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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 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 prebytkový. 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 11.12.2020  uznesením č. 5/5 – 12/2020
Zmeny rozpočtu: 
	prvá  zmena schválená dňa 19.03.2021 uznesením č. 1/1 – 3/2021
	druhá zmena schválená dňa 24.06.2021 uznesením č. 4/2 – 6/2021

tretia zmena  dňa 14.07.2021 na vedomie OZ , uznesenie č. 2 /3 – 8/2021
štvrtá zmena schválená dňa 13.08.2021, uznesením č. 1/3 – 8/2021
piata  zmena schválená dňa 10.12.2020, uznesením č. 1/4 – 12/2021


Rozpočet obce k 31.12.2021




Schválený rozpočet 


Schválený rozpočet 
po poslednej zmene
Skutočné 
plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov
k 31.12.2021
% plnenia príjmov/
% čerpania výdavkov 
Príjmy celkom
675 761,75 
772 179,99
771 044,66
98,11
z toho :




Bežné príjmy
600 459,00
710 901,38
710 726,01
99,97
Kapitálové príjmy
0,00
1 000,00
1 000,00
100,00
Finančné príjmy
55 700,00
8 668,98 
8 668,98
100,00
Príjmy RO s právnou 
subjektivitou
19 602,75
51 609,63
50 649,67
98,14
Výdavky celkom
673 711,81
731 862,20
729 268,45
99,65
z toho :




Bežné výdavky
192 384,00
200 821,22
200 813,66
99,99
Kapitálové výdavky
55 700,00
31 093,29
31 091,89
99,99
Finančné výdavky
0,00
0,00
0,00
0,00
Výdavky RO s právnou
subjektivitou
425 627,81
499 947,69
497 362,90
99,48
Rozpočtové hospodárenie obce
2 049,94
40 317,79
41 776,21
103,62


2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 

Výška príjmov v roku 2021 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19.

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2021
% plnenia
720 570,36
720 394,99
 99,98

Z rozpočtovaných celkových príjmov 720 570,36 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 720 394,99 EUR, čo predstavuje  99,98 % plnenie. 

2.1 Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2021
% plnenia
710 901,38
710 726,01
99,98

Z rozpočtovaných bežných príjmov 710 901,38 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 710 726,01 EUR, čo predstavuje  99,89 % plnenie. 

daňové príjmy (100)

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2021
% plnenia
287 126,11
286 971,49
99,95 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve (110)
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 252 399,01 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 252 399,01 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %. 
Prognóza výšky výnosu dane z príjmov na rok 2021 bola v sume 239 205 EUR. Skutočný podiel obce na výnose DPFO pre rok 2021 bol 252 399,01 EUR. Čo prestavuje navýšenie o 13 197,01 EUR, % plnenia 105,52.

Daň z nehnuteľností (120)
Z rozpočtovaných  26 712,79 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 26 606,71UR, čo predstavuje plnenie na 99,60 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 8 802,67 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 17 804,04 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 
26 606,71 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 3 925,32 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 106,08 EUR a psa 6,60 EUR
Dane za tovary a služby (130)
Z rozpočtovaných 8 014,31 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 7 965,77 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,39 % plnenie. 

Daň za psa: 166,10 EUR
Daň za ubytovanie: 1103,00 EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva:  9,00 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 6 687,67 EUR





nedaňové príjmy (200)
 
Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2021
% plnenia
16 796,17
16 775,42
99,88
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (210)
Z rozpočtovaných 6 397,99 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 6 397,24 EUR, čo je 100,00 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov 
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (220)
Z rozpočtovaných 8 307,38 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 8 287,38 EUR čo je 99,76 % plnenie.
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 1 540,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 540,00 EUR, čo je 100  % plnenie. 
Iné poplatky a platby – poplatok za nádoby na odpad, vyhlásenie v MR, pokuty, poplatok za stočné, poplatok za služby v obci...
Z rozpočtovaných 6 767,38 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 6 747,38 EUR, čo je 99,70 % plnenie. 
Úroky z vkladov (240)
Z rozpočtovaných  8,31 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 8,31 EUR, čo je 100,0 % plnenie. 

iné nedaňové príjmy:  (290)
 
Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2021
% plnenia
2 082,49
2 082,49
100,00

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2 082,49 EUR, bol skutočný príjem vo výške 
2 082,49 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie. 
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z refundácií energií za el. energiu a plyn.

prijaté granty a transfery (300)
Z rozpočtovaných grantov a transferov 406 979,10 EUR bol skutočný príjem vo výške 406 979,10 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.  

