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Organizácia a personalistika 
       
 
 
  Obec Ľubovec je samostatný právny subjekt, zriadený zo zákona.  

Volenými orgánmi obce je obecné zastupiteľstvo (zložené z 5 poslancov), starostka 

obce a obecná kontrolórka. Starostka obce je zamestnaná na 100 % úväzok, obecná kontrolórka 

vykonávala svoju prácu na úväzok 6 %. Poslanci sú neuvoľnení.  

Administratívne, účtovné, mzdové, daňové, technické práce a ďalšiu agendu spracováva 

referát obce. Je to jedna samostatná odborná referentka na plný úväzok a jedna správkyňa 

inventára a budov na polovičný úväzok. Pracujú na základe uzatvorených pracovných zmlúv.  

Obec zabezpečuje aj prevádzku  Dobrovoľného hasičského zboru. Výdaje financuje z 

rozpočtu obce. 
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Záverečný účet Obce Ľubovec  
za rok 2021 

 
I. Rozpočet obce na rok 2021 
 
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet na rok 2021. 
Obec na rok 2021 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, vrátane rozpočtu Základnej školy 
s materskou školou Ľubovec ako rozpočtovej organizácie zriadenej obcou, bol zostavený ako 
vyrovnaný. Bežný   rozpočet   bol   zostavený   ako  prebytkový,  kapitálový   rozpočet ako  
schodkový a finančné operácie ako prebytkový rozpočet. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021. Rozpočet obce bol 
schválený obecným zastupiteľstvom dňa 07.12.2020 uznesením č. 142/22/2020, bod 2. 

 
Rozpočet bol zmenený päťkrát: 

1. prvá  zmena  schválená dňa 14.04.2021 – uznesením č. 150/23/2021 
2. druhá zmena zo dňa 30.06.2021 – presunom medzi položkami 
3. tretia zmena schválená dňa 31.08.2021 - uznesením č. 164/25/2021 
4. štvrtá zmena zo dňa 30.09.2021 – presunom medzi položkami 
5. piata zmena schválená dňa 10.12.2021 - uznesením č. 165/26/2021 

 
Rozpočet obce k 31.12.2021 v celých € 

 

Príjmy a výdavky Rozpočet Rozpočet 
po zmenách 

Príjmy celkom 733.640,- 1.058.960,- 
z toho :   
Bežné príjmy 481.740,- 696.840,- 
Príjmy obce - prenesené kompetencie  136.000,- 222.000,- 
Kapitálové príjmy 0,- 0,- 
Finančné príjmy 106.500,- 121.370,- 
Vlastné príjmy RO 9.400,- 10.210,- 
Príjmové finančné operácie RO 0,- 8.540,- 
Výdavky celkom 733.640,- 1.058.960,- 
z toho :   
Bežné výdavky 374.740,- 528.825,- 
Kapitálové výdavky 126.500,- 166.635,- 
Finančné výdavky 41.000,- 42.480,- 
Výdavky RO s právnou subjekt. 191.400,- 321.020,- 
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II. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021   
 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

1.058.960,- € 1.242.945,76  € 117,37 % 
 
1) Bežné príjmy - daňové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 
619.680,-  € 602.743,79  € 97,27 % 

 
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 598.300,- € z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2021 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 582.642,22 €, čo predstavuje plnenie 
na 97,38 %.  

b) Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 14.460,- € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 13.294,17 €, čo 
je 91,94 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli rozpočtované v sume 8.800,- €, 
zinkasované 8.756,44 €; dane zo stavieb boli rozpočtované v sume 5.500,- €, 
zinkasované 4.386,73 €; a dane z bytov boli rozpočtované v sume 160,- €, uhradených 
bolo 151,- €. Obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností voči občanom za rok 
2021 vrátane minulých rokov v sume 1985,43 €. 

c) Daň za psa  
V roku 2021 bolo rozpočtovaných 800,- € a zinkasovaných 777,03 €, čo predstavuje 
97,13 %. K 31.12.2021 sú všetky pohľadávky na dani za psa vyrovnané. 

d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 
Z rozpočtovaných 6.120,- € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 6.030,37 €, čo je 
98,54 % plnenie. Ku koncu roka evidujeme pohľadávku na poplatku za KO vo výške 
120,40 €.  

