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Záverečný účet Obce Krivany za rok 2021
1. Rozpočet obce na rok 2021
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok
2021. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7, zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
V súlade s § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet
obce Krivany na rok 2021 zostavený v členení na:
a) bežný rozpočet (bežné príjmy a bežné výdavky),
b) kapitálový rozpočet (kapitálové príjmy a kapitálové výdavky),
c) finančné operácie.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 26.11.2020 uznesením číslo
202/2020.
Rozpočet bol zmenený trikrát:
- prvá zmena schválená dňa 21.06.2021 starostom obce- rozdelenie poistného.
- druhá zmena schválená dňa 30.08.2021 uznesením číslo 273/2021.
- tretia zmena schválená dňa 02.12.2021 uznesením číslo 285/2021.

Rozpočet obce k 31.12.2021 v €
Schválený rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Prebytok rozpočtu obce

1 364 950,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
1 731 891,00

1 313 226,00
0,00
2 484,00
49 240,00
1 364 950,00

1 441 744,00
139 603,00
101 304,00
49 240,00
1 731 891,00

429 883,00
66 200,00
42 270,00
826 597,00
0,00

603 913,00
255 691,00
45 690,00
826 597,00
0,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 obce
Schválený rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021
% plnenia
po poslednej zmene
1 682 651,00
1 795 733,11
106,72
Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 682 651,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume 1 795 733,11 €, čo predstavuje 106,72 % plnenie.
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Skutočnosť pri plnení celkových príjmov bola vyššia takmer o 113 000,00 € prevažne z toho
dôvodu, že bol vyšší príjem a to: daň z príjmu fyzických osôb a príjem dotácií zo štátneho
rozpočtu na školu.

1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021
% plnenia
po poslednej zmene
1 441 744,00
1 567 026,32
108,69
Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 441 744,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
1 567 026,32 €, čo predstavuje 108,69 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok 2021
Skutočnosť k 31.12.2021
% plnenia
po poslednej zmene
501 900,00
571 897,58
113,94
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 460 000,00 € z výnosu dane z príjmov boli
31.12.2021 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 512 821,24 €, čo predstavuje plnenie na
111,48 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 26 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 37 307,34 €, čo
predstavuje plnenie na 143,49 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 29 986,32 €, príjmy
dane zo stavieb boli v sume 7 321,02 €.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 1 200,00 € bolo uhradených 1 755,50 €, čo je 146,29 % plnenie.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 200,00 € bolo uhradených 10,00 €, čo je 5,00 % plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 14 500,00 € bolo uhradených 20 003,50 €, čo je 137,96 % plnenie, pretože
sa vybrali aj nedoplatky z minulých rokov.
V tomto roku boli uhradené vo výške 13 294,95 € - nedoplatky z minulých rokov týkajúce
sa dane z nehnuteľnosti, poplatkoch za psa a poplatkoch za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad. Jedná sa o roky 2010-2020.
Obec eviduje pohľadávky k 31.12.2021 v celkovej výške 18 073,24 € a to nasledovne:
daň z nehnuteľnosti vo výške 3 891,78 €,
poplatky za psa 812,00 €,
poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 13 369,46 €.
b) nedaňové príjmy
Schválený rozpočet na rok 2021
Skutočnosť k 31.12.2021
% plnenia
po poslednej zmene
73 272,00
58 801,90
80,25
Príjmy z prenájmu a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 39 101,00 € bol skutočný príjem v sume 34 281,04 €, čo je 87,67 %
plnenie.
Ide o tieto príjmy:
* z prenajatých pozemkov - prenájom pozemku Orange vo výške 497,91 €.
* príjem z prenajatých bytov nad obecným úradom, rómskych bytov a 12 BD Nachajky vo
výške 33 783,13 €.
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 33 171,00 € bol skutočný príjem v sume 22 549,42 €, čo je plnenie vo
výške 67,98 % .
Ide o tieto príjmy:
* správne poplatky 1 739,00 €,
* príjem na kultúrny rozvoj 4 130,11 €,
* poplatky za služby poskytované obcou vo výške 15 067,98 €
Poplatky za služby poskytované obcou sú nasledovne:
* poplatky prenájom, plyn, elektrina, voda, čistenie obrusov a upratovanie priestorov KD,
* poplatky za vydané potvrdenia,
* poplatky za prenájom chladiarenského zariadenia a domu nádeje,
* poplatky za vývoz stavebného odpadu z obce,
* poplatky za stravu od dôchodcov a je dovoz,
* poplatky za vydanie potvrdenia o platnosti SHR,
* poplatok za pridelenie súpisného čísla,
* poplatok za potvrdenie o veku stavby,
* poplatky za vyhlásenie v miestnom rozhlase,
* poplatky za prevoz materiálu autom Avia pre občanov
* poplatky za prenájom vývarovňa ML za vodu, elektrinu a plyn,
* poplatky za vstup firmy na cintorín
c) iné nedaňové príjmy
Schválený rozpočet na rok 2021
Skutočnosť k 31.12.2021
po poslednej zmene
1 000,00
1 971,44
Jedná sa o príjem vrátky z dobropisov a RZZP.

% plnenia
197,14

d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných 866 472,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 936 326,84 €, čo
je 108,06 % plnenie.
Poskytovateľ
Suma v €
Účel
dotácie
MV SR
546 475,00 Dotácia na prenesené kompetencie
MV SR
3 602,00 Dotácia na dopravné
MV SR
5 811,00 Dotácia na vzdelávacie poukazy
MV SR
4 331,00 Dotácia MŠ prípravka
ÚPSVaR
43 340,60 Dotácia na stravu HN
ÚPSVaR
2 191,20 Dotácia školské potreby
MV SR
6 400,00 Dotácia sociálne znevýhodnené prostredie
MV SR
3 442,00 Dotácia na učebnice prvouky
MV SR
33 103,84 Dotácia na MPC ZŠ
MV SR
31 350,06 Dotácia na MPC MŠ
MV SR
3 200,00 Dotácia - letná škola
MV SR
12 192,00 Dotácia asistent učiteľa
MV SR
5 094,00 Dotácia moderná škola
MV SR
1 500,00 Dotácia rozvojové projekty
MV SR
3 205,00 Dotácia na špecifiká
ÚPSVaR
8 411,97 Dotácia na projekt CNTP - HR,BE
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Obvodný úrad Prešov
300,72 Dotácia odmena skladníka CO
ÚPSVaR
1 825,16 Dotácia na projekt CNTP – DO,PE
Krajský úrad ŽP
121,71 Dotácia vodná správa, ochrana ovzdušia
MK SR
40 000,00 Dotácia kaštieľ strecha
Fond na podporu umenia
2 860,00 Dotácia na HTFF 2021
Environmentálny fond
1 088,13 Dotácia - recyklačný fond
IA MPSVaR
2 295,90 Dotácia na národný projekt TSP odmeny
IA MPSVaR
6 461,03 Dotácia na národný projekt TSP 2020
IA MPSVaR
24 485,35 Dotácia na národný projekt TSP 2021
ÚPSVaR
507,13 Dotácia na výkon osobitného príjemcu
ÚPSVaR
54 914,82 Dotácia - dávky rómov v HN
Dobrovoľná požiarna
3 000,00 Dotácia na materiálno - technické zabezpečenie
ochrana SR
DHZO
ÚPSVaR
13 902,94 Dotácia na projekt HRADY
MV SR
409,86 Dotácia REGOB - evidencia obyvateľstva
MV SR
27,60 Dotácia register adries - evidencia obyvateľstva
MV SR
20 985,00 Dotácia na celoplošné testovanie
SIEA
855,58 Dotácia – nízkouhlíková stratégia
ŠÚ SR
3 731,55 Dotácia ŠODB
MPSV a R
10 410,03 Dotácia na projekt MOPS 2020
MPSV a R
25 405,80 Dotácia na projekt MOPS 2021
MPSV a R
8 945,36 Dotácia na projekt MOPS 2021 BBB3
Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
K 31.12.2021 bol zostatok nevyčerpaných trnasférov vo výške 40 300,00€ a budú čerpané
v roku 2022.

2. Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2021
% plnenia
2020 po poslednej zmene
139 603,00
83 195,25
59,59
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 139 603,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume 83 195,25 €, čo predstavuje 59,59 % plnenie.
Skutočnosť plnenia kapitálových príjmov nebola naplnená do výšky rozpočtu hlavne z toho
dôvodu, že obec v roku 2021 nerealizovala výstavbu chodníka do rómskej osady. Obci nebola
dotácia vo výške 50.888 .- € poskytnutá na tento účel.
Granty a transfery
Všetky kapitálové príjmy sa týkali poskytnutých grantov a transferov.
Poskytovateľ
Suma v €
Účel
dotácie
MK SR
12 000,00 Dotácia kaštieľ a park revitalizácia
pamiatkového objektu
MŽP SR
70 480,25
Dotácia - tepelné čerpadlo v kultúrnom dome
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3. Príjmové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok 2021 po Skutočnosť k 31.12.2021
% plnenia
poslednej zmene
101 304,00
145 511,54
143,64
Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 101 340,00 € bol skutočný príjem
k 31.12.2021 v sume 145 511,54 €, čo predstavuje 143,64 % plnenie.
Jedná sa tieto finančné operácie:
712,64
Čerpanie dotácie z roku 2020 dopravné škola
800,00
Čerpanie dotácie z roku 2020 rozvojový projekt
9 000,00
Čerpanie dotácie z roku 2020 kaštieľ príprava obnovy objektu
9 487,36
Čerpanie dotácie z roku 2020 prenesené kompetencie škola
1 984,49
Čerpanie dotácie z roku 2020 SODB
29 180,40
Čerpanie dotácie z roku 2020 strava HN škola
74 346,65
Čerpanie rezervného fondu v roku 2021
20 000,00
Prijatá finančná zábezpeka STAV MAJO - byty
Obec použila aj čerpanie rezervného fondu vo výške 74 346,55 € na základe uznesenia
obecného zastupiteľstva číslo 272/2021 zo dňa 30.8.2021 a použila ho nasledovne:
37 645,68 € kaštieľ obnova strechy,
2 208,00 € externý manažment tepelné čerpadlo KD,
14 658,74 € rekonštrukcia MK ul. Pod Huru,
7 644,74 € rekonštrukcia MK ul. Zámocká,
5.790.00 € nákup traktorová kosačka JOHN DEERE,
2 690,00 € kaštieľ projektová dokumentácia revitalizácia parku,
3 709,49 € práce tepelné čerpadlo KD

