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Návrh 

Záverečného účtu 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 bol schválený dňa 18.03.2021 
Uznesenie č. 4/2021 

 Rozpočtové opatrenie č. 1 dňa 24.06.2021  Uznesenie č. 16/2021 
Rozpočtové opatrenie č. 2 dňa 30.09.2021 Uznesenie č. 29/2021 
Rozpočtové opatrenie č. 3 dňa 16.12.2021 Uznesenie č. 38/2021 
Rozpočtové opatrenie č. 4 dňa 31.12.2021 - starosta obce 

 
     

  
 
 

Rozpočet obce k 31.12.2021  
 
 

  
Schválený  
rozpočet  

Schválený 
rozpočet  

po poslednej 
zmene 

Príjmy celkom 1 717 333,00 2 139 829,51 
z toho :   
Bežné príjmy 1 384 510,00 

 
1 573 163,07 

Kapitálové príjmy 215 300,00 437 709,12 
Finančné príjmy 60 000,00 69 822,56 
Príjmy RO s právnou subjektivitou 57 523,00 59 134,76 
Výdavky celkom 1 717 333,00 1 745 538,76 
z toho :   
Bežné výdavky 503 450,00 537 390,00 
Kapitálové výdavky 280 313,00 274 567,00 
Finančné výdavky 14 000,00 12 400,00 
Výdavky RO s právnou subjektivitou 919 570,00 921 181,76 
Rozpočet  obce prebytok/schodok 0,00 394 290,75 
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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 

2 139 829,51 2 099 719,98 98 
 
Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 139 829,51 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 
2 099 719,98 €, čo predstavuje  98  % plnenie.  
Zdôvodnenie: 
Plánované príjmy sa neuskutočnili pri príjmoch rozpočtových organizácií, napr. MKS Radzovce, 
Radzovce 507, boli plánované príjmy zo vstupného, z prenájmu kultúrneho domu. Tieto príjmy 
sa neuskutočnili, kvôli COVID 19. Očakávali sme viac daňových príjmov,  daň z nehnuteľností, 
daň zo stavieb, daň z ubytovania,  a  kapitálový príjem z predaja pozemku. 
 
Bežné príjmy 
 

Schválený rozpočet na rok 
2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

1 612 163,07 1 623 474,02 100 
 
Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 612 163,07 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 
1 623 474,02  €, čo predstavuje  100 % plnenie.  

  
a) daňové príjmy  

 
Schválený rozpočet na rok 
2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

603 990,00 604 075,82 100 
 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 565 000,00 € z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 565 196,50 €, čo predstavuje 
plnenie na 100 %.  
 
Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 19 640,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 18 834,62 €, čo je 96 % 
plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 13 532,13 €, dane zo stavieb boli v sume 5 145,83 
€ a dane z bytov boli v sume 156,66 €. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z 
nehnuteľností v sume 2 948,22 €. 
 
Daň za psa   
Z rozpočtovaných 900,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 070,98 €, čo je 119 % 
plnenie.  K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 117,19  €. 
 
Daň za ubytovanie   
Z rozpočtovaných 450,00 € príjmy neboli. 
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Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  
Z rozpočtovaných 18 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 18 973,72 €, čo je 105 % 
plnenie.  K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za komunálny odpad a drobný 
stavebný odpad v sume 5 888,51  €. 
 

b) nedaňové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

8 050,00 7 889,67 98 
 
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 4 850,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 4 676,25 €, čo je 96 % 
plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 58,73 €, príjem 
z prenájmu hrobových miest v sume 317,00 €, príjem z prenajatých strojov, prístrojov 
a zariadení v sume 0,00  a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 4 300,52 €. 
Zdôvodnenie:  
Nezaplatené   nájomné za prenájom hrobových miest a nezáujem prenajímania strojov 
a prístrojov vo vlastníctve obce.  
 
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky + pokuty za priestupky + poplatky za služby 
(rozhlas, kopírovanie): 
Z rozpočtovaných 3 200 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 3 213,42 €, čo je 100 % 
plnenie.  
 

c)  iné nedaňové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

21 100,00 21 086,85 100 
 
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 21 100,00 €, bol skutočný príjem vo výške 
21 086,85 €, čo predstavuje 100 % plnenie.  
Medzi iné nedaňové príjmy patria rozpočtované príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb vo 
výške 5 126,96 €, z dobropisov a vrátok  vo výške 8 948,50  €, z výťažkov z lotérií a iných 
podobných hier vo výške 0,57 €  a  z refundácií 7 010,82 €. 
 
