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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2021
1. Rozpočet obce na rok 2021
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020.
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 202 bol zostavený ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.12.2020 uznesením č. 6/2020.
Rozpočet bol zmenený štyrikrát:
- prvá zmena schválená dňa 14.05.2021 uznesením č. 07/2021
- druhá zmena schválená dňa 11.08.2021 uznesením č. 04/2021
- tretia zmena schválená dňa 27.10.2021 uznesením č. 05/2021
- štvrtá zmena schválená dňa 17.12.2021 uznesením č. 05/2021

Rozpočet obce k 31.12.2021

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

493728

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
587745

337128
67000
89600

337564
105781
144400

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

410328

531598

332628
73200
4500

338398
193200
0

Rozpočet obce

83400

56147

Schválený
rozpočet

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Rozpočet na rok 2021
587745

Skutočnosť k 31.12.2021
493761

% plnenia
84

Z rozpočtovaných celkových príjmov 587745 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
493761 EUR, čo predstavuje 84 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2021
337128

Skutočnosť k 31.12.2021
385080

% plnenia
114

Z rozpočtovaných bežných príjmov 337128 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
385080 EUR, čo predstavuje 114 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2021
264320

Skutočnosť k 31.12.2021
277094

% plnenia
104

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 211000 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 222867 EUR, čo predstavuje
plnenie na 105 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 35413,97 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 37457,35 EUR,
čo je 105 % plnenie. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume
828,17 EUR.
Daň za psa – príjem 1064 EUR, pohľadávky na dani za psa sú vo výške 196 EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – príjem
pohľadávky nedoplatku za odpad sú vo výške 1098,15 EUR.

15700 EUR,

b) nedaňové príjmy:
Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 400 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 455,70 EUR. Uvedený
príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov, pôdy a hrobových miest.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 5775 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 8745,50 EUR, čo je
151 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2021
3400

Skutočnosť k 31.12.2021
4546,90

% plnenia
133

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 3400 EUR, bol skutočný príjem vo výške
4546,90 EUR, čo predstavuje 133 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z darov od sponzorov.
d) Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 63659 EUR bol skutočný príjem vo výške 94237,88
EUR, čo predstavuje 148 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
MŠVVaŠ SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
DHZ SR
UPSVaR

Suma v EUR
65620
223
60
662
0
26
3000
3858

Účel
Dotácia ZŠ a MŠ
REGOB, Reg.adries
Starostlivosť o ŽP
Starostlivosť o voj.hroby
Voľby
Dotácia na dopravu a poz.kom.
Dotácia pre hasičov
Dotácia na stravu

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. Dotácia na stravu
nebola vyčerpaná celkom a suma 1955,90 € bola vrátená v roku 2022 do štátneho rozpočtu.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2021
105781

Skutočnosť k 31.12.2021
107781

% plnenia
102

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 105781EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume 107781 EUR. / z predaja pozemkov, dotácia na drevenú zvoničku/
3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2021
144400

Skutočnosť k 31.12.2021
900

% plnenia
0,62

Z rozpočtovaných finančných príjmov 144400 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
900 EUR, čo predstavuje 0,62 % plnenie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Rozpočet na rok 2021
531598

Skutočnosť k 31.12.2021
435446

% čerpania
82

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 531598 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 435446 EUR, čo predstavuje 82 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2021

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

338398

354535

104

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 338398 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 354535 EUR, čo predstavuje 104 % čerpanie.

k 31.12.2021

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 153700 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 149399 EUR, čo
je 97 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ a školy /MŠ, ZŠ, ŠKD/.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 52880 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 55043 EUR, čo
je 104 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 126518 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 141015 EUR,
čo je 111 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, MŠ, ZŠ, ŠKD ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 5300 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 5234 EUR, čo
predstavuje 98 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2021
193200

