OBEC Liptovský Trnovec,
OBECNÝ ÚRAD Liptovský Trnovec č. 160
031 01 Liptovský Trnovec

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE LIPTOVSKÝ TRNOVEC
ZA ROK 2021
/Schválený/

Predkladá: Ing. Karol Maťko, starosta obce
Spracoval: Ing. Pavel Tylka, ekonóm
Záverečný účet bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na webovej stránke obce dňa:
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1. Rozpočet obce
Záverečný účet obce Liptovský Trnovec za rok 2021 je zostavený ako hodnotiaca správa,
ktorá podáva komplexný obraz o celkovom hospodárení obce v príslušnom rozpočtovom roku.
Podkladom pre vypracovanie záverečného účtu, ako súhrnného dokumentu je účtovníctvo
obce, účtovné a finančné výkazy účtovnej závierky obce za hodnotené obdobie.
Záverečný účet je zostavený v stanovenej štruktúre v súlade s príslušnými ustanoveniami
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej v texte len „ zákon
č.583/2004 Z. z.“).
Podľa ustanovenia § 10 ods. 3 zákona č.583/2004 Z. z. rozpočet sa obce vnútorne člení na:
a) Bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej v texte len bežný rozpočet), v ktorom sa uvádzajú
údaje o bežnom rozpočte príjmov a výdavkov na príslušný rok a o ich realizácii od
začiatku roka do konca sledovaného obdobia v členení podľa príslušnej rozpočtovej
klasifikácie. Údaje o príjmoch sa preberajú z účtov 221 a 211 a tvoria kategórie 110,
120, 130 a kategórie 210, 220, 240, 290, 310 ekonomickej rozpočtovej klasifikácie.
Výdavky bežného rozpočtu tvoria kategórie 610, 620, 630, 640 a 650 ekonomickej
rozpočtovej klasifikácie.
b) Kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej v texte len kapitálový rozpočet)
v ktorom sa uvádzajú údaje o kapitálovom rozpočte príjmov a výdavkov na príslušný
rok a o ich realizácii od začiatku roka do konca sledovaného obdobia v členení podľa
rozpočtovej klasifikácie. Údaje o príjmoch sa preberajú z účtov 221 alebo 211 a tvoria
kategórie 230, 320 ekonomickej rozpočtovej klasifikácie. Výdavky kapitálového
rozpočtu tvoria kategórie 710 a 720 ekonomickej rozpočtovej klasifikácie.
c) Finančné operácie, ktorými sa realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie,
tvoria ich kategórie 410, 430, 450 a 820. V rozpočte obce v roku 2021 boli
rozpočtované všetky príjmy a výdavky na príjmových účtoch vrátane príjmov, ktoré
obec predpokladá, že získa z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej
činnosti po zdanení.
Návrh rozpočtu obce na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný a to s celkovými príjmami
vo výške 476.158,00 EUR a celkovými výdavkami vo výške 476.158,00 EUR. Rozpočet obce bol
následne schválený Obecným zastupiteľstvom v Liptovskom Trnovci dňa 14.12.2020
uznesením OZ č. 105/2020 v pôvodnom znení návrhu ako vyrovnaný a to v príjmovej časti vo
výške 476.158,00 EUR a výdavkovej časti vo výške 476.158,00 EUR.
Počas roka 2021 boli vykonané zmeny rozpočtu obecným zastupiteľstvom nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rozpočtové opatrenie OZ č. 1/2021 , prijaté uznesením č. 17/2021 zo dňa 26.03.2021
Rozpočtové opatrenie OZ č. 2/2021 , prijaté uznesením č. 28/2021 zo dňa 30.04.2021
Rozpočtové opatrenie OZ č. 3/2021 , prijaté uznesením č. 42/2021 zo dňa 02.07.2021
Rozpočtové opatrenie OZ č. 4/2021 , prijaté uznesením č. 60/2021 zo dňa 27.08.2021
Rozpočtové opatrenie OZ č. 5/2021 , prijaté uznesením č. 73/2021 zo dňa 29.10.2021
Rozpočtové opatrenie OZ č. 6/2021 , prijaté uznesením č. 90/2021 zo dňa 21.12.2021
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Po vykonaných rozpočtových zmenách bol celkový rozpočet obce /spolu za hlavnú
a podnikateľskú činnosť/ v príjmovej časti vo výške 626.800,88 EUR a vo výdavkovej časti
predstavoval výšku 565.019,26 EUR.

2. Rozbor plnenia príjmov a výdavkov za rok 2021
Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov hlavnej činnosti obce bez uvedenia údajov
podnikateľskej činnosti, ktorá sa uvádza samostatne za rok 2021, je uvedené v tabuľke č. 1
nasledovne:
A) bežný rozpočet hlavnej činnosti obce bez podnikateľskej činnosti v EUR
Ukazovateľ

Bežné príjmy
Bežné výdavky
Rozdiel - prebytok

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

355 738,00
341 238,00
14 500,00

405 530,82
373 794,26
31 736,56

Skutočné plnenie

404 743,07
349 840,44
54 902,63

B) kapitálový rozpočet hlavnej činnosti obce bez podnikateľskej činnosti v EUR
Ukazovateľ

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Rozdiel - schodok

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

0,00
0,00
0,00

11 264,06
39 265,00
-28 000,94

Skutočné plnenie

11 844,06
33 554,50
-21 710,44

Bežný a kapitálový rozpočet hlavnej činnosti obce bez podnikateľskej činnosti v EUR
Ukazovateľ

B + K príjmy
B + K výdavky
Rozdiel - prebytok

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

355 738,00
341 238,00
14 500,00

416 794,88
413 059,26
3 735,62

Skutočné plnenie

416 587,13
383 394,94
33 192,19

C) rozpočet finančných operácii hlavnej činnosti obce bez podnikateľskej činnosti v
EUR
Ukazovateľ

FO - príjmy
FO - výdavky
Rozdiel - prebytok

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

0,00
14 500,00
-14 500,00

46 977,00
14 505,00
32 472,00

Skutočné plnenie

46 977,00
14 504,09
32 472,91

D) celkový rozpočet obce hlavnej činnosti obce bez podnikateľskej činnosti v EUR
Ukazovateľ

celkové príjmy
celkové výdavky
Rozdiel

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

355 738,00
355 738,00
0,00

463 771,88
427 564,26
36 207,62
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Skutočné plnenie

463 564,13
397 899,03
65 665,10

2.1 Bežné príjmy
Rozpočtované bežné príjmy v hlavnej činnosti obce boli vo výške 355 378,00 EUR, skutočné
plnenie bolo dosiahnuté vo výške 404 743,07 EUR, čo je 113,78 %.
Najvyšší príjem obce v roku 2021 predstavovali výnosy z podielových daní fyzických osôb,
ktoré boli rozpočtované vo výške 179 632,00 EUR a plnenie bolo dosiahnuté vo výške
199 064,18 EUR, čo predstavuje 110,82 % .
Ďalšie najvyššie bežné príjmy boli dosiahnuté v položkách:
• Daň z pozemkov, stavieb a daň za psa
34 102,68 EUR
• Daň za ubytovania
42 556,76 EUR
• Poplatok za KO
9 208,33 EUR
• Poplatky vodné
35 569,44 EUR
• Poplatky stočné
24 251,82 EUR
V zmysle zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov boli poskytnuté obci nasledovné dotácie a transfery v tabuľke
č. 2:
Poskytovateľ

Účelové určenie dotácii a transferov

MDVaRR SR
MDVaRR SR
MŽP SR
MV SR
MV SR
MŠ SR
ÚPSVaR
MV SR
MV SR
MV SR
ŠÚ SR

Stavebný poriadok
Pozemné komunikácie
Životné prostredie
Register obyvateľstva
Register adries
Výchova a vzdelávanie
Strava pre deti v MŠ
Činnosť DHZ
Testovanie /covid/
MŠ – ochranné a dezinfekčné pomôcky
Sčítanie domov, bytov

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
716,58
23,89
54,20
182,49
42,00
2.369,00
1.411,20
3.123,68
2.245,00
250,00
3.828,92

Všetky prijaté dotácie a transfery, ktoré boli účelovo viazané, použila obec Liptovský
Trnovec v roku 2021 v súlade so stanoveným účelom.

2.2 Kapitálové príjmy
V roku 2021 sa v kapitálovom rozpočte hlavnej činnosti obce pôvodne neplánovalo
s použitím finančných prostriedkov, počas roka sa navŕšil rozpočet kapitálových príjmov
schválenou úpravou v sume 11 264,06 EUR so skutočným plnením vo výške 11 264,06 EUR
a zmena sa týkala použitia dotácie na nadstavbu a stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice – etapa
zateplenia, ktorá bola presunutá do rozpočtu z roku 2020. Ostatné príjmy v sume 580,00 EUR
predstavovali príjmy z predaja pozemkov. Celkové kapitálové príjmy dosiahli v roku 2021
sumu 11 844,06 EUR, čo predstavovalo 105,15 % z plánovaného plnenia.
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2.3 Finančné príjmové operácie
Na rok 2021 nebolo pôvodne plánované použitie finančných prostriedkov formou finančných
operácii. Úpravou rozpočtu sa použili /zapojili do rozpočtu/ finančné prostriedky obce
z minulých období /z ostatných peňažných fondov obce/ v celkovej sume 46 977,00 EUR za
účelom financovania kapitálových výdavkov obce. Čerpanie finančných príjmových operácii
bolo vo výške 46 977,00, čo je 100 % plnenie.

2.4 Bežné výdavky
Plánované rozpočtované bežné výdavky v hlavnej činnosti obce boli vo výške 341 238,00 EUR,
skutočné plnenie predstavovalo celkovú sumu 349 840,44 EUR, čo je 102,52 %.
Prehľad kategórii bežných výdavkov financovaných z vlastných zdrojov /kód 41/ za rok 2021
v tabuľke č. 3:
Funkčná
Názov položky
klasifikácia
01.1.1
01.1.2
01.7.0
03.2.0
04.5.1
05.1.0
05.2.0
05.4.2
06.1.0
06.3.0
06.4.0
08.1.0
08.2.0
09.1.1

Agenda obecného úradu /verejnej správy/
Finančné a rozpočtové záležitosti
Transakcie verejného dlhu, splácanie úrokov ŠFRB
Ochrana pred požiarmi
Miestne komunikácie
Nakladanie s odpadmi /KO a iné/
Nakladanie s odpadovými vodami /ČOV/
Ochrana a údržba verejných priestranstiev
Rozvoj a podpora bývania
Zásobovanie pitnou vodou
Verejné osvetlenie
Rekreačné a športové služby
Kultúrne služby
Predprimárne vzdelávanie MŠ

Schválený
rozpočet v
EUR
130 130,00
4 660,00
3 000,00
3 350,00
10 985,00
9 500,00
31 896,00
24 050,00
1 985,00
44 274,00
9 250,00
9 400,00
3 458,00
50 680,00

Skutočné
čerpanie v
EUR
127 416,05
3 262,28
2 407,63
4 045,50
11 046,48
10 226,85
32 070,88
27 945,47
1 551,53
40 250,13
8 910,63
8 474,98
4 447,28
55 380,49

%
čerpania
97,91%
70,01%
80,25%
120,76%
100,56%
107,65%
100,55%
116,20%
78,16%
90,91%
96,33%
90,16%
128,61%
109,27%

2.5 Kapitálové výdavky
V roku 2021 sa pôvodne neplánovalo s kapitálovými výdavkami. Rozpočet kapitálových
výdavkov bol počas roka 2021 upravený na sumu 39 265,00 EUR a počítal s výdavkami na
dokončenie stavebných úprav hasičskej zbrojnice a zhotovenia betónového stojiska na
zbernom dvore /odpadové hospodárstvo/. Kapitálové výdavky na nadstavbu a stavebné
úpravy hasičskej zbrojnice boli kryté z vlastných zdrojov s sume 10 329,96 EUR a cudzích
zdrojov v sume 11 264,06 EUR /dotácia/. Betónové stojisko na bolo financované z vlastných
zdrojov v sume 11 960,48 EUR. Čerpanie celkových kapitálových výdavkov bolo v upravenej
sume 39 265,00 EUR, čo predstavuje ich 100,00 % čerpanie.
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2.6 Finančné výdavkové operácie
V roku 2021 boli rozpočtované finančné výdavkové operácie v hlavnej činnosti obce vo výške
14.500,00 EUR. Boli plánované na splácanie istiny z prijatého úveru ŠFRB na nájomné bytové
domy vo vlastníctve obce Liptovský Trnovec. Čerpanie bolo vo výške 14504,09 EUR čo je
100,00 % plnenie.

3. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Podľa ustanovenia § 2 písm. b) zákona 583/2004 Z. z. sa prebytkom rozpočtu obce rozumie
kladný rozdiel medzi príjmami rozpočtu obce a výdavkami rozpočtu obce zistený podľa
ustanovenia § 10 ods.3 písm. a) a b) cit. Zákona nasledovne v tabuľke č. 4:

Bežné príjmy + kapitálové príjmy za hlavnú činnosť

416 587,13 €

Bežné výdavky + kapitálové výdavky za hlavnú
činnosť

383 394,94 €

Prebytok hospodárenia za rok 2021 pred úpravou
Nevyčerpaná dotácia na sčítanie obyvateľov zo
Štatistického úradu SR
Nevyčerpaná dotácia Úradu práce, soc. vecí a rodiny
na stravu MŠ - vylúčenie z prebytku
Nevyčerpaná dotácia na výjazdy DHZ

33 192,19 €
1 348,09 €
634,50 €
0,11 €

Upravený prebytok hospodárenia za rok 2021

31 209,49 €

Vylúčenie sumy vo výške 1 982,70 EUR z prebytku predstavujú nevyčerpané dotácie.
V príslušnom roku 2021 nebola vyčerpaná celá dotácia na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa v MŠ /za rozpočtový rok 2021/, z tohto dôvodu bude dotácia vrátená na účet
štátnej pokladnice IBAN SK09 8180 0000 0070 0053 1823 podľa pokynov Úradu práce, soc.
vecí a rodiny Liptovský Mikuláš najneskôr do 31.03.2022.
V zmysle pokynov Štatistického úradu SR zo dňa 16.06.2021 sa nepoužitá dotácia pre
sčítanie obyvateľov /za rozpočtový rok 2021/ vyúčtuje a vráti na depozitný účet ŠÚ SR IBAN
SK24 8180 0000 0070 0007 2452 v prvom kvartáli roku 2022.
Nevyúčtovaná dotácia v sume 0,11 EUR na výjazdy DHZ sa použije v roku 2022.
Podľa ust. § 16 zákona č.583/2004 Z. z. je výsledok rozpočtového hospodárenia obce /a
to prebytok bežného rozpočtu a schodok kapitálového rozpočtu/ po odpočte nevyčerpaných
dotácii vo výške 31 209,60 eur.
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3.1 Riešenie hospodárenia v obci:
Prebytok rozpočtu v sume 31 209,49 eur, ktorý bol zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3
písm. a) a b) zákona č 583/2004 Z. z. , je zdrojom rezervného fondu. Podľa ust. § 15 ods.4
zákona č.583/2004 Z. z. navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu v minimálnej výške 3 121,00 EUR.
- presun sumy vo výške 28 088,49 EUR do peňažných fondov v súlade s § 16, ods. 6

4. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
4.1 Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z. vo
výške určenej obecným zastupiteľstvom, najmenej však vo výške 10 % z prebytku
hospodárenia. Rezervný fond sa používa najmä na úhradu bežných výdavkov, na odstránenie
havarijného stavu majetku obce, alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami
alebo inou mimoriadnou okolnosťou. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné
zastupiteľstvo. V roku 2021 nebol rezervný fond čerpaný. Prehľad o stave, tvorbe a čerpaní je
uverený v tabuľke č. 5:
Stav RF ku dňu 01.01.2021
Tvorba fondu /príjem - rok 2020/
Použitie fondu /výdaj/
Stav RF ku dňu 31.12.2021

4 323,00 €
2 930,00 €
- €
7 253,00 €

4.2 Sociálny fond
V súlade s ustanovením zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších
predpisov tvorí a používa obec sociálny fond pre zamestnancov obce najmä na stravovanie,
poprípade na regeneráciu pracovnej sily, kultúrne, spoločenské a športové podujatia. Prehľad
o stave, tvorbe a čerpaní je uvedený v tabuľke č. 6:

Rok 2021
Počiatočný stav k
01.01.2021
Tvorba sociálneho fondu
Použitie sociálneho fondu
Konečný stav k 31.12.2021

Obec
396,14 €
825,57 €
855,12 €
366,59 €

MŠ

Pláž ATC

457,90 €
289,76 €
330,00 €
417,66 €

392,03 €
100,22 €
355,04 €
137,21 €

Spolu
1 246,07 €
1 215,55 €
1 540,16 €
921,46 €

5. Bilancia aktív a pasív ku dňu 31.12.2021
5.1 Majetok – štruktúra podľa súvahy na strane aktív účtovnej jednotky – obec Liptovský
Trnovec je uvedená v tabuľke č. 7:
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Položka

Stav ku dňu 31.12.2021

Stav ku dňu 31.12.2020

Majetok spolu

1 973 805,71 €

2 039 438,34 €

Neobežný majetok

1 576 838,72 €

1 673 794,01 €

1 438 660,32 €

1 535 615,61 €

Dlhodobý finančný majetok

138 178,40 €

138 178,40 €

Obežný majetok spolu

396 966,99 €

365 644,33 €

51,80 €

51,24 €

12 420,64 €

25 420,35 €

384 494,55 €

340 172,74 €

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé

- €

- €

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé

- €

- €

Časové rozlíšenie

- €

- €

Z toho:
Dlhodobý hmotný majetok

Z toho:
Zásoby
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

5.2 Zdroje krytia majetku – štruktúra podľa súvahy na strane pasív je uvedená v tabuľke č. 8:
Položka

Skutočnosť k 31.12.2021

Vlastné imanie a záväzky spolu

Skutočnosť k 31.12.2020

1 973 805,71 €

2 039 438,34 €

778 119,57 €

789 041,54 €

Oceňovacie rozdiely

- €

- €

Fondy

- €

- €

789 013,32 €

787 921,14 €

10 893,75 €

1 120,40 €

338 712,43 €

344 888,46 €

Rezervy

2 400,00 €

2 400,00 €

Zúčtovanie medzi subjektami VS

1 982,70 €

11 537,66 €

243 552,50 €

258 371,94 €

90 777,23 €

72 578,86 €

- €

- €

856 973,71 €

905 508,34 €

Vlastné imanie
Z toho:

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
z minulých rokov
Výsledok hospodárenia

-

Záväzky
Z toho:

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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V tabuľke na strane aktív je vykázaný majetok účtovnej jednotky podľa štruktúry v členení
na neobežný majetok a to dlhodobý hmotný majetok - budovy, stavby, stroje dopr.
prostriedky, dlhodobý finančný majetok – účet cenných papierov a na obežný majetok - zásoby
ŠJ, krátkodobé pohľadávky - nedaňové a daňové pohľadávky a finančné prostriedky – hotovosť
v pokladni a bezhotovostné prostriedky na bankových účtoch.
V tabuľke na strane pasíva sú vykázané zdroje krytia majetku podľa štruktúry v členení na
vlastné imanie – majetok nadobudnutý z vlastných zdrojov a záväzky – majetok krytý cudzími
zdrojmi. Dlhodobé záväzky predstavujú dlhodobé splácanie úveru zo štátneho fondu rozvoja
bývania a záväzky garančného fondu nájomných bytov.
Krátkodobé záväzky predstavujú záväzky voči zamestnancom, záväzky zúčtovanie
s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia, ostatné priame dane a transfery –
zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy.
Záväzok rezervy krátkodobé vo výške 2.400,00 EUR predstavuje vytvorenú rezerva na audit
– overenie účtovnej závierky a Výročnej správy za rok 2021. Suma zúčtovania medzi
subjektami verejnej správy predstavuje ku dňu 3112.2021 nevyčerpané dotácie na
stravovacie návyky za rozpočtový rok 2021 v materskej škole, nevyčerpanú dotáciu na sčítanie
obyvateľstva a na výjazdy DHZ.

6. Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti obce za rok 2021
Obec vykonávala v roku 2021 podnikateľskú činnosť na základe živnostenského
oprávnenia. Predmetom podnikania bola prevádzka pláže v ATC a prevádzka bufetu. V zmysle
zákona č.523/2004 Z. z bola podnikateľská činnosť v rozpočte obce oddelená od hlavnej
činnosti formou osobitnej analytiky.
Prehľad o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti obce za rok 2021 v porovnaní
s rokom 2020 v EUR je uvedený v tabuľke č. 9:
Názov položky

Skutočnosť
k 31.12.2021

Skutočnosť
k 31.12.2020

Náklady

102 806,66 €

120 640,02 €

50 Spotrebované nákupy

16 929,95 €

18 266,33 €

51 Služby

22 591,88 €

20 162,81 €

52 Osobné náklady

32 685,60 €

32 323,70 €

53 Dane a poplatky

- €

54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

- €

27 454,13 €

48 200,98 €

3 030,12 €

1 515,06 €

114,98 €

171,14 €

57 Mimoriadne náklady

- €

- €

58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov

- €

- €

55 Odpisy
56 Finančné náklady

Výnosy

136 362,92 €

146 251,33 €

60 Tržby

126 496,58 €

137 271,94 €

61 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

- €

- €

62 Aktivácia

- €

- €

63 Daňové a colné výnosy z poplatkov

- €

- €
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64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

9 866,34 €

8 974,99 €

65 Zúčtovanie rezerv

- €

- €

66 Finančné výnosy

- €

4,40 €

67 Mimoriadne výnosy

- €

- €

68 Výnosy z transferov a rozpoč. príjmov v št. rozp.

- €

- €

69 Výnosy z transf. a rozp. príjm. v obciach, VÚC

- €

- €

Výsledok hospodárenia pred zdanením /zisk/
Daň splatná zo zisku
Výsledok hospodárenia po zdanení /zisk/

33 556,26 €

25 611,31 €

6 518,91 €

4 856,37 €

27 037,35 €

20 754,94 €

Za rok 2021 bol z podnikateľskej činnosti obce Liptovský Trnovec dosiahnutý kladný
hospodársky výsledok – zisk, ktorý po zdanení predstavoval sumu vo výške 27.037,35 EUR.
O použití hospodárskeho výsledku z podnikateľskej činnosti za rok 2021 rozhodnú poslanci
obecného zastupiteľstva formou uznesenia. Hospodársky výsledok za rok 2021 bude v roku
2022 preúčtovaný v sume -10.893,75 EUR z účtu 431/B (výsledok hospodárenia) na účet
428 006 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia v sume -37.931,10 EUR za hlavnú činnosť
obce a na účet 428 301 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia v sume 27.037,35 EUR za
podnikateľskú činnosť obec.

7. Údaje o stave dlhu k 31.12.2021
Obec k 31.12.2021 eviduje tieto vybrané záväzky:
- voči štátnym fondom (ŠFRB)

229.591,40 EUR

- voči dodávateľom

14.117,35 EUR

- voči zamestnancom

11.620,42 EUR

- voči poisťovniam a daňovému úradu

9.224,73 EUR

8. Finančné usporiadanie vzťahov a prehľad o poskytnutých dotáciách obcou
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
obec finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k štátnemu
rozpočtu nasledovne:
a) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom.
Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
b) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí.
Obec neposkytla a ani neprijala finančné prostriedky z iných obcí.
c) Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:
11

V roku 2021 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce na základe uzatvorených zmlúv:
Názov prijímateľa dotácie
TJ Družstevník Liptovský Trnovec
Centrum voľného času Liptovský Mikuláš
Evanjelická cirkev Augsburského vyznania, LT

Suma poskytnutých prostriedkov v EUR
2.200,00
140,00
500,00

Uvedení prijímatelia dotácií z rozpočtu obce v roku 2021 poskytnuté dotácie použili
a riadne vyúčtovali v súlade s podmienkami Všeobecne záväzného nariadenia obce
o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce č. 1/2019.

9. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií obce
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

10. Hodnotenie plnenia programov obce
Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 105, bod č. 3 zo dňa 14.12.2020 v zmysle
§ 4, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. obec Liptovský Trnovec program obce na rok 2021
neuplatňovala.

11. Návrh uznesenia

a) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie „Stanovisko k záverečnému účtu obce hlavného
kontrolóra za rok 2021“.
b) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora o overení účtovnej závierky za
rok 2021.
c) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok
2021 bez výhrad.
d) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na
tvorbu rezervného fondu najmenej vo výške 10 % v sume 3.121,00 EUR.

Prílohy:
•

Čerpanie finančného rozpočtu obce Liptovský Trnovec za rok 2021
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