Prijaté granty a transfery 
Z rozpočtovaných grantov a transferov 940023,07 € bol skutočný príjem vo výške 939 786,50 €, 
čo predstavuje 100 % plnenie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obec prijala nasledovné granty a transfery: 
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Poskytovateľ dotácie Suma v € Účel 

Okresný úrad BB, odbor školstva 652 599,00 prevádzka školy (prenes.výk.ŠS) 
Okresný úrad BB, odbor školstva 4 375,00 dopravné 
Okresný úrad BB, odbor školstva 5 556,00 výchova a vzdel. 5 r. detí v MŠ 
Okresný úrad BB, odbor školstva 5 882,00 vzdelávacie poukazy 
Okresný úrad BB, odbor školstva 4 830,00 na učebnice 
Okresný úrad BB, odbor školstva 8 400,00 vzdelávanie žiakov zo SZP 
Okresný úrad BB, odbor školstva 1 000,00 Na digitálne technológie 
Okresný úrad BB, odbor školstva 1 265,00 Na odchodné 
Okresný úrad BB, odbor školstva 21 186,00 Na mimoriadne odmeny 
Okresný úrad BB, odbor školstva 1 340,00 Na ochranné pomôcky 
Okresný úrad BB, odbor školstva 500,00 Na múdre hranie 
Okresný úrad BB, odbor školstva 1 110,00 Na špeciálne testovanie 
Okresný úrad BB, odbor školstva 250,00 Podpora DPS a RS 
MDVRR SR 67,22 MK a účelové komunikácie 
MV SR 152,49 životné prostredie 
MV SR 534,68 Hlásen.pobytu, REGOB, REGAD 
MV SR 5 829,30 matrika 
MV SR 4 175,14 na sčítanie obyvateľov 
ÚPSVR Fiľakovo 228,95 osobitný príjemca rod.prídavkov 
ÚPSVR Fiľakovo 2 091,60 dotácia na učebné pomôcky 
ÚPSVR Fiľakovo 16 693,20 dotácia na stravovanie detí v HN 
ÚPSVR Lučenec 1 584,80 NFP aktivačná činnosť, §52 a §54 
Ministerstvo vnútra SR 3 000,00 Na prevádzku DHZ 
Implementačná agentúra MPSVR BA 36 494,01 NP Terénna sociálna práca 
Implementačná agentúra MPSVR BA 42 586,04 Miestna obč.  poriadková služba 
OU Lučenec 16 630,00 Covid 19 
Ministerstvo investícii, reg. rozvoja 101 426,07 Stavebné úpravy MK 

 

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 
1. Kapitálové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

437 709,12 437 387,76 100 
 
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 437 709,12 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume  
437387,76 €, čo predstavuje   100 % plnenie.  
Ide o predaja časti pozemku za 200,00 €, transfer na WIFI vo výške 13 281,00 € od Ministertva 
dopravy a výstavby SR, transfer na opravu strechy telocvične pri základnej škole (havarijný stav) 
vo výške 174 349,00 € od ministerstva školstva SR, transfer na vybavenie školskej jedálne 
4 000,00 € od Ministerstva školstva SR, transfer na rekonštrukciu budovy obecného úradu vo 
výške 228 472,12 € z Environmentálneho fondu, transfer na vybavenie základnej školy  vo výške 
17 085,64 € z Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. 
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Príjmové finančné operácie:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

69 822,56 18 802,08 27 
Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií vo výške 69 822,56 € bol príjem vo výške 
18 802, €. V tom vrátenie finančných výpomoci fyzickými osobami vo výške 379,52 €, zostatok 
prostriedkov z dotácií 9 522,56 € a zapojené prostriedky z účtov vo výške 8 900,00 € 
 
Zdôvodnenie: 
Plánovaný zostatok finančných prostriedkov na účtoch boli zapojené do čerpania fin. 
prostriedkov iba čiastočne. 
 
 
2. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou 
 
Obec Radzovce má zriadené dve rozpočtové organizácie 
 

1. Základná škola s materskou školou – Alapiskola és Óvoda, Radzovce 
2. Miestne kultúrne stredisko, Radzovce 

 
 
Bežné príjmy  

Schválený rozpočet na rok 
2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

59 134,76 70 771,30 120 
 
Z rozpočtovaných bežných  príjmov 59134,76 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 
70 771,30 €, čo predstavuje  120 % plnenie.  
Zdôvodnenie: 
Základná škola s materskou školou – Alapiskola és Óvoda mala príjem z Úradu práce soc. vecí 
a rodiny SR za vytvorenie jedného pracovného miesta.  
 
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 
Základná škola s materskou školou, Alapiskola és Óvoda...................................... 49 755,81 € 
Miestne kultúrne stredisko........................................................................................ ....879,85 € 
 
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
Základná škola s materskou školou, Alapiskola és Óvoda..........................................1 611,76 € 
Miestne kultúrne stredisko.................................................................................................0,00 € 
 
Príjmové finančné operácie organizácií s právnou subjektivitou: 
Základná škola s materskou školou, Alapiskola és Óvoda...................................... 18 523,88 € 
Miestne kultúrne stredisko................................................................................................0,00 € 
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 
 

Schválený rozpočet na rok 
2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

1 745 538,76           1 736 935,88 
  

99 

 
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 745 538,76 € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 
v sume 1 736 935,88 €, čo predstavuje  99 % čerpanie.  
 
 
 
1. Bežné výdavky za obec  
  

Schválený rozpočet na rok 
2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

537 390,00 532 524,57 99 
 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 537 390,00 € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 
532 524,57 €, čo predstavuje  99  % čerpanie.  
 
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných 196 388,78 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 196 903,41 €, čo je 
100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, TSP a TP ako aj 
aktivačný pracovníci a  členovia miestnej občianskej poriadkovej služby.  
Poistné a príspevok do poisťovní  
Z rozpočtovaných  58 763,17€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 58 008,93 €, čo je  
99  % čerpanie.  
Tovary a služby 
Z rozpočtovaných 243 288,05 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 237 765,52 €, čo je 
98 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky, cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, 
rutinná a štandardná údržba, nájomné za prenájom a ostatné tovary a služby. 
Bežné transfery 
Z rozpočtovaných 37 080,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 36 979,31 €, čo 
predstavuje 98 % čerpanie. Bol poskytnutý transfer na kultúru a šport vo výške 33 500,00 €, 
zaplatené členské príspevky vo výške 1 762,86 €, dotácia na fungovanie zdravotného strediska 
vo výške 776,93 € a finančné výpomoci FO vo výške 949,52 €.  
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     
finančnými výpomocami 
Z rozpočtovaných  2 870,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 2 867,40 €, čo 
predstavuje 100 % čerpanie.  
 
2) Kapitálové výdavky : 
  

Schválený rozpočet na rok 
2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

274 567,00 99 761,39 36 
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Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 274 567,00 € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 
v sume 99 761,39  €, čo predstavuje  36 % čerpanie.  
Zdôvodnenie: 
Do kapitálového rozpočtu bolo zaradené aj Rekonštrukcia telocvične pri základnej škole – 
havarijný stav s finančnou podporou Ministerstva školstva SR. Rekonštrukcia bola zrealizovaná, 
prostriedky sú vykázané pri RO Základná škola s MŠ – Alapiskola és Óvoda  Radzovce 418. 
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  
Do kapitálového rozpočtu boli zaradené výdavky na  rekonštrukciu miestnej komunikácie vo 
výške 43 784,79 € z rozpočtu obce, Okrem toho rozšírenie kamerového systému na území obce – 
zrealizované za 4 582,06 €.  Stavba WIFI pre obec Radzovce bola realizovaná v roku 2020, ale 
finančné prostriedky vo výške 13 287,00 € boli poskytnuté a vyplatené dodávateľovi začiatkom 
roka 2021.Z rozpočtu obce boli vyplatené posudky za zníženie energetickej náročnosti budovy 
a služby pri vykonaní verejného obstarávania vo výške 5400,00 €. Ďalej z rozpočtu obce bolo 
financované zabezpečenie verejného obstarávania a implementácie projektu 
„Výstavba/rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Radzovce“ vo výške 3 379,38 €. 
 
b) Nákup prevádzkových strojov a zariadení 
Bol realizovaný nákup úžitkového motorového vozidla Peugeot Partnet II Phase za 10 599,00 €. 

 
3) Výdavkové finančné operácie : 
  

Schválený rozpočet na rok 
2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

12 400,00 12 336,00 99 
 
Z rozpočtovaných finančných  operácií 12 400,00 € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 
12 336,00  €, čo predstavuje  99 % čerpanie – splácanie istín.  
 
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 
 Bežné výdavky  

Schválený rozpočet na rok 
2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

919 570,00 912 455,10 99 
 
Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 919 570,00 € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 
912 455,10 €, čo predstavuje  99 % čerpanie.  
 
 
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 
Základná škola s materskou školou, Alapiskola és Óvoda..........................................885 620,00 € 
Miestne kultúrne stredisko............................................................................................ 25 941,98 € 
  
 
Kapitálové  výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
V rozpočtovej  organizácii obce Miestne kultúrne stredisko neboli rozpočtované a ani čerpané 
kapitálové výdavky. 
V základnej škole s MŠ – Alapiskola és Óvoda Radzovce 418, sa uskutočnilo čerpanie 4000,00 € 
z dotácie MŠ SR na nákup prevádzkových strojov a zariadení do školskej jedálne. Okrem toho 
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bola zrealizovaná rekonštrukcia strechy telocvične – havarijný stav – z dotácie MŠ SR za 
174 349,00 €. Verejné obstarávanie ako aj realizáciu zabezpečil zriaďovateľ. 
 
 
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 
 

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2021 v € 

    

Bežné  príjmy spolu 1 623 474,02 

z toho : bežné príjmy obce  1 572 838,36 

           bežné príjmy RO 50 635,66 

Bežné výdavky spolu 1 444 779,74 

z toho : bežné výdavky  obce  532 324,64 

           bežné výdavky  RO 912 455,10 

Bežný rozpočet  (prebytok) 178 694,28 

 Kapitálové  príjmy spolu 438 999,52 

éz toho : kapitálové  príjmy obce  437 387,76 

            kapitálové  príjmy RO 1 611,76 

Kapitálové  výdavky spolu 279 820,14 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  99 761,39 

           kapitálové  výdavky  RO 180 058,75 

Kapitálový rozpočet (prebytok)                         159 179,38 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 337 873,66 

Vylúčenie z prebytku  362 706,99 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -24 833,33 

Príjmy z finančných operácií 37 246,44 

Výdavky z finančných operácií 12 336,00 

Rozdiel finančných operácií  24 910,44 
PRÍJMY SPOLU 2 099 719,98 

VÝDAVKY SPOLU 1 736 935,88 

Hospodárenie obce  362 784,10 

Vylúčenie z prebytku 362 706,99 

Upravené hospodárenie obce (prebytok) 77,11 

 
   Výsledok hospodárenia sa vypočíta ako rozdiel medzi bežnými a kapitálovými príjmami a 
bežnými a kapitálovými výdavkami. Finančné operácie nevstupujú do výsledku. 
    Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenie § 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 z. n. 
p. bol v rozpočtovom roku 2021    v sume 77,11 EUR.   
Na tvorbu rezervného fondu navrhujeme použiť  celú sumu zisteného prebytku, t.j.  77,11 EUR. 
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Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov sa upravuje - znižuje o sumu: 362 706,99 €, a to o: 

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné a kapitálové výdavky 
poskytnuté v predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  362 706,99  EUR, a to na :  

- prenesený výkon v oblasti školstva v sume  24 956,00 EUR 
- dotácia na stravu 7 852,80 EUR 
- stavebné úpravy miestnej komunikácie 101 426,07 EUR 
- rekonštrukcia obecného úradu  228 472,12 EUR 

 
 

 
5.Tvorba a použitie prostriedkov fondov 

 
Rezervný fond za rok 2021 
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 € 
ZS k 1.1.2021  1 323,98       
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  
                  rozpočtový rok  

3 336,03 

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

0,00 

                - z finančných operácií 0,00 
Úbytky   - použitie rezervného fondu : 
- uznesenie č. ........ zo dňa ........ použiť na 
vykrytie schodku rozpočtového hospodárenia 
z roku ........       
- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........   

 

               - krytie schodku rozpočtu 0,00 
               - ostatné úbytky  0,00 
KZ k 31.12.2021 4 660,01 

 
Sociálny fond za rok 2020 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 Suma v € 
ZS k 1.1.2021 1062,14 
Prírastky - povinný prídel -        %                    2 581,03 
               - povinný prídel -        %                        
               - ostatné prírastky  
Úbytky   - príspevok na stravné poukážky                    972,00 
               - regenerácia PS, doprava               180,00 
               - soc. výpomoc                        
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               - ostatné úbytky                                               1 070,00 

KZ k 31.12.2021 1 421,17 
 
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021  
 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2021  v € KZ  k  31.12.2021 v € 

Majetok spolu 2 894 922,14 3 461 096,59 

Neobežný majetok spolu 2 318 638,34 2 599 361,75 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 2 008 932,34 2 289 655,75 

Dlhodobý finančný majetok 309 504,93 309 706,00 

Obežný majetok spolu 575 660,23 861 570,04 

z toho :   

Zásoby 99,00 99,00 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 485 814,59 470 633,27 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky 15 237,35 7 311,09 

Finančné účty 72 992,70 381 890,09 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 1 516,59 1 636,59 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 623,57 164,80 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2021 v € KZ  k  31.12.2021 v € 

Vlastné imanie a záväzky spolu 2 894 922,14 3 461 096,59 

Vlastné imanie  1 108 015,07 
  

1 129 902,33 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    
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Fondy   

Výsledok hospodárenia  1 108 015,07 1 129 902,33 

Záväzky 197 576,31 
  

579 511,67 

z toho :   

Rezervy  1 416,00 1416 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 17 603,37 337 750,99 

Dlhodobé záväzky 1 062,14 1 475,17 

Krátkodobé záväzky 42 109,37 115 820,08 

Bankové úvery a výpomoci 135 385,43 123 049,43 

Časové rozlíšenie 1 589 330,76 1 751 682,59 

 
  
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 90 058,02 9 691,42 80 366,60 
- zamestnancom 12 068,82 12 068,82 0,00 
- poisťovniam   9 649,37 37 

 

9 649,37 0,00 

- daňovému úradu                2 347,73 
  

          2 347,73 
  

0,00 

- štátnemu rozpočtu 109 278,87 109 278,87 0,00 
- bankám 123 049,43 123 049,43 0,00 
- štátnym fondom 228 472,12 228 472,12 0,00 
- ostatné záväzky 4 587,31 4 587,31 0,00 

Záväzky spolu k 31.12.2021 579 511,67 499 145,07 80 366,60 
 

Odôvodnenie: 
V prípade záväzkov po lehote splatnosti suma vo výške 80 366,60 €, ide o dodaný 
a vyfakturovaný tovar, ktorý je súčasťou projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ 
a MŠ – Alapiskola és Óvoda, Radzovce 418. Finančné prostriedky k 31. 12. 2021 neboli 
poukázané na účet obce. 
 
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 
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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 31.12.2021:  

 

- skutočné bežné príjmy obce  1 572 838,36 
- skutočné bežné príjmy RO       50 635,66 

 Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021 1 623 474,02 
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:   

- zostatok istiny z bankových úverov 92 842,43 
- zostatok istiny z pôžičiek  
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 30 207,00 
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov 80 366,60 
-  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 ........  

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021 203 416,03 
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  
- z úverov dodávateľských 80 366,60 

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

 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021 123 049,43 
 

Zostatok istiny k 31.12.2021 Skutočné bežné príjmy 
k 31.12.2021 

§ 17 ods.6 písm. a) 
 

123 049,43 1 623 474,02 8 % 
  
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.   
 
b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) : 

Text Suma v EUR 
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 
k 31.12.2021:  

 

- skutočné bežné príjmy obce  1 572 838,36 
- skutočné bežné príjmy RO       50 635,66  

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021 1 623 474,02 
Bežné príjmy obce a RO znížené o:   

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 720 636,63 
- dotácie z MF SR  
- príjmy z náhradnej výsadby drevín  
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- účelovo určené peňažné dary   
- účelovo určené dotácie na činnosť(MOPS, TSP, Aktivačná 

činnosť, prídavky na deti,strava,šk.potreby-hmotná núdza, 
DHZ, COVID 19) 

219 149,87 

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2021 939 786,50 
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2021 683 687,52 
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 
k 31.12.2021 s výnimkou jednorazového predčasného 
splatenia:  

 

- 821004  
- 821005 12 336,00 
- 821007  
- 821009  
-   
- 651002 3 003,74 
- 651003  
- 651004  
-   

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021 15 339,74 
 
 
 

Suma ročných splátok 
vrátane úhrady výnosov za 

rok 2021 

Skutočné upravené bežné 
príjmy k 31.12.2021 

§ 17 ods.6 písm. b) 

12 336,00 683 687,52 2 % 
 

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

 
 
Obec k 31.12.2021 eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám  92 842,43 € 
 

 
 

Obec má uzatvorené nasledovné úverové zmluvy: 
Banka Druh 

úveru-
účel 

Dátum 
poskytn. 

Dátum 
splatn. 

Poskytnutá 

výška      
v tis. Eur 

Zostatok v € 
k 31.12.2021 

 

Výška 
splátky 

v € 

Periodic. 
splátok 

Úrok.sad
z. 
v % 

Zabezpečenie 
úveru 

OTP 
Investičný 

– 
Rekonštru
kcia VP – 
neoprávne

né 
výdavky 

31.8. 
2011 

28.11. 
2035 

166 90 603,41 
 

558,00  
mesačne 

3  M 
EURIB
OR+4,1
0 % p.a 

Smerovanie 
podielových 
daní+záložné 
právo 
k pohľadávkam 
na výplatu 
vkladu zo 
všetkých 
existujúcich 
a budúcich 
účtov 

OTP Investičný 
– 

rekonštruk
cia ZŠ 
s MŠ 

7.5. 
2012 

28.4. 
2022 

57 2 239,02 470,00  mesačne 

3  M 
EURIB
OR+4,5
0 % p.a 

Smerovanie 
podielových 
daní 
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8. Údaje o hospodárení rozpočtových organizácií 
 
Obec je zriaďovateľom rozpočtových organizácií: 
Základná škola s MŠ – Alapiskola és Óvoda Radzovce 418 
Miestne kultúrne stredisko, Radzovce 507 
 
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 
Základná škola s materskou školou, Alapiskola és Óvoda...................................... 49 755,81 € 
Miestne kultúrne stredisko........................................................................................ ....879,85 € 
 
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
Základná škola s materskou školou, Alapiskola és Óvoda...................................... 1 611,76 € 
Miestne kultúrne stredisko........................................................................................ nemalo 
 

 
 

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 
Základná škola s materskou školou, Alapiskola és Óvoda..........................................886 513,12 € 
Miestne kultúrne stredisko............................................................................................ 25 941,98 € 
 
 
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 o podmienkach poskytovania dotácií 
a návratných finančných príspevkov právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom na 
podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  
 

Prijímateľ dotácie 
 
 
 

- 1 - 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
 

- 2 - 

Suma skutočne 
použitých 

finančných 
prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 – stĺ.3 

) 
 
 

- 4 - 
OŠK Radzovce – bežné výdavky na činnosť 33 500,00 € 33 500,00 € 0 
VIVAXMED s.r.o.,  Fiľakovo 766,93 € 766,93 € 0 
    

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti   
 
Obec  v roku 2021 nevykonávala podnikateľskú činnosť. 
 
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 
b) štátnemu rozpočtu 
c) štátnym fondom 
d) rozpočtom iných obcí 
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e) rozpočtom VÚC 
 

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec 
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 
založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, 
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy 
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 
 
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

 
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: 
 
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 

 
Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 
prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel – použitie do 
31.3.2021 

Základná škola s MŠ, 
Alapiskola és Óvoda 

152 404,29 152 404,29 0,00 

Miestne kultúrne stredisko 25 931,53 25 931,53 0,00 
 
- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 

 
Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 
prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - použitie do 
31.3.2021 

Základná škola s MŠ, 
Alapiskola és Óvoda 

744 163,441 711 354,64 32 808,80 

 
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 - 
Okresný úrad BB, 
odbor školstva 

prevádzka školy 
(prenes.výk.ŠS) 652 599,00 627 643,00 

         