Skutočnosť k 31.12.2021
80911

% čerpania
42

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 193200 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 80911 EUR, čo predstavuje 42 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu bolo použitých na
financovanie projektov, spoluúčasti na projektoch a na rekonštrukčné práce na hmotnom
majetku obce.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
385080,33
385080,33

bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

354534,57
354534,57

bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

30545,76
107781,00
107781,00

kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

80911,13
80911,13

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

26869,87
57415,63
2455,90

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií

85682,13

Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

Vylúčenie z prebytku

85682,13
578543,46
435445,70
143097,76
2455,90

Upravené hospodárenie obce

140641,86

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce

Hospodársky výsledok podľa účtovníctva vedeného v roku 2021 vo výške 140641,86 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, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu vo výške 140641,86 EUR.
Nakoľko v roku 2021 bol príjem za predaj nehnuteľností vo výške 105781 € prevedený na
rezervný fond, v roku 2022 sa prevedie zvyšok vo výške 34.860,86 €.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
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
Z predaja nehnuteľností
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
42585,08
55553,92

105781
80911,13

123008,87

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje Smernica.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2021
Prírastky - povinný prídel - ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
1176,94
1442,67

1661,41

958,20

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2021 v EUR

KZ k 31.12.2021 v EUR

Majetok spolu

799708,25

907670,70

Neobežný majetok spolu

687714,31

736484,44

Dlhodobý hmotný majetok

565774,25

614544,38

Dlhodobý finančný majetok

121940,06

121940,06

Dlhodobé pohľadávky

3505,50

3136,50

Krátkodobé pohľadávky

4867,69

3620,04

103096,42

164222,80

ZS k 1.1.2021 v EUR

KZ k 31.12.2021 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

799708,25

907670,70

Vlastné imanie

711408,08

821181,68

124396,35

109773,60

840

900

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektmi VS

Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Dlhodobé záväzky

24087,81

22684,15

Krátkodobé záväzky

17548,63

28070,02

45823,73

34834,85

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
Obec k 31.12.2021 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám

0

EUR

- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF

0

EUR

- voči dodávateľom

2251,90

- voči štátnemu rozpočtu

0

EUR
EUR

- voči zamestnancom

14166,93

EUR

- voči poisťovniam a daňovému úradu

11651,19

EUR

- ostatné

22684,15

EUR

Obec nemá dlžoby ani žiadne úvery.

8. 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 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel a uznesenia č. 63/2015 zo dňa 08.12.2015.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Telovýchovná jednota - bežné výdavky na
turnaj, PHM do kosačky, pre rozhodcov,....
Reformovaný cirkevný zbor – oprava
a údržba cirkevnej budovy
DHZ – uniformy, elektrocentrála, materiál na
prácu s deťmi, oprava hasič. zbrojnice
PZ - Platan
Spolu:

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

3000 EUR

3000 EUR

0

0 EUR

0 EUR

0

1500 EUR

1500 EUR

0

0
4500 EUR

0
4500 EUR

0
0

-4-

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

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)

zriadeným a založeným právnickým osobám

b) štátnemu rozpočtu
c)

štátnym fondom

d) rozpočtom iných obcí
e)

rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a)

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

-1-

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

MŠVVaŠ

Školstvo – bežné výdavky – normatívne

SR

a nenormatívne

MV SR

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

65620

65620

743,58

REGOB a reg. adries

202

202

0

MV SR

Starostlivosť o vojnové hroby

67

67

0

MV SR

Starostlivosť o životné prostredie

58

58

0

MDVaRR

Na miestne a účelové komunikácie

26

26

0

DHZ

3000

3000

0

Dotácia strava

3858

3858

Covid

11780

11780

Dotácia na SODB

3061

3061

0

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Všetky poskytnuté dotácie boli použité a vyúčtované, prípadne sa previedli do nasledujúceho
roka. Všetky finančné prostriedky boli vyčerpané a vyúčtované.

12. Návrh uznesenia:
a) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2021.
b) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2021.
c) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez
výhrad.
d) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na
tvorbu rezervného fondu vo výške 3500,- EUR.
e) Obecné zastupiteľstvo poveruje ekonómku obