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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 ods. 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 Pribylina na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. 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 11.12.2021 uznesením č. 46/2020
Rozpočet bol zmenený jedenásťkrát:
Poradové
číslo

Dátum zmeny

Doklad

1/2021

19.3.2021 Uznesenie OZ č. 5/2021

2/2021

17.6.2021 Rozpočtové opatrenie č. 1/2021

3/2021

25.6.2021 Uznesenie OZ č. 23/2021

4/2021

30.6.2021 Rozpočtové opatrenie č. 2/2021

5/2021

7.7.2021 Rozpočtové opatrenie č. 3/2021

6/2021

17.8.2021 Rozpočtové opatrenie č. 4/2021

7/2021

20.9.2021 Uznesenie OZ č. 37/2021

8/2021

27.9.2021 Rozpočtové opatrenie č. 5/2021

9/2021

30.9.2021 Rozpočtové opatrenie č. 6/2021

10/2021

10.10.2021 Uznesenie OZ 51/2021

11/2021

20.12.2021 Rozpočtové opatrenie č. 7/2021

Rozpočet obce k 31.12.2021

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

Schválený rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2021

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

1 420 776,57

1 509 370,69

1 323 955,50

87,72

1 300 322,57
85 000,00
26 000,00
9 454,00

1 309 079,98
127 895,00
46 768,50
25 627,21

1 220 569,37
66 566,97
11 191,95
25 627,21

93,24
52,05
23,93
100,00

1 420 776,57

1 509 370,69

1 062 643,53

70,40

671 752,37
242 234,71
24 032,55

754 453,13
255 629,71
24 032,55

533 476,45
29 885,51
24 026,27

70,71
11,69
99,97
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Výdavky RO s právnou
subjektivitou

482 756,94

475 255,30

475 255,30

Rozpočtové
hospodárenie obce

0,00

0,00

261 311,97

100,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

1 420 776,57

1 509 370,69

1 323 955,50

87,72

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 509 370,69 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
1 323 955,50 EUR, čo predstavuje 87,72 % plnenie.
A. Príjmy obce
1. Bežné príjmy:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

1 300 322,57

1 309 079,98

1 220 569,37

93,24

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 309 079,98 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
1 220 569,37 EUR, čo predstavuje 93,24 % plnenie.
a) daňové príjmy:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

694 228,40

730 830,15

678 714,81

92,87

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 502 238,15 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 502 238,15 EUR, čo predstavuje plnenie
na 100 %.
V roku 2021 bola výška výnosu dane z príjmov oproti roku 2020 zvýšená o 5,94 % čo predstavuje
sumu 28 161,75 EUR.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 80 799 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 80 785,72 EUR, čo
predstavuje plnenie na 99,98 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 33 228,99 EUR, príjmy dane zo
stavieb boli v sume 47 365,37 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 191,36 EUR. Za rozpočtový rok
bolo zinkasovaných 78 314,25 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 2 471,47 EUR. K 31.12.2021
obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 5 534,01 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 782 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 752,98 EUR, čo predstavuje
plnenie na 96,29 %. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 694,97 EUR, za nedoplatky z minulých
rokov 58,01 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 91,86 EUR.
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Daň z ubytovania
Z rozpočtovaných 50 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 31 966,39 EUR, čo
predstavuje plnenie na 63,93 %. Oproti roku 2020 bola vybratá daň z ubytovania nižšia o 16 694,68
EUR.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 400 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 330 EUR, čo predstavuje
plnenie na 82,5 %.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 96 611 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 62 641,57 EUR, čo
predstavuje plnenie na 64,84 %. Príjmy z poplatkov za komunálny odpad od občanov boli vo výške
32 472,19 EUR a od právnických osôb v sume 30 169,38 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných
od občanov 31 330,96 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 1 141,23 EUR. K 31.12.2021 obec
eviduje pohľadávky za komunálny odpad v sume 29 196,80 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