Poskytovateľ dotácie
Suma v EUR
Účel
ÚPSVaR Prešov
5 791,60
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením 
ÚPSVaR Prešov
431,60
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinnosti dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
ÚPSVaR Prešov
4 021,45
Dotácia na projekt „Podpora nezamestnanosti“               
Okresný úrad Prešov, odbor školstva
326 224,00
ZŠ Osobné a prevádzkové náklady
Okresný úrad Prešov, odbor školstva
3 627,00
ZŠ Dopravné
Okresný úrad Prešov, odbor školstva
3 098,00
ZŠ vzdelávacie preukazy
Okresný úrad Prešov, odbor školstva
3 050,00
ZŠ Príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
Okresný úrad Prešov, odbor školstva
2 279,00
ZŠ Výchova a vzdelávanie predškolákov
Okresný úrad Prešov, odbor školstva
17 853,00
ZŠ – havar. strecha
Okresný úrad Prešov, odbor školstva
2 060,00
ZŠ príspevok na učebnice
Okresný úrad Prešov, odbor školstva
6 096,00
ZŠ – príspevok na asistentov
Okresný úrad Prešov, odbor školstva
1 000,00
ZŠ - špecifiká-digitalizácia, 
Okresný úrad Prešov, odbor školstva
4 200,00
ZŠ – plán obnovy
Okresný úrad Prešov, odbor školstva
1 700,00
ZŠ - rozvojové projekty
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosť o ŽP
51,16
Dotácia –  starostlivosť o životné prostredie
Ministerstvo vnútra SR
172,26
Dotácia REGOB
Ministerstvo vnútra SR
22,80
Dotácia – register adries
Štatistický úrad SR
2 971,23
Dotácia SODB
DPO - SR
 3 000,00
Grant pre DPO

V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID - 19 :

Poskytovateľ
Suma v EUR
Účel
Ministerstvo vnútra SR
17 945,00
COVID-19 testovanie, materiál, odmeny
Okresný úrad Prešov, odbor školstva
1 385,00
Materiálno-technické vybavenie, odmeny pedagogickým  zamestnancom

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

2.2  Kapitálové príjmy: 
 
Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2021
% plnenia
1 000,00
1 000,00
 100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 000,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 1 000,00 EUR, čo predstavuje 100 %  plnenie. Ide o dotáciu z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja v rámci Výzvy Mikroprogram  PSK r. 2021 na projekt „Telocvičňa Lipovce“. 

Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných 1 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 000,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Suma v EUR
Účel
Prešovský samosprávny kraj
1 000,00
Dotácia – projektová dokumentácia „Telocvičňa Lipovce“             

2.3  Príjmové finančné operácie: 
 
Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2021
% plnenia
8 668,98 
8 668,98
100,00

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 8 668,98 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 8 668,98 EUR, čo predstavuje  100,00 % plnenie. 
V roku 2021 boli použité:
	nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume  199,48 EUR (ZŠ-dopravné) v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..    
	nevyčerpané prostriedky zo ŠR  v sume 1 767,25 EUR na sčítanie obyvateľov domov a bytov v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..    


Čerpanie rezervného fondu na základe uznesení obecného zastupiteľstva v Lipovciach: 
	projekt  IBV -  VO Nižné pole...........................................    5 340,00 EUR
	projekt I. etapa chodník......................................................       763,75 EUR
	projekt MK Nižné pole......................................................        198,50 EUR
	projekt MK „Šlosár“..........................................................        400,00 EUR


2.4 Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy 
Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2021
% plnenia
49 316,64
48 356,68
98,05

Z rozpočtovaných bežných  príjmov 49 316,64 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 48 356,68  EUR, čo predstavuje  98,05  % plnenie. 

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho:
Základná škola                                  	        48 356,68 EUR	

Kapitálové príjmy 
Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2021
% plnenia
0,00
  0,00
0,00       

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho:
Základná škola                                  	       0,00 EUR    

Príjmové finančné operácie: 
Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2021
% plnenia
2 292,99
2 292,99
100,00

V roku 2021 boli použité:
	nevyčerpané prostriedky zo ŠR – projekt PA v sume.......................  710,60 EUR

nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume.............1 582,39 EUR

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..   


