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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 Oponice na rok 2021 bol zostavený ako 

prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový. Po úpravách bol bežný rozpočet 

schodkový a  kapitálový   rozpočet prebytkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 04.12.2020 uznesením č.181. 

Rozpočet bol zmenený sedemkrát: 

- prvá  zmena  schválená dňa 26.02.2021 uznesením č. 194 

- druhá zmena schválená dňa 23.04.2021 uznesením č. 200 

- tretia zmena schválená dňa  28.05.2021 uznesením č. 215 

- štvrtá zmena schválená dňa 25.07.2021 uznesením č. 235 

- piata  zmena schválená dňa 27.08.2021 uznesením č. 242 

- šiesta zmena schválená dňa 29.10.2021 uznesením č. 253 

- siedma zmena schválená dňa 20.12.2021 uznesením č. 264 

- ďalšie zmeny boli na základe oznámení Okresného úradu Nitra, Okresného úradu 

Topoľčany, Úradu práce soc. vecí a rodiny v Topoľčanoch, NSK Nitra, dotácie  

      na prenesené kompetencie pre register obyvateľov, stavebný úrad, civilnú ochranu,  

      vzdelávanie,  životné prostredie, dotácie na  kultúru a šport  

 

Rozpočet obce k 31.12.2021  

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Skutočné plnenie 

príjmov/čerpanie 

výdavkov 

k 31.12.2021 

 

 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov 

Príjmy celkom 499 503,44 981 496,07 940 742,49  

z toho :     

Bežné príjmy 499 503,44 564 405,43 564 999,50 100,11 

Kapitálové príjmy  161 806,00 161 806,00 100,00 

Finančné príjmy  255 284,64 213 936,99 83,80 
Príjmy RO s právnou  

subjektivitou 
/ / / / 

Výdavky celkom 486 594,00 816 356,58 629 614,31  

z toho :     

Bežné výdavky 486 594,00 660 315,14 591 929,29 89,64 

Kapitálové výdavky  156 041,44 137 685,02 88,24 

Finančné výdavky / / /  
Výdavky RO s právnou  

subjektivitou 
/ / / / 

Rozpočtové 

hospodárenie  obce 

12 909,44         165 139,49 311 128,18  
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 

 
Schválený  

rozpočet 

Schválený rozpočet 

 po poslednej zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

% plnenia 

rozpočtu po 

zmenách 

499 503,44 981 496,07 940 742,49 95,85 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 981 496,07 Eur bol skutočný príjem 

k 31.12.2021 v sume 940 742,49 Eur čo predstavuje  95,85 %  plnenie.  

 

A. Príjmy obce 

 

1. Bežné príjmy 

Schválený  

rozpočet 

Schválený rozpočet 

 po poslednej zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

% plnenia 

rozpočtu po 

zmenách 

499 503,44 564 405,43 564 999,50 100,11 

 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 564 405,43 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021v sume 

564 999,50 Eur, čo predstavuje  100,11 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

Schválený  

rozpočet 

Schválený rozpočet 

 po poslednej zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

% plnenia 

rozpočtu po 

zmenách 

355 014,00 363 682,53 366 239,07 100,70 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 292 199,53 Eur z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 292 199,53 Eur, čo predstavuje 

plnenie na 100,00%.   

Daň z nehnuteľností  

Z rozpočtovaných 44 733,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 46 608,53 Eur, čo 

je 104,19 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 28 748,31 Eur, dane zo stavieb boli 

v sume 17 415,38 Eur a dane z bytov boli v sume 444,84 Eur. Za rozpočtový rok bolo 

zinkasovaných  46 608,53 Eur. Z toho za nedoplatky z minulých rokov  2 345,28 Eur.                                                                 

K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 848,62  Eur  

Daň za psa  bol príjem vo výške 494,45 Eur 

Daň za užívanie verejného priestranstva  bol príjem vo výške 214,40 Eur 

Daň za ubytovanie z naplánovaných pôvodných 12 000,00 eur bola úprava príjmu                

na 8 000,00  Eur a skutočný príjem bol 7 612,00. Na dani z ubytovania eviduje obec 

nedoplatok vo výške    147,00 Eur. Výnos dane bol ovplyvnený pandémiou COVID 19  

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol  z naplánovaných 17 000,00 

Eur skutočný príjem vo výške 19 110,15 Eur k 31.12.2021. Za rozpočtový rok bolo 

zinkasovaných 17 169,22 Eur. Za nedoplatky z minulých rokov  1 940,93 Eur. Obec eviduje 

nedoplatok na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za predchádzajúce 

obdobia k 31.12.2021 vo výške 3 737,24 Eur. 
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b) nedaňové príjmy:   

Schválený  

rozpočet 

Schválený rozpočet 

 po poslednej zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

% plnenia 

rozpočtu po 

zmenách 

31 687,44 36 113,44 34 151,14 94,57 

 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 3 272,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 4 346,60 Eur, čo je 

132,84 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem  z prenajatých  pozemkov v sume        

3 745,83  Eur a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 600,77 Eur.  

