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Záverečný účet obce Sihla za rok 2021  
Rozpočtové hospodárenie 

Finančné hospodárenie obce Sihla sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením 

obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12.2020. Schválený rozpočet obce Sihla bol jedenkrát 

upravený a úprava bola schválená 05.12.2021 uznesením č. 7/2021 nasledovne 

 

Rozpočet obce k 31.12.2021 
 

 

         Schválený    Schválený rozpočet     Plnenie rozpočtu 

          rozpočet        po poslednej zmene  

    

Príjmy celkom 90 973 100 425 100 423,22 

z toho :    

Bežné príjmy 90 973 100 425 100 423,22 

    

Kapitálové príjmy    

Finančné operácie    

Výdavky celkom 90 973 94 588 94 587 

z toho :    

Bežné výdavky 90 973 94 588 94 587 

Kapitálové 
výdavky              

 

    

    

Rozpočet obce 0 0  
 
 

 

Rozdiel  rozpočtu -  prebytok:     5 836,22 € 

 

 

I. Plnenie rozpočtu príjmov 
Plnenie príjmovej časti rozpočtu ( údaje v  €) 

 Rozpočet príjmov  Rozpočet po zmene Skutočnosť naplnenia 

príjmov celkove 

Bežné príjmy 90 973 100 425 100 423,22 

Kapitálové príjmy 0 0 0 

1. Bežné príjmy  

1.1.Daňové príjmy tvoria najvýznamnejšiu a najstabilnejšiu zložku rozpočtu 

Plnenie daňových príjmov (údaje v €) 

 Rozpočet Skutočnosť 

Daň z nehnuteľnosti   37 923 37 922,65 

Daň za psa, komun.odpady,  3 846 3846,23 

Prenájom majetku 656 655,24 

Poplatky - predovšetkým správne 246 246 



Príjem za predaj služieb - OF, zber 

elektroodpadu  

2 031 2 030,78 

 

Najväčší podiel na daňových príjmoch má výnos dane poukazovanej územnej samospráve zo 

štátu, tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu . Tento výnos je stanovený zákonom  č. 564/2004 

Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších 

predpisov.  

1.1.1. Výnos dane z príjmov: 

Rozpočet Rozpočet po zmene Skutočnosť 

50 400 53 266 53 265,59 

 

 

 

1.3.1 Dotácie (transfery) – obec prijala tieto granty a transfery (údaje v €) 

 

Poskytovateľ Poskytnuté Čerpanie 

MV SR - ŽP 18,72 18,72 

MV SR sklad CO 128,88 128,88 

MV SR RA, REGOB 87,43 87,43 

Štatistický úrad SR 

sčítanie obyvateľov 

2 221,70 2 221,70 

 

II. Čerpanie rozpočtu výdavkov 
 

Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu (údaje v €) 

 Rozpočet výdavkov 

celkove 

Rozpočet výdavkov 

upravený 

Skutočnosť naplnenia 

výdavkov celkove 

Bežné výdavky 90 973,00 94 588 94 587 
Kapitálové výdavky 0 0 0 

1. Bežné výdavky 

1.1. Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie 
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie (údaje v €) 

   

Rozpočet     

  

Skutočnosť       
611 -Mzdy, platy, príplatky, odmeny a ostatné osobné 

vyrovnania 

Zo štátneho rozpočtu  

972 972,15 

611- Mzdy, platy, príplatky, odmeny a ostatné osobné 

vyrovnania 
18 088 18 087,41 

621 – Poistné do VsZP 85 84,96 
623 – Poistné do ostatných zdr. poisťovní 2 670 2670,13 
625 -  Poistné do soc. poisťovne 7210 7 209,14 
627 – Príspevok do DDS 22 22,39 
631 – Cestovné náhrady 1 490 1 489,78 
632 – Energie, poštovné, vodné.. 6 906 6 906,61 
633 - Materiál 12 551 12 551,43 
634 - Dopravné 2 069 2 068,81 
635 – Rutinná a štandardná údržba 12 443 12 441,48 
636- Prenájom pozemkov 22,00 22,22 
637 - Služby 27 583 27 583,62 



641 – Transfery – spoločné obecné úrady 1 670 1 670 
642 – Transfery – členské, príspevok na družinu 807 806,87 

 

 

K čerpaniu výdavkov jednotlivých oddielov pripájame nasledovný komentár: 

 

Výdavky verejnej správy 
V rámci výdavkov verejnej správy sleduje obec výdavky na mzdy a platy zamestnancov 

obecného úradu a starostu obce. Okrem toho v rámci tohto oddielu sleduje obec aj výdavky na 

tovary a služby, v tom výdavky za poskytované telekomunikačné služby, výdavky 

materiálového charakteru, výdavky na opravy a údržbu majetku ako i výdavky za poskytované 

služby pre obec. 