3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 

Výška výdavkov v roku 2021 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2021
% čerpania
231 914,51
231 905,55
99,99

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 231 914,51 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 231 914,51 EUR, čo predstavuje  99,99 % čerpanie. 

3.1 Bežné výdavky 

 Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2021
% čerpania
200 821,22
                  200 813,66
99,99

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 200 821,22 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 200 813,66 EUR, čo predstavuje  99,99 % čerpanie. 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu: 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Z rozpočtovaných výdavkov 72 100,03 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 72 100,03 EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,   pracovníkov zamestnaných na základe dohôd a dohody s ÚPSVR.

Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Z rozpočtovaných výdavkov 26 621,74 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 26 621,74 EUR, čo je 100,00 % čerpanie. 

Tovary a služby (630)
Z rozpočtovaných výdavkov 96 317,72 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 96 310,73 EUR, čo je 99,99 % 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.

Bežné transfery (640)
Z rozpočtovaných výdavkov 5 781,73 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 5 781,16 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Ide o transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám, členské príspevky, nemocenské dávky, financovanie spoločného stavebného úradu.

Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     finančnými výpomocami (650)
Z rozpočtovaných výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie. 

3.2 Kapitálové výdavky 
 
Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2021
% čerpania
31 093,29
31 091,89
100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 31 093,29 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 v sume 31 091,89 EUR, čo predstavuje  100,00 % čerpanie. 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: 
Rekonštrukcia mostového objektu SO-01 (pri kostole)                                   
Z rozpočtovaných  9 481,04 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 9 481,04 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. 
b) Nákup osobného motorového vozidla                              
Z rozpočtovaných  5 104,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 5 104,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. 

c) Obstaranie – IBV „Nižné pole“, verejný rozhlas                      
Z rozpočtovaných  1 343,40 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 1 343,40 EUR čo predstavuje 100,00 % čerpanie. 
d) Obstaranie – IBV „Nižné pole“, projekt, výstavba verejného osvetlenia                
Z rozpočtovaných  8 134,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 8 134,00   EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. 
e) Obstaranie projektovej dokumentácie, geometrického plánu na rekonštrukcia cesty “Michalik“, „Šlosár“, ZŠ-ŠJ, chodník I.etapa, IBV Nižné pole,ZŠ-telocvičňa, požičovňa bicyklov
Z rozpočtovaných  7 029,45 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 7 029,45 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. 

3.3 Výdavkové finančné operácie 
 
Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2021
% čerpania
0,00
0,00
0,00

Obec nečerpala jednotlivé rozpočtové položky v oblasti finančných operácií. 

3.4  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

 Bežné výdavky 
Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2021
% čerpania
493 976,80
491 392,01
99,48

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 493 976,80 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 v sume 491 392,01 EUR, čo predstavuje  99,48 % čerpanie. 

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho :
Základná škola                                  	        491 392,01 EUR
	
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2021
% čerpania
5 970,89
5 970,89
100,00















 	
	4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021


Hospodárenie obce 

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR



Bežné  príjmy spolu
759 082,69
z toho : bežné príjmy obce 
710 726,01
             bežné príjmy RO
48 356,68 
Bežné výdavky spolu
692 205,67
z toho : bežné výdavky  obce 
200 813,66 
             bežné výdavky  RO
491 392,01
Bežný rozpočet
66 877,02
Kapitálové  príjmy spolu
1 000,00
z toho : kapitálové  príjmy obce 
1 000,00 
             kapitálové  príjmy RO
0,00
Kapitálové  výdavky spolu
37 062,78
z toho : kapitálové  výdavky  obce 
31 091,89 
             kapitálové  výdavky  RO
5 970,89
Kapitálový rozpočet 
-36 062,78
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
30 814,24
Vylúčenie z prebytku 
30 725,96
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
88,28
Príjmové finančné operácie obce
8 668,98
Príjmové finančné operácie RO
2  292,99
Výdavkové finančné operácie
0,00
Rozdiel finančných operácií
10 961,97 
Príjmy spolu  
771 044,66
VÝDAVKY SPOLU
729 268,45
Hospodárenie obce 
41 776,21
Vylúčenie z prebytku 
 30 725,96
Upravené hospodárenie obce
11 050,25