 
 
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 
7.240,-  € 7.596,10  € 104,92 % 

 

a) Príjmy z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 600,- € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1.141,- €, čo je 190,17 % 
plnenie. Ide o  príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov (zasadačka a sála), za hrobové 
miesta, za prenájom Domu nádeje, za chladiarenské zariadenie. 

 
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy za prevádzku verejného vodovodu, ktoré boli 

rozpočtované vo výške 4.350,- € a zinkasované sú v sume 4.213,20 €, čo predstavuje 96,86 %. 
Ku koncu roka evidujeme pohľadávku za spotrebu vody vo výške 49,60 €. 

Administratívne poplatky - správne poplatky – sú to príjmy z overovania, z relácii 
v miestnom rozhlase, príjmy za rôzne stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, ohlásenia 
drobných stavieb, rôzne potvrdenia - z rozpočtovaných 1.950,- € bol skutočný príjem 
k 31.12.2021 v sume 1.905,90 €, čo predstavuje 97,74 % plnenie.  
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V tejto položke evidujeme aj príjem z predaja železa (zlikvidovaný veľkoobjemový 
kontajner) vo výške 336,- € z rozpočtovaných 340,- €. 

 
 
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:  

 Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 
1.865,- € 1.810,30  € 97,07 % 

 

V tejto položke sú zahrnuté preplatky na zálohových platbách za plyn a elektrickú energiu 
v obci za rok 2020 vo výške 646,51 €.  

Taktiež sú tu zahrnuté platby občanov za vodovodné prípojky vo výške 1.149,- € 
z rozpočtovaných 1.200,- €. 

 
 
 

4) Bežné príjmy - prijaté granty a transfery 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 
290.055,-   € 490.986,27 € 169,27 % 

 
Jednu časť v tejto položke tvorili príjmy zo štátneho rozpočtu na administratívne potreby 

v oblasti evidencie obyvateľstva vo výške 169,95 €, ďalšiu časť dotácia v oblasti registra adries 
vo výške 21,20 €.  

Ďalšiu časť príjmov tvorila vrátka za výdavky vynaložené pri záchranných prácach pri 
povodniach v roku 2020 vo výške 27.015,59 €. 

V roku 2021 sa konalo sčítanie obyvateľov SR, na ktoré sme rozpčtovali sumu 3.000,- € 
a prijali sme 2.963,84 € na prefinancovanie nákladov s tým spojených.  

Od februára 2021 sme takmer každý víkend v prvom polroku testovali občanov na výskyt 
ochorenia COVID 19 – na tieto aktivity nám boli prefinancované naše výdavky vo výške 
18.725,- €. 

Z rozpočtu vyššieho územného celku sme získali dotáciu vo výške 1.000,- € na nákup 
stoličiek do kultúrneho domu. 

Od 1.9.2020 bol ZŠ s MŠ schválený projekt aistenta učiteľa (z Metodicko-pedagogického 
centra v Prešove) – preplatenie mzdových nákladov. V roku 2021 sme na asistenta rozpočtovali 
sumu 15.110,- € a do konca roka nám bolo preplatených 15.035,41 €. 

Do tejto skupiny príjmov patrí aj dotácia DHZ rozpočtovaná aj čerpaná vo výške 3.000,- €. 
Ďalšia príjmová položka pozostáva z príjmov od Okresného úradu v Prešove, odbor 

školstva, na prenesené kompetencie obce na financovanie miezd a platov pedagogických 
a nepedagogických zamestnancov ZŠ v Ľubovci, prevádzkové náklady školy – rozpočtovaná 
aj prijatá v sume 219.700,- €,čo predstavuje 100 %.  

Taktiež je tu zahrnutá dotácia na stravu a učebné pomôcky, rozpočtovaná v sume 2.300,- € 
a zinkasovaná vo výške 2.306,40 €. 

 
 
 

5) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 
10.210,- € 9.920,08  € 97,16 % 
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Sú tu zahrnuté príjmy z dobropisov a z vratiek – preplatky na plyne a elektrickej energii a 
preplatky na ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia, rozpočtované vo výške 210,- €, 
zinkasované vo výške 209,08 €, čo predstavuje 99,56 %. 