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky, platby za stravné: Z rozpočtovaných 32 841,44  

Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 29 805,35 Eur, čo je 90,76  % plnenie.  

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

Schválený  

rozpočet 

Schválený rozpočet 

 po poslednej zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

% plnenia 

rozpočtu po 

zmenách  

1141 260,00 6 376,00 6 375,02 99,98 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 6 376,00 Eur, bol skutočný príjem vo výške       

6 375,02 Eur, čo predstavuje 99,98 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a vratiek a príjmy 

z odvodov hazardných hier a iných podobných hier. Podstatnú časť tvoril príjem z náhrad      

z poistného plnenia, ktorý bol vo výške 2 842,00 Eur. 

 

 

d) prijaté  bežné granty a transfery 

 

Schválený  

rozpočet 

Schválený rozpočet 

 po poslednej zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

% plnenia 

rozpočtu po 

zmenách 

111 542,00 158 233,46 158 233,46 100,00 

 

 

Z rozpočtovaných  bežných grantov a transferov 158 233,46 Eur bol skutočný príjem            

vo výške  158 233,46 Eur, čo predstavuje 100,00 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

ÚPSVaR Topoľčany 3 554,07 Transfer na aktivačných  pracovníkov 

ÚPSVaR Topoľčany 1 607,00 Transfer strava MŠ 

ÚPSVaR Topoľčany 4 200,00 Transfer strava ZŠ 

MF SR 3 368,42 Sčítanie 

Ministerstvo vnútra SR - Okr. úrad Ty 35,60 Transfer na register adries 
Okresný  úrad  Nitra  5 000,00 Transfer na zariadenie ŠJ 
Okresný  úrad  Nitra  3 658,00 Transfer platy škola asistent 
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Okresný  úrad  Nitra 565,00 Transfer ZŠ dezinfekcia a ochr. pom. 

Okresný  úrad  Nitra  500,00 Transfer ZŠ digitalizácia 

Okresný  úrad  Nitra 731,00 Transfer na učebnice v ZŠ 
Okresný  úrad  Nitra 909,00 Vzdelávacie poukazy ZŠ 
Okresný  úrad  Nitra 1 003,00 Transfer na dopravné žiakom 
Okresný  úrad  Nitra 98 663,00 Transfer na ZŠ 
Okresný  úrad  Nitra 500,00 Transfer  MŠ múdre hranie 
Okresný  úrad  Nitra 79,48 Starostlivosť o životné prostredie 
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR 1 050,89 Spoločný stavebný úrad 
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR  35,04 Doprava a miestne komunikácie 

Ministerstvo vnútra SR - Okr. úrad Ty 267,63 Register obyvateľov 

 

Ministerstvo kultúry SR 

 

5 500,00 

Transfer na reštaurátorský výskum 

a návrh na reštaurovanie 

Marczibányiovského kaštieľa 

Okresný  úrad  Nitra           2 806,00 Transfer na MŠ predškoláci 
 

NSK Nitra 
 

3 000,00 

Transfer na zreštaurovanie vchod. 

dverí a 4 ks okien vo východnej 

veži Marczibányiovského kaštieľa 

Okresný úrad  Topoľčany 128,88 Transfer na CO 

Okresný úrad  Topoľčany 19 765,00 Transfer pandémia Covid 19 

Environmentálny fond 506,45 Príjem za separovaný zber 

 

Nadácia PONTIS 

 

800,00 

Transfer Pohybom ku zdraviu MŠ- 

kúpa detských strunových 

hojdačiek  

 

Granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.  

 

 

 

2. Kapitálové príjmy:  

 

Schválený  

rozpočet 

Schválený rozpočet 

 po poslednej zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

% plnenia 

rozpočtu po 

zmenách 

0,00 161 806,00 161 806,00 100,00 

 

  

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov  161 806,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021  

v sume 161 806,00 eur, čo predstavuje 100% plnenie.  

 

Príjem z predaja kapitálových aktív: 

Obec v roku 2021 neuskutočnila predaj budov ani  bytov. 

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  

Obec v roku 2021 neuskutočnila predaj  pozemkov a nehmotných aktív. 

 

Granty a transfery 

Obec mala v roku 2018 odsúhlasený transfer na úpravu okolia KD vo výške 86 949,09 Eur. 

Túto úpravu však v rokoch 2018 - 2020 nerealizovala, k realizácii došlo až v roku 2021       
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a k zaradeniu  majetku v mesiaci december 2021. Obec požiadala o refundáciu výdavkov až 

v roku 2022  po kontrole z PPA. 