282 444,17

239 077,83

203 104,01

84,95

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 197 574,27 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 167 170,77 EUR, čo je
84,61 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z podnikateľskej činnosti, prevažne príjmy
z predaja tovaru, z prenájmu pozemkov, priestorov a budov v ATC Račkova dolina a tržby úseku
dopravy za odvoz komunálneho a drobného stavebného odpadu v sume 117 071,61 EUR a príjmy
z prenájmu budov a pozemkov vo vlastníctve obce v sume 50 099,16 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 7 296 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 7 295,76 EUR, čo je 100 %
plnenie.
Pokuty a penále:
Z rozpočtovaných 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 200,56 EUR, čo je 40,11 %
plnenie.
Poplatky a platby z nepriameho a náhodného predaja a služieb:
Z rozpočtovaných 18 534,60 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 13 360,90 EUR, čo je
72,09 % plnenie. Sú to prevažne príjmy za stočné, kanalizačné prípojky, predaj nádob na komunálny
odpad, cintorínske poplatky, energie z prenajatých priestorov, relácie v miestnom rozhlase, služby za
traktor a pod.
Ostatné príjmy:
Z rozpočtovaných 1 777,96 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 681,05 EUR, čo je 94,55
% plnenie. Ostatné príjmy zahrňujú príjmy z nevyčerpaných, vrátených finančných prostriedkov zo
Spoločného obecného úradu v sume 795,61 €, z nevyčerpaného poistného plnenia v sume 572,44
EUR, príjem zo zberu druhotných surovín 104,44 EUR, odmena za zostatok na účte v Prima banke
Slovensko a.s. v sume 165,60 EUR a z refundácie CO v sume 42,96 EUR.

5

c) prijaté bežné granty a transfery:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

323 650,00

352 567,00

352 145,52

99,88

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 352 567 EUR bol skutočný príjem vo výške
352 145,52 EUR, čo predstavuje 99,88 % plnenie.
Prijaté bežné granty a transfery:
Poskytovateľ dotácie
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Suma v EUR
14 170,00

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

1 444,20

Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Žilina, starostlivosť
o životné prostredie
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

432,96
43,60
128,57

Ministerstvo vnútra SR

432,95
2 474,20

Okresný úrad Žilina, odbor školstva
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo vnútra SR
Štatistický úrad SR

303 004,00
1 700,09

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Ministerstvo vnútra SR

3 000,00
20 680,00

56,68
500,00
4 077,47

Účel
Dotácia na podporu výchovy
k stravovacím návykom
Dotácia na podporu výchovy
k plneniu školských povinností
Register obyvateľstva
Register adries
Úsek starostlivosti o životné
prostredie
Rodinné prídavky, osobitný
príjemca obec
Prenesený výkon štátnej správy na
matriku
Prenesené kompetencie ZŠ
Prenesený výkon štátnej správy na
úseku stavebného poriadku
Prenesený výkon štátnej správy na
úsek dopravy
Na bežné výdavky ZŠ s MŠ
Sčítanie obyvateľov, domom a
bytov
Materiálne zabezpečenie DHZ
Bežné transfery v súvislosti so
šírením ochorenia COVID-19

Bežné transfery v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 boli použité na obstarania ochranných
pomôcok, dezinfekcie, odmeny testovacím tímom, stravovanie testovacích tímov a odvoz
nebezpečného odpadu z testovania na ochorenie COVID-19.
Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

85 000,00

127 895,00

66 566,97

52,05

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 127 895 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
66 566,97 EUR, čo predstavuje 52,05 % plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 1 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 500 EUR, čo je 100 %
plnenie.
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Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:
Z rozpočtovaných 11 895 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 11 894,97 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté kapitálové granty a transfery:
Z rozpočtovaných 114 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 53 172 EUR, čo
predstavuje 46,44 % plnenie.
Kapitálové transfery boli prijaté od Ministerstva vnútra SR pre Základnú školu s materskou školou
Jána Lajčiaka v Pribyline na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v sume 4 500 EUR a kapitálový
príjem od stavebníkov na IBV ako príspevok na vybudovanie infraštruktúry v sume 48 672 EUR.
Prijatý transfer pre Základnú školu s materskou školou Jána Lajčiaka bol účelovo určený na kapitálové
výdavky a bol použitý v súlade s ich účelom.
Finančné prostriedky od stavebníkov IBV sú združované a účtované na osobitnom účte v účtovníctve.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné plnenie
finančných príjmov