Prebytok rozpočtu v sume 30 814,24 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 30 725,96 EUR  navrhujeme použiť na:		
	tvorbu rezervného fondu	 88,28 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 : 
	nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  30 022,01 EUR, a to na : 

	prenesený výkon v oblasti školstva v sume  28 901,88 EUR (dopravné 725,88 EUR, dohodovacie konanie 28 176 EUR)
	sčítanie SODB v sume 1 120,13 EUR



b)   nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 643,17 EUR, (obec, RO)
c)    zostatky na  bankových účtoch RO v sume 60,78 EUR
        -    KZ príjmového účtu v sume 16,77 EUR
        -    KZ výdavkového účtu v sume 44,01 EUR 

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 10 961,97 EUR, navrhujeme použiť na :
	tvorbu rezervného fondu                       10 961,97 EUR 


Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške .......11 050,25....... EUR. 


5. Tvorba a použitie prostriedkov 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
Účel
Suma v €
Začiatočný stav k 1.1.2021
 
74 831,81
Tvorba Rezervného fondu:
 
 
Uznesenie zastupiteľstva č. 1/1-3/2021  zo dňa 19.03.2021
prebytok rozpočtu minulých rokov
17 723,04
Spolu
                   
17 723,04
Čerpanie Rezervného fondu:
 
 
Uznesenie zastupiteľstva č. 5/5-12/2020 zo dňa 11.12.2020
IBV-VO Nižné pole      
2 719,20
Uznesenie zastupiteľstva č. 1/1-3/2021 zo dňa 19.03.2021
Projekt I. etapa chodník         
  763,75
Uznesenie zastupiteľstva č. 1/1- 3/2021 zo dňa 19.03.2021
MK Nižné pole                                     
  198,50
Uznesenie zastupiteľstva č. 11/2- 6/2021 zo dňa 24.06.2021
IBV-VO Nižné pole
2 440,80
Uznesenie zastupiteľstva č. 1/3- 8/2021 zo dňa 13.08.2021
MK „Šlosár“
400,00
Uznesenie zastupiteľstva č. 2/3- 8/2021 zo dňa 13.08.2021
IBV-VO Nižné pole
180,00
 
 
 
Spolu
 
 6 702,25
 
 
 
Konečný zostatok k 31.12.2021
 
85 852,60
		          






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 vyššieho stupňa a Vnútorný predpis o zásadách obce Lipovce pre tvorbu a použitie sociálneho fondu. 

Sociálny fond
Suma v EUR
ZS k 1.1.2021
117,73
Prírastky - povinný prídel -    1,05 %                   
664,54
Úbytky   - príspevok na stravovanie                    
257,00
               - ostatné úbytky - vianočné                                              
330,47
KZ k 31.12.2021
194,80

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021 

A K T Í V A 
Názov  
ZS  k  1.1.2021 v EUR
KZ  k  31.12.2021 v EUR
Majetok spolu
1 662 845,25
1 682 744,14
Neobežný majetok spolu
1 524 036,43
1 507 967,03
z toho :


Dlhodobý nehmotný majetok
0,00
0,00
Dlhodobý hmotný majetok
1 426 491,02
1 410 421,62
Dlhodobý finančný majetok
97 545,41
97 545,41
Obežný majetok spolu
137 971,65
173 750,54
z toho :


Zásoby
266,52
934,20
Zúčtovanie medzi subjektami VS
4 577,32
11 271,64
Dlhodobé pohľadávky
0,00
0,00
Krátkodobé pohľadávky 
7 290,57
3 615,66
Finančné účty 
125 837,24
157 929,04
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
0,00
0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
0,00
0,00
Časové rozlíšenie 
  837,17
  1 026,57
P A S Í V A 
Názov
ZS  k  1.1.2021 v EUR
KZ  k  31.12.2021 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu
1 662 845,25
1 682 744,14
Vlastné imanie 
775 754,71
787 689,27
z toho :


Oceňovacie rozdiely 
0,00
0,00
Fondy
0,00
0,00
Výsledok hospodárenia 
775 754,71
787 689,27
Záväzky
43 308,40
80 498,58
z toho :