4. Príjmy rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou ZŠ s MŠ
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok 2021 po Skutočnosť k 31.12.2021
% plnenia
poslednej zmene
49 240,00
62 929,78
127,80
Z rozpočtovaných príjmov 49 240,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 62 929,78 €,
čo predstavuje 127,80 % plnenie.
Jedná sa o tieto príjmy: réžia, poplatky ŠKD, poplatky MŠ, poplatky CVČ, poplatky za
stravu, poplatky za energie, bonus preplatok ZP DOVERA, z refundácie projektov ÚPSVaR
a iné ostatné príjmy.
Kapitálové príjmy
Kapitálové príjmy rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou nemala.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 obce
Schválený rozpočet na rok 2021 po
Skutočnosť k 31.12.2021
% plnenia
poslednej zmene
905 294,00
838 840,35
92,66
Z rozpočtovaných výdavkov 905 294,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
838 840,35 €, čo predstavuje 92,66 % plnenie.
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1. Bežné výdavky obce
Schválený rozpočet na rok 2021 po Skutočnosť k 31.12.2021
% plnenia
poslednej zmene
603 913,00
620 947,10
102,82
Z rozpočtovaných bežných výdavkov603 913,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
620 947,10 €, čo predstavuje 102,82 % plnenie.
Čerpanie bežného rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie:
Funkčná klasifikácia
Rozpočet Skutočnosť
% plnenia
Výkonné a zákonodarné orgány
250 251,00
230 954,70
92,29
Finančná a rozpočtové záležitosti
2 500,00
3 447,92
137,92
Transakcie verejného dlhu
1 225,00
957,31
78,15
Policajné služby
22 970,00
14 903,78
64,88
Ochrana pred požiarmi
6 060,00
4 584,65
75,65
Verejný poriadok a bezpečnosť inde
24 683,00
25 381,78
102,83
neklasifikované
Cestná doprava
20 950,00
23 299,07
111,21
Cestovný ruch
2 000,00
0,00
0,00
Nakladanie s odpadmi
28 388,00
32 700,31
115,19
Ochrana prírody a krajiny
4 500,00
580,00
12,89
Rozvoj obcí
3 000,00
4 243,95
141,47
Zásobovanie vodou
100,00
0,00
0,00
Verejné osvetlenie
6 000,00
9 794,71
163,25
Bývanie a občianska vybavenosť inde
22 740,00
18 537,14
81,52
neklasifikovaná
Rekreačné a športové služby
4 500,00
3 280,25
72,89
Kultúrne služby
120 522,00
116 994,08
97,07
Vysielacie a vydavateľské služby
600,00
559,54
93,26
Náboženské a iné spoločenské služby
1 750,00
943,15
53,89
Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné
0,00
640,88
0,00
Vedľajšie služby v rámci niž. sekund. vzdel.
0,00
29 180,40
0,00
Staroba
9 140,00
6 227,88
68,14
Nezamestnanosť
10 674,00
9 554,89
89,52
Sociálna pomoc občanom v hmotnej
60 360,00
84 180,71
139,46
a sociálnej núdzi
Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované
1 000,00
0,00
0,00
Spolu
603 913,00
620 947,10
102,82
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
a) Rozbor podľa funkčnej klasifikácie:
Výkonné a zákonodarné orgány - výdavky vo výške 230 954,70 €:
Mzdy, odmeny a odvody zamestnancov obce, nemocenské dávky, cestovné náhrady.
Poplatky za elektrickú energiu obecný úrad, sýpka, vodojem a kaštieľ, za vodu, stočné,
koncesionárske poplatky, telefón, mobil,
Materiál a služby COVID 19: dezinfekcie, strava, odmeny a materiál potrebný na celoplošné
testovanie, ktoré zabezpečovala obec.
Kancelárske potreby: kancelársky papier, kancelárske potreby, tlačivá a pod.,
Materiál OcU: čistiace a hygienické potreby na OcU a do KD, materiál pre údržbu a opravy
budovy a okolia OcÚ, kotolne OcU, chemické postreky, okrasné kvety okolo –terasa OcU,
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prenájom náradia pri prácach, pracovné náradie, OOP pre pracovníkov OcU §10 a 12,
reklamné tabule pri realizácií projektov a iné.
Knihy, noviny, časopisy: za knihu čo má vedieť mzdová účtovníčka, dane a účtovníctvo
publikácie, za predané knižné tituly Lazoríka.
Paliva: nákup štiepky na obecný úrad, poplatok za plyn obecný úrad a kaštieľ.
Reprezentačné výdavky obce: občerstvenie OZ, káva, čaj, voda a iné.
Povinné zmluvne poistenie: AVIA kontajner, prívesný vozík, Roomster, Citroen.
Výpočtová technika-údržba: zmluvný servis kopírka bizhub, za programy update do všetkých
PC na obecnom úrade, poplatky za internetové prístupy samosprávy, za systémové podpory
programov, servisné práce počítačov na OcU a KD, za program kataster, oprava internetu.
Údržba budov a ich častí: čistenie kanalizácie na OcU.
Školenia, kurzy, semináre: poplatky školenia, semináre a videoškolenia.
Výdavky z dotácia na celoplošné testovanie: čistiace potreby a materiál na celoplošné
testovanie, úhrada za služby –testovanie, odvoz odpadu.
Revízie kontroly a zariadení: servis a revízia požiarnych zariadení, servis a revízia
poplašných systémov OcU a KD, revízia požiarnych vodovodov, čistenie komínov.
Štúdie, monitorovacie správy: Za vypracovanie podkladov k projektom kaštieľ, znalecký
posudok k majetko - právnemu vysporiadaniu pozemkov, verejné obstarávanie nájomné byty,
za spracovanie monitorovacích správ u jednotlivých projektov, spracovanie podkladov
Eurovelo, statický posudok oporný múr kaštieľ, poplatok pracovná zdravotná služba,
znalecký posudok MK Pod Koscelcom, verejné obstarávanie tepelné čerpadlo KD, vytýčenie
NN pri kaštieli, verejné obstarávanie nadstavba bytov nad OcU, vypracovanie rozpočtov
stojiská zberný dvor.
Právne služby: za právne služby.
Geometrické plány:
Výškopisné a polohopisné zameranie kaštieľ, potok, výškopisné a polohopisné zameranie
pred ZŠ pre projekt kanalizácie, zameranie trasy vodovodu od ZŠ smerom na Lipany,
vytýčenie ciest parcely č. 201/2 a 739/6, vytýčenie časti parcely č. 323/1, vytýčenie
elektrických stĺpov.
Poštovné služby: poštovné poplatky a kolky, poplatky za šekovú knižku, poplatok za
diaľničnú známku, poplatok za notársku zápisnicu, poplatok za výpis z registra trestov,
poplatok za žiadosť FNPU, poplatok vinkulácia ŠFRB, poplatok za rádiové frekvencie,
poplatky za GPS, licenčný poplatok za hrabové miesta, poplatok za služby majiteľa cenných
papierov.
Stravovanie zamestnancov: poplatky za stravu zamestnancov obce.
Poistenie obecných budov: jedna sa o poistenie majetku obce a to – poistenie zmena
palivovej základne budovy obecného úradu, poistenie budovy triedičky, poistenie budovy
obecného úradu, kultúrneho domu, šatne na ihrisku, rómske nájomné domy, nadstavba bytov
nad obecným úradom a poistenie cením na OcU, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
poskytovateľom sociálnych služieb, poistenie rozšírenie kapacity materskej školy, poistenie
požiarnej zbrojnice, poistenie kaštieľa.
Vrátenie príjmov z minulých rokov: vrátka dotácie nevyčerpanej dotácie sčítanie obyvateľov
domov a bytov.
Odmeny SODB: odmeny pre zamestnancov, ktorí vykonávali SODB.
Odmeny poslancov a členov komisií: odmeny za rok 2020 boli vyplatené vo výplatnom
termíne december 2020, ktoré sú zaúčtované v januári 2021.
Odmeny na základe dohody o vykonaní práce: odmeny pri vykonávaní externého
manažmentu vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie. (refundácia týchto odmien bola
v roku 2022)
Bežné transfery: príspevky na CVČ do iných obcí, príspevky spoločnej úradovni na stavebné
konanie, ochrana prírody a krajiny, členské príspevky (ZMOS, RVC, ZOHT, mimoriadne
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členské DCOM, separovaný zber, poplatok koordinácia aktivít ZMOS, poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce pre o. z. ZRPŠ Krivany).
Finančná a rozpočtové záležitosti - výdavky vo výške 3 447,92 €:
Poplatky banke za vedenie bankových účtov obce, poplatky za vklad a výber v hotovosti,
poplatky za výpisy z účtov obce.
Audítorské služby – za overenie individuálne účtovnej závierky k 31. decembru 2020
a overenie konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správa za rok 2020.
Transakcie verejného dlhu – výdavky vo výške 957,31 €:
splátky úrokov súvisiacich s poskytnutím úveru zo SZRB na rekonštrukciu miestnych
komunikácií (ukončené 30.6.2021) a splátky úrokov súvisiacich s poskytnutím úveru
v súvislosti s kúpou kaštieľa v obci.
Policajné služby - výdavky vo výške 14 903,78 €:
výdavky súvisiace s projektom miestna poriadková služba t. j. mzdy, odvody, nákup
ochranných a pracovných pomôcok, externý manažment tohto projektu. Jedná sa o nový
projekt MPS, ktorý začal od 1.8..2021. (BBB3)
Ochrana pred požiarmi - výdavky vo výške 4 584,65 €:
za elektrickú energiu a vodu v budove požiarnej zbrojnice, PHM vozidlá PO, servis, údržba
a opravy požiarnych vozidiel, materiál pre požiarnikov, štartovné a občerstvenie DHZ,
odmena požiarneho technika. Ďalej sú to výdavky z dotácie pre DHZ na zabezpečenie
materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre
členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup
náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá.
Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované – výdavky vo výške 25 381,78 €:
výdavky súvisiace s projektom miestna poriadková služba t. j. mzdy, odvody, nákup
ochranných a pracovných pomôcok, externý manažment tohto projektu. Jedná sa o projekt
MPS, ktorý trval do 30.6.2021.
Cestná doprava - výdavky vo výške 23 299,07 €:
Výdavky materiál na cestnú dopravu: na pílky, záhadné nožnice, hnojivo na ovocné
stromčeky, rašelina a farby na verejné priestranstvo, struny do kosačky, zachytávacie mreže
na miestne komunikácie.
Výdavky mazivá, oleje a PHM: na mazivá, brzdoví kvapalina, oleje a prevodový olej,
štartovací olej, zmes do odstrekovačov, aditív, nemrznúca zmes do zariadení, ktoré sú
majetkom obce ako aj PHM do Roomster, Citroen, AVIA, snehová fréza, motorová píla,
krovinorez, strunové kosačky, traktorová kosačka.
Výdavky servis, údržba, opravy: brzdný valec, zrkadlo batéria na AVIU, ročná prehliadka
a prezutie CITROEN,
remene, hadice, spínače lanko, batérie a opravy kosačky,
automechanické práce ROOMSTER.
Výdavky údržbu opravy MK: oprava, úprava cesty, zemné výkopové práce.
Výdavky údržbu MK a verejných priestranstiev: zimná údržba miestnych komunikácií
v obci – odhŕňanie snehu, priemyselná posypová soľ, betónová šachta Nachajky, betón na
stĺpy verejného osvetlenia, materiál, zemné výkopové práce pri odvodení bytovky za OcU,
predlžovacie odvodňovacieho kanála OcU, kamenivo na úpravu cesty za bytovku, zemné
výkopové práce pri zavážaní hliny vodojem – zasypávanie akumulačnej nádoby,
Cestovný ruch - výdavky vo výške 0,00 €:
na tejto funkčnej klasifikácií neboli žiadne výdavky.
Nakladanie s odpadmi - výdavky vo výške 32 700,31 €:
Nákup odpadových nádob, odvoz všetkých druhov odpadu z obce ako aj likvidácia
biologického odpadu.
Ochrana prírody a krajiny - výdavky vo výške 580,00 €:
Čistenie koryta potoka.
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Rozvoj obcí - výdavky vo výške 4 243,95 €:
mzdy, odmeny, odvody pracovníkov, ktorí boli zamestnaný na projekt z ÚPSVaR cesta na trh
práce. Ich pracovný pomer končil 8.12.2020. Mzdy za mesiac december 2020 im boli
vyplatené v 1/2021.
Nákup pracovného náradia pre pracovníkov aktivačnej činnosti (§10,§12).
Práce a materiál - rozšírenie kanalizácie ul. Železničná.
Zásobovanie vodou - výdavky vo výške 0,00.- €:
na tejto funkčnej klasifikácií neboli žiadne výdavky.
Verejné osvetlenie - výdavky vo výške 9 794,71 €:
spotreba elektrickej energie na verejnom osvetlení v obci, údržba verejného osvetlenia.
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná - výdavky vo výške 18 537,14 €:
Oprava vody v 12 BD Nachajky, opravy kotla, vodomeru, radiátorov a nastavenie okien byty
nad OcU, dezinsekcia a deratizácia RO bytov riadna aj opakovaná, čistenie kanalizácie v RO,
likvidácia tekutého odpadu v RO, správa bytov RO, a bytov nad OcU a oprava WC v RO
bytoch.
Ďalej sú to splátky úrokov z úveru ŠFRB byty nad OcU a 12 BD Nachajky 370/26A.
Rekreačné a športové služby - výdavky vo výške 3 280,25 €:
elektrická energia a voda v budove futbalových šatni, materiál pri údržbe budovy FK –
skutky, štítky, visiaci zámok, zavlažovacia pištoľ, vápno a fólia na ihrisko.
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na činnosť I. FK.
Kultúrne služby - výdavky vo výške 116 994,08 €:
Mzdy a odvody a ostatné výdavky na 4 zamestnancov zamestnaných na projekt HRADY
z UPSVaR od 1.7.2021 do 31.10.2021.
Elektrická energia, voda a plyn v kultúrnom dome, obnova strechy kaštieľa z dotácie
a vlastných finančných prostriedkov. Ďalej výdavky spojené s podujatím HTFF (vlastné aj z
poskytnutej dotácií z FNPU), výdavky na kultúrne podujatia: krivianska kosa, krivianska
kopačka, podujatie výstup na Demjanku, natáčanie KAPURA, beh Demjankou, mikulášske
balíčky, tabletky do myčky riadu v KD, výdavky na správu www stránky obce.
CĽK - drevoskrutky, naftalín, fermež, materiál na amfiteáter, bochemit, štetce.
Kaštieľ – svetla do kaštieľa, betón, piesok a stavebný materiál oporný múr kaštieľ, zemné
výkopové práce, elektroinštalačné práce, materiál brána do kaštieľa, zemné práce,
prepožičanie náradia, prenájom zbíjacieho kladiva.
Výdavky na externý manažment tepelné čerpadlo KD.
Vysielacie služby – výdavky vo výške 559,54 €:
Výdavky na údržbu miestneho rozhlasu v obci.
Náboženské a iné spoločenské služby - výdavky vo výške 943,15 €:
Elektrická energia, plyn, voda v dome smútku, dekontaminácia domu nádeje.
Nižšie sekundárne vzdel. všeobecné s bežnou starostl. - výdavky vo výške 640,88 €:
Vrátenie nevyčerpanej dotácie na cestovné - škola.
Vedľajšie služby v rámci nižšieho sekund. vzdel. - výdavky vo výške 29 180,40 €:
Vrátenie nevyčerpanej dotácie strava HN - škola.
Staroba - výdavky vo výške 6 227,88 €:
Poplatok za digi v dennom stacionári, vianočné balíčky pre dôchodcov, doplatok do stravy
dôchodcom, príspevok obce na spoločnú úradovňu opatrovateľskej služby.
Nezamestnanosť - výdavky vo výške 9 554,89 €:
Mzdy a odvody a ostatné výdavky na 2 zamestnancov zamestnaných na projekt Cesta na trh
práce z UPSVaR od 1.7.2021 do 31.12.2021.
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi - výdavky vo výške 84 180,71 €:
Mzdy, odmeny a odvody terénneho sociálneho pracovníka a asistenta terénneho sociálneho
pracovníka zamestnaných na projekt, ktorý je plne financovaný IA MPSVaR SR, cestovné,
telefón a kancelárske potreby týchto pracovníkov.
Ďalej to boli výdavky - sociálne dávky rómov v hmotnej núdzi.
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Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované - výdavky vo výške 0,00 €:
na tejto funkčnej klasifikácií neboli žiadne výdavky.
b) Rozbor významných položiek bežného rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 160 271,00 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2021 v sume
151 468,14 €, čo predstavuje 94,51 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov
obecného úradu, pracovníkov zamestnaných na
projekt „Cesta na trh práce“
prostredníctvom ÚPSVaR, pracovníkov zamestnaných na
projekt „Zapojenie
nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva v roku 2021“ prostredníctvom ÚPSVaR,
pracovníkov zamestnaných v rámci národného projektu „ Podpora a zvyšovanie kvality
terénnej sociálnej práce a pracovníkov zamestnaných na projekt miestna občianska
poriadková služba.
Poistné a príspevok do poisťovni
Z rozpočtovaných výdavkov 58 806,00 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2021 v sume
56 322,83 €, čo predstavuje 95,78 % plnenie. Patria sem poistné a príspevky do poisťovni z
miezd pracovníkov obecného úradu, pracovníkov zamestnaných na projekt „Cesta na trh
práce“ prostredníctvom ÚPSVaR, pracovníkov zamestnaných na
projekt „Zapojenie
nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva v roku 2021“ prostredníctvom ÚPSVaR,
pracovníkov zamestnaných v rámci národného projektu „ Podpora a zvyšovanie kvality
terénnej sociálnej práce a pracovníkov zamestnaných na projekt miestna občianska
poriadková služba.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 322 921,00 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2021 v sume
333 643,41 €, čo predstavuje 103,32 % plnenie.
Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obecného úradu ako sú: cestovné náhrady,
energie, poplatky za vodu a plyn, koncesionárske poplatky, poplatky za telefón, materiál
a služby COVID 19, kancelárske potreby všeobecný materiál, výdavky za štiepku, údržba
budov a výpočtovej techniky, poistenie obecného majetku, školenia, revízie a kontroly
zariadení, štúdie, monitorovacie správy, geometrické plány, poštovné, stravovanie
zamestnancov, vrátenie príjmov z minulých rokov, poistenie majetku obce, odmeny na
dohodu o vykonaní práce, údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev, servis
údržba a opravy strojov a techniky, likvidácia všetkých druhov odpadu a nákup odpadových
nádob do obce, výdavky na rozšírenie kanalizácie na ul. Železničná, údržba verejného
osvetlenia, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby, obnova
strechy na budove kaštieľa, na kultúrne a športové podujatia, správu web stránky obce,
výdavky pre dôchodcov.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 48 200,00 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2021 v sume
64 820,80 €, čo predstavuje 134,48 % plnenie. Jedná sa o finančné prostriedky na CVČ od
iných obcí, transfery na spoločnú úradovňu, rôzne členské príspevky, poskytnutie dotácií
z rozpočtu obce, dávky rómov.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami – splátky úrokov z úveru SZRB, ŠFRB.
Z rozpočtovaných výdavkov 6 085,00 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2021 v sume 2 761,76
€, čo predstavuje 845,39 % plnenie.
Jedná sa o splátky úrokov z úveru poskytnutého na rekonštrukciu miestnych komunikácií
v obci (splátky úrokov a úveru ukončené 30.6.2021), splátky úrokov z úveru na kúpu kaštieľa
a splátky úrokov z úveru na výstavbu bytov nad obecným úradom a 12 BD Nachajky
370/26A.
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2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok 2021 po
poslednej zmene
255 691,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