% plnenia fin. príjmov
k rozpočtu po zmenách

26 000,00

46 768,50

11 191,95

23,94

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 46 768,50 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume 11 191,95 EUR, čo predstavuje 23,094 % plnenie.
V roku 2021 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR na sčítanie obyvateľov, domov a bytov v sume 1 987,60 EUR
- nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 1 985,90 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 7 143,60 EUR
- nevyčerpané prostriedky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na rodinné prídavky, ktorých
osobitný príjemca bola obec v sume 74,85 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
B. Príjmy rozpočtových organizácií
Bežné príjmy:
Rozpočtová organizácia
Základná škola
s materskou školou Jána
Lajčiaka

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

9 454,00

25 627,21

25 627,21

100

Z rozpočtovaných bežných príjmov 25 627,21 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
25 627,21 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Kapitálové príjmy:
Rozpočtová organizácia
Základná škola
s materskou školou Jána
Lajčiaka

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

0,00

0,00

0,00

0,00

Základná škola s materskou školou Jána Lajčiaka nemala v roku 2021 rozpočtované kapitálové príjmy.
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Príjmové finančné operácie:
Rozpočtová organizácia
Základná škola
s materskou školou Jána
Lajčiaka

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné plnenie
finančných príjmov

% plnenia fin. príjmov
k rozpočtu po
zmenách

0,00

0,00

0,00

0,00

V roku 2021 Základná škola s materskou školou Jána Lajčiaka nemala rozpočtované finančné
príjmové operácie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
čerpanie výdavkov

% čerpania výdavkov
k rozpočtu po zmenách

1 420 776,57

1 509 370,69

1 062 643,53

70,40

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 509 370,69 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 1 062 643,53 EUR, čo predstavuje 70,40 % čerpanie.

k 31.12.2021

A. Výdavky obce
1. Bežné výdavky:
Funkčná klasifikácia

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
čerpanie výdavkov

% čerpania výdavkov
k rozpočtu po zmenách

01.1.1
01.1.2
01.3.3
01.6.0
01.7.0
02.2.0
03.2.0
03.6.0
04.5.1
05.1.0
05.2.0
06.1.0
06.2.0
06.4.0
08.1.0
08.2.0
08.3.0
08.4.0
09.5.0
10.2.0
10.4.0
10.7.0

441 273,00
900,00
2 408,00
3 008,00
28 848,92
0,00
8 000,00
500,00
2 057,00
97 978,00
15 409,00
26 958,00
250 997,71
10 137,00
1 000,00
5 799,00
16 564,00
2 167,00
450,00
11 807,00
192,00
11 566,00

482 290,44
958,00
2474,20
6 065,07
28 848,92
20 680,00
8 434,40
500,00
4 057,00
98 429,00
15 434,00
26 958,00
265 805,71
10 137,00
1 000,00
6 361,00
16 918,00
2 818,00
500,00
11 391,00
725,85
23 179,80

334 337,80
914,77
2 474,20
6 065,07
28 770,20
20 680,00
8 434,40
0,00
3 377,57
75 296,03
14 183,77
2 743,00
43 468,79
9 201,62
700,00
4 205,09
10 771,59
1 755,12
485,00
1 301,57
699,80
17 522,84

69,32
95,49
100,00
100,00
99,73
100,00
100,00
0,00
83,25
76,50
91,90
10,18
16,35
89,45
70,00
66,11
63,67
62,28
97,00
11,43
96,41
75,60