 

Civilná ochrana 

Výdavky na CO predstavujú jednu z najnižších položiek. Ide o odmenu zamestnanca, 

spravujúceho sklad CO. 

 

Ochrana pred požiarmi 
Výdavky tohto oddielu súvisia so zabezpečením prípravy DHZ – školenia, prípadne údržba 

hasiacich prístrojov alebo údržba a prevádzka PV3S. V tomto roku boli vykonané preventívne 

požiarne kontroly – 110 € a pravidelné BOZP a OPP – 350 €. 

 

Cestná doprava 

V rámci výdavkov funkčnej klasifikácie cestná doprava, sleduje obec výdavky na opravy 

a údržbu miestnych komunikácií dodávateľským spôsobom. V roku 2021 boli v obci 

asfaltované cesty v celkovej výške 5 989,45 €. Upravované kamenivom vo výške 271,20 €. 

Obec zabezpečuje zimnú údržbu ciest.  

 

Nakladanie s odpadmi 

V rámci uvedenej klasifikácie sleduje obec výdavky, ktoré súvisia hlavne so zberom, odvozom 

a uložením odpadu. Je to významná položka v čerpaní rozpočtu, v uplynulom roku to bolo 

6 035,48 €. 

 

Verejné osvetlenie 

Výdavky v tejto časti sú spojené s údržbou a opravou verejného osvetlenia. Evidujú sa tu 

splátky za obnovu VO a jeho údržbu ktorá bola v roku 2021 v sume 3 980,64 €. 

 

Rekreačné a športové služby 

V tejto klasifikácii sledujeme napr. opravu športovísk, prípadne úpravu prostredia. V roku 2021 

sa kúpili drevené kvetináče na námestie (+3 v rezerve) v sume 256,70 €. 

 

Kultúrne služby 

V uvedenej funkčnej klasifikácii sledujeme výdavky spojené s knižnicou, ale hlavne výdavky 

s kultúrnymi podujatiami obce. MDD, MDŽ a športovo kultúrne podujatia. V roku 2021 boli 

výdavky spojené napríklad s nákupom kníh v sume 202,41, MDŽ 509,27 € ,  MDD – poukážky 

z dôvodu pandémie v sume 310 €, odpust 319,74 €, Mikuláš 437,90, výzdoba na adventný 

veniec 55,89 €, vianočné poukážky pre dôchodcov 630 €. Transfer DSF Hviezdička 100 €. 

 

 

 



Náboženské a iné spoločenské služby 

V roku 2021 boli výdavky spojené s údržbou cintorína na Tlstom Javore a kaplnkou v Sihle, 

nákupom kvetín a výmena kvetináčov v celkovej sume 975,46 €. Na uvedenej FK triedime 

výdavky na členské napr. ZMOS, MPCH, ZMO-HSRU, asociácia horských sídel. 

 

 

 

 

IV. Výsledok rozpočtového hospodárenia 

Výsledok hospodárenia obce  sa zahŕňajú len tie rozpočtové príjmy, rozpočtové výdavky, ktoré 

sa uskutočnili v príslušnom roku. 

  
Rekapitulácia zdrojov  a ich použitie v roku 2021 a výsledok hospodárenia obce (údaje v  €) 

Rozpočet Príjmy Výdavky Výsledok 

hospodárenia 

Bežný rozpočet 100 423,22 94 587,00 5 836,22 € 

 

Výsledok hospodárenia – prebytok rozpočtu - za obec Sihla v roku 2021 je 5 836,22 €.  

 

Po uhradení krátkodobých záväzkov (mzdy, odvody, daň, fa) za december, uhradených 

v januári 2022 je rozdiel zanedbateľný:  5836,22 – 4757,79 =  1 078,43 €. 

 

 

B. BILANCIA   AKTÍV  A PASÍV 

Aktíva, t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2021 predstavujú sumu  

104 051,64 €. 

Pasíva, t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky podľa účtovnej závierky k 31.12.2021 predstavujú 

sumu 104 051,64 €. Zo súvahového stavu vykázaného k 31.12.2021 vyplýva, že bilančná 

rovnováha je dodržaná, úhrn aktív sa rovná úhrnu pasív.  

 

Obec čerpá údaje z účtovného výkazu súvaha. 

 

Členenie aktív ( údaje v €) 

     Aktíva - názov 31.12.2020 31.12.2021 rozdiel 

Neobežný majetok, v tom: 

 
86 552,09 86 019,05 533,04 

Dlhodobý nehmotný m. 