Do tejto položky patria aj príjmy za školné MŠ, ktoré platia rodičia detí mesačne. 
Rozpočtované boli vo výške 1.800,- €, prijaté vo výške 1.520,- €, čo predstavuje 84,44 %. 

Taktiež sem patria aj príjmy za stravné a réžijné náklady od vlastných, ale aj cudzích 
stravníkov. Rozpočtované boli vo výške 8.200,- €, zinkasované vo výške 8.191,- €, čo 
predstavuje 99,89 % plnenie. 

K 31.12.2021  ZŠ s MŠ eviduje preplatky na stravnom voči stravníkom vo výške 591,86 €. 
 
 
6) Príjmové finančné operácie RO 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

8.540- € 8.534,13 € 99,93 % 
 
Do tejto položky patria preplatky voči stravníkom rozpočtované vo výške 140,- € a skutočné 

plnenie vo výške 136,54 € za rok 2020, ktoré boli zapracované do rozpočtu v januári 2021. 
V skutočnom plnení sa prejavili aj zapracované nevyčerpané normatívne finančné 

prostriedky z roka 2020 vo výške 8.397,59 €, ktoré boli vyčerpané do 31.3.2021. 
 
 
7) Príjmové finančné operácie 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

121.370,- € 121.355,09 € 99,99 % 
 
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 119/18/2020 zo dňa 25.06.2020 bolo schválené 

použitie finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 145.000,- € na pokrytie 
kapitálových výdavkov pri výstavbe miestnych komunikácií a rozšírenia vodovodu na IBV 
Ľubovec. Čerpaných však bolo len 39.127,22 €. Ostatné nevyčerpané finančné prostriedky 
rezervného fondu vo výške 119.990,69 € boli použité v roku 2021. 

Do rozpočtu bola zapracovaná nevyčerpaná dotácia z UPSVaR na stravu v roku 2020 vo 
výške 1.364,40 €, ktorá bola v januári 2021 vrátená. 

 
 
III. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021   
 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

1.058.960,- 982.208,57 € 92,75 % 
 
 

1) Bežné výdavky : 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 
528.825,-  € 526.842,34  € 99,63 % 
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v tom :                                                                                                                          
Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Výdavky verejnej správy 110.629,- € 111.173,64 € 100,49 % 
Finančná a rozpočtová oblasť 1.445,- € 1.444,29 € 99,95 % 
Všeob. verejné služby – voľby, SODB 3.000,- € 2.963,84 € 98,79 % 
Transakcie verejného dlhu 1.600,- € 1.521,53 € 95,10 % 
Požiarna ochrana 4.150,- € 3.884,82 € 93,61 % 
Cestná doprava (vrátane povodní) 1.755,- € 1.752,32 € 99,85 % 
Nakladanie s odpadmi 10.355,- € 10.123,99 € 97,77 % 
Rozvoj obci – bežná prevádzka – 
kosenie, benzín, náradie, krovinorezy 4.665,- € 4.134,68 € 88,63 % 

Zásobovanie vodou – verejný vodovod 3.846,- € 3.657,13 € 95,09 % 
Verejné osvetlenie 1.765,- € 1.570,08 € 88,96 % 
Verejné zdravotné služby 11.265,- € 11.259,70 € 99,95 % 
Rekreačné a športové služby –  
ihrisko, klzisko 200,- € 0,- € 0 % 

Kultúrne služby 1.180,- € 964,60 € 81,75 % 
Vysielacie služby – obecný rozhlas 400,- € 271,25 € 67,81 % 
Náboženské služby – Dom nádeje 650,- € 381,58 € 58,70 % 
SZUŠ Altamira  355.530,- €    355.525,62 € 100 % 
ZŠ s MŠ 5.895,- €        5.859,44 € 99,40 % 
Staroba - stacionár 9.095,- € 8.973,83 € 98,67 % 
Rodina a deti 1.000,- € 980,- € 98 % 
Sociálna pomoc občanom v HN 400,- € 400,- € 100 % 

Spolu 528.825,- € 526.842,34 € 99,63 % 
 

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných  61.365,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 58.800,07 €, čo je 

95,82 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, poslancov obecného 
zastupiteľstva, osôb zamestnaných na dohody v priebehu roka podľa potreby – napr. úprava web 
stránky, kronika, pamätná kniha, knižnica, kosenie, spracovanie odpočtu vody, odmeny členom 
okrskových volebných komisií a sčítacieho komisára. 