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 754 453,13 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
533 476,45 EUR, čo predstavuje 70,71 % čerpanie.
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania:
Z rozpočtovaných výdavkov 163 637,68 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 148 021,99
EUR, čo je 96,40 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, mzdy na prenesený
výkon štátnej správy na úseku matriky, registra obyvateľov, registra adries, starostlivosti o životné
prostredie, sčítanie obyvateľov, domov a bytov a mzdy podnikateľskej činnosti.
b) Poistné a príspevok do poisťovní:
Z rozpočtovaných výdavkov 17 327,11 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 13 607,80
EUR, čo je 78,53 % čerpanie.
c) Energie:
Z rozpočtovaných výdavkov 69 243,07 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 59 783,43
EUR, čo je 86,34 % čerpanie.
d) Materiál:
Z rozpočtovaných výdavkov 59 388,83 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 39 664,36
EUR, čo je 66,79 % čerpanie.
e) Dopravné:
Z rozpočtovaných výdavkov 41 054,40 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 39 121,28
EUR, čo je 95,29 % čerpanie.
f) Rutinná a štandardná údržba:
Z rozpočtovaných výdavkov 106 450,26 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 20 708,23
EUR, čo je 19,45 % čerpanie.
g) Služby:
Z rozpočtovaných výdavkov 220 730,05 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 145 849,86
EUR, čo je 66,08 % čerpanie.
c) Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 24 912 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 21 532,14 EUR,
čo predstavuje 86,43 % čerpanie. Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2021
ovplyvnená šírením ochorenia COVID - 19. Dotácie boli čerpané o 7,34 % menej oproti roku 2020.
d) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami:
Z rozpočtovaných výdavkov 4 816,37 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 4 743,93
EUR, čo predstavuje 98,50 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky:
Funkčná klasifikácia

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
čerpanie výdavkov

% čerpania výdavkov
k rozpočtu po zmenách

01.1.1
06.2.0
08.3.0

3 000,00
234 234,71
5 000,00

14 895,00
235 734,71
5 000,00

0,00
29 885,51
0,00

0,00
12,67
0,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 255 629,71 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 29 885,51 EUR, čo predstavuje 11,69 % čerpanie.

k 31.12.2021
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:
a) Stojisko Hrdovo v sume 15 345,60 EUR
b) Rozšírenie kamerového systému v sume 1 128,07 EUR
c) Fotovoltaika v ATC Račkova dolina v sume 12 871,84 EUR.
3. Výdavkové finančné operácie:
Funkčná klasifikácia

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné čerpanie
finanč. výdavkov

% čerpania fin.výdavkov
k rozpočtu po zmenách

01.7.0

24 032,55

24 032,55

24 026,27

99,97

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 24 032,55 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2021 v sume 24 026,27 EUR, čo predstavuje 99,97 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného
účtu.
V roku 2021 boli výdavkové finančné operácie rozpočtované na splácanie istiny z prijatých úverov
ŠFRB a úveru v Prima banke Slovensko a.s..
B. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Bežné výdavky:
Rozpočtová organizácia
Základná škola
s materskou školou Jána
Lajčiaka

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
čerpanie výdavkov

% čerpania výdavkov
k rozpočtu po zmenách

479 256,94

466 711,30

466 711,30

100,00

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 466 711,30 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
466 711,30 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Základná škola
Materská škola
Školská jedáleň ZŠ
Školská jedáleň MŠ
Školský klub detí

300 806,53 EUR
105 264,43 EUR
29 936,47 EUR
23 695,50 EUR
7 008,37 EUR

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Kapitálové výdavky:
Rozpočtová organizácia
Základná škola
s materskou školou Jána
Lajčiaka

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
čerpanie výdavkov

% čerpania výdavkov
k rozpočtu po zmenách

3 500,00

8 544,00

8 544,00

100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 8 544 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 8
544 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
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Školská jedáleň ZŠ
Školská jedáleň MŠ

6 156,00 EUR
2 388,00 EUR

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Výdavkové finančné operácie:
V roku 2021 neboli v rozpočtované výdavkové finančné operácie.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Hospodárenie obce
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 bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku HČ
Úprava schodku PČ
(zdroj financovania PČ)

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
1 246 196,58
1 220 569,37
25 627,21

1 000 187,75
533 476,45
466 711,30

246 008,83
66 566,97
66 566,97
0,00

38 429,51
29 885,51
8 544,00

28 137,46
274 146,29
-5 655,20
0,00
268 491,09

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

11 191,95

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

24 026,27

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU

Rozpočtové hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku HČ
Úprava schodku PČ
(zdroj financovania PČ)
Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver

Upravené rozpočtové hospodárenie obce

-12 834,32
1 323 955,50
1 062 643,53
261 311,97
-5 655,20
0,00
0,00
255 656,77
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Výška prebytku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2021 ovplyvnená v dôsledku šírenia ochorenia
COVID – 19, nakoľko neboli realizované plánované investičné akcie.
Prebytok rozpočtu v sume 261 311,97 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 5 655,20 EUR, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu v sume
266 551,43 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 5 655,20 EUR, a to na :
- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 5 655,20 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške
255 656,77 EUR.

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných 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
ZS k 1.1.2021
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č. zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
232 433,79
193 040,50

425 474,29

Súčasťou zostatku rezervného fondu sú finančné prostriedky poskytnuté stavebníkmi pre výstavbu
inžinierskych sietí v oblasti IBV za predchádzajúce roky v sume 126 432 EUR.
Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho
fondu upravuje interná smernica.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2021
Prírastky - povinný prídel - povinný prídel - ostatné prírastky

Suma v EUR
1,05 %
%

192,32
1 315,53
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Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021

407,24
907,67

192,94

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z.
v z.n.p.. 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
ZS k 1.1.2021
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu :
- na opravu hydroizolácie vchodov
- výmena izolačného skla a oprava maľovky
- oprava vykurovacieho systému
- revízia hydrantov
- výmena kuchynskej linky
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
43 828,95
6 706,74
955,00
298,00
126,00
78,60
528,30
48 549,79

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 EUR
5 084 705,64
4 425 774,03
0,00
4 188 387,06
237 386,97
652 699,60
2 413,61
7 981,56
0,00
23 335,73
618 968,70
0,00
0,00
6 232,01

KZ k 31.12.2021 v EUR
5 094 074,78
4 174 030,36
0,00
3 936 643,39
237 386,97
913 740,75
2 251,80
9 525,04
0,00
38 108,27
863 855,64
0,00
0,00
6 303,67

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely

ZS k 1.1.2021 v EUR
5 084 705,64
2 982 604,17
0,00

KZ k 31.12.2021 v EUR
5 094 074,78
3 089 525,17
0,00
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Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

0,00
2 982 604,17
669 131,63

0,00
3 089 525,17
688 162,69

3 514,92
9 206,05
372 666,40
214 653,33
69 090,93
1 432 696,84

2 660,00
5 655,20
350 662,95
262 337,33
66 847,21
1 316 386,92

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

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2021

z toho v lehote splatnosti

19 269,62
8 455,74
5 019,69
1 815,36
31 791,20
40 711,21
372 474,08
208 625,79
688 162,69

z toho po lehote splatnosti

19 269,62
8 455,74
5 019,69
1 815,36
31 791,20
40 711,21
372 474,08
208 625,79
688 162,69

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

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2021
Veriteľ

Prima banka
Slovensko a.s.
ŠFRB
ŠFRB
Ministerstvo
financií SR

Výška
poskytnutého
úveru/NFV

Ročná splátka
istiny
za rok 2021

Ročná splátka
úrokov
za rok 2021

Zostatok úveru
(istiny)
k 31.12.2021

splatnosti

Dofinancovanie
výstavby NBD

66 387,83

2 243,72

847,56

40 711,21

r. 2037

Výstavbu NBD I.
Výstavbu NBD II.

329 748,39
335 557,33

10 896,91
10 888,64

1 830,41
2 065,96

174 618,03
197 856,05

r. 2036
r. 2038

Účel

Návratná
finančná
výpomoc

26 136,00

0,00

0,00

26 136,00

Rok

r. 2027

V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon
samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku
pandémie ochorenia COVID-19 v sume 26 136 EUR schválená obecným zastupiteľstva dňa
15.10.2020 uznesením č. 35/2020. Prvá splátka v roku 2024 a posledná splátka v roku 2027.
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 z.n.p., 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
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poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe
osobitného predpisu.
a) Výpočet dlhu obce 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
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020*
(Zdroj FIN 1-12, 1.časť obec+RO)

1 393 167,15
44 285,13

1 437 452,28

Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:
- zostatok istiny z bankových úverov
(zdroj : FIN 5-04; FIN 6-04, r.11)
- zostatok istiny z pôžičiek
(zdroj : FIN 5-04; FIN 6-04, r.11)
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
(zdroj : FIN 5-04; FIN 6-04, r.11)
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
(zdroj : FIN 5-04)
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB
(zdroj : Poznámky IÚZ tab.č.15 r.07; FIN 6-04, r.8))
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
(zdroj : Poznámky IÚZ tab.č.15 r.08; FIN 6-04, r.12)
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
(zdroj : Poznámky IÚZ tab.č.15 r.06; FIN 5-04)
- zostatok istiny z pôžičky z Audiovizuálneho fondu
(zdroj : Poznámky IÚZ tab.č.15 r.06; FIN 6-04, r.9))
- zostatok istiny z pôžičky z Fondu na podporu umenia
(zdroj : Poznámky IÚZ tab.č.15 r.06; FIN 6-04, r.10)
- zostatok istiny z ........
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021
(zdroj : Poznámky IÚZ tab.č.15 r.01)
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB
(zdroj : Poznámky IÚZ tab.č.15 r.07; FIN 6-04, r.8)
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
(zdroj : Poznámky IÚZ tab.č.15 r.08; FIN 6-04, r.12)
- z úveru z Environmentálneho fondu
(zdroj : Poznámky IÚZ tab.č.15 r.06; FIN 5-04)
- z pôžičky z Audiovizuálneho fondu
(zdroj : Poznámky IÚZ tab.č.15 r.06; FIN 6-04, r.9)
- z pôžičky z Fondu na podporu umenia
(zdroj : Poznámky IÚZ tab.č.15 r.06; FIN 6-04, r.10)
- z úverov ................
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce

40 711,21

26 136,00

372 474,08

439 321,29

372 474,08

66 847,21

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021**

66 847,21

Zostatok istiny k 31.12.2021**

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2020*

§ 17 ods.6 písm. a)

66 847,21

1 437 452,28

4,65 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
b) Výpočet dlhovej služby obce podľa § 17 ods.6 písm. b) :
Text

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO

Suma v EUR

1 393 167,15
44 285,13
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Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020
(Zdroj FIN 1-12, 1.časť obec + RO)
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR
- dotácie z MF SR ....
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
- dotácie zo zahraničia
- dotácie z Eurofondov
- príjmy podľa osobitných predpisov
- ....
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné
príjmy k 31.12.2020 (Zdroj FIN 1-12, 1.časť obec + RO)
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020*
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
(Zdroj FIN 1-12 obec: 1. časť úroky 65x ; 2. časť istina 82x)
- 821004 (bankový úver krátkodobý - splátka istiny)
- 821005 (bankový úver dlhodobý - splátka istiny)
- 821007 (úver zo ŠFRB - splátka istiny)
- 821009 (dodávateľský úver - splátka istiny)
- 651002 (bankový úver - splátka úrokov)
- 651003 (úver zo ŠFRB a ostatné subjekty VS - splátka úrokov)
- 651004 (dodávateľský úver a ostatní veritelia - splátka úrokov)
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021**

1 437 452,28
- 372 450,60

- 3 000,00

1 062 001,68
1 062 001,68

2 198,18
21 562,85

23 761,03

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2021**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2020*

§ 17 ods.6 písm. b)

23 761,03

1 062 001,68

2,24 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nemá vo svojej pôsobnosti zriadené žiadne príspevkové 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 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2015 o dotáciách, právnickým osobám
na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2021 ovplyvnená šírením ochorenia COVID 19. Niektoré dotácie neboli využité v schválenom rozsahu, alebo neboli využité vôbec, čo malo
negatívny vplyv na fungovanie organizácií v neziskovom sektore v obci.
Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Telovýchovná jednota - bežné výdavky
Klub pribylinských turistov a lyžiarov –
bežné výdavky