152 168,92

59,51

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 255 691,00 € boli skutočné výdavky k 31.12.2021
vo výške 152 168,92 €, čo predstavuje 59,51 % plnenie.
Čerpanie kapitálového rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie:
Funkčná klasifikácia
rozpočet
skutočnosť
Výkonné a zákonodarne orgány
1500,00
4 655,00
Cestná doprava
76 611,00
26 809,18
Nakladanie s odpadmi
39 500,00
5 820,00
Znižovanie znečisťovania
6 750,00
1 750,00
Ochrana prírody a krajiny
5 790,00
5 790,00
Rozvoj obci
10 450,00
475,00
Rekreačné a športové služby
0,00
1 200,00
Kultúrne služby
104 590,00
98 719,74
Sociálna pomoc občanom v hmotnej
10 500,00
6 950,00
a sociálnej núdzi
Spolu
255 691,00
152 168,92

% plnenia
310,33
34,99
14,73
25,93
100,00
4,55
0,00
94,39
66,19
59,51

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
Kúpa pozemku od firmy BESTYL vo výške 1 500,00 € (KZ 41-vlastné zdroje).
Zakúpenie strojov a zariadení na OcU vo výške 2 315,00 € (KZ 41-vlastné zdroje):
teleskopická motorová píla, búracie kladivo, kalové čerpadlo, rozhlasová ústredňa na ihrisko,
prenosné ozvučenie s taškou.
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v celkovej výške 26 809,18 € (KZ 41-vlastné
zdroje vo výške 4 505,70 € + KZ 46- rezervný fond vo výške 22 303,48 € ):
Rekonštrukcia MK ul. Zámocká práce naviac v sume 4 505,70 €.
Rekonštrukcia MK ul. Pod Huru v sume 14 658,74 €.
Rekonštrukcia MK ul. Zámocká v sume 7 644,74 €.
Projektová dokumentácia zberný dvor vo výške 5 340,00 € (KZ 41-vlastné zdroje).
Projektová dokumentácia stojiská na zberné nádoby vo výške 480,00 € (KZ 41-vlastné
zdroje).
Projektová dokumentácia kanalizácie rómska osada vo výške 1 750,00 € (KZ 41-vlastné
zdroje).
Zakúpenie traktorovej kosačky JOHN DEERE vo výške 5 790,00 € (KZ 46-rezervný
fond).
Projektová dokumentácia vodovod ul. Pod Huru vo výške 475,00 € (KZ 41-vlastné
zdroje).
Projektová dokumentácia modernizácia športového areálu vo výške 1 200,00 € (KZ 41vlastné zdroje).
Projektová dokumentácia revitalizácia pamiatkového objektu park vo výške 14 690,00 €
(KZ 41-vlastné zdroje vo výške 2 690,00 € + KZ 111- dotácia vo výške 12 000,00 €).
Projektová dokumentácia kaštieľ príprava obnovy objektu vo výške 9 840,00 € (KZ 41vlastné zdroje vo výške 840,00 € + KZ 111- dotácia vo výške 9 000,00 €).
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Tepelné čerpadlo v kultúrnom dome vo výške 74 189,74 € (KZ 46- rezervný fond vo
výške 3 709,49 € + KZ 1AA1 dotácia z EU vo výške 63 061,280 € + KZ 1AA2 dotácia zo ŠR
vo výške 7 418,97€).
Projektová dokumentácia komunitné centrum vo výške 6 950,00 € (KZ 41-vlastné
zdroje).

