozpočet obce k 31.12.2021 

 
 

  
Schválený  
rozpočet  

Schválený 
rozpočet  

po poslednej 
zmene 

Príjmy celkom 1 210 042 1 618 368,22 
z toho :   
Bežné príjmy 1 107 900 1 298 955,97 
Kapitálové príjmy 0 85 477,00 
Finančné príjmy 85 000 197 455,15 
Príjmy RO s právnou subjektivitou 17 142 36 480,10  
Výdavky celkom 1 210 042  1 618 368,22 
z toho :   
Bežné výdavky 398 021          418 734,00 
Kapitálové výdavky 125 000          351 047,00 
Finančné výdavky 30 046            30 046,00 
Výdavky RO s právnou subjektivitou 656 975 815 541,22 
Kapitálové výdavky RO s práv.subj. 0 3 000,00 
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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 

1 581 888,12 1 580 037,44 99,7 
 
Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 581 888,12 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 
v sume 1 580 037,44 EUR, čo predstavuje  99,7 % plnenie.  
 

1. Bežné príjmy 
 
Schválený rozpočet na rok 
2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

1 298 955,97 1 299 090,01 100,01 
 
Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 298 955,97 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 
1 299 090,01 EUR, čo predstavuje  100,01 % plnenie.  

 
a) daňové príjmy  
 
Schválený rozpočet na rok 
2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

631 533  631 531,42  100,00  
 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 582 087 EUR z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 582 086,86 EUR, čo predstavuje 
plnenie na 100 %.  
 
Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 20 538 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 20 537,03 EUR, čo 
predstavuje plnenie na 100 % . Príjmy dane z pozemkov boli v sume 9 992,87 EUR, príjmy dane 
zo stavieb boli v sume 10 457,48 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 86,68 EUR. Za 
rozpočtový rok bolo zinkasovaných  20 537,77  EUR,  nedoplatky z minulých rokov Obec 
nemala.  K 31.12.2021 Obec neeviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností. 
 
Daň za psa  
Z rozpočtovaných 724 eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 724 eur, čo predstavuje 
plnenie na 100 %. 
 
Daň za vjazd a zotrvanie motor. vozidla na cintorín 
Z rozpočtovaných  320 eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 320 eur, čo predstavuje 
plnenie na 100  %. 
 
Daň za ubytovanie 
Z rozpočtovaných 76 eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 76,20 eur, čo predstavuje 
plnenie na 100,26 %. 
 
Poplatok za užívanie verejného priestranstva 
Z rozpočtovaných 25 eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 25 eur, čo predstavuje 
plnenie na 100 %. 
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Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 
Z rozpočtovaných 27 232 eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 27 231,23 eur, čo 
predstavuje plnenie na 100  %. 
 
Poplatok z úhrad za dobývací priestor 
Z rozpočtovaných  531 eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 531,10 eur, čo predstavuje 
plnenie na 100.02  %. 
 
 
b) nedaňové príjmy:  
  
Schválený rozpočet na rok 
2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

85 764 85 901,49 100,16 
 
   
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 61 629 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 61 639,43 EUR, čo je 
100,02  % plnenie. Uvedený príjem predstavuje  príjem z dividend 185,40 eur, príjmy 
z podnikania (Tisina – podiel zo zisku) 1 000 eur, z prenajatých pozemkov 30 288,73 eur, 
z prenajatých budov, priestorov a objektov 29 980,22 eur, z prenajatých strojov, prístrojov 
a zariadení v sume 185,08 eur. 
 
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 
Z rozpočtovaných 1 207 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 172,00 eur, čo je 97,1 
% plnenie.  
Z predaja výrobkov, tovarov a služieb z rozpočtovaných 22 928 eur bol skutočný príjem 
k 31.12.2021  v sume 23 090,06 eur, čo predstavuje 100,71 % plnenie. 
 
c)  iné nedaňové príjmy:  
  
Schválený rozpočet na rok 
2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

 207  206,63 99,83 
 
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov  207 EUR, bol skutočný príjem vo výške 206,63 
EUR, čo predstavuje 99,83 % plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy 
z dobropisov, úroky z vkladov, vratiek a iné príjmy – nedopl. vodného od  nájomníkov 18 b.j. 
a prepl. roč. vyúčt. ZP.  
 
d) prijaté granty a transfery 
Z rozpočtovaných grantov a transferov 581 451,97 EUR bol skutočný príjem vo výške 
581 450,47 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie. 
 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
ÚPSVaR – zo ŠR a ESF– za zamest.  
– 054 

           4 080,84 Refundácia za zamestnancov 
z ÚPSVaR na zákl. dohody 

Okresný úrad – zo ŠR               448,47 Na REGO 
Okresný úrad – zo ŠR                 21,20 Na register adries 
Krajský  úrad – zo ŠR               133,19 Na ochranu ŽP 
ÚPSVaR –  zo ŠR          22 689,70 Stravné,  osob.príjemca, šk.potr. 
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Dobrovoľná PO SR            2 990,00 Na zabezpečenie mater.-
techn.vybavenia DHZ, os.pr.pr. 
pre členov DHZ, odb. prípravu 
a zabezpeč. servisu pre DHZ 

Okresný úrad Prešov – zo ŠR        453 370,00 ZŠ –pren.výkon (norm.+nenorm.) 
Obec Stráňany, Lesnica, Jarabina               467,82 ZŠ- CVČ za žiakov zo 

Stráňan, Lesnice a Kolačkova 
Zo ŠR               4 043,10 Sčítanie domov a bytov 

Zo ŠR                                  
           15 775,00 

Bež. výdavky na covid-test. 

MPC-ESF           48 781,15 ZŠ-refund.miezd AU 

Krajský úrad – zo ŠR            26 450,00 Telocvičňa ZŠ-havar.stav-podlaha 

Úrad vlády SR              2 200,00 Údržba pomníka 

Transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.  
 

1. Kapitálové príjmy 
  
Schválený rozpočet na rok 
2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

 85 477 85 476,22 100 
 
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 85 477 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 
85 476,22  EUR, čo predstavuje  100  %  plnenie.  
 
Príjem z predaja pozemkov a kapitálových aktív  
Z rozpočtovaných 4 500 eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 4 500 eur, čo predstavuje 
100 % plnenie. 
 
Granty a transfery 
Z rozpočtovaných 80 977 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 80 976,22 EUR, čo 
predstavuje   100  % plnenie. 
  
Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
Zo ŠR           8 523,81 DS-stav.práce 
Z EÚ         72 452,41 DS – stav. práce   
   
spolu        80 976,22  

 
 
 
2. Príjmové finančné operácie:  
  
Schválený rozpočet na rok 
2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

197 455,15 195 471,21 99,00 
 
Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 197 455,15 EUR bol skutočný príjem 
k 31.12.2021 v sume 195 471,21 EUR, čo predstavuje  99 % plnenie, čo predstavuje:  
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nevyčerpané dopravné ZŠ s MŠ z r. 2020 v čiastke 132,36 € a nevyčerpané PK za r. 2020 
v čiastke 9 290,79 €, stravné žiakov 6 123,84 €,  SODB v čiastke 2 186,19  €, ref. mzdy 
a odvodov z ÚPSVaR v čiastke 4 335,90 €, dotácia ZŠ „Čítame radi“ v čiastke 800 € a kapit. 
dotácia ZŠ na vybavenie ŠJ v čiastke 3 000 €., z  fondu opráv 18 b.j. na opravu kotla 2x, 
kontrolu  hydrantov, tlak. skúšky pož. hadice,   čistenie, odborné obhliadky komínov  v čiastke 
530,12 € (schv. v OZ). Z RF obce (schválené v OZ) 169 072,01 € na: rekonštrukciu telocvične 
ZŠ v čiastke 76 055,71 eur, DS Kamienka spolufin.+neopr.výdavky v čiastke 43 016,30 €,  a na 
zakúpenie traktora, prívesu a nakladača v čiastke 50 000 €.  
 

3. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 
Bežné príjmy  
Schválený rozpočet na rok 

2021 poslednej zmene 
Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

36 480,10           37 836,37                   103,72 
 
Z rozpočtovaných bežných  príjmov 36 480,10 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 
37 836,37  EUR, čo predstavuje  103,72  %  plnenie.  
  
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 
ZŠ s MŠ Kamienka:                                    37 836,37 € 
 
Kapitálové príjmy  
Schválený rozpočet na rok 
2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

0                   0                 
 
RO – ZŠ s MŠ Kamienka v roku 2021 nemala kapitálové príjmy.  
 
 
3. Rozbor čerpania výdavkov Obce  za rok 2021   
 
 
Schválený rozpočet na rok 
2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

799 827       722 031,63               90,28 
 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 799 827 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 
v sume 722 031,63 EUR, čo predstavuje  90,28 % čerpanie.  
Rozdiel skutočnosti v porovnaní s rozpočtom vznikol hlavne z dôvodu rozpočtovaných 
finančných prostriedkov na úhradu mosta pred č. 363 a  prác naviac a na neopráv. výdavky DS, 
ktoré Obec v rozpočte plánovala vo vyššej čiastke, ale tieto práce sa v r. 2021 všetky 
neuskutočnili. Ďalšie práce budú pokračovať aj v r. 2022. V rozpočte sme plánovali zakúpenie 
frézy, ktoré sme neuskutočnili. 
  
 

Bežné výdavky 
 Schválený rozpočet na 
rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

418 734                 417 526,46   99,71 
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Z rozpočtovaných bežných výdavkov 418 734 € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 
417 526,46 €, čo predstavuje  99,71  % čerpanie.  
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  
 
  
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu OcÚ: 
 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných výdavkov 141 636 eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 
141 635,74 eur, čo je 99,99 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ 
a pracovníkov z ÚPSVaR, SODB. 
 
Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných výdavkov 52 821 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 52 816,44   
eur, čo je 99,99  % čerpanie.  
 
Tovary a služby 
Z rozpočtovaných výdavkov 206 993 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume  
205 970,34 čo je 99,51 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú 
cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom, 
odmeny mimopracovného pomeru, všeobecný materiál pre DHZ z dotácie DPO SR a ostatné 
tovary a služby. 
 
Bežné transfery 
Z rozpočtovaných výdavkov 9 540 eur, bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 9 538,42 
eur, čo predstavuje 99,98 % čerpanie. Jedná sa najmä o: dotácie jednotlivcom  a charitam, 
príspevky pre spoločný stavebný úrad, spoločný sociálny úrad, členské príspevky, nemoc.dávky. 
 
Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     
finančnými výpomocami 
Z rozpočtovaných výdavkov 7 744 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 7 565,52  
eur, čo predstavuje  97,7 % čerpanie.  
Jedná sa o splácanie úrokov z dlhod.úverov a splácanie úrokov z úveru ŠFRB. 
 

1. Kapitálové výdavky  
  
Schválený rozpočet na rok 
2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

351 047                   274 461,44        78,18 
 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 351 047 eur bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 
v sume 274 461,44 eur, čo predstavuje  78,18 % čerpanie.  
Rozdiel medzi schváleným rozpočtom a skutočnosťou predstavuje hlavne práce na DS 
Kamienka, ktoré budú pokračovať v r. 2022 a výmena mosta pred č. 363, ktorá sa uskutoční v r. 
2022, tiež boli rozpočtované prostriedky na zakúpenie frézy, ktorej nákup sa neuskutočnil. 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 
účtu.  
 
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) Nákup dopravných prostriedkov 
Z rozpočtovaných 62 870 eur bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 55 869,60 
eur, čo predstavuje 88,87 % čerpanie. Jedná sa o nákup traktora Zetor, nakladača 
a prívesa. 

b) Prípravná a projektová dokumentácia   
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           Z rozpočtovaných 1 100 eur bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 1 100 eur, čo    
           predstavuje 100 % čerpanie. Jedná sa o PD na obecný rozhlas. 
. 

c) Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie 
Z rozpočtovaných 8 203 eur bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 8 202,95 eur, 
čo predstavuje 100 % čerpanie. Jedná sa o zakúpenie hlasovej signalizácie do telocvične 
ZŠ.  

      d)   Rekonštrukcia a modernizácia 
            Z rozpočtovaných 85 297 eur bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 85 296,37      
            eur,čo predstavuje 99,99 % čerpanie. Jedná sa práce na rekonštrukcií telocvične ZŠ,   
            spolufinancované z prostriedkov zriaďovateľa a tiež vodovodné prípojky v obci. 

e) Realizácia nových stavieb 
Z rozpočtovaných 125 977 eur bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 123 992,52 
eur, čo predstavuje 98,42 % čerpanie. Jedná sa o stavebné práce na DS Kamienka 
z prostriedkov EÚ a ŠR a vlastných prostriedkov na spolufinancovanie a práce naviac (z 
RF). 

      
1.Výdavkové finančné operácie  
  
Schválený rozpočet na rok 
2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

30 046                 30 043,73                99,99 
 
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 30 046 eur bolo skutočne čerpané  
k 31.12.2021 v sume 30 043,73 eur, čo predstavuje  99,99 % čerpanie.   
Výdavkové finančné operácie predstavujú splátky dlh. úverov a splátky úverov ŠFRB. 
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou 
Záverečného účtu.  
 
2. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 
 Bežné výdavky  
Schválený rozpočet na rok 
2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

815 541,22      783 057,23                96,02 
 
Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 815 541,22 eur bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 
v sume 783 057,23 eur, čo predstavuje  96,02 % čerpanie. Rozdiel medzi schváleným rozpočtom 
a skutočnosťou tvoria fin. prostriedky, ktoré RO rozpočtovala na nákup potravín pre ŠJ, ale tieto 
sa všetky nedočerpali z dôvodu on-line vyučovania pre Covid 19 a tiež z toho istého dôvodu bola 
nižšia spotreba energií.   
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  
 
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 
Základná škola  s MŠ                               783 057,23    eur                       
  
Kapitálové výdavky 
Schválený rozpočet na rok 
2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

3 000                     3 000         100     
 
Kapitálové výdavky boli použité z dotácie ŠR  na vybavenie ŠJ. 
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Kapitálové  výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: 
ZŠ s MŠ                                           3 000  EUR 
  
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 
 

 
Hospodárenie obce  

 
Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 1 336 926,38 
z toho : bežné príjmy obce  1 299 090,01 

             bežné príjmy RO 37 836,37 

Bežné výdavky spolu 1 200 583,69 
z toho : bežné výdavky  obce  417 526,46 

             bežné výdavky  RO 783 057,23 

Bežný rozpočet                                        + 136 342,69 
Kapitálové  príjmy spolu 85 476,22 
z toho : kapitálové  príjmy obce  85 476,22 

             kapitálové  príjmy RO 0 

Kapitálové  výdavky spolu 277 461,44 
z toho : kapitálové  výdavky  obce  274 461,44 

             kapitálové  výdavky  RO 3 000.00 

Kapitálový rozpočet                                        -   191 985,22 
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 55 642,53 
Vylúčenie z prebytku  
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu                              
Príjmové finančné operácie  195 471,21 

Výdavkové finančné operácie 30 043,73 

Rozdiel finančných operácií                               + 165 427,48 
PRÍJMY SPOLU   1 617 873,81
VÝDAVKY SPOLU 1 508 088,86
Hospodárenie obce                                    +     109 784,95
Vylúčenie z prebytku                                          36 178,17 
Upravené hospodárenie obce                                     +    73 606,78 

 
Obec Kamienka dosiahla prebytok bežného rozpočtu a schodok kapitálového rozpočtu. 
Schodok kapitálového rozpočtu kryla prebytkom bežného rozpočtu a cez prebytok fin. 
operácií zapojila do rozpočtu prostriedky, z ktorých hradila kapitálové výdavky. 
 

Výsledok hospodárenia je  - 55 642,53 € 
 
Zo zostatku finančných operácií sa vylučuje 36 178,17 € a to: 
 

a) 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                                                                                                           4 918,20  EUR 

b) nepoužite prostriedky z predchádzajúceho roka ZŠ: 
    dopravné ZŠ                                                              270,64 € 
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    nevyč. PK                                                             21 315,53 € 
    nevyč. stravné                                                         9 673,80  €    
                                                                                                                    31 259,97 EUR 
 

 
Zostatok finančných operácii použije na tvorbu rezervného fondu za rok 2021 
v čiastke + 73 606,78 eur a vysporiadanie schodku bežného a kapitálového 
rozpočtu. 
 
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 Suma v EUR 
ZS k 1.1.2021  76 055,71 
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  
                  rozpočtový rok  

95 457,41      

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

 

                - z finančných operácií  
               - krytie schodku rozpočtu  
               - ostatné úbytky rekonštr.telocv. ZŠ     
               - DS Kamienka (spolufin.+práce naviac   
               - zakúp.traktora, nakladača,prívesa                 

76 055,71 
43 016,30 
50 000,00 

KZ k 31.12.2021 2 441,11 
 
 
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 sociálneho fondu 
Sociálny fond Suma v EUR 
ZS k 1.1.2021                               590,26 
Prírastky - povinný prídel -   1,05     %                                               1 257,47     
               - povinný prídel -        %                        
               - ostatné prírastky      
Úbytky   - stravovanie                       774,41   
               - regeneráciu PS, dopravu                   
               - dopravné                             
               - ostatné úbytky  (MDŽ                
                                           vian.nádielka)                                    

    40,00 
    83,88   

KZ k 31.12.2021  949,44 
 
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 Suma v EUR 
ZS k 1.1.2021  22 746,60 
Prírastky  - z dohodnutého nájomného vo výške  4 918,20      
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0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu   
Úbytky   - použitie fondu : 
- oprava kotla – Simoník, 239 
-kontr.,hydrantov,tl.skúška pož.hadice 
-oprava kotla – Simoník, 239 
-odb.prehl. komínových telies 
-  

 
29,76 

120,00 
125,36 
255,00 

  
KZ k 31.12.2021 27 134,68 

 
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 Suma v EUR 
ZS k 1.1.2021       
Prírastky  - príjem z predaja: 
- bytov 
- nebytových priestorov 
- domov alebo ich častí 
- pozemkov zastavaných domom, ako aj  
  z priľahlých pozemkov 

     

Úbytky - použitie fondu na: 
- novú výstavbu bytov 
- rekonštrukciu bytov 
- rekonštrukciu tepelných zdrojov 
- zatepľovanie 
- výstavbu a obnovu chodníkov 
- výstavbu a obnovu obchodov 
- výstavbu a obnovu vodovodu 
- výstavbu a obnovu plynofikácie 

      

KZ k 31.12.2021       
 
 

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 EUR 
Majetok spolu 4 366 064,12 4 447 294,30 
Neobežný majetok spolu 3 749 470,94             3 649 201,62 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 
Dlhodobý hmotný majetok  3 518 349,07 3 418 079,75 
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Dlhodobý finančný majetok    231 121,87   231 121,87 
Obežný majetok spolu   614 527,98   794 270,11 
z toho :   
Zásoby        1 569,34      1 615,23 
Zúčtovanie medzi subjektami VS    353 157,81   636 907,60 
Dlhodobé pohľadávky   
Krátkodobé pohľadávky     26 159,85      8 635,35 
Finančné účty   233 640,98               147 111,93 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   
Časové rozlíšenie     2 065,20 3 822,57 
 

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 4 366 064,12 4 447 294,30 
Vlastné imanie              2 238 826,90 2 283 876,01 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely    
Fondy   
Výsledok hospodárenia  2 238 826,90 2 283 876,01 
Záväzky    751 375,01   761 973,77 
z toho :   
Rezervy        2 400,00       2 400,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS    25 869,08     31 259,97 
Dlhodobé záväzky   598 423,56   584 638,43 
Krátkodobé záväzky      25 439,21     60 320,21 
Bankové úvery a výpomoci      99 243,16   83 355,16 
Časové rozlíšenie 1 375 862,21            1 401 444,52 
 
 
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 38 580,85 35 580,85  
- zamestnancom 9 950,04 9 950,04  
- poisťovniam  6 362,16 6 362,16  
- daňovému úradu 1 656,82 1 656,82  
- štátnemu rozpočtu    
- bankám 83 355,16 83 355,16  
- štátnym fondom 583 594,42 583 594,42  
- ostatné záväzky 38 474,32  38 474,32  

Záväzky spolu k 31.12.2021 761 973,77 761 973,77  
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Stav úverov a finančných výpomoci k 31.12.2021 
 

Veriteľ  
 

Účel 
Výška 

poskytnutého 
úveru 

Ročná splátka 
istiny  

za rok 2021 

Ročná splátka 
úrokov  

za rok 2021 

Zostatok 
úveru (istiny) 
k 31.12.2021 

Rok 
splatnosti 

 
Prima banka DR,strecha 

MŠ,34, amfit. 
   15 888  1 672,25 53 259,16 r. 2026 

ŠFRB 18 b.j.+tech.vyb. 660 750,00   14 155,73  5 893,27 573 568,60 r. 2055 
MF SR NFV-výpadok 

výnosu dane 
z príjmov FO 

 
30 096,00 

 
          0 

 
           0 

 
30 096.00 

 
r. 2027 

 
Obec Kamienka uzatvorila s MF SR zmluvu o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci 
v dôsledku výpadku dane z príjmov FO v r. 2020, ktorú použila na financovanie bežných 
výdavkov v r. 2020. Táto NFV má dobu splatnosti počas štyroch rokov a to 2024 – 2027. 
 
 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 prepisu. 

 
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     1 151 625,63 
- skutočné bežné príjmy RO          39 416,70 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020     1 191 042,33 
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021, z toho:  

- zostatok istiny z bankových úverov          53 259,16 
- zostatok istiny z pôžičiek  
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí          30 096 
- 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         573 568,60 
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu  

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021         656 923,76 
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:  

- z úverov zo ŠFRB – obecné nájomné byty         573 568,60 
- z úveru z Environmentálneho fondu  
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ  
- z úverov .....  

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

        573 568,60 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021            83 355,16 
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Zostatok istiny k 31.12.2021 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2020 
§ 17 ods. 6 písm. a) 

                 83 355,16                  1 191 042,33              6,7 % 
 
 
Zákonná podmienka podľa § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. bola splnená. 
 

c) Výpočet podľa § 17 ods. 6 písm. b): 
 

Text Suma v eur 
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 
k 31.12.2020 z toho: 

 

- skutočné bežné príjmy obce       1 151 625,63 
- skutočné bežné príjmy RO            39 416,70 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020       1 191 042,33 
  
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:  

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy a dotácie         475 935,85 
- dotácie zo ŠR  
- dotácie z MF SR  
- účelovo určené peňažné dary  
- dotácie zo zahraničia  
- dotácie z Eurofondov  
- dotácia z DPO             2 990,00 
- dotácia od iných subjektov (obce, VÚC)             1 120,77 

Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2020         480 046,62 
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020         710 995,71 
     
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN -12 k 31.12.2021 
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia: 

 

- 821004  
- 821005           15 888 
- 821007           14 155,73 
- 821009  

  
- 651002             1 619,67 
- 651003  
- 651004             5 893,27 
-   

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021           37 556,67 
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Suma ročných splátok 
vrátane úhrady výnosov za 
r. 2021 

Skutočné upravené bežné 
príjmy k 31.12.2020 

§ 17 ods. 6 písm. b) 

          37 556,67         710 995,71           5,28 % 
 
 
Zákonná podmienka podľa § 17 ods. 6 písm. b) zák. č. 583/2004 Z.z. bola splnená. Z uvedeného 
vyplýva, že obec Kamienka v prípade potreby podľa zákona o rozpočtových pravidlách spĺňa 
podmienky pre prijatie úveru. 
 
 

 
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám 
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 
 
Obec v roku 2021 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 3/2015 o dotáciách, právnickým osobám, 
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne 
prospešný alebo verejnoprospešný účel.  
 
 
Žiadateľ dotácie 
Účelové určenie dotácie : uviesť  
- bežné výdavky na ..... 
- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
 

- 2 - 

Suma skutočne 
použitých 
finančných 

prostriedkov 
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
 

- 4 - 
Grécko-kat.charita Prešov-bež.výd. na činnosť a akcie 400 400  
Spišská kat. charita (Sp.N.Ves, Údol) 300 300  
Spišská kat. charita St. Ľubovňa 300 300  
Adrián Jedinák, Kamienka 204 – súťaž motokros 200 200  
HS Junior Kamienka – vydanie CD 300 300  
    

 
K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.3/2015. 
  

 
9. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 
 
Obec Kamienka nevykonáva podnikateľskú činnosť. 
 
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. 
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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 Suma poskytnutých 

finančných 
prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov 
- 3  - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

ZŠ s MŠ Kamienka - OK             217 587,00          217 587,00  
ZŠ s MŠ Kamienka - VP               19 297,73            19 297,73  
ZŠ s MŠ Kamienka-CVČ od 
obce Stráňany, Lesnica, 
Jarabina 

                  467,82                467,82  

 
 
 
 
- 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 - 

ZŠ s MŠ Kamienka –PK- 
- normatívne 
-nenormatívne 
MPC B.Bystrica-proj.-
refund. miezd AU    
Okr.úrad PO, zo ŠR-
podlaha v telocvični 
ŠR-proj.  „Čítame radi“ 
ŠR – vybav.škol. jedálne 
 

453 370 
405 903 
  47 467  

             
     48 781,15   

 
26 450  
    800 
3 000 

453 370 
405 903 
  47 467 

 
        48 781,15 

  
 26 450   
     800       
   3 000 

 

Spolu:         532 401,15   532 401,15  
 
 
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 
 

 
Právnická osoba 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov 
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

Tisina, s.r.o. Kamienka 0 0  
    

 
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 Dotácia –stravné bezpl. – bež.výd.  22 182,00 12 508,20 9 673,80 
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MF SR Dotácia – osob. príj. – bež. výd. 457,90 457,90  
MF SR Dotácia REGO – bež. výd. 448,47 448,47  
MF SR Dotácia REGAD – bež.výd. 21,20 21,20  
MF SR Dotácia starostliv. o ŽP – bež. výd. 133,19  133,19  
MF SR Dotácia – zam. ÚPSVaR 054 – bež.výd. 4 080,84 4 080,84  
MF SR Dotácia – Covid 19 15 775,00 15 775,00  
MF SR Dotácia – školské potreby v HN  49,80 49,80  
MF SR Dotácia - SODB 4 043,10 4 043,10    
MF SR Dotácia – údržba pomníka 2 200,00 2 200,00  
MF SR DS Kamienka - ŠR 8 523,81 8 523,81  

 
c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
 
poskytovateľ Účel.určenie Suma 

poskytnutých 
fin.prostr. 

Suma skutočne 
použ.fin. prostr. 

rozdiel 

 
d) Finančné usporiadanie voči medzinárod. organizáciam  
 

 
poskytovateľ 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

    
    
 
 
 
e)Finančné usporiadanie voči iným obciam 

 
 

Obec  
Suma prijatých 

finančných 
prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov 
- 3 -   

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

    
    
 
 
f)Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 
 

 
VÚC  

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   
- 3 -   

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

 
g)Finančné usporiadanie voči iným subjektom 
 

 
VÚC  

Suma 
poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
- 2 - 

Suma skutočne 
použitých 
finančných 

prostriedkov   
- 3 -   

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

 Dobrov.PO SR - zabezp.mat.-tech.vyb. 
DHZ,os.ochr.pr.,odb.prípr.členov,zabezp.servisu 
pož.mot.voz.-bež.výdavky 

     2 990 2 990  
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     Hodnotenie plnenia programov obce 

 
V zmysle § 4, ods. 5, zák. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy, Obec Kamienka nehodnotí v záverečnom účte Obce Kamienka za rok 2021 
programový rozpočet.  

 
 

11.  Návrh uznesenia 
 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 
 

         1.Správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2021 
 
         Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 
 

1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 

73 606,78 eur. 
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