Suma schválených
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

300,00
700,00

0,00
700,00

300,00
0

-4-
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Divadelný súbor KLÁSOK – bežné výdavky
ZO Jednoty dôchodcov v Pribyline – bežné
výdavky
Dobrovoľný hasičský zbor Pribylina – bežné
výdavky
MO Zväzu protifašistických bojovníkov –
bežné výdavky

1 000,00
400,00

0,00
89,25

1 000,00
310,75

5 000,00

5 000,00

0,00

200,00

0,00

200,00

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2015
o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia č. OŽP-Z/2007/04524-2. Predmetom podnikania
je:
- Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinných činností v týchto
zariadeniach
- Obchod s tovarom všetkého druhu
Obec podniká aj na základe koncesnej listiny č. OŽP-Z/2007/04525-2, predmetom podnikania je
vykonávanie koncesovanej živnosti vo vnútroštátnej nákladnej cestnej doprave
V roku 2021 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
Celkové výnosy
Hospodársky výsledok pred zdanením - strata

118 332,74 EUR
102 098,95 EUR
16 233,79 EUR

Výnosy z podnikateľskej činnosti vo výške 102 098,95 € boli v roku 2021 o 87 706,68 € nižšie
oproti roku 2020, výnosy v tomto roku boli zaznamenané vo výške 189 805,63 €. Pokles výnosov
v roku 2021 je o 46,21 %. Nepriaznivú situáciu spôsobila pandémia ochorenia COVID – 19, kedy
v súvislosti s opatreniami platnými pre ubytovacie zariadenia stredisko ATC v Račkovej doline
zaznamenalo oveľa menej návštevníkov ako v roku 2020.
Finančné prostriedky z podnikateľskej činnosti sa sledujú na samostatnom účte.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

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.
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a) 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

Základná škola s materskou
školou

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

147 221,89

133 271,40

13 950,45

-4-

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

Základná škola s materskou
školou

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

329 265,22

329 265,22

0,00

-4-

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec nemá založenú právnickú osobu.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
MV SR
MV SR
MV SR
MDVaRR
MDVaRR
OÚ Žilina
OÚ Žilina
MV SR
Štatistický
úrad SR
MV SR
MV SR

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2Na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa - BT
Na podporu výchovy k plneniu si školských
povinností dieťaťa - BT
Rodinné prídavky osobitný príjemca obec - BT
Register obyvateľov a hlásenie
pobytu občanov - BT
Výkon štátnej správy na úseku matrík - BT
Výkon štátnej správy na úseku registra adries BT
Výkon štátnej správy na úseku stavebného
poriadku -BT
Výkon štátnej správy na úseku dopravy - BT
Výkon štátnej správy na úseku starostlivosti
o životné prostredie - BT
Prenesené kompetencie ZŠ - BT
Vykonávanie celoplošného testovania na
ochorenie COVID – 19 - BT
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
Dotácia na bežné výdavky – zlepšenie
vybavenia školskej jedálne
Dotácia na kapitálové výdavky – zlepšenie
vybavenia školskej jedálne

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-48 525,20

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

1 444,20

1 444,20

0,00

432,95
432,96

432,95
432,96

0,00
0,00

2 474,20
43,60

2 474,20
43,60

0,00
0,00

1 700,09

1 700,09

0,00

56,68
128,57

56,68
128,57

0,00
0,00

303 004,00
20 680,00

303 004,00
20 680,00

0,00
0,00

4 077,47

4 077,47

0,00

500,00

500,00

0,00

4 500,00

4 500,00

0,00

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-314 180,40

-55 655,20
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c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Spoločný obecný úrad

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

9 174,18

8 481,00

693,18

-4-

Finančné prostriedky boli poukázané SCoÚ z dotácie na prenesený výkon štátnej správy v sume
1 700,09 EUR na stavebný poriadok, v sume 56,68 EUR na úsek dopravy a z prostriedkov obce
v sume 7 417,41 EUR.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

-4-

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec Pribylina zostavuje viacročný rozpočet bez uplatňovania programovej štruktúry, na základe
Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Pribylina, schválených OZ Uznesením č.
117/2016.
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 bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia obce Pribylina na
tvorbu rezervného fondu vo výške 255 656,77 EUR.
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