23 246,00 

Okresný úrad BB, 
odbor školstva 

dopravné 
4 375,00 3053,00 1 322,00 

Okresný úrad BB, 
odbor školstva 

výchova a vzdel. 5 r. detí v 
MŠ 

5 556,00 5 168,00 388,00 

Okresný úrad BB, 
odbor školstva 

vzdelávacie poukazy 5 882,00 5 882,00 0,00 

Okresný úrad BB, 
odbor školstva 

Na učebnice 4 830,00 4 830,00 0,00 

Okresný úrad BB, 
odbor školstva 

vzdelávanie žiakov zo SZP 8 400,00 8 400,00 0,00 
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Okresný úrad BB, 
odbor školstva 

Na digitálne technológie 1 000,00 1 000,00 0,00 

Okresný úrad BB, 
odbor školstva 

Na odchodné 1 265,00 1 265,00 0,00 

Okresný úrad BB, 
odbor školstva 

Na mimoriadne odmeny 21 186,00 21 186,00 0,00 

Okresný úrad BB, 
odbor školstva 

Na ochranné pomôcky 1 340,00 1 340,00 0,00 

Okresný úrad BB, 
odbor školstva 

Na múdre hranie 500,00 500,00 0,00 

Okresný úrad BB, 
odbor školstva 

Na špeciálne testovanie 1 110,00 1 110,00 0,00 

Okresný úrad BB, 
odbor školstva 

Podpora DPS a RS 250,00 250,00 0,00 

MDVRR SR MK a účelové komunikácie 67,22 67,22 0,00 

MV SR životné prostredie 152,49 152,49 0,00 

MV SR hlásenie pobytu a REGOB 534,68 534,68 0,00 

MV SR matrika 5 829,30 5 829,30 0,00 

MV SR SODB 4 175,14 4 175,14 0,00 

ÚPSVR Fiľakovo osobitný príjemca 
rod.prídavkov 

228,95 228,95 0,00 

ÚPSVR Fiľakovo dotácia na učebné pomôcky 2 091,60 2 091,60 0,00 

ÚPSVR Fiľakovo dotácia na stravovanie detí v 
HN 

16 693,20 16 693,20 7 852,80 

ÚPSVR Lučenec NFP – aktivačná činnosť 1 584,80 1 584,80 0,00 

Implementačná 
agentúra MPSVR BA 

NP Terénna sociálna práca 36 494,01 36 494,01 0,00 

Implementačná 
agentúra  

MOPS – miestna občianska 
poriadková služba 

42 586,04 42 586,04 0,00 

Ministerstvo vnútra 
SR 

Na činnosť DHZ 3 000,00 3 000,00 0,00 

OÚ Lučenec COVID 19-spoločná 
zodpovednosť 

16 630,00 16 630,00 0,00 

Min. investícií reg. 
rozvoja 

Stavebné úpravy MK 101 426,07 0,00 101 426,07 

Environmentálny fond Rekonštrukcia obecného 
úradu v Radzovciach 

228 472,12 0,00 228 472,12 

Okresný úrad BB, 
odbor školstva 

Rekonštrukcia strechy 
telocvične ZŠ-hav.stav 

174 349,00 174 349,00 0,00 

Ministerstvo dopravy 
a výstavby SR 

WIFI pre Teba 13 281,00 13 281,00 0,00 

Min. invest. reg. 
rozvoja 

Vybavenie základnej školy 17 085,64 17 085,64 0,00 
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c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
 
Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  
 
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  
 
Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu s inými obcami. 
 
e)Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 
 
Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu s VÚC 
 
12. Hodnotenie plnenia programov obce 
 

       Podľa §4 ods. 5 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov obecné zastupiteľstvo obce s počtom 
obyvateľov do 2 000,  rozhodlo o neuplatňovaní programu  obce na rok 2021 uznesením č. 
4/2021 zo dňa 18.3. 2021.  

  
 
Vypracovala:                                                                 Predkladá:  
Mgr. Alžbeta Vizdárová         Ing. Péter György  
 
 
 
 
V Radzovciach, dňa 10. 06. 2022 
 
 
 
13. Návrh uznesenia: 
 
 

1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko 
k Záverečnému účtu za rok 2021. 

 
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie 

za rok 2021 bez výhrad.  
 

3. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie prebytok rozpočtového hospodárenia vo 
výške 77,11 EUR. 

 

4. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použiť prebytok rozpočtového hospodárenia vo 
výške 77,11 € na tvorbu rezervného fondu 
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