Z rozpočtovaných  21.231,- € € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume  20.681,67 €, čo je 
97,41  % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa, z odmien 
poslancov, z rôznych dohôd, príspevkov do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a odvody poistného 
z odmien členov okrskových volebných komisií, sčítacieho komisára. 

 
 
b) Tovary a služby 
Z rozpočtovaných  84.509,-  € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 vo výške 83.325,06 €, čo je 

98,60  % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, 
materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, vývoz odpadov, výdavky na verejné osvetlenie 
a podobne.   
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c) Bežné transfery 
Z rozpočtovaných 9.990,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 9.862,39 €, čo predstavuje 

98,72 % plnenie, ako príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na stravu detí ŠJ, transfer na činnosť 
CVČ, sociálne výpomoci či členské príspevky. 

Vrámci oddielu „Základná škola“ bolo rozpočtovaných 355.530,- € ako transfer Občianskemu 
združeniu Altamira (SZUŠ), z ktorých bolo skutočne čerpaných 355.525,62 € (100 % plnenie). 

 
d) Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými  
     výpomocami 
Z rozpočtovaných výdavkov 1.450,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 1.377,53 €, čo 

predstavuje 95,00  % čerpanie. 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou 
Záverečného účtu.  

 

2) Kapitálový rozpočet: 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 
165.635,- € 165.144,85 € 99,11 % 

 

v tom:          
 Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia 
1 Cestná doprava 1.000,- € 990,00  € 99 % 
2 Rozvoj obce 113.025,- € 112.999,26  € 99,98 % 
3 Zásobovanie vodou 41.160,- € 41.150,59  € 99,98 % 
4 Obecný úrad 11.450,- € 10.005,00  € 87,38 % 

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  
1) Z  tejto položky boli hradené výdavky na opravu projektov na výstavbu ďalšej etapy chodníka pre 

peších v obci Ľubovec.  
2) Výdavky smerovali na ďalšiu výstavbu miestnej komunikácie na IBV Ľubovec (Zadná cesta). 
3) Výdavky v tejto položke smerovali na opravu budovy vodojemu vo výške 3.504,- €. Zvyšných 

37.646,59 bolo investovaných na ďalšiu výstavbu nového vodovodu na IBV Ľubovec. 
4) Z tejto položky smerovali výdavky na projektovú dokumentáciu, verejné obstarávanie a prípravu 

žiadosti o NFP na projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy OcU“ Ľubovec. 

3) Výdavkové finančné operácie: 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 
42.480,- € 42.480,- € 100,00 % 

Rozpočtované výdavkové finančné operácie boli použité na splácanie istín z prijatých úverov.  
 

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 Bežné výdavky :  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 
321.020,-  € 247.741,38  € 77,17 % 

 
Medzi výdavky v tejto položke patria výdavky na prevádzku Základnej školy a materskej školy 

Ľubovec a mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov vrátane pracovníkov školskej 
jedálne  – prenesené aj originálne kompetencie na fungovanie ZŠ s MŠ, taktiež dotácia z Metodicko-
pedagogického centra na prefinancovanie ceny práce asistenta učiteľa.  

Zároveň sú tu vyčíslené aj výdavky na potraviny v školskej jedálni. 
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IV. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2021 
 

Hospodárenie obce Skutočnosť 
k 31.12.2021 

Bežné  príjmy spolu 1.113.056,54
z toho : bežné príjmy obce  1.103.136,46
               bežné príjmy RO  9.920,08
Bežné výdavky spolu 774.583,72
z toho : bežné výdavky  obce  526.842,34
              bežné výdavky  RO 247.741,38

Bežný rozpočet +    338.472,82

Kapitálové  príjmy spolu                                     0,- 

z toho : kapitálové  príjmy obce                                   0,- 
             kapitálové  príjmy RO                                  0,- 

Kapitálové  výdavky spolu 165.144,85 
z toho : kapitálové  výdavky  obce  165.144,85
             kapitálové  výdavky  RO                                  0,- 

Kapitálový rozpočet  -   165.144,85

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu +   173.327,97
Vylúčenie z prebytku (preplatok na strave voči stravníkom) 591,86
Vylúčenie z prebytku (nevyčerpané finančné prostriedky  
z prenesených kompetencií ZŠ) 60.791,92
Vylúčenie z prebytku – dotácia z Environmentálneho fondu 201.048,88

     Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -    89.104,69
Príjmy z finančných operácií obce 121.355,09
Príjmy z finančných operácií ZŠ 8.534,13
Výdavky z finančných operácií                                  42.480,- 

Rozdiel finančných operácií +    87.409,22

   Upravené hospodárenie obce           -   1.695,47 
PRÍJMY SPOLU   1.242.945,76 
VÝDAVKY SPOLU 982.208,57 
Hospodárenie obce       +     260.737,19 
Vylúčenie z prebytku 262.432,66 

    Upravené hospodárenie obce          -   1.695,47 
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Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) 
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa upravuje - znižuje o : 

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom  
rozpočtovom roku  na prenesený výkon v oblasti školstva v sume  60.791,92 EUR 

b) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné 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 591,86  EUR 

c) nevyčerpané prostriedky z dotácie od Environmentálneho fondu na rekonštrukciu budovy 
obecného úradu za schválený projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného 
úradu Ľubovec“ vo výške 201.048,88 € 

 
Zostatok  finančných operácií v sume  87.409,22 EUR, bol  použitý na vysporiadanie upraveného 

schodku bežného a kapitálového rozpočtu. 
 
 
 

V. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a soc. fondu 
 
 

Rezervný fond 
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa nevedie na 

samostatnom bankovom účte, ale ako analytický účet nášho bežného účtu. O použití rezervného fondu 
rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 
             

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021 115.514,81  €        
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  
                  rozpočtový rok 5.305,75 € 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 
na pokrytie kapitálových výdavkov pri výstavbe MK a rozšírenia 
vodovodu na IBV Ľubovec 

119.990,69  € 

KZ k 31.12.2021   829,87 €      
 
 
Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva a zásady použitia sociálneho fondu. 

Sociálny fond Suma v € 

ZS k 1.1.2021 298,12  € 

Prírastky - povinný prídel – 1,5 %                    702,76   € 

      Úbytky   - stravovanie – príspevok na stravné lístky                    271,50   € 

       KZ k 31.12.2021      729,38 € 
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VI. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021  
 
A K T Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2021 KZ  k  31.12.2021 

Majetok spolu 733.214,28 1.069.235,60 

Neobežný majetok spolu 554.811,71 753.427,16 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 2.357,40 2.105,40 

Dlhodobý hmotný majetok 454.908,90 653.776,35 

Dlhodobý finančný majetok 97.545,41 97.545,41 

Obežný majetok spolu 177.738,55 315.552,20 

z toho :   

Zásoby 0,- 0,- 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 7.380,05 6.187,37 

Krátkodobé pohľadávky  2.656,05 2.035,03 

Finančné účty  167.702,45 307.329,80 

Časové rozlíšenie  664,02 256,24 

 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2021 KZ  k  31.12.2021 

Vlastné imanie a záväzky spolu 733.214,28 1.069.235,60 

Vlastné imanie  459.919,02 527.682,96 

z toho :   

Výsledok hospodárenia  459.919,02 527.682,96 

Záväzky 213.515,47 432.968,11 

z toho :   

Rezervy 500,- 700,- 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 31.364,40 291.805,24 

Dlhodobé záväzky 341,20 784,35 

Krátkodobé záväzky 9.244,50 10.094,42 

Bankové úvery a výpomoci 172.065,37 129.584,10 

Časové rozlíšenie 59.779,79 108.584,53 
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VII. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021 
 

Obec k 31.12.2021 eviduje tieto záväzky: 
- voči dodávateľom                              3.495,94  € 
- voči daňovému úradu         479,27  € 
- voči poisťovniam      2.420,53  € 
- voči zamestnancom                           3.699,74  € 
- záväzky zo sociálneho fondu          784,35  € 
 
Stav úverov k 31.12.2021 

Veriteľ Účel 
Výška 

poskytnutého 
úveru v € 

Ročná 
splátka 

istiny v € 

Ročná 
splátka 

úrokov v 
€ 

Zostatok 
úveru 

(istiny) v € 

Rok 
splatnosti 

VUB 
Prešov 

Vysporiadanie 
záväzkov voči 

vlastníkom 
pozemkov 

91.500,-  18.600,-  435,-   29.500,90  20.07.2023 

VUB 
Prešov 

Výstavby 
chodníkov pre 
peších v obci 

Ľubovec 

111.472,-  23.880,-  942,53  75.654,20  28.02.2025 

 
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 splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok 
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom 
roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka 
znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu 
iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné 
prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.  

Podľa ustanovenia § 17 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z sa celkovou sumou dlhu obce alebo 
vyššieho územného celku na účely tohto zákona rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo 
splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských 
úverov a ručiteľských záväzkov obce alebo vyššieho územného celku.  

 
a) Výpočet podľa § 17 ods. 6 písm. a): 

Text Suma v EUR 
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 

k 31.12.2020 
 

       - skutočné bežné príjmy obce 600.205,88 € 
       - skutočné bežné príjmy RO 15.874,82 € 
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Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020 616.080,70 € 
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:  
       - zostatok istiny z bankového úveru 105.155,10 € 
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021 105.155,10 € 

 
Zostatok istiny 
k 31.12.2021 

Skutočné bežné príjmy 
k 31.12.2020 § 17 ods. 6 písm. a) 

105.155,10 € 616.080,70 € 17,06  % 
 
Z uvedeného výpočtu vyplýva, že celková suma dlhu obce tvorí 17,06 % bežných príjmov 

obce za rok 2020, čo je v súlade so zákonnou podmienkou podľa § 17 ods. 6 písm. a) zákona 
č.583/2004 Z. z. 

b) Výpočet podľa § 17 ods. 6 písm. b): 

Text Suma v EUR 
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 

k 31.12.2020 
 

       - skutočné bežné príjmy obce 600.205,88 € 
       - skutočné bežné príjmy RO 15.874,82 € 
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020 616.080,70 € 
Bežné príjmy obce a RO znížené o:  
       - dotácie na prenesený výkon štátnej správy ZŠ 114.847,40 € 
       - dotácia na mzdy - MPC 3.261,09 € 
       - dotácia REGOB a RA 191,48 € 
       - dotácie obce a dotácie na voľby 974,14 € 
       - dotácia na SODB 1.744,00 € 
       - účelovo určené peňažné prostriedky – dotácia DHZ 3.000,00 € 
       - účelovo určené peňažné prostriedky – COVID 19 728,44 € 
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2020 124.746,55 € 
Spolu upravené bežné príjmy obce k 31.12.2020 491.334,15 € 
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 

k 31.12.2021 
 

        - 821005 42.480,00 € 
        - 651002 1.377,53 € 
Spolu splátky istiny a úrokov 43.857,53 € 

 
Suma ročných splátok 

vrátane úhrady výnosov za 
rok 2021 

Skutočné upravené 
bežné príjmy k 31.12.2020 § 17 ods. 6 písm. b) 

43.857,53 € 491.334,15  € 8,93  % 
 
Z uvedeného výpočtu vyplýva, že celková suma splátok obce tvorí 8,93   % upravených 

bežných príjmov obce za rok 2020, čo je v súlade so zákonnou podmienkou podľa § 17 ods. 6 
písm. b) zákona č.583/2004 Z. z.  

 
 Zákonná podmienka podľa § 17 ods. 6 písm. a) zákona č.583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov bola 
obcou Ľubovec splnená a k 31.12.2021 predstavuje 17,06 %  
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 Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov bola 
obcou Ľubovec splnená a k 31.12.2021 predstavuje 8,93 %. 