 

 

 

Prijaté  kapitálové granty a transfery 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Environmentálny fond 161 506,00 ZŠ oprava strechy a zateplenie 

Nadácia Volkswagen 300,00 Doplatok realizácie detského 

ihriska v roku 2021 

Obec v roku 2020 prijala kapitálový  grant vo výške 700,00 Eur od Nadácie Volkswagen            

na realizáciu detského ihriska, ktorý bol celý vo výške 1 000,00 eur. Zvyšných 300,00 Eur 

nadácia presunula v roku 2021 na základe zmluvy.  

Vzhľadom k pandémii COVID 19 nebolo možné ihrisko realizovať  v roku 2020 a preto sa 

finančné prostriedky vo výške 700,00 Eur presunuli do roka 2021. Koncom decembra obec 

prijala kapitálový transfer  na „Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Základnej školy 

Oponice“- opravu strechy a zateplenie. Práce budú realizované v roku 2022. 

Prijaté granty a transfery boli účelovo určené na kapitálové výdavky a tie ktoré boli použité, 

boli použité v súlade s ich účelom. 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

 

0  

Schválený rozpočet 

 po poslednej zmene 

 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

% plnenia 

rozpočtu po 

zmenách 

0,00 255 284,64 213 936,99 83,80 

 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 255 284,64 Eur bol skutočný príjem 

k 31.12.2021 v sume 213 936,99 Eur, čo predstavuje  83,80%  plnenie. 

 

- Uznesením OZ č. 194 zo dňa 26.02.202021 bolo schválené použitie rezervného fondu 

v sume     13 946,53 Eur z toho 11 0000,00 Eur na mzdy a odvody pomocná sila ŠJ a 2 946,53 

Eur  na detské ihrisko.  Skutočný príjem bol  k 31.12.2021 vo výške 9 725,98 Eur, čo 

predstavuje 69,74 % plnenie. Prevod na mzdy nebol v plnej výške pre pandémiu COVID 19. 

 

- Uznesením OZ č. 199 zo dňa 23.4.2021 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume     

2 610,00 Eur na projektovú dokumentáciu chodníkov. Skutočný príjem bol 2 610,00 Eur, čo 

predstavuje 100,00% plnenie. 

 

- Uznesením č. 215 zo dňa 28.05.2021 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 

16 440,00 Eur a to na Energetický audit MŠ 2 520,00 Eur Energetický audit KD 2 520,00 Eur, 

spracovanie žiadosti MŠ  1 500,00 Eur a spracovanie žiadosti KD 1 500,00 Eur,                     

na vybavenie kuchyne ŠJ 1 500,00 Eur, údržbu okolia kabín TJ 5 700,00 Eur a dostavbu  

kabín TJ vnútorné priestory 1 200,00 Eur. Skutočný príjem bol 7 564,03 Eur čo predstavuje 

46,00% plnenie.  Energetický audit  MŠ a KD nebol realizovaný a teda ani spracovanie 

žiadostí. Vybavenie kuchyne ŠJ bolo zrealizované v plnej výške, údržba okolia kabín TJ bola 

zrealizovaná  vo výške 4 990,97 Eur a dostavba kabín TJ vnútorné priestory bola zrealizovaná 

vo výške 1 073,06 Eur. 
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- Uznesením č. 235 zo dňa 24.07.2021 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume   

119 622,09 Eur z toho spoluúčasť k dotácii z VUC – NSK 1 500,00 Eur  na opravu a údržbu 

Marczibáyiovského kaštieľa,  spoluúčasť obce na stavebných úpravách verejného 

priestranstva okolia KD 5 322,09 Eur, na výmenu radiátorov v MŠ 1. poschodie vo výške 

7 500,00 Eur, na opravu a údržbu kúpeľne MŠ  vo výške 32 500,00 Eur, na opravu a údržbu 

spálne MŠ 1 700,00 Eur,  na opravu a údržbu skladu MŠ 2 000,00 Eur na opravu a údržbu 

kuchyne ŠJ 2 900,00 Eur,  na opravu a údržbu kancelárie a skladu ŠJ 4 700,00 Eur , na opravu 

a údržbu klubu dôchodcov 9 600,00 Eur na výmenu 40 ks verejného osvetlenia za LED 

svietidlá 14 000,00 Eur, na rekonštrukciu strechy KD so zateplením 32 000,00 Eur 

a odvedenie  dažďovej vody z KD 5 900,00 Eur. Skutočný príjem  bol 95 345,26 Eur, čo 

predstavuje 79,71% plnenie. Výmena verejného osvetlenia za LED svietidlá  ani opravu 

a údržba klubu dôchodcov sa nekonala, spoluúčasť k dotácii z VUC – NSK bola z RF           

vo výške 1500,00 Eur, spoluúčasť obce na stavebných úpravách okolia KD bola vo výške 