Rezervy 
840,00
840,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS
30 466,73
58 522,01
Dlhodobé záväzky
143,97
268,86
Krátkodobé záväzky
11 857,70
20 867,71
Bankové úvery a výpomoci
0,00
0,00
Časové rozlíšenie
843 782,14
814 556,29


7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021

Stav záväzkov k 31.12.2021 



Druh záväzku
Záväzky celkom k 31.12.2021 v EUR
z toho v  lehote splatnosti 
z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči: 



dodávateľom
8 840,27
8 840,27
0,00
zamestnancom
6 746,21
6 746,21
0,00
poisťovniam 
4 226,50
4 226,50
0,00
daňovému úradu
1 034,73
1 034,73
0,00
štátnemu rozpočtu
58 522,01
58 522,01
0,00
ostatné záväzky (audit, prostriedky SF)
1 128,86
1 128,86
0,00
Záväzky spolu k 31.12.2021
80 498,58
80 498,58
0,00


8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií 

Obec  nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie

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 neposkytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2007  o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. 

Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť 
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na  ....
- 1 -
Suma poskytnutých finančných prostriedkov

- 2 -
Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
- 3 -
Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )


- 4 -


0,00

0,00

0,00


10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec nemá podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči 

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.

	Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám


Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

	prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO


Rozpočtová organizácia
Suma poskytnutých finančných prostriedkov
- 2 -
Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
- 3 -
Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

- 4 -
ZŠ s MŠ Lipovce
113 477,62
112 834,45
643,17


	prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 



Rozpočtová organizácia
Suma poskytnutých finančných prostriedkov
- 2 -
Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
- 3 -
Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

- 4 -
ZŠ s MŠ Lipovce
413 430,33
384 528,45
28 901,88


Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

Obec v roku 2021 nemá zriadené príspevkové organizácie.


Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Obec v roku 2021  nemá založené právnické osoby.


	Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:


Poskytovateľ


   
        - 1 -
Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky (BV)
- kapitálové výdavky (KV)
- 2 -
Suma  poskytnutých
finančných prostriedkov
- 3 -
Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
- 4 -
Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4)


- 5 -
OÚ Prešov, odbor školstva
Bežné výdavky – školstvo - normatívne FP 
326 224,00
298 048,00
28 176,00
OÚ Prešov, odbor školstva
Bežné výdavky – školstvo – nenormatívne FP (vzdelávacie preukazy, dopravné, SZP, MŠ, učebnice, asistent, rekonšt. strechy, špecifiká, plán obnovy, rozvoj. projekty)
46 348,00
45 622,12
725,88
MŠ VVa Š SR, MPC Prešov
Bežné výdavky – školstvo, projekt FP na MPC ŠJ, MŠ, asistent učiteľa
29 465,59 
29 465,59
0,00
ÚPSVaR Prešov
Bežné výdavky - Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného soc. vylúčením
5 791,60
5 791,60
0,00
ÚPSVaR Prešov
Bežné výdavky - Podpora výchovy k plneniu povinnosti dieťaťa ohrozeného soc. vylúčením
431,60
431,60
0,00
Ministerstvo vnútra SR
Bežné výdavky - REGOB
172,26     
172,26
0,00
Ministerstvo vnútra SR

Bežné výdavky – register adries
22,80
 
22,80
0,00
OÚ Prešov,odbor starostlivosť o ŽP
Bežné výdavky – životné prostredie
51,16
51,16
0,00
ÚPSVaR Prešov
Bežné výdavky - „Podpora nezamestnanosti „  § 50j                                  
 4 021,45
 4 021,45
0,00
DPO - SR
Bežné výdavky – na činnosť DPO
3 000,00
3 000,00
0,00
Štatistický úrad SR
Bežné výdavky – SODB
2 971,23
      1 851,10
1 120,13
Ministerstvo vnútra SR
Bežné výdavky – COVID 19
17 945,00
17 945,00
0,00
PSK Prešov
Kapitálové výdavky – projekt ZŠ telocvičňa
1 000,00
1 000,00
0,00


	Finančné usporiadanie voči štátnym fondom


Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. 

	Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí 


Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu s inou obcou.

	Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC


Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu VÚC.


12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu        
Podľa § 3 odst. 10 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Lipovce obec zostavuje a predkladá rozpočet bez uplatnenia programu obce. 

13. Návrh uznesenia:

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

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 11 050,25 EUR.