3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok 2021 po
Skutočnosť k 31.12.2021
% plnenia
poslednej zmene
45 690,00
65 724,33
143,85
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 45 690,00 € bolo skutočne čerpané
k 31.12.2021 v sume 65 724,33 €, čo predstavuje 143,85 % plnenie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 15 600,00 € na splácanie istiny
z prijatého úveru zo SZRB na kúpu kaštieľa s priľahlými pozemkami bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2021 v sume 15 600,00 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 12 420,00 € na splácanie istiny
z prijatého úveru zo SZRB na rekonštrukciu miestnych komunikácií bolo skutočne čerpané
k 31.12.2021 v sume 12 417,02 €, čo predstavuje 99,98 % plnenie.
Úver zo SZRB na rekonštrukciu miestnych komunikácií bol k 30.6.2021 splatený.
Z výdavkových finančných operácií obec vrátila finančnú zábezpeku firme STAV MAJO,
ktorú firma zaplatila pri verejnom obstarávaní stavby Nájomná bytový dom – 12 b. j. v obci
Krivany v roku 2021 vo výške 20 000,00 €.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 10 130,00 € na splácanie istiny
z prijatého úveru zo ŠFRB na kúpu 12 BD Nachajky 370/26A bolo skutočne čerpané
k 31.12.2021 v sume 10 081,53 €, čo predstavuje 99,52 % plnenie.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 7 540,00 € na splácanie istiny z prijatého
úveru zo ŠFRB na výstavbu bytov nad obecným úradom bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 7 625,78 €, čo predstavuje 101,14 % plnenie.

4. Výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou ZŠ s MŠ
Schválený rozpočet na rok 2021 po
poslednej zmene
826 597,00

Skutočnosť k 31.12.2021
875 167,83

% plnenia
105,88

Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok 2021
Skutočnosť k 31.12.2021
% plnenia
po poslednej zmene
0,00
0,00
0,00
Kapitálové výdavky rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou ZŠ s MŠ nemala.

Škola (funkčná klasifikácia 9211)
Normatív
Prebytok 2020
ZŠ vlastné príjmy

Poskytnuté FP

Vyčerpané FP

Zostatok FP

546 475,00
9 487,36
144,20

529 852,56
9 487,36
144,20

16 622,44
0,00
0,00
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MPC- vl.príjmy presun
2 700,00
2 700,00
0,00
Spolu:
558 806,56
542 184,12
16 622,44
Zostatok finančných prostriedkov v sume 16 622,44 Eur, bol 30.12.2021 prevedený
na účet obce.

Plnenie rozpočtu (str.100) + vlastné príjmy
Rozpočet 2021
Mzdy a odvody
Odmeny z iných príjmov
DDP
Cestovné náhrady
Energie
Vodné, stočné
Poštovné
Telefón, mobil
Inventár
Čistiace prostriedky
Kancelárske potreby
Knihy, časopisy, učebnice

Schválený
446 656,00
0,00
3 000,00
450,00
2 000,00
600,00
150,00
700,00
2 000,00
2 460,00
2 550,00
10 640,00

Upravený
446 656,00
0,00
3 000,00
450,00
2 000,00
600,00
150,00
700,00
2 000,00
2 460,00
2 550,00
10 640,00

Skutočnosť
478 455,00
18,90
3 180,00
5,80
2 713,23
445,01
227,50
691,53
2 759,03
1 805,80
2 929,76
5 034,97

266,00

266,00

760,95

992,00
90,00
3 000,00
60,00
100,00
1 800,00
200,00
158,00
0,00
1 000,00
350,00
530,00
63,00
21 741,00
0,00
950,00

992,00
90,00
3 000,00
60,00
100,00
1 800,00
200,00
158,00
0,00
1 000,00
350,00
530,00
63,00
21 741,00
0,00
950,00

936,38
128,50
7 012,96
0,00
0,00
24,00
0,00
0,00
237,00
220,82
602,86
103,14
58,00
7 092,45
150,00
1 767,26

0,00

0,00

63,68

ZŤP

1 265,00

1 265,00

0,00

Doplatok k strave 55%

5 068,00

5 068,00

6 924,92

Poistné
Prídel do SF

1 316,00
2 900,00

1 316,00
2 900,00

1 173,45
3 526,84

Pracovné odevy, obuv
Softvér-prístup
Benzín do kosačky
Štiepka
Reprezentácia školy
Preprava žiakov-šk.akcie
Oprava inter. vybavenia
Údržba výpočt. techniky
Oprava tlačiarní, kopírky
Update Softvéru
Internet
Školenia, kurzy, semináre
Školské podujatia,súťaže
Popolček
Údržba prevádzky
Štúdie, expertízy, posudky
Poplatky banke
Manipulačné poplatky

15

Dohody

300,00

300,00

0,00

14,00

14,00

80,30

1 945,00

1 945,00

866,72

515 314,00

515 314,00

529 996,76

Schválený
0,00
0,00

Upravený
0,00
0,00

Skutočnosť
898,09
427,32

oprava prevádzkových
strojov

0,00

0,00

1 466,40

pracovné odevy
Štiepka
Internet
doplatok k strave 55%
Poistné
SF
spolu:

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

474,93
2 625,00
73,18
2 454,68
432,86
634,90
9 487,36

Reprezentácia školy – žiaci
cestovné
Nemocenské dávky
Spolu:

Plnenie rozpočtu (str.107) prebytok r. 2020
Rozpočet 2021
Energie
Vodné, stočné

DOTÁCIE – nenormatívne FP
Poskytnuté
FP
12 192,00
712,64
3 602,00
33 103,84
31 350,06
4 331,00

Vyčerpané
FP
12 192,00
71,76
1 940,24
33 103,84
31 350,06
4 331,00

Rozvojové projekty/Čítame radi
800,Mudre hranie 500,Podpora
vzdelávania 1000/

2 300,00

2 300,00

Rozvojový projekt /Modernejšia
škola/

5 094,00

5 092,30

43 340,60
2 191,20
5 811,00
6 400,00
3 442,00
3 200,00
3 205,00
160 275,34

21 324,80
2 174,60
5 811,00
6 400,00
3 442,00
3 200,00
3 205,00
35 938,60

Asistenti učiteľa
Dopravné - prebytok 2020
Dopravné
MPC-asistenti ZŠ
MPC-asistenti MŠ
MŠ 5. ročné deti

Strava HN
Školské potreby
Vzdelávacie poukazy
Znevýhodnené prostredie
Učebnice
Letná škola
Špecifiká
Spolu:
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vrátene
do ŠR
640,88

Zostatok
0,00
0,00
1 661,76
0,00
0,00
0,00
0,00

1,70

16,60

659,18

22 015,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 677,56

Prebytok finančných prostriedkov na dopravné vo výške 1 404,64 Eur a na stravu vo výške
22 015,80 Eur nebol vyčerpaný z dôvodu pandémických opatrení.
Uvedené finančné prostriedky boli 30.12.2021 prevedené na účet obce.

Materská ŠKOLA – ( funkčná klasifikácia 09111)

Od obce
Poplatky od žiakov
Presun
Spolu:

Poskytnuté FP

Vyčerpané FP

Zostatok

79 956,00
339,00
-15 020,37
65 274,63

64 935,63
339,00
0,00
65 274,63

15 020,37
0,00
-15 020,37
0,00

Schválený
73 070,00
550,00
40,00
120,00
271,00
3 011,00
165,00
20,00
60,00
180,00

Upravený
73 070,00
550,00
40,00
120,00
271,00
3 011,00
165,00
20,00
60,00
180,00

Skutočnosť
59 229,56
420,00
7,70
0,00
274,42
232,29
143,51
0,00
139,14
0,00

0,00

0,00

135,08

0,00

0,00

201,00

800,00
9,00

800,00
9,00

0,00
0,00

1 850,00

1 850,00

932,32

90,00
400,00
0,00
420,00
81 056,00

90,00
400,00
0,00
420,00
81 056,00

42,77
784,59
2 111,00
621,25
65 274,63

Čerpanie FP na materskú školu (str. 300):
Rozpočet 2021
Mzdy + odvody
Príspevok DDP
Cestovné
Vodné, stočné
Mobil
Inventár
Čistiace prostriedky
Hračky
Kancelárske potreby
Knihy, časopisy, učebnice
Prac. odevy, ochr.
Pomôcky
Softvér
Štiepka
Reprezentácia školy
Doplatok k strave 55%
Poistné
Prídel do SF
Odchodné
Nemocenské dávky
Spolu:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ – (funkčná klasifikácia 09603)

Od obce
Réžia
iné príjmy

Poskytnuté FP

Vyčerpané FP

Zostatok

42 036,00
19 372,61
76,87

42 031,54
19 372,61
76,87

4,46
0,00
0,00
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Príjem za stravu
40 364,89
39 490,08
874,81
Presun
12 834,85
12 834,85
0,00
Spolu:
114 685,22
113 805,95
879,27
Prebytok finančných prostriedkov za stravu vo výške 874,81 Eur, je súčasťou zostatku
potravinového účtu.
Prebytok finančných prostriedkov z rozpočtu obce je konečným zostatkom výdavkového účtu.

Plnenie rozpočtu na školskú jedáleň (str. 400) :
Rozpočet 2021
Mzdy + odvody

Schválený
51 978,00

Upravený
51 978,00

Skutočnosť
57 110,35

Príspevok DDP

200,00

200,00

405,00

171,00
4 558,00
200,00
400,00
600,00
57,00
280,00
20 000,00
1 000,00

171,00
4 558,00
200,00
400,00
600,00
57,00
280,00
20 000,00
1 000,00

0,00
7 243,13
179,20
3 415,63
817,48
721,96
409,03
39 490,08
342,44

540,00

540,00

250,80

Update softvéru
Školenie
Údržba prevádzky

39,00
92,00
0,00

39,00
92,00
0,00

48,00
35,00
1 070,18

Údržba prevádzky,
likvidácia odpadu

2 220,00

2 220,00

188,48

2 000,00
325,00
90,00

2 000,00
325,00
90,00

1 644,04
405,15
0,00

56,00

56,00

30,00

510,00
85 316,00

510,00
85 316,00

0,00
113 805,95

Cestovné
Energie
Telefón
Inventár
Čistiace prostriedky
Kancelárske potreby
Pracovné odevy, obuv
Potraviny z popl. od str.
Štiepka
Údržba prevádzkových
strojov

Doplatok k strave 55%
Prídel do SF
Dohody
Zdravotníckym
zariadeniam
Nemocenské dávky
Spolu:

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU – (funkčná klasifikácia 0950)
Príjem FP Čerpanie FP
Od obce
poplatky od žiakov
iné príjmy
Presun
Spolu:

861,00
1 372,00
69,21
-1 573,94
728,27
18

728,27
0,00
0,00
0,00
728,27

Zostatok
132,73
1 372,00
69,21
-1 573,94
0,00

Plnenie rozpočtu na CVČ (str. 800)
Rozpočet 2021
Kancelárske potreby
Knihy a časopisy
Preprava žiakov

Schválený
960,00
789,00
705,00

Upravený
960,00
789,00
705,00

Skutočnosť
368,00
118,20
0,00

Činnosť CVČ z fin.
prostriedkov obce

1 611,00

1 611,00

161,09

Poistné
od iných obcí
Spolu:

156,00
0,00
4 221,00

156,00
0,00
4 221,00

80,98
161,80
890,07

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – funkčná klasifikácia 0950
Rozpočet 2021
Od obce
poplatky od žiakov
presun
Spolu:

Čerpanie
14 980,00
1 035,00
1 059,46
17 074,46

Zostatok
0,00
0,00
0,00
0,00

Schválený
15 632,00
46,00
0,00
20,00

Upravený
15 632,00
46,00
0,00
20,00

Skutočnosť
16 553,22
17,40
17,40
11,45

182,00

182,00

344,52

70,00
530,00
16 480,00

70,00
530,00
16 480,00

130,47
0,00
17 074,46

Príjem
14 980,00
1 035,00
1 059,46
17 074,46

Plnenie rozpočtu na ŠKD (str. 200)
Rozpočet 2021
Mzdy + odvody
Kancelárske potreby
Knihy, časopisy
Činnosť ŠKD
Doplatok k strave 55%
Tvorba SF
Nemocenské dávky
Spolu:

Rekapitulácia:
Rozpočet 2021

vrátky do
ŠR

príjmy

výdavky

škola
škola MPC-vl.príjmy
dotácie
MŠ

556 106,56
2 700,00
160 275,34
65 274,63

539 484,12
2 700,00
135 938,60
65 274,63

ŠJ

114 685,22

113 805,95

879,27

CVČ
ŠKD
Spolu:

890,17
17 074,46
917 006,38

890,07
17 074,46
875 167,83

0,00
0,00
41 179,27

659,18

659,18

zostatok
16 622,44
0,00
23 677,56
0,00

Celkové čerpanie rozpočtu rozpočtovej organizácie je 875167,83 EUR.
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4. Prebytok/ schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021

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 nevyčerpané zdroje zo ŠR
40 300,00 € + tvorba FO byty 8 118,72 € ( tvorba-čerpanie)

Prebytok rozpočtu za rok 2021 / v súlade s §16 ods.6
zák. 583/2004 Z. z.
Príjmy z finančných operácií (145 511,54 obec + 485,49 škola)
Výdavky z finančných operácií

Rozdiel finančných operácií
Rozdiel po vylúčení zábez. TČ z finančných operácií
Hospodárenie obce - schodok za rok 2021
Celkové hospodárenie obce

1 629 956,10
1 567 026,32
62 929,78
1 496 114,93
620 947,10
875 167,83
133 841,17
83 195,25
83 195,25
0,00
152 168,92
152 168,92
0,00
- 68 973,67
+ 64 867,50
-48 418,72
16 448,78
145 997,03
65 724,33
+ 80 272,70
+ 72 956,70
+89 405,48
+89 405,48

Hospodárenie obce sa zisťuje 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, čo je rozdiel bežného a kapitálového
rozpočtu a za rok 2021 predstavuje prebytok vo výške 64 867,50 €.
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 hospodárenia prebytku v sume
64 867,50 € zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona vylučujú:
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 48 418,72 €, a to na:
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 16 622,44 €,
- cestovné v oblasti školstva v sume 1 661,76 €,
- nevyčerpaná dotácia strava HN škola 22.015,80 €,
- tvorba fondu opráv byty v obci v sume 8 118,72 €.
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Skutočné hospodárenie po vylúčení cudzích zdrojov za rok 2021 je
prebytok hospodárenia (rozdiel bežného a kapitálového rozpočtu) po
usporiadaní vo výške 16 448,78 €
Prebytok rozpočtu vo výške 16 448,78 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a usporiadaní
v zmysle § 16 odsek 6 navrhujeme na tvorbu rezervného fondu.
Zostatok finančných operácií + 72 956,70 € navrhujeme na tvorbu rezervného fondu.

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov.
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších
predpisov. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2021
Oprava – do RF vstúpila aj dotácia na kaštieľ
9000€, ktorá sa v 2022 nevylúčila
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok 2021
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu:
Uznesenie č. 272/2021 zo dňa 30.8.2021
- krytie schodku rozpočtu
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
184 979,76
-9 000,00
175 979,76
16 448,78
+ 72 956,70
- 74 346,65

0,00
191 038,59

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2021
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- poskytnutie mimoriadneho príspevku
pre zamestnancov na stravovanie
formou stravovacích poukážok
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021
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Suma v EUR
4 460,31
1 577,97
0,00
0,00
288,39
0,00
5 127,14

0,00
622,75

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 443/2010
Z. z. v znení neskorších predpisov. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje
obecné zastupiteľstvo v súlade s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby
a opráv.
Fond prevádzky, údržby a opráv
Suma v EUR
ZS k 1.1.2021
3 700,28
Prírastky 2021 - z dohodnutého nájomného vo
9 475,35
výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného
bytu
Úbytky 2021 - použitie fondu:
5 056,91
KZ k 31.12.2021
8 118,72
Prehľad o tvorbe a použití fondu opráv je uvedený v nasledovnej tabuľke:
Druh fondu opráv

Fond opráv bytový 7 b. j. nad OcÚ
(tvorba a použitie r. 2021)
Fond opráv na údržbu rómskych bytov
(tvorba a použitie r. 2021)
Fond opráv na údržbu bytov 12BD
Nachajky (tvorba a použitie r. 2020)

Stav
k 1.1.2021

Tvorba
fondu

Použitie
fondu

Stav
k 31.12.2021

2 771,47

1 704,36

892,57

3 583,26

928,81

4 500,00

3 687,24

1 741,57

0,00

3 270,99

477,10

2 793,89

3 700,28 9 475,35
5 056,91
SPOLU
8 118,72
V roku 2021 bol fond opráv 7 b. j. nad OcÚ použitý: na opravu kotla, opravu prípojok
k radiátoru, opravu plynu, opravu vodometu a nastavenie okien.
V roku 2021 bol fond opráv rómskych bytov použitý: na čistenie kanalizácie v RO, na
dezinsekciu v RO a drobné opravy WC v bytoch RO.
V roku 2021 bol fond opráv 12 BD použitý na: opravu vody - vodomerov.

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 €
4 403 787,25
3 546 760,43
8 330,00
3 318 944,96
219 485,47
854 571,65
114,14
584 817,47
0,00
35 831,44
233 808,60
0,00
0,00
2 455,17
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KZ k 31.12.2021 v €
4 351 720,10
3 528 809,99
7 490,00
3 301 834,52
219 485,47
820 964,97
155,18
519 999,67
0,00
27 427,52
273 382,60
0,00
0,00
1 945,14

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

ZS k 1.1.2021 v €
4 403 787,25
1 559 516,27

KZ k 31.12.2021 v €
4 351 720,10
1 571 263,99

0,00
0,00
1 559 516,27
807 827,67

0,00
0,00
1 571 263,99
777 813,58

900,00
42 664,40
581 708,14
25 535,11
157 020,02
2 036 443,31

1 100,00
40 300,00
563 928,27
43 482,31
129 003,00
2 002 642,53

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 €

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- právnickým osobám ( finančná
zábezpeka TČ KD)
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2021
voči dodávateľom
voči zamestnancom
voči poisťovniam
voči daňovému úradu
voči bankám
voči štátnym fondom
voči právnickým osobám
ostatné záväzky

5 605,20
19 927,44
8 413,68
2 049,51
129 003,00
556 765,48
7 316,48
6 540,04

€
€
€
€
€
€
€
€

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

5 605,20
19 927,44
8 413,68
2 049,51
0,00
129 003,00
556 765,48
7 316,48

5 605,20
19 927,44
8 413,68
2 049,51
0,00
129 003,00
556 765,48
7 316,48

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6 540,04
765 620,83

6 540,04
765 620,83

0,00
0,00

neuhradené faktúry za rok 2021
nevyplatené mzdy 12/2021
neuhradené poistné mzdy 12/2021
neuhradená daň z miezd 12/2021
investičný úver SZRB (MK, kaštieľ) a
nesplatený úver ŠFRB ( byty nad OcU a 12 BD)
neuhradené FZ tepelné čerpadlo KD
finančná zábezpeka byty a sociálny fond
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Stav úverov k 31.12.2021
Veriteľ

Účel

Slovenská
záručná
a rozvojová
banka

Rekonštrukcia
miestnych
komunikácií
a chodníkov
v obci
Krivany.
Kúpa kaštieľa
v obci Krivany

Na
kompenzáciu
výdavkov
počas
pandémie

Slovenská
záručná
a rozvojová
banka
Návratná
finančná
výpomoc
MF SR

Výška
poskytnutého
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174 417,02

12 417,02

55,79

150 000,00

15 600,00

901,52

25 803,00

1.splátka
v roku
2024

0,00

Zostatok úveru
(istiny)
k 31.12.2021

0,00

Rok
splatnosti

r. 2021

103 200,00

r. 2028

25 803,00

r.2027

Obec uzatvorila dňa 19.8.2011 Úverovú zmluvu číslo 73066-2011 so Slovenskou záručnou
a rozvojovou bankou. Účel úveru je „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov
v obci Krivany – ul. Cintorínska, ul. Kostolná, ul. Mušinka, ul. Pod Koscelcom, ul. Vyšný
Mlyn, chodník ul. Pod Koscelcom a rekonštrukcia mosta v obci Krivany.“ Prvé čerpania
úveru bolo ešte v januári 2012.
Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do 21.6.2021, splátky istiny a úrokov sú mesačné.
Obec uzatvorila dňa 2.7.2018 Úverovú zmluvu číslo 295144-2018 so Slovenskou záručnou
a rozvojovou bankou. Účel úveru je „Kúpa kaštieľa v obci Krivany.“ Úver je dlhodobý. Prvé
splátky úveru boli od 1.1.2019. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do 21.6.2028, splátky
istiny a úrokov sú mesačné.
V roku 2020 prijala obec návratnú finančnú výpomoc od Ministerstva financií vo výške
25.803 EUR na pokrytie výdavkov počas pandémie so splatnosťou do roku 2027 s prvou
splátkou až v roku 2024.

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 znení neskorších
predpisov, 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 ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí
25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Skutočné bežné príjmy obce a rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v
roku 2020:
- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12
1 405 075,45 €
0,00 €
- bežné príjmy nerozpočtované vykázané v III. časti výkazu FIN 1-12
Spolu
1 405 075,45 €
- z toho 60 %
843 045,27 €
- z toho 25 %
150 050,51 €
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Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:
zostatok bankového úveru k 1.1.2021
zostatok návratnej finančnej výpomoci MF SR
zostatok istiny z úveru zo ŠFRB k 1.1.2021
splátky istiny z úveru zo ŠFRB 1-12/2021
zostatok istiny z úveru zo ŠFRB k 31.12.2021
SPOLU celková suma dlhu obce
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky
- z úverov zo ŠFRB
SPOLU celková suma dlhu obce upravená o úver zo ŠFRB

103 200,00
25 803,00
574 472,79
17 707,31
556 765,48
703 475,79

€
€
€
€
€
€

556 765,48 €
146 710,31 €

Zostatok istiny k 31.12.2021

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2020

§ 17 ods. 6 písm. a)

146 710,31

1 405 075,45

10,44 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. bola splnená.
Bežné príjmy FIN 1-12 rok 2020
časť I. obec ( 100 + 200)
časť I. rozpočtová organizácia (100 + 200)
časť III. Obec (100 + 200)
časť III. Rozpočtová organizácia (100 + 200)
SPOLU skutočné bežné príjmy za rok 2019
(100 + 200)
Suma splátky a úrokov poznámky rok 2020
tabuľka 14(riadok 9) + tabuľka 13 (650)
Čo je 7,67%
25 % z bežných príjmov

553 844,33 EUR
46 357,73 EUR

600 202,06 EUR

46 005,77 EUR
150 050,51 EUR

Obec dodržiava aj podmienky podľa § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. - výšku
splátok úrokov a istín.

8. Údaje o hospodárení 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 2021 poskytla dotáciu podľa § 7 ods. 4 Zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z. právnickej osobe, ktorá má sídlo na území obce na
náklady spojené s realizáciou kultúrno-spoločenských a športových podujatí za podmienok
ustanovených VZN obce č. 02/2016, a to: občianskemu združeniu ZRPŠ Krivany vo výške
600.- €. Táto dotácia bola vyúčtovaná.
Obec v roku 2021 poskytla dotáciu podľa § 7 ods. 4 Zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z. právnickej osobe, ktorá má sídlo na území obce na
rozvoj a činnosť 1. futbalového klubu za podmienok ustanovených VZN obce č. 02/2016, a
to: 1. futbalovému klubu Krivany vo výške 3 000,00 €. Táto dotácia bola vyúčtovaná
a nepoužité finančné prostriedky z dotácie vo výške 1 555,68 € boli vrátené na účet obce
22.12.2021.
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Obec v roku 2021 poskytla dotáciu podľa § 7 ods. 4 Zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z. právnickej osobe, ktorá má sídlo na území obce na
kultúrno-spoločenské aktivity v obci za podmienok ustanovených VZN obce č. 02/2016, a to:
Folklórnej skupine Jána Lazoríka Krivany – Torysa o. z. vo výške 1 000.- €. Občianske
združenie požiadalo o zmenu účelu dotácie ktorej bolo zo strany obce vyhovené. Táto dotácia
bola vyúčtovaná.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

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 svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie vzťahov voči zriadeným právnickým osobám,
t. j. rozpočtovým organizáciám:
Prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO (originálne a prenesené kompetencie bežné
a kapitálové).
Druh poskytnutých finančných
prostriedkov

Zostatok
finančných
prostriedkov
1.1.2021

Prenesené normatívne FP v r. 2020
9 487,36
Prenesené nenormatívne FP v r.2020 30 693,04
(cestovné, vzdelávacie poukazy, MŠ prípravka,

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel vrátenie

546 475,00
158 762,70

539 339,92 16 622,44
165 778,18 23 677,56

137 833,00
22 408,89
865 479,59

137 833,00
0,00
22 408,89
0,00
865 359,99 40 300,00

strava HN, školské potreby, SZNP, učebnice,
MPC, letná škola, asistent učiteľa, moderná
škola, rozvojové projekty, špecifiká )

Originálne FP v r. 202
Vlastné príjmy a iné príjmy školy
SPOLU

0,00
0,00
40 180,40

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytnuté účelové dotácie bežné aj kapitálové.
Poskytovateľ

-1-

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-
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Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4)

-5-

MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
ÚPSVaR
Obvodný úrad
Prešov
ÚPSVaR

Bežné výdavky:
Dotácia na prenesené
kompetencie
Dotácia na dopravné
Dotácia na vzdelávacie
poukazy
Dotácia MŠ prípravka
Dotácia strava HN
Dotácia na školské potreby
Dotácia sociálnoznevýhodnené prostredie
Dotácia na učebnice prvouky
Dotácia MPC ZŠ
Dotácia MPC MŠ
Dotácia letná škola
Dotácia na asistenta učiteľa
Dotácia moderná škola
Dotácia rozvojové projekty
Dotácia špecifiká
Dotácia na projekt CNTP
HR,BE
Dotácia odmena skladníka CO

Dotácia na projekt CNTP
DO,PE
KÚ ŽP
Dotácia vodná správa, ochrana
ovzdušia
MK SR
Dotácia kaštieľ strecha
FNPU
Dotácia na 28. ročník HTFF
Environmentálny Dotácia - recyklačný fond
fond
IA MPSVaR
Dotácia na národný projekt
TSP odmeny
IA MPSVaR
Dotácia na národný projekt
TSP 2020
IA MPSVaR
Dotácia na národný projekt
TSP 2021
ÚPSVaR
Dotácia na výkon osobitného
príjemcu
ÚPSVaR
Dotácia – dávky rómov
DPO SR
Dotácia na materiálnotechnické zabezpečenie DHZO
ÚPSVaR
Dotácia HRADY
MV SR
Dotácia REGOB - evidencia
obyvateľstva
MV SR
Dotácia register adries evidencia obyvateľstva
MV SR
Dotácia celoplošné testovanie
SIEA
Dotácia mízkoulíková
stratégia
ŠU SR
Dotácia ŠODB
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555 962,362 539 339,92

16 622,44

4 314,64,00
5 811,00

2 652,88
5 811,00

1 661,76
0,00

4 331,00
72 521,00
2 191,20
6 400,00

4 331,00
50 505,20
2 191,20
6 400,00

0,00
22 015,80
0,00
0,00

3 442,00
33 103,84
31 350,06
3 200,00
12 192,00
5 094,00
2 300,00
3 205,00
8 411,97

3 442,00
33 103,84
31 350,06
3 200,00
12 192,00
5 094,00
2 300,00
3 205,00
8 411,97

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

300,72

300,72

0,00

1 825,16

1 825,16

0,00

121,71

121,71

0,00

40 000,00
2 860,00
1 088,13

40 000,00
2 860,00
1 088,13

0,00
0,00
0,00

2 295,90

2 295,90

0,00

6 461,03

6 461,03

0,00

24 485,35

24 485,35

0,00

507,13

507,13

0,00

54 914,82
3 000,00

54 914,82
3 000,00

0,00
0,00

13 902,94
409,86

13 902,94
409,86

0,00
0,00

27,60

27,60

0,00

20 985,00
855,58

20 985,00
855,58

0,00
0,00

3 731,55

3 731,55

0,00

MV SR
MV SR
MV SR

MK SR
MŽP SR
MK SR
ŠU SR

Dotácia na projekt MOPS
2020 - MPS20
Dotácia na projekt MOPS
2021 MP21 BBB3
Dotácia na projekt MOPS
2021 MPS
Kapitálové výdavky:
Dotácia - PD kaštieľ
revitalizácia park
Dotácia tepelné čerpadlo KD
Finančné operácie:
Dotácia – kaštieľ obnova
prípravy objektu
Dotácia ŠODB

10 410,03

10 410,03

0,00

8 945,36

8 945,36

0,00

25 405,80

25 405,80

0,00

12 000,00

12 000,00

0,00

70 480,25

70 480,25

0,00

9 000,00

9 000,00

0,00

1 984,49

1 984,49

0,00

Dotácie: prenesené kompetencie škola vo výške 9 487,36 € bola prevedená v januári 2022
na účet školy.
Dotácie: dopravné škola vo výške 712,64 00 € bola prevedená v januári 2022 na účet školy.
Do štátneho rozpočtu z tejto dotácie boli odvedené finančné prostriedky vo výške 640,88 €
v roku 2022.
Dotácie: strava HN škola vo výške 29 180,40 € bola prevedená v januári 2022 na účet školy.
Do štátneho rozpočtu z tejto dotácie boli odvedené finančné prostriedky vo výške 29 180,40
€ v roku 2022.
Dotácie: nevyčerpaná dotácia na školské potreby vo výške 16,60 € bola odvedená do
štátneho rozpočtu v roku 2022.
Dotácie: nevyčerpaná dotácia moderná škola vo výške 1,70 € bola odvedená do štátneho
rozpočtu v roku 2022.

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:
Obec v roku 2019 uzatvorila zmluvu o poskytnutí úveru vo výške 394 560,00 € so štátnym
fondom rozvoja bývania na obstaranie nájomného bytu kúpou. Jedná sa o 12 bytovú jednotku
– bytový dom Nachajky 370/26A.
Následne v roku 2020 obec uzatvorila záložnú zmluvu č. 700/177/2019 na uvedený 12 bytovu
jednotku - bytový dom Nachajky 370/26A.
Obec v roku 2019 uzatvorila zmluvu o poskytnutí úveru vo výške 4 800,00 € so štátnym
fondom rozvoja bývania na obstaranie technickej vybavenosti kúpou. Jedná sa o 12 bytovú
jednotku – bytový dom Nachajky 370/26A.
Následne v roku 2020 obec uzatvorila záložnú zmluvu č. 700/179/2019 na uvedené obstaranie
technickej vybavenosti 12 bytovej jednotky - bytový dom Nachajky 370/26A.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí:
Poskytnuté finančné prostriedky na Centrum voľného času.
Obec

Torysa
Lúčka
Lipany
Čirč

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

109,20
12,00
37,80
2,80

109,20
12,00
37,80
2,80
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Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

0,00
0,00
0,00
0,00

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC:
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

---

0,00

0,00

0,00

12. Hodnotenie plnenia programov obce.
Obec nemá programový rozpočet obce.
Obecné zastupiteľstvo obce Krivany na svojom 14. zasadnutí dňa 26.11.2020, uznesením
číslo 202/2020, schválilo na rok 2021 zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez
programovej štruktúry.

Vypracovala: Mgr. Petríková Ľudmila
V Krivanoch dňa 21.4. 2022

Ján Šejirman
starosta obce

Návrh uznesenia
a) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2021.
b) Obecné zastupiteľstvo v Krivanoch schvaľuje:
Záverečný účet obce za rok 2021 s výrokom - celoročné hospodárenie bez výhrad.
c) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Prebytok rozpočtu vo výške 16 448,78 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a usporiadaní
v zmysle § 16 odsek 6 použiť na tvorbu rezervného fondu.
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