 
0 0 0 

Dlhodobý hmotný m. 

 

43 366,80 42 833,76 533,04 

Dlhodobý finančný  

 

43185,29 43 185,29 0 

Obežný majetok, v tom: 

 

17 229,98 17 563,61 333,63 

Zásoby 

 

300 1 593,19 -1293,19 

Pohľadávky 

 

10 356,56 3130,70 7 225,86 

Finančný majetok 

 

6 573,42 12 839,72 6 573,42 



Časové rozlíšenie v tom: 

 

381,42 468,98 87,42 

Náklady budúcich období 

 

381,56 468,98 87,42 

Príjmy budúcich období 

 

0,00 0 0 

 

 

Členenie pasív:  

Pasíva – názov 

 

31.12.2020 31.12.2021 Rozdiel 

Vlastné imanie, v tom: 

 

65 487,59 68 885,88 3 398,29 

Výsledok hospodárenia minulých rokov 

 

65 487,59 68 885,88 3 398,29 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 10 064,59 9 349,77 714,82 

Záväzky, v tom: 38 676,04 35 164,76 3 510,28 

Rezervy na audit 0 0 0 

Ostatné zúčtovania obce  

Zo ŠR 

0 0 0 

Dlhodobé záväzky 

 

33 253,08 30 407,97 2 845,11 

Krátkodobé záväzky  5 422,96 4 757,79 665,17 

Bankové úvery 0 0 0 

Bežné bankové úvery krátkodobé 0 0 0 

Časové rozlíšenie v tom: 0 0 0 

Výnosy budúcich období 0 0 0 

 

Súčasťou vlastného imania je aj vykázaný účtovný hospodársky výsledok za rok 2021 – zisk 

po zdanení vo výške 9 349,77 ktorý navrhujeme preúčtovať na nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých rokov. 

 

Prehľad o stave a vývoji dlhu v podmienkach obce 

Dlhodobým záväzkom obce je dodávateľ SSE a.s. , ktorý uskutočnil rekonštrukcia verejného 

osvetlenia v obci. Záväzok ku koncu roka 2021 je v celkovej sume 30 240 € a záväzky zo 

sociálneho fondu 167,97 €.  

Medzi krátkodobé záväzky patria dodávatelia – neuhradené Fa, zamestnanci – mzdy za 

december, orgány sociálneho zabezpečenia – odvody za december a finančná správa - 

december. Úhrada bude vykonaná v priebehu januára 2022. 

 

C. Príspevkové a rozpočtové organizácie obce 

Obe Sihla nemá zriadené žiadne príspevkové ani rozpočtové organizácie. 

 

D. Údaje o podnikateľskej činnosti  

Obec Sihla nemá žiadnu podnikateľskú činnosť. 

 

E. 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 dotáciu na podporu všeobecne prospešných služieb, na 
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. 
 

Obec poskytla dotáciu na základe schválenia OZ pre DFS Hviezdička v sume 100,00 €. 

 

 

F. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu  
 

 

Obec Sihla neuplatňuje v zmysle § 4, ods. 5 zákona 583/2004 programový rozpočet. 

 

 

 

 

 

Záverečný účet obce Sihla za rok 2021 bol prerokovaný na zasadnutí OZ  dňa ...........v súlade 

so zákonom č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

 

Podklady ku spracovanie záverečného účtu: 

 

Podkladom pre spracovanie záverečného účtu slúžia FIN výkazy , Súvaha Úč ROPO SFOV 

1-01, Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 a Poznámky k ročnej účtovnej závierke 

zostavené k 31.12.2021 v súlade s predpismi platnými na rok 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva k záverečnému účtu obce 

 
Obecné zastupiteľstvo v Sihle 

 berie na vedomie: 
predložený záverečný účet 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sihle 

 berie na vedomie: 
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sihle 

 schvaľuje 
celoročné hospodárenie obce bez výhrad 

           Výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2021 je prebytok v sume 5 836,22 €.  

 

Z uvedeného prebytku rozpočtu  

 

Rezervný fond sa nevytvára z dôvodu, že 08.08.2021 OZ schválilo presun finančných 

prostriedkov do rezervného fondu vo výške 6 000 € na opravu miestnych komunikácií v roku 

2022.  Po uhradení krátkodobých záväzkov (mzdy, odvody, preddavky na daň z príjmov, fa) za 

december, uhradených v januári 2022 je prebytok:  5836,22 – 4757,79 =  1 078,43 €. 

 

 

Tvorba Rezervného fondu: 

a) počiatočný stav : 6 340,39 € 

b) tvorba: 0 € 

c) konečný stav: 6 340,39 € 

 

 

 

 

 


