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Záverečný účet 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 ods. 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 obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.12.2020 uznesením č. 102 písm. A)
Rozpočet bol zmenený jedenásťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 31.03.2021 rozpočtovým opatrením č. 1/2021
- druhá zmena schválená dňa 30.06.2021 rozpočtovým opatrením č. 2/2021
- tretia zmena schválená dňa 12.07.2021 uznesením OZ č. 143 zo dňa 24.06.2021
- štvrtá zmena schválená dňa 12.07.2021 uznesením OZ č. 140 zo dňa 24.06.2021
- piata zmena schválená dňa 30.09.2021 rozpočtovým opatrením č. 5/2021
- šiesta zmena schválená dňa 18.10.2021 uznesením OZ č. 151 zo dňa 01.10.2021
- siedma zmena schválená dňa 17.12.2021 uznesením OZ č. 117 zo dňa 24.03.2021
- ôsma zmena schválená dňa 20.12.2021 uznesením OZ č. 149 zo dňa 01.10.2021 a uznesením
OZ č. 157 zo dňa 09.12.2021
- deviata zmena schválená dňa 20.12.2021 rozpočtovým opatrením č. 9/2021
- desiata zmena schválená dňa 20.12.2021 uznesením OZ č. 121 a č. 122 zo dňa 24.03.2021
- jedenásta zmena schválená rozhodnutím starostu obce (v zmysle platných Zásad hospodárenia
a nakladania s FP Obce Orlov schválených OZ dňa 28.10.2020 uznesením č. 103 písm. B)) dňa
31.12.2021 RO č. 11/2021
Rozpočtové opatrenia č. 1/2021, 02/2021, 05/2021 a 09/2021 uskutočnené v súlade s § 14 ods. 1
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozp. pravidlách územnej samosprávy a zmene a dopln.
niektorých zákonov.
Rozpočet obce k 31.12.2021

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Bežné príjmy RO
s právnou subjektivitou
Finančné príjmy RO s
právnou subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

Schválený rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2021

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

779 084,00

878 569,81

872 242,65

99,28

707 184,00
0,00
38 500,00
33 400,00

736 140,22
41 015,00
79 943,02
21 471,57

731 347,37
41 015,00
77 693,02
21 471,57

99,35
100,00
97,19
100,00

0,00

0,00

715,69

779 084,00

871 287,19

789 109,33

90,57

223 483,00

276 341,36

235 062,14

85,06
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Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Bežné výdavky RO
s právnou subjektivitou
Kapitálové výdavky RO
s právnou subjektivitou

Rozpočtové
hospodárenie obce

40 500,00
12 000,00
503 101,00

92 304,88
12 000,00
487 290,95

56 900,88
12 038,00
481 758,31

61,64
100,32
98,86

0,00

3 350,00

3 350,00

100,00

0,00

7 282,62

83 133,32

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Výška príjmov v roku 2021 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

779 084,00

878 569,81

872 242,65

99,28

Z rozpočtovaných celkových príjmov 878.569,81 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
872.242,65 EUR, čo predstavuje 99,28 % plnenie.
A. Príjmy obce
1. Bežné príjmy:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

707 184,00

736 140,22

731 347,37

99,35

Z rozpočtovaných bežných príjmov 736.140,22 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
731.347,37 EUR, čo predstavuje 99,35 % plnenie.
a) daňové príjmy:
1xx
Kategória
ekonomickej
klasifikácie