 
VIII. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
 

A)  zriadeným a založeným právnickým osobám 
B)  štátnemu rozpočtu 
C)  štátnym fondom 

 
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec 
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 
založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, 
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy 
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 

 
 

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

 
prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 

 

Rozpočtová 
organizácia 

Finančné 
prostriedky 
získané od 

Suma 
poskytnutých 

fin. prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých fin. 
prostriedkov   

Rozdiel – 
vrátené obci 
v roku 2022 

ZŚ s MŠ Ľubovec od obce 57.138,65  € 57.138,65  € 0,-  € 

ZŚ s MŠ Ľubovec Vlastné 
prostriedky RO 9.920,08 € 9.920,08 € 0,- € 

 
 

prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy    
 

Rozpočtová 
organizácia 

Finančné 
prostriedky 
získané od 

Suma 
poskytnutých 

fin. prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých fin. 
prostriedkov   

Rozdiel  

ZŚ s MŠ Ľubovec Okresný úrad, 
odbor školstva 219.700,-  € 218.939,-  € 761,-  € 

ZŚ s MŠ Ľubovec ÚPSVaR 2.306,40 € 1.474,20 € 832,20  € 

ZŚ s MŠ Ľubovec MPC Prešov 15.035,41 € 15.035,41 € 0,- € 
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B) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 
 
 

 
Poskytovateľ 

 

 
Účelové určenie transferu:  
- bežné výdavky 
 

Suma  poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finanč. 

prostriedkov 

Rozdiel 
 

Okresný úrad Prešov  
  odbor školstva 

Normatívne prostriedky 195.055,-  € 194.294,-  € 761,-  € 

Okresný úrad Prešov  
  odbor školstva 

MŠ – dotácia pre 5-
ročné deti 

6.569,-  € 6.569,-  €      0,-  € 

Okresný úrad Prešov  
  odbor školstva Vzdelávacie poukazy 1.990,-  € 1.990,-  € 0,-  € 

Okresný úrad Prešov  
  odbor školstva Učebnice 2.563,-  € 2.563,-  € 0,-  € 

Okresný úrad Prešov  
  odbor školstva Odchodné 1.373,-  € 1.373,-  € 0,-  € 

Okresný úrad Prešov  
  odbor školstva 

Príspevok na 
novovzniknutú triedu MŠ 

10.000,-  € 10.000,-  € 0,-  € 

Okresný úrad Prešov  
  odbor školstva Projekt „Múdre hranie“ 500,-  € 500,-  € 0,-  € 

Okresný úrad Prešov  
  odbor školstva 

Projekt „Spolu múdrejší 
2“ 

1.650,-  € 1.650,-  € 0,-  € 

MPC Prešov Cena práce Asistenta 
učiteľa 

15.035,41 € 15.035,41 € 0,- € 

ÚPSVaR, Prešov Dotácia na stravu 2.306,40 € 1.474,20 € 832,20  € 

Okresný úrad Prešov 
odbor ŽP Dotácia na povodne 27.015,59 € 27.015,59 € 0,- € 

MVaRR na ÚPO Dotácia DHZ 3.000,-  € 3.000,-  €        0,-  € 

Štatistický úrad SR Dotácia na SODB 2.963,84 € 2.963,84 € 0,-  € 

Okresný úrad Prešov 
Odbor CO a KR Testovanie COVID 19 18.725,-  € 18.725,-  €       0,-  € 

Okresný úrad Prešov 
Odbor VVS Register obyvateľstva 169,95  € 169,95  €       0,-  € 

Okresný úrad Prešov 
Odbor VVS Register adries 21,20  € 21,20  € 0,-  € 

Ministerstvo obrany Na výstavbu požiarnej 
zbrojnice z roka 2018 

30.000,- € 0,- € 30.000,- € 

Environmentálny 
fond 

Projekt „Zníženie 
energetickej náročnosti 

OcU“ 
201.048,88 € 0,- € 201.048,88 € 
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C) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

Obec uzatvorila v roku 2021 zmluvu s Environmentálnym fondom, Nevädzová 806/5, 821 
01 Bratislava. 

Ide o zmluvu o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie na účely 
spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov na realizáciu projektu 
„Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu Ľubovec“ 

 
 
 
Vypracovala:  Ing. Miroslava Vašková   
 
Starostka obce predkladá: Obecnému zastupiteľstvu 
 
 
 
V Ľubovci 27.05.2022 
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