5 322,09 Eur na opravu a údržbu  priestorov MŠ  bolo skutočné čerpanie vo výške 36 080,63 

Eur, na údržbu priestorov ŠJ bolo čerpanie vo výške 7 600,00 Eur, na výmenu radiátorov bolo 

použitých 7 263,60 Eur, na rekonštrukciu strechy KD so zateplením bolo použitých 31 685,04 

Eur  a na odvedenie dažďovej vody z KD bolo použitých 5 893,90 Eur 

 

- Uznesením č. 242 zo dňa 27.8.2021 bolo schválené použitie rezervného fondu vo výške 

2 880,40 Eur a to na arboristické úpravy 1 360,00 Eur, na opravu rozvodu kúrenia MŠ  

1 520,40 Eur,  Skutočný príjem  bol 2 880,40 Eur, čo predstavuje 100,00 % plnenie.   

 

- Uznesením č. 253 zo dňa 29.10.2021  bolo schválené použitie z rezervného fondu vo výške 

91 940,00 eur a to na zaplatenie faktúry stavebných úprav verejného priestranstva okolia KD 

vo výške 88 440,00 Eur z ktorých suma 86 949,09 bude obci vrátená formou refundácie         

na základe zmluvy  o NFP s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, z programu rozvoja 

vidieka  SR 2014-2020. A použitie sumy 3 500,00 eur na opravu schodov vstupu do KD. 

Skutočný príjem bol 87 378,33 Eur čo predstavuje 95,04% plnenie a to 83 949,09 Eur  

na zaplatenie faktúry za úpravu verejného priestranstva v okolí KD  a 3 429,24 Eur na opravu 

schodov vstupu do KD.  

 

-Uznesením č.264 zo dňa 20.12.2021 bolo schválené použitie rezervného fondu na projektovú 

dokumentáciu na chodníky vo výške 587,37 Eur. Skutočný príjem bol 587,37 Eur, čo 

predstavuje 100,00% plnenie. 

 

 

 

V roku 2021 boli použité v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z. : 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR  na školstvo v sume 2 334,42  Eur 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR na sčítanie  v sume  1 500,00 Eur 

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 3 031,20  Eur 

- nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov v sume 700.00  Eur 

- nevyčerpané prostriedky z účelovej dotácie na architekt. výskum v sume 280,00 Eur 

v súlade so zmluvou 
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B) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:  

 

 

Obec Oponice nemá rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou. 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 

 

A.Výdavky obce  

 

1.Bežné výdavky: 
 

Schválený  

rozpočet 

 

Schválený rozpočet 

 po poslednej zmene 

 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

% plnenia 

čerpania 

výdavkov po 

zmenách 

486 594,00 660 315,14 591 929,29 89,64 

 
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 660 315,14 Eur bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 591 929,29 Eur, čo predstavuje  89,64 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

 

 

Funkčná 

Klasifikácia 

 

Schválený 

rozpočet 

Schválený  

rozpočet 

 po poslednej  

zmene 

 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

% plnenia 

čerpania 

výdavkov po 

zmenách 

01.1.1 125 762,00 133 789,41 115 153,57 86,07 

01.1.2 3 610,00 3 610,00 3 179,99 88,09 

02.2.0 1 607,00 18 323,14 16 961,79 92,57 

04.5.1 537,00 1 837,04 1 665,72 90,68 

05.1.0 43 520,00 43 808,15 36 884,72 84,20 

05.2.0 28 121,00 29 254,70 27 784,23 94,98 

05.4.0 103,22 79,48 79,48 100,00 

06.2.0 4 670,00 12 126,06 10 714,49 88,36 

06.4.0 5 800,00 5 800,00 4 075,01 70,26 

08.1.0 8 439,00 14 151,60 14 385,81 101,65 

08.2.0 20 443,00 50 824,24 34 867,80 68,60 

08.4.0 1 923,00 3 313,00 2 130,14 64,30 

09.1.1.1 80 380,00 138 279,82 133 775,40 96,74 

09.1.2.1 102 685,00 117 215,80 116 288,99 99,21 

09.5.0 17 224,00 14 400,20 14 669,83 101,87 

09.6.0.1 38 006,00 66 834,50 60 186,47 90,05 

10.2.0 3 340,00 6 668,00 163,05 2,45 

10.7.0 0,00 0,00 35,80  

 

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  
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Rozbor významných položiek bežného rozpočtu :  

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných  261 109,70 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 249 651,70 

Eur, čo je 95,61 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,  Spoločného 

stavebného úradu,  aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva. 

 

b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  63 645,81 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 63 155,97 Eur, 

čo je 99,23  % čerpanie.  

 

c) Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 291 466,00 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 238 805,04 

Eur, čo je 81,93 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú 

cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné             

za  nájom a ostatné tovary a služby. 

 

d) Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 16 334,77 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 15 942,03 Eur, 

čo predstavuje 97,59  % čerpanie. Výška dotácii z rozpočtu obce bola v roku 2021 

ovplyvnená pandémiou COVID 19.  

 

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými    

finančnými výpomocami 

Obec Oponice nemá žiaden úver, ani pôžičku. Návratnú finančnú 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 

16 104,00 Eur  začne podľa zmluvy splácať až v roku 2024. 

 

  

2) Kapitálové výdavky : 

 

 

 

Funkčná 

Klasifikácia 

 

Schválený 

rozpočet 

Schválený  

rozpočet 

 po poslednej  

zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

% plnenia 

čerpania 

výdavkov po 

zmenách 

04.5.1 0,00 3 197,37 3 197,37 100,00 

05.2.0 0,00 472,00 472,00 100,00 

06.2.0 0,00 93 591,42 94 741,24 101,23 

06.4.0 0,00 14 000,00 0,00 0 

08.1.0 0,00 1 840,65 1 695,47 92,11 

08.2.2 0,00 40 240,00 37 578,94 93,39 

09.1.1.1 0,00 2 520,00 0,00 0 

 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 156 041,44 Eur bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2021 v sume 137 685,02 Eur, čo predstavuje 88,24 % čerpanie.  

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  
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Rozbor  významných položiek kapitálového rozpočtu:   

a) Prípravná a projektová dokumentácia stavieb- chodníky  

Z rozpočtovaných   3 197,37 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 3 197,37  

Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.  

b) Prípravná a projektová dokumentácia aktualizácia rozpočtu kanalizácie 

Z rozpočtovaných  472,00 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 472,00  Eur, čo 

predstavuje 100,00 % čerpanie.  

c) Realizácia nových stavieb detské ihrisko 

Z rozpočtovaných  4 320,24 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 4 320,24  Eur, 

čo predstavuje 100,00 % čerpanie.  

d) Stavebné úpravy verejné priestranstvá v okolí kultúrneho domu 
Z rozpočtovaných  89 271,18 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 90 421,00  

Eur, čo predstavuje 101,28 % čerpanie.  

e) Rekonštrukcia modernizácia verejného osvetlenia 

Z rozpočtovaných  14 000,00 Eur bolo nebolo čerpané k 31.12.2021 nič, čo predstavuje 0,00 

% čerpanie.  

f) Realizácia nových stavieb – prístavba kabín TJ 

Z rozpočtovaných  1 840,65 Eur bolo  čerpané k 31.12.2021 1 695,47 Eur , čo predstavuje 

92,09 % čerpanie.  

g) Prípravná a projektová dokumentácia- energetický audit MŠ 

Z rozpočtovaných  2 520,00 Eur bolo  čerpané k 31.12.2021 0,00 Eur , čo predstavuje 0,0 % 

čerpanie 

h) Rekonštrukcia a modernizácia strechy KD 

Z rozpočtovaných  32 000,00 Eur bolo  čerpané k 31.12.2021 31 685,04 Eur , čo predstavuje 

99,02 % čerpanie  

i) Rekonštrukcia a modernizácia – odvod dažďovej vody 

Z rozpočtovaných  5 900,00 Eur bolo  čerpané k 31.12.2021 5 893,90 Eur , čo predstavuje 

99,90 % čerpanie  

j) Prípravná a projektová dokumentácia- Energetický audit KD 
Z rozpočtovaných  2 520,00 Eur bolo  čerpané k 31.12.2021 0,00 Eur , čo predstavuje 0 % 

čerpanie  

 

 

 

 

3) Výdavkové finančné operácie : 

 

 

Funkčná 

Klasifikácia 

 

Schválený 

rozpočet 

Schválený  

rozpočet 

 po poslednej  

zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

% plnenia 

čerpania 

výdavkov po 

zmenách 

/ 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  

Výdavkové finančné operácie neboli rozpočtované.  

Obec Oponice  v roku 2021 nespláca žiaden úver, istinu ani leasing. 
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B) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Obec Oponice nie je  zriaďovateľom   žiadnych organizácií s právnou subjektivitou. 

 

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

  

Bežné  príjmy spolu 564 999,50 

z toho : bežné príjmy obce  564 999,50 

             bežné príjmy RO / 

Bežné výdavky spolu 591 929,29 

z toho : bežné výdavky  obce  591 929,29 

             bežné výdavky  RO / 

Bežný rozpočet -26 929,79 

Kapitálové  príjmy spolu 161 806,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  161 806,00 

             kapitálové  príjmy RO / 

Kapitálové  výdavky spolu 137 685,02 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  137 685,02 

             kapitálové  výdavky  RO / 

Kapitálový rozpočet  24 120,98 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -2 808,81 

Vylúčenie z prebytku / úprava schodku 169 106,48 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu  

Príjmy z finančných operácií 213 936,99 

Výdavky z finančných operácií / 

Rozdiel finančných operácií 213 936,99 
PRÍJMY SPOLU   940 742,49 

VÝDAVKY SPOLU 729 614,31 

  hospodárenie obce  211 128,18 
Vylúčenie z prebytku 169 106,48 

Upravené hospodárenie obce 42 021,70 

 

 

 

Výška prebytku/ schodku  rozpočtového hospodárenia bola v roku 2021 ovplyvnená 

v dôsledku šírenia ochorenia COVID –19 

 

Schodok rozpočtu v sume 2 808,81 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 v sume 169 106,48 eur bol v rozpočtovom 

roku 2021 vysporiadaný z rezervného fondu.  
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Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia §10 ods.3 písm. a) a b) zákona č.583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov sa upravuje – zvyšuje o 

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté              

v  predchádzajúcom  rozpočtovom  roku ,  a to  na prenesený  výkon v oblasti školstva  

- dopravné žiaci v sume  147,02 Eur 

 

b)  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 104,30 Eur  na deti MŠ  a  2 063,00 eur  na deti     

     ZŠ   

 

c) nevyčerpané   prostriedky  z Environmentálneho  fondu  účelovo  určené   na kapitálové     

     výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 161 506,00 Eur a to    

     na „Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Základnej školy Oponice“ 

 

d) nevyčerpané prostriedky ŠJ pri MŠ v sume 5 286,16 Eur 

 

Zostatok  finančných operácií v sume  42 021,70  Eur, navrhujeme použiť na: 

- tvorbu rezervného fondu 

  

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021   

vo výške  42 021,70 Eur.  

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) 

a sociálneho fondu 
 

 

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  

 

154 977,83         

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

 

43 719,16 

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

/ 

                - z finančných operácií 48 932,56 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesením č.194 zo dňa 26.2.2021na mzdy 

a odvody pom. sily ŠJ a na dets. ihrisko 

- uznesením č. 199 zo dňa 23.04.2021           

      na projektovú dokum. chodníkov   

- uznesením č. 215 zo dňa 28.05.2021         

     na  vybavenie kuchyne ŠJ , dostavbu kabín    

     TJ a údržbu okolia kabín TJ 

-    uznesením č. 235 zo dňa 24.07.2021         

206 091,37 

   

9 725,98 

 

2 610,00 

 

 

7 564,03 
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      na  spoluúčasť k dotácii z NSK, spoluúčasť    

     obce na staveb. Úpravách okolia KD, na opravu  

     a údržbu MŠ  a ŠJ, na rekonštrukciu strechy  

     KD, na odvedenie dažďovej vody z KD 

-    uznesením č. 242 zo dňa 27.08.2021 

     na arboristické úpravy,  a na opravu  

      rozvodu kúrenia MŠ  

-    uznesením 253 zo dňa 29.10.2021 na krytie  

      faktúry stavebných úprav verejného  

      priestranstva okolia KD a opravu schodov  

      vstupu KD 

-  uznesením č.264 zo dňa 20.12.2021 na 

projekt. dok. chodníky 

 

 

    

 

                         94 845,26   

 

 

2 880,40 

 

 

87 378,33 

 

 

587,37 

 

- krytie schodku rozpočtu 

 

/ 

               

      - ostatné úbytky  

 

/ 

KZ k 31.12.2021 41 538,18 

 

Sociálny fond 

 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021 2 005,51  

Prírastky - povinný prídel -    1,05    %                    2 058,87 

               - ostatné prírastky 7,22     

Úbytky   - závodné stravovanie                     1 358,40 

               - regeneráciu PS, dopravu               /    

               - dopravné                            / 

               - ostatné úbytky                                                /    

KZ k 31.12.2021 2 713,20 

 

 

 

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 1 990 627,38 2 045 443,02 

Neobežný majetok spolu 1 671 671,71 1 718 722,17 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 2 940,00 2 220,00 
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Dlhodobý hmotný majetok 1 496 840,70 1 544 611,16 

Dlhodobý finančný majetok 171 891,01 171 891,01 

Obežný majetok spolu 317 355,05 324855,05 

z toho :   

Zásoby 3 567,54 3 124,99 

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  10 722,26 14 356,30 

Finančné účty  300 280,23 304 463,24 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  1 600,62 1 865,80 

 

 

 

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 1 990 627,38 2 045 443,02 

Vlastné imanie  952 059,15 916 448,43 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  952 059,15 916 448,43 

Záväzky 57 912,38 223 490,92 

z toho :   

Rezervy  1 000,00 1 000,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 7 145,62 163 820,52 

Dlhodobé záväzky 2 012,73 2 713,20 

Krátkodobé záväzky 31 650,03 39 853,20 

Bankové úvery a výpomoci 16 104,00 16 104,00 

Časové rozlíšenie 980 655,85 905 503,67 

 

 

 



 16 

 

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 9 854,23 9 854,23  

- zamestnancom 16 824,29 16824,29  

- poisťovniam  10 892,46 10 892,46  

- daňovému úradu 1 193,81 1 193,81  

- štátnemu rozpočtu / /  

- bankám / /  

- štátnym fondom / /  

- ostatné záväzky / /  

Záväzky spolu k 31.12.2021    

 

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2021  
 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru/NFV 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2021 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2021 

Zostatok úveru 

(istiny) 

k 31.12.2021 

Rok 
splatnosti 

 

 

MF SR 

Kompenzácia 

výpadkudane 

z príjmov FO 

 

16 104,00 

 

/ 

 

/ 

 

16 104,00 

 

2027 

       

 

V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív 

na výkon  samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 

2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 v sume 16 104,00 eur schválená obecným 

zastupiteľstva dňa 16.10.2020 uznesením č.166. Prvá splátka v roku 2024 a posledná splátka 

v roku 2027. Náhradná finančná výpomoc je dlhodobá. Dlžník môže predčasne splatiť 

celkovú sumu poskytnutej návratnej finančnej výpomoci alebo jej časť.  

 

 

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:   

    Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v   z. n. p., môže na plnenie 

svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak: 

a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka a 

b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok 

záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom 

roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o 

prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu 

verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia 

alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.  

 

a) Výpočet dlhu obce podľa § 17 ods.6 písm. a): 
Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 

k 31.12.2020: 

 

405 730,98 

- skutočné bežné príjmy obce  405 730,98  

- skutočné bežné príjmy RO   

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020* 405 730,98 
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Celková suma dlhu obce k 31.12.2021: 16 104,00 
- zostatok istiny z bankových úverov  

- zostatok istiny z pôžičiek  

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí  

- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov  

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB   

- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov 

EÚ 
 

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu  

- zostatok istiny z pôžičky z Audiovizuálneho fondu  

- zostatok istiny z pôžičky z Fondu na podporu umenia  

- zostatok istiny z ........  

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021 16 104,00 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB   

- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ  

- z úveru z Environmentálneho fondu  

- z pôžičky z Audiovizuálneho fondu  

- z pôžičky z Fondu na podporu umenia  

- z úverov ................  

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu 

obce 

 

Spolu upravená/znížená celková suma dlhu obce k 31.12.2021** 16 104,00 

 

 
Zostatok istiny k 31.12.2021** Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2020* 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

16 104,00 405 730,98 3,97 % 

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

 

Obec neuzatvorila v r. 2021 žiadnu lízingovú zmluvu. 

 

Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu o úvere. 

 

 

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 2020 poskytla dotácie v súlade s VZN č. 2/2020 o podmienkach poskytovania 

dotácií z rozpočtu obce  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 - 

Telovýchovná jednota - BV na športovú 

činnosť súťaže a tréningová činnosť žiakov, 

 

5 000,00 Eur 

 

5 000,00 Eur 

 

0 
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dorastu a seniorov 

OZ Veteran car.club-  BV na 8. ročník zrazu 

vozidiel veteránov v obci Oponice 

 

799,50 Eur 

 

799,50 Eur 

 

0 

OZ Apponiana BV   

700,00 Eur 

 

700,00 Eur 

 

0 

 

K 31.12.201 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 2/2020 

o dotáciách.  

 

 

10.Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti   

 
Obec nepodniká.  

 

 

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 zo 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  a založené právnické osoby, rozpočtové organizácie. 

 

 

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 - 

 
 

ÚPSVaR  

Topoľčany 

 

Na podporu zamestnanosti 

Bežné výdavky  

        

3 554,07 

 

3 554,07 

 

0,00 

Min. dopravy, 

výstavby a reg. 

rozvoja SR 

Bratislava  

 

Na stavebný úrad 

Bežné výdavky 

 

1 050,89 

 

1 050,89 

 

0,00 
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Okresný úrad 

Nitra odbor 

školstva  

 

Školstvo -Prenesené kompetencie  

Bežné výdavky ZŠ 

 

98 663,00 

 

98 663,00  

 

0,00 

Okresný úrad 

Nitra odbor 

starostl. o  ŽP  

 

Prenesené kompetencie  
Bežné výdavky na životné prostredie 

 

79,48 

 

79,48 

 

0,00 

Okresný úrad 

Topoľčany   

Transfer na COVID-19 testovanie 

Bežné výdavky  
     19 765,00 19 765,00 0,00 

Okresný úrad 

Nitra odbor 

školstva  

 

Školstvo- cestovné 

Bežné výdavky 

 

1020,64 

 

1003,00 

 

147,02 

Okresný úrad 

Nitra odbor 

školstva 

 

Školstvo - Pre predškolákov 

Bežné výdavky MŠ 

 

2 806,00 

 

2 806,00 

 

0,00 

Okresný úrad 

Nitra odbor 

školstva 

 

Školstvo –  testovanie , dezinfekcia 

Bežné výdavky 

 

565,00 

 

565,00 

 

0,00 

Okresný úrad 

Nitra odbor 

školstva 

Školstvo- Vzdelávacie poukazy 

Bežné výdavky 

 

909,00 

 

909,00 

 

0,00 

Okresný úrad 

Topoľčany   

Obec - Register obyvateľov 

Bežné výdavky 

           267,63 267,63 0,00 

Okresný úrad 

Nitra odbor 

školstva 

Školstvo – plat asistent 

Bežné výdavky 
 

3 658,00 

 

3 658,00 

 

0,00 

Štatistický 

úrad SR   

Sčítanie  domov, bytov 

Bežné výdavky 
1 592,00 1 592,00 0,00 

Min. dopravy, 

výstavby a reg. 

rozvoja SR 

Bratislava 

 

Na pozemné komunikácie 

Bežné výdavky 

 

35,04 

 

35,04 

 

0,00 

Okresný úrad 

Nitra odbor 

školstva 

 

Transfer digitalizácia 

Bežné výdavky 

 

500,00 

 

500,00 

 

0,00 

Okresný úrad 

Nitra odbor 

školstva 

 

Transfer  na učebnice 

Bežné výdavky 

 

731,00 

 

731,00 

 

0,00 

Okresný úrad 

Nitra odbor 

školstva 

 

Transfer  na zariadenie kuchyne ŠJ 

Bežné výdavky 

 

5 000,00 

 

5 000,00 

 

0,00 

Okresný úrad 

Topoľčany   
Transfer na register adries 
Bežné výdavky 

35,60 35,60 0,00 

Štatistický 

úrad SR   

Transfer na   sčítanie obyvateľov  

Bežné výdavky 
3 276,42 3 276,42 0,00 

ÚPSVaR  

Topoľčany 

Transfer strava MŠ 

Bežné výdavky 
1 607,00 1502,70 104,30 

ÚPSVaR  

Topoľčany 

Transfer strava ZŠ 

Bežné výdavky 
4 200,00 2 136,80 2 063,20 

ÚPSVaR  

Topoľčany 

Transfer na  mzdy učiteľov COVID-19 

Bežné výdavky 
11 161,63 11 161,63 0,00 

Ministerstvo 

kultúry SR 

Transfer na reštaurátorský výskum  a návrh 

na reštaurovanie kaštieľa –bežné výdavky 
5 500,00 5 500,00 0,00 
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Okresný úrad 

Nitra odbor 

školstva 

 

Školstvo -  Múdre hranie 

Bežné výdavky MŠ 

 

500,00 

 

500,00 

 

0,00 

 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 
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 - 

     

 

Environmentálny 

fond 

Zvýšenie energetickej efektívnosti 

budovy Základnej školy Oponice 
Kapitálové výdavky 

 

 

161 506,00 

 

 

0,00 

 

 

161 506,00 
     
     
     

 

Obci boli koncom decembra  2021 poskytnuté prostriedky z Environmentálneho fondu, ktoré 

sú účelovo určené na „Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Základnej školy Oponice“ 

oprava strechy a zateplenie. Financie budú použité v roku 2022. 

 

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

Obec  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

  

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

    

 

Obci Oponice v roku 2021 neboli poskytnuté finančné prostriedky  z iných obcí. 

 

 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

VÚC  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

 

Nitriansky samosprávny kraj 

  

3 000,00 

 

3 000,00 

 

0,00 

    

 

Obci boli poskytnuté finančné prostriedky na opravu vchodových dverí a štyroch okien    

na 1. poschodí Marczibányiovského kaštieľa. 
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12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
 

Obec Oponice je malá obec s počtom obyvateľov  do 2000.  OZ na základe § 4 ods.5  zákona 

č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  v znení neskorších zmien 

a doplnkov rozhodlo ešte uznesením č. 334 zo dňa 16.12.2013, že obec zostavuje a predkladá 

rozpočet bez programovej štruktúry.  

 

 

 

13. Návrh uznesenia: 
 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra  k Záverečnému účtu 

za rok 2021. 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  celoročné hospodárenie obce za rok 2021 bez výhrad. 

 

1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku finančných operácií rozpočtového 

hospodárenia za rok 2021 na tvorbu rezervného fondu vo výške  42 021,70 Eur. 

2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok bežného a kapitálového 

rozpočtového hospodárenia vo výške 2 808,81 Eur 

  
 

 

 

 

 

vypracovala : Zuzana Geršiová                                               Mgr. Milan Gál 

                                                                                             starosta obce Oponice 
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