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po
zmenách

110
120
130
SPOLU

247 000,00
46 950,00
18 100,00
312 050,00

247 500,00
46 950,00
18 100,00
312 550,00

247 405,72
47 426,45
16 552,97
311 385,14

99,96
101,01
91,45
99,63

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve (11x)
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 247.000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 247.405,72 EUR, čo predstavuje plnenie
na 99,96 %.
V roku 2021 výška výnosu dane z príjmov bola znížená oproti roku 2020 o 1,23 % čo predstavuje
sumu 3.049,39 EUR. V skutočnosti je percento zníženia výnosu dane z príjmov, ovplyvnené
pandemickým obdobím pretrvávajúcim od roku 2020, oveľa vyššie, keďže v bežnom období výnos
dane mal stúpajúcu tendenciu.
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Daň z nehnuteľností (12x)
Z rozpočtovaných 46.950,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 47.426,45 EUR, čo
predstavuje plnenie na 101,01 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 23.567,86 EUR, príjmy
dane zo stavieb boli v sume 23.326,19 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 532,40 EUR. Za
rozpočtový rok bolo zinkasovaných 47.381,00 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 45,45 EUR.
K 31.12.2021 obec eviduje krátkodobé pohľadávky na dani z nehnuteľností po lehote splatnosti voči
fyzickým osobám v sume 110,51 EUR.
Daň za psa (133001)
Z rozpočtovaných príjmov 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 507,90 EUR, čo je
101,58 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 502,90 EUR, za nedoplatky z minulých
rokov 5,00 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje krátkodobé pohľadávky na dani za psa po lehote
splatnosti voči fyzickým osobám vo výške 45,00 EUR, z toho pohľadávka vo výške 30,00 EUR je
vymáhaná v exekučnom konaní.
Daň za ubytovanie (133006)
Z rozpočtovaných príjmov 2.500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1.026,40 EUR, čo
je 41,06 % plnenie. K 31.12.2021 obec eviduje krátkodobú pohľadávku v lehote splatnosti na dani za
ubytovanie vo výške 182,40 EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (133013)
Z rozpočtovaných príjmov 15.100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 15.018,67 EUR,
čo je 99,46 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 14.974,51 EUR, za nedoplatky
z minulých rokov 44,16 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje krátkodobé pohľadávky po lehote splatnosti
voči fyzickým osobám vo výške 981,97 EUR, z toho pohľadávky vo výške 474,37 EUR sú vymáhané
v exekučnom konaní.
b) nedaňové príjmy:
21x, 22x
Kategória
ekonomickej
klasifikácie

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po
zmenách

210
220
SPOLU

6 080,00
11 530,00
17 610,00

6 080,00
11 530,00
17 610,00

1 783,96
12 027,12
13 811,08

29,34
104,31
78,42

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (21x)
Z rozpočtovaných 6.080,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1.783,96 EUR, čo je 29,34
% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 102,45 EUR, príjem z prenajatých
pozemkov v sume 581,55 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 1.099,96
EUR ( z toho krátkodobý prenájom sály KD a Domu nádeje – 643,00 EUR, dlhodobý prenájom časti
polyfunkčnej budovy v Orlove – 206,96 EUR a dlhodobý prenájom v Andrejovke – 250,00 EUR).
Najvýraznejší pokles príjmov je z prenájmu, ktorý v značnej miere ovplyvnila pretrvávajúca pandémia
ochorenia COVID-19.
K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky vo výške 7.681,18 EUR podľa lehoty splatnosti takto:
- krátkodobá pohľadávka po lehote splatnosti – prenájom v Andrejovke vo výške 984,88 EUR
- krátkodobá pohľadávka po lehote splatnosti – náklady spojené s prenájmom polyfunkčného
objektu v Orlove vo výške 2.536,30 EUR
- krátkodobá pohľadávka po lehote splatnosti – prenájom polyfunkčného objektu v Orlove vo
výške 4.000,00 EUR
- krátkodobá pohľadávka po lehote splatnosti – prenájom reklamnej plochy na autobusovej
zastávke BAJOV vo výške 160,00 EUR
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (22x)
Administratívne poplatky – správne poplatky:
Z rozpočtovaných 11.530,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 12.027,12 EUR, čo je
104,31 % plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy za stočné vo výške 8.157,54 EUR. Ďalej príjmy tvoria správne
poplatky vo výške 3.379,00 EUR a poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb vo výške
322,28 EUR, ktoré pozostávajú napr. z poplatku za vyhlásenie oznamu v MR, poplatku za smetnú
nádobu v nákupnej cene, poplatku za kosenie, refundáciu energií (studňa – škola), poplatku za
kopírovacie služby atď.
c) iné nedaňové príjmy:
29x
Kategória
ekonomickej
klasifikácie

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po
zmenách

290

10,00

10,00

180,93

1 809,30

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 10,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 180,93 EUR,
čo predstavuje 1.809,30 % plnenie.
Iné nedaňové príjmy pozostávajú z príjmy z dobropisov vo výške 99,54 EUR a príjmy z vratiek vo
výške 31,39 EUR (preplatok z transferu Spoločnému sociálnemu úradu v Starej Ľubovni).
d) prijaté bežné granty a transfery:
3xx
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

377 014,00

405 970,22

405 970,22

100,00

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 405.970,22 EUR bol skutočný príjem vo výške
405.970,22 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté bežné granty a transfery:
Poskytovateľ dotácie

ÚPSVaR Stará Ľubovňa
ÚPSVaR Stará Ľubovňa
MV SR
MV SR

MV SR
Štatistický úrad SR
ÚPSVaR Stará Ľubovňa
MV SR
DPO SR
MV SR (OÚ Prešov,
odbor starostl. o ŽP)
ÚPSVaR Stará Ľubovňa
MV SR (OÚ Prešov,
odbor školstva)

Suma v EUR

Účel

Poznámka

2 751,29 § 60 – chránené pracovisko
15 904,80 stravné pre deti v HN a deti
ZŠ s MŠ
35,80 pamätník
22,80 prenesený výkon štátnej
správy na úseku registra
adries
201,63 prenesený výkon štátnej
správy na úseku REGOB
3 065,22 SODB 2021
99,60 školské potreby pre deti v HN
5 829,30 prenesený výkon štátnej
správy na úseku matrík
3 000,00 DHZO – bežné výdavky
59,88 prenesený výkon štátnej
správy na úseku ŽP
43,90 § 54 – vykonávanie AČ
formou menších obecných
služieb
1 930,00 BV – RP „Zlepš. vybav. ŠJ“
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MV SR (OÚ Prešov,
odbor školstva)
SPOLU

355 881,00 prenesený výkon štátnej
správy na úseku školstva
388 825,22

V roku 2021 obec prijala nasledovné bežné granty a transfery v súvislosti so šírením ochorenia
COVID - 19:
Poskytovateľ dotácie

Účel

Suma v EUR

MV SR
MV SR (OÚ Prešov,
odbor školstva)
MV SR (OÚ Prešov,
odbor školstva)
SPOLU

Poznámka

15 160,00 skríning COVID-19
500,00 špecifiká – digit. technológie
1 485,00 špecifiká – OOP a dezinf.
prostr.
17 145,00

Popis najvýznamnejších prijatých bežných grantov a transferov v súvislosti so šírením ochorenia
COVID -19:
- na skríningové testovanie „Zachráňme spolu životy“ vo výške 15.160,00 EUR
- na špecifiká – OOP a dezinfekčné prostriedky pre ZŠ s MŠ Orlov vo výške 1.485,00 EUR.
Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.
Plnenie príjmov jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
2. Kapitálové príjmy:
Kategória
ekonomickej
klasifikácie

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po
zmenách

230
320
SPOLU

0,00
0,00
0,00

6 561,00
34 454,00
41 015,00

6 561,00
34 454,00
41 015,00

100,00
100,00
100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 41.015,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
41.015,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív (23x)
Z rozpočtovaných 6.561,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 6.561,00 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov bol vo výške 6.561,00 EUR - uznesenie OZ obce Orlov č. 121 a č. 122 zo
dňa 24.03.2021.
Prijaté kapitálové granty a transfery:
Z rozpočtovaných 34.454,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 34.454,00 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté kapitálové granty a transfery:
32x
Poskytovateľ dotácie

MV SR (OÚ Prešov,
odbor školstva)
Environmentálny fond
SPOLU

Suma v EUR

Účel

Poznámka

3 350,00 KV – RP „Zlepš. vybav.
ŠJ“
31 104,00 KV – ZEN budovy OcU
34 454,00
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Prijaté granty a transfery sú účelovo učené na kapitálové výdavky a musia byť použité v súlade s ich
účelom. Dotáciu z MV SR vo výške 3.350,00 bola prevedená do ZŠ s MŠ Orlov a dotácia
z Environmentálneho fondu v roku 2021 nebola použitá, ale možno ju použiť v roku 2022.
V roku 2021 obec neprijala žiadne kapitálové granty a transfery v súvislosti so šírením ochorenia
COVID – 19.
Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na kapitálové výdavky a boli použité v súlade s ich
účelom.
Plnenie príjmov jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
3. Príjmové finančné operácie:
45x
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné plnenie
finančných príjmov

% plnenia fin. príjmov
k rozpočtu po zmenách

38 500,00

79 973,02

77 693,02

97,19

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 79.973,02 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume 77.693,02 EUR, čo predstavuje 97,19 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva:
- č. 102 písm. A) zo dňa 28.12.2020 bolo schváleným návrhom rozpočtu schválené použitie
rezervného fondu v sume 3.500,00 EUR ako podmienená najmenej 10 % spoluúčasť
k prijatým dotáciám poskytnutých v pôsobnosti MF SR v roku 2019 vo výške 10.000,00 EUR
a v roku 2020 vo výške 25.000,00 EUR, teda dotácie spolu 35.000,00 EUR a povinná
spoluúčasť vo výške 10 % t. j. 3.500,00 EUR – investičná akcia „Rekonštrukcia ELI KD
a budovy OcU“
- č. 117 zo dňa 24.03.2021 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 14.580,20 EUR investičná akcia „Rekonštrukcia ELI KD a budovy OcU“.
V skutočnosti bolo plnenie na investičnú akciu „Rekonštrukcia ELI KD a budovy OcU
v celkovej sume 15.780,20 EUR.
- č. 143 zo dňa 24.06.2021 bolo schválené použitie rezervného fondu na bežné výdavky v sume
2.106,12 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 2.106,12 EUR (odstránenie HS – oprava
kanalizačnej prípojky – stará MŠ a RD Orlov 7)
- č. 151 zo dňa 01.10.2021 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 5.850,00 EUR.
V skutočnosti bolo plnenie v sume 5.850,00 EUR (kúpa stavby „Rozšírenie verejnej
kanalizácie v obci Orlov“ – bez stavebného povolenia a kolaudácie).
V roku 2021 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 10.000,00 EUR – dotácia z MF SR z r. 2019 na
rekonštr. ELI KD a budovy OcU
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 11.487,60 EUR – dotácia na stravu z ÚPSVaR Stará
Ľubovňa
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 25.000,00 EUR – dotácia z MF SR z r. 2020 na
rekonštr. ELI KD a budovy OcU
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 105,58 EUR – dotácia zo ŠÚ SR z r. 2020 na SODB
2021 časť DB
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 2.463,52 EUR – prenesený výkon ŠS – dopravné
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 4.850,00 EUR – prenesený výkon ŠS – normatív
v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z..
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Ďalej v roku 2021 bola prijatá finančná zábezpeka – kaucia na prípadne škody pri krátkodobom
prenájme sály KD na súkromnú akciu v sume 50,00 EUR.
Plnenie príjmov jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
B. Príjmy rozpočtových organizácií
Bežné príjmy:
Rozpočtová organizácia

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

ZŠ s MŠ Orlov

33 400,00

21 471,57

21 471,57

100,000

Z rozpočtovaných bežných príjmov 21.471,57 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
21.471,57 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Kapitálové príjmy:
Rozpočtová organizácia

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

ZŠ s MŠ Orlov

0

0

0

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

Pre rok 2021 neboli rozpočtované kapitálové príjmy a ani nebol žiadny kapitálový príjem.
Príjmové finančné operácie:
Rozpočtová organizácia

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné plnenie
finančných príjmov

ZŠ s MŠ Orlov

0

0

715,69

% plnenia fin. príjmov
k rozpočtu po
zmenách

V roku 2021 boli v rozpočte rozpočtových organizácií použité:
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 715,69 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
Plnenie príjmov jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Výška výdavkov v roku 2021 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
čerpanie výdavkov

% čerpania výdavkov
k rozpočtu po zmenách

779 084,00

871 287,19

789 109,33

90,56

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 871.287,19 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
789.109,33 EUR, čo predstavuje 90,56 % čerpanie.
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A. Výdavky obce
1. Bežné výdavky:

Funkčná klasifikácia

0111 Výkonné a zákonodarné
orgány
0112 Finančné a rozpočtové
záležitosti
0133 Iné všeobecné služby
0160 Všeobecne verejné služby
inde neklasifikované
0170 Transakcie verejného dlhu
0220 Civilná obrana
0320 Ochrana pred požiarmi
0360 Verejný poriadok
a bezpečnosť inde neklasif.
0451 Cestná doprava
0510 Nakladanie s odpadmi
0520 Nakladanie s odpadovými
vodami
0620 Rozvoj obcí
0640 Verejné osvetlenie
0740 Verejné zdravotné služby
0810 Rekreačné a športové
služby
0820 Kultúrne služby
0830 Vysielacie a vydavateľské
služby
0840 Náboženské a iné
spoločenské služby
0960 Vedľajšie služby v
školstve
1020 Staroba
1040 Rodina a deti
SPOLU

Schválený
rozpočet

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene

Skutočné
čerpanie
výdavkov

% čerpania
výdavkov
k rozpočtu po
zmenách

138 415,00

141 669,42

124 011,58

87,54

2 580,00

4 298,12

4 298,12

100,00

16 553,00
1 700,00

17 212,30
4 870,80

16 270,55
4 839,56

94,53
99,36

2 400,00
420,00
4 328,00
0,00

2 400,00
516,09
7 879,39
527,00

1 584,31
516,09
5 531,82
527,00

66,01
100,00
70,21
100,00

2 400,00
15 830,00
13 535,00

2 400,00
17 441,20
15 792,08

2 383,46
21 838,98
15 496,10

99,31
125,21
98,13

1 332,00
3 828,00
0,00
7 780,00

1 332,00
3 828,00
9 191,74
4 488,80

1 060,00
2 302,70
9 191,74
1 163,66

79,58
60,15
100,00
25,92

4 773,00
1 250,00

2 193,00
1 317,00

0,00
252,50

19,17

6 359,00

6 448,90

2 885,05

44,74

0,00

2 463,52

2 463,52

100,00

0,00
0,00
223 483,00

2 580,00
27 492,00
276 341,36

1 330,00
17 115,40
235 062,14

51,55
62,26
85,06

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 276.341,36 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
235.062,14 EUR, čo predstavuje 85,06 % čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania:
Z rozpočtovaných výdavkov 78.913,10 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 77.207,76
EUR, čo je 97,84 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky
a pracovníkov, ktorí zabezpečovali SODB 2021.
b) Poistné a príspevok do poisťovní:
Z rozpočtovaných výdavkov 30.944,13 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 27.574,98
EUR, čo je 89,11 % čerpanie. Patria sem odvody poistného z miezd pracovníkov, odmien z prác
vykonávaných mimo pracovného pomeru a odmien poslancov za zamestnávateľa.
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c) Tovary a služby:
Z rozpočtovaných výdavkov 148.508,82 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 119.286,98
EUR, čo je 80,32 % 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.
V roku 2021 bolo uznesením OZ obce Orlov č. 143 zo dňa 24.06.2021 schválené čerpanie rezervného
fondu na bežné výdavky v sume 2.106,12 EUR za účelom odstránenia HS – oprava kanalizačnej
prípojky – stará MŠ a RD Orlov 7. Finančné prostriedky boli použité v súlade so schváleným
uznesením OZ v sume 2.106,12 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 15.575,31 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 9.408,11
EUR, čo predstavuje 60,40 % čerpanie. Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2021
ovplyvnená šírením ochorenia COVID – 19, ktoré malo negatívny vplyv aj na fungovanie organizácií
v neziskovom sektore.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami:
Z rozpočtovaných výdavkov 2.400,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 1.584,31
EUR, čo predstavuje 66,01 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
2. Kapitálové výdavky:

Funkčná klasifikácia

0111 Výkonné a zákonodarné
orgány
0520 Nakladanie s odpadovými
vodami
0620 Rozvoj obcí
SPOLU

Schválený
rozpočet

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene

Skutočné
čerpanie
výdavkov

% čerpania
výdavkov
k rozpočtu po
zmenách

38 500,00

84 184,20

50 780,20

60,32

0,00

6 120,68

6 120,68

100,00

2 000,00
40 500,00

2 000,00
92 304,88

0,00
56 900,88

61,64

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 92.304,88 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 56.900,88 EUR, čo predstavuje 61,64 % čerpanie.

k 31.12.2021

Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:
a) Rekonštrukcia ELI KD a budovy OcU
Z rozpočtovaných 53.080,20 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 50.780,20 EUR, čo
predstavuje 95,66 % čerpanie.
Rekapitulácia výdavkov na rekonštrukciu ELI KD a budovy OcU:
- dotácia MF SR z roku 2019 v sume 10.000,00 EUR
- dotácia MF SR z roku 2020 v sume 25.000,00 EUR
- vlastné zdroje – čerpanie RF vo výške 15.780,20 EUR (v tom povinná spoluúčasť vo výške 10
% t. j. 3.500,00 EUR)
b) ZEN budovy KD a OcU - plynofikácia
Z rozpočtovaných
31.104,00 EUR nebolo žiadne čerpanie, keďže finančné prostriedky
z Environmentálne fondu boli pripísané na účet obce v závere roka 2021.
c) Kúpa stavby „Rozšírenie verejnej kanalizácie v obci Orlov“
Z rozpočtovaných 6.120,68 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 6.120,68 EUR, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie.
11

Kúpa predmetnej stavby, ktorá je v zmysle stavebného poriadku tzv. „čiernou stavbou“ teda bez
stavebného a kolaudačného rozhodnutia, pozostáva zo samotnej kúpy stavby „Rozšírenia verejnej
kanalizácie v obci Orlov“ v sume 5.850,00 EUR (z rezervného fondu) a znaleckého posudku stavby –
stanovenie primeranej ceny – v sume 270,68 EUR (z prebytku bežného rozpočtu).
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
3. Výdavkové finančné operácie:

Funkčná klasifikácia

0111 Výkonné a zákonodarné
orgány
0170 Transakcie verejného
dlhu
SPOLU

% čerpania
fin.výdavkov
k rozpočtu po
zmenách

Schválený
rozpočet

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene

Skutočné čerpanie
finanč. výdavkov

0,00

0,00

50,00

12 000,00

12 000,00

11 988,00

99,90

12 000,00

12 000,00

12 038,00

100,32

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 12.000,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2021 v sume 12.038,00 EUR, čo predstavuje 100,32 % čerpanie.
Výdavky na nerozpočtovanej položke Vrátené finančné zábezpeky boli v sume 50,00 EUR, teda
presne vo výške prijatej finančnej zábezpeky (jedná sa o zábezpeku na prípadné škody pri
krátkodobom prenájme sály KD na súkromnú akciu).
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 12.000,00 EUR na splácanie istiny z prijatých
úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 11.988,00 EUR, čo predstavuje 99,90 %.
Medzi významné položky finančných operácií patrí:
a) Splácanie istiny bankového úveru – riešenie hav. stavu TV a výstavba kotolne TV
Z rozpočtovaných 4.700,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 4.692,00 EUR, čo
predstavuje 99,83 % čerpanie.
b) Splácanie istiny bankového úveru – ZEN budovy OcU, rekonštrukcia a modernizácia cesty na
cintorín – II. etapa a rekonštrukcia a modernizácia vodoinštalačných rozvodov v ZŠ s MŠ - HS
Z rozpočtovaných 5.220,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 5.220,00 EUR, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie.
c) Splácanie istiny bankového úveru – rekonštrukcia a modernizácia kotolne MŠ
Z rozpočtovaných 2.080,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 2.076,- EUR, čo
predstavuje 99,81 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného
účtu.
B. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Bežné výdavky:
Rozpočtová organizácia
Základná škola

Schválený
rozpočet

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene

Skutočné
čerpanie
výdavkov

% čerpania
výdavkov
k rozpočtu po
zmenách

503 101,00

487 290,95

481 758,31

98,86
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Z rozpočtovaných bežných výdavkov 487.290,95 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
481.758,31 EUR, čo predstavuje 98,86 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Kapitálové výdavky:
Rozpočtová organizácia

Schválený
rozpočet

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene

Skutočné
čerpanie
výdavkov

% čerpania
výdavkov
k rozpočtu po
zmenách

0,00

3 350,00

3 350,00

100,00

Základná škola

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 3.350,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
3.350,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Výdavkové finančné operácie:
Rozpočtová organizácia

Schválený
rozpočet

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene

Skutočné plnenie
finančných
príjmov

% plnenia fin.
príjmov
k rozpočtu po
zmenách

Základná škola

Výdavkové finančné operácie pre rok 2021 neboli rozpočtované.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ (nevyčerpané dotácie,
PVŠS – dopravné, normatív, stravné, SF, FP školského
stravovania na stravné a réžiu)

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
752 818,94
731 347,37
21 471,57

716 820,45
235 062,14
481 758,31

35 998,49
41 015,00
41 015,00
0,00

60 250,88
56 900,88
3 350,00

-19 235,88
16 762,61
48 195,48
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Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
- finančné zábezpeky školskej jedálne
- finančné zábezpeky na nájomné - bytovky ŠFRB
- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
- finančné zábezpeky školskej jedálne
- finančné zábezpeky na nájomné - bytovky ŠFRB
- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Rozpočtové hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver
Upravené rozpočtové hospodárenie obce

0,00
-31 432,87
78 408,71
0,00
0,00
0,00
12 038,00
0,00
0,00
0,00

66 370,71
872 242,65
789 109,33
83 133,32
48 195,48
0,00
0,00
34 937,84

Výška prebytku/schodku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2021 ovplyvnená v dôsledku šírenia
ochorenia COVID – 19.
Prebytok rozpočtu v sume 16.792,61 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 sa upravuje o nevyčerpané účelovo určené
prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a na základe
osobitných predpisov podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách vo výške
48.195,48 EUR a takto zistený schodok v sume 31.432,87 EUR bol v rozpočtovom roku 2021
vysporiadaný
- z finančných operácií v sume 31.432,87 EUR.
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby
peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného
zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 15.881,46 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva - normatív v sume 4.650,00 EUR
- prenesený výkon v oblasti školstva - normatív v sume 854,86 EUR
- stravné pre deti ZŠ, MŠ a deti v hmotnej núdzi v sume 10.376,60 EUR
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 31.104,00 EUR, a to na :
- ZEH budovy KD a OcU (plynofikácia) v sume 31.104,00 EUR
c) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia §140141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v sume 810,01 EUR
d) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde
v sume 400,01 EUR,
Zostatok finančných operácií v sume 66.370,71 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 31.432,87 EUR
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Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v sume 34.937,84 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
34.937,84 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške
34.937,84 EUR.

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití
rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2021
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok 2021
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií r. 2021
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 102 písm. A) zo dňa 28.12.2020
(pri schválení rozpočtu na r. 2021) – obstaranie –
povinná spoluúčasť vo výške 10 % t. j. 3.500,EUR z poskytnutej dotácie MF SR v r. 2019
v sume 10.000,- EUR a v r. 2020 v sume 25.000,EUR
- uznesenie č. 117 zo dňa 24.03.2021 – (KV)
obstaranie – rekonštrukcia ELI KD a budovy OcÚ
- uznesenie č. 143 zo dňa 24.06.2021 – (BV)
odstránenie HS – oprava kanalizačnej prípojky –
stará MŠ a RD Orlov 7
- uznesenie č. 151 zo dňa 01.10.2021 - obstaranie
– kúpa stavby „Rozšírenie verejnej kanalizácie
v obci Orlov“
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
60.797,11

34.937,84
23.736,32
1.200,00

14.580,20
2.106,12

5.850,00

71.998,63

Sociálny fond
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
ZS k 1.1.2021
Prírastky - povinný prídel 1,05 %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné

Suma v EUR
326,84
744,39
671,22
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- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021

400,01

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2021 v EUR
1 972 171,53
1 384 094,79

KZ k 31.12.2021 v EUR
1 955 608,54
1 388 809,27

1 270 750,94
113 343,85
587 091,61

1 275 465,42
113 343,85
565 860,88

462 329,42

435 176,45

8 767,50
115 994,69

9 670,58
120 782,84

985,13

938,39

ZS k 1.1.2021 v EUR
1 972 171,53
676 162,54

KZ k 31.12.2021 v EUR
1 955 608,54
690 571,16

676 162,54
182 866,60

690 571,16
167 393,20

1 600,00
53 924,92
326,84
15 312,11
111 702,73
1 113 142,39

1 600,00
47 668,57
400,01
18 010,37
99 714,25
1 097 644,18

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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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

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2021

z toho v lehote splatnosti

z toho po lehote splatnosti

4 894,32
7 131,34
4 614,24
1 370,47

4 894,32
7 095,34
4 614,24
1 370,47

99 714,25

99 714,25

400,01
118 124,63

400,01
118 088,63

36,00

36,00

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2021
Veriteľ

VÚB, a.s.
VÚB, a.s.
VÚB, a.s.

SPOLU:

Účel
riešenie HS TV
a výstavba kotolne
TV – 2016
rekonštrukcia
a modernizácia
kotolne MŠ - 2015
ZEN budovy OcU,
cesta na cintorín II.
etapa, HS vodoinšt.
rozvodov ZŠ s MŠ
Orlov - 2018

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

29 938,03

2 076,00

341,56

17 655,03

2030

69 901,70

4 692,00

855,56

39 794,70

2030

57 920,42

5 220,00

387,19

42 260,42

2030

157 760,15

11 988,00

1 584,31

99 710,15

Obec uzatvorila v roku 2018 Zmluvu o úvere (57.920,42 €):
- ZEN budovy OcU (29.862,44 €),
- rekonštrukciu a modernizáciu cesty na cintorín – II. etapa (8.096,74 €),
- rekonštrukciu a modernizáciu vodoinštalačných rozvodov v ZŠ s MŠ – HS (19.961,24 €).
Úvery sú dlhodobé s dobou splatnosti do r. 2030, splátky istiny a úrokov sú mesačné.
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.
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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:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020*
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:
- 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
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

757 740,95
733 736,81
24 004,14

99 710,15

0

Spolu upravená/znížená celková suma dlhu obce k 31.12.2021**

99 710,15

Zostatok istiny k 31.12.2021**

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2020*

§ 17 ods.6 písm. a)

99 710,15

757 740,95

13,16 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
b) Výpočet dlhovej služby obce podľa § 17 ods.6 písm. b) :
Text

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy – ZŠ s MŠ Orlov
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy - matrika
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy – na úseku ŽP
- dotácie zo ŠR – stravné pre deti ZŠ s MŠ a deti v HN
- dotácie zo ŠR - KNM
- dotácie zo ŠR – osobitný príjemca
- dotácie zo ŠR – register adries
- dotácie zo ŠR – REGOB
- dotácie zo ŠR – uč. pomôcky – deti HN
- dotácie zo ŠR – SODB 2021
- dotácie zo ŠR – voľby do NR SR
- dotácie zo ŠR – § 60 CHP
- dotácie zo ŠR – § 54 vykonávanie AČ formou menších obecných
služieb
- dotácie z MV SR – 1. a 2. kolo celoslovenského testovania
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy – ZŠ s MŠ - PANDÉMIA
- dotácie z ÚPSVaR SL – ZŠ s MŠ Orlov (Prvá pomoc)
- dotácie z MF SR ....

Suma v EUR

733 736,81
24 004,14
757 740,95
366 143,00
5 629,44
58,80
17 078,40
900,00
222,72
18,00
204,27
116,20
2 284,00
2 075,60
3 528,68
23,20
1 956,46
2 000,00
7 031,32
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- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
- dotácie zo zahraničia
- dotácie z Eurofondov
- príjmy podľa osobitných predpisov
- ...
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné
príjmy k 31.12.2020
Spolu upravené/znížené bežné príjmy k 31.12.2020*
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004 (bankový úver krátkodobý - splátka istiny)
- 821005 (bankový úver dlhodobý - splátka istiny)
- 821007 (úver zo ŠFRB - splátka istiny)
- 821009 (dodávateľský úver - splátka istiny)
- 651002 (bankový úver - splátka úrokov)
- 651003 (úver zo ŠFRB a ostatné subjekty VS - splátka úrokov)
- 651004 (dodávateľský úver a ostatní veritelia - splátka úrokov)
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021**

409 270,09
348 470,86

11 988,00

1 584,31

13 572,31

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2021**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2020*

§ 17 ods.6 písm. b)

13 572,31

348 470,86

3,89 %

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec Orlov nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2021 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/6/2010 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2021 ovplyvnená šírením ochorenia COVID 19. Dotácie boli krátené, čo malo negatívny vplyv na fungovanie organizácií v neziskovom sektore.
Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1TJ ORPANN ZZ Orlov – bežné výdavky – na činnosť
OZ v roku 2021 (uzn. č. 134 zo dňa 07.05.2021)
Gréckokatolícka charita Prešov – bežné výdavky – na
prevádzkové náklady zariadenia sociálnych služieb
Domu sv. Anny v Starej Ľubovni v roku 2021 (uzn.

500,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3442,77

500,00

500,00

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-457,23
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K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/6/2010
o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec Orlov neprevádzkuje podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 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

-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

ZŠ s MŠ Orlov
Vlastné príjmy ZŠ s MŠ Orlov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

102 111,00
6 209,97

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

102 083,22
6 209,97

27,78

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

MV SR (Okresný úrad Prešov)

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

363 146,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

357 641,14

5 504,86

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec Orlov nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec Orlov nemá založenú právnickú osobu.
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu,
Suma
Suma
Rozdiel
transferu uviesť :
poskytnutých
skutočne
(stĺ.3 - stĺ.4
školstvo, matrika, ....
finančných
použitých
)
- bežné výdavky
prostriedkov
finančných
- kapitálové výdavky
prostriedkov
-1-2-3-4-5ÚPSVaR Stará Ľubovňa
BV – § 60 - Chránené
2 751,29
2 751,29
pracovisko
ÚPSVaR Stará Ľubovňa
BV – Stravné pre deti
15 904,80
5 484,00* 10 420,80**
v HN a ZŠ s MŠ
MV SR
BV - Pamätník
35,80
35,80
MV SR
BV – prenesený výkon ŠS
22,80
22,80
na úseku registra adries
MV SR
BV – prenesený výkon ŠS
201,63
201,63
na úseku REGOB
ŠÚ SR
BV – SODB 2021 –
3 065,22
3 065,22
sčítanie obyvateľov
MV SR
BV – skríning COVID-19
15 160,00
15 160,00
ÚPSVaR Stará Ľubovňa
BV – školské potreby pre
99,60
99,60
deti v HN
ÚPSVaR Stará Ľubovňa
BV - § 54 – AČ formou
43,90
43,90
MOS
MV SR
BV – prenesený výkon ŠS
5 829,30
5 829,30
na úseku matrík
MV SR (Okresný úrad Prešov, odbor
BV – Prenesený výkon ŠS
359 796,00
354 291,14
5 504,86
školstva
na úseku školstva
MV SR (Okresný úrad Prešov, odbor
KV – Prenesený výkon
3 350,00
3 350,00
školstva
ŠS na úseku školstva
MV SR (Okresný úrad Prešov, odbor
BV – prenesený výkon ŠS
59,88
58,88
starostl. o ŽP)
na úseku ŽP
DPO SR ***
BV – činnosť DHZO
3.000,00
3 000,00
Environmentálny fond
KV – ZEH budovy KD
31 104,00
31 104,00
a OÚ - plynofikácia
* 5.528,20 (z účtovníctva r. 2021) - 44,20 EUR (neoprávnene prijatá dotácia – nárok na vrátenie účtovaný v r. 2022 na
základe zistenia pri predložení zúčtovania dotácie) = 5.484,00 EUR
** v účtovníctve r. 2021 uvádzané 10.376,60 EUR (pred opravným zúčtovaním) a aj táto suma je vylúčená z prebytku
*** DPO SR nie je súčasťou ŠR (jedná sa o združenie)

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec Orlov v roku 2021 neuzatvorila žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec
-1Mesto Stará Ľubovňa, spoločný
stavebný úrad
Mesto Stará Ľubovňa, spoločný
sociálny úrad

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2976,38
(916,50 + 59,88 ŽP)
702,65

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-31 590,75
(1 530,87 + 59,88 ŽP)
771,39

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-614,37
-68,74

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obci Orlov v roku 2021 neboli poskytnuté dotácie z rozpočtu VÚC.
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12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec Orlov neuplatňuje plnenie programov v rozpočte.

13. Návrh uznesenia:
1.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
k Záverečnému účtu Obce Orlov za rok 2021.

2.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet Obce Orlov za rok 2021 výrokom:

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

„celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.
3.

Obecné zastupiteľstvo potvrdzuje vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového
rozpočtu v sume 31.432,87 EUR z finančných operácií.

4.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku finančných operácií na tvorbu rezervného
fondu vo výške 34.937,84 EUR.

JUDr. Peter Timočko
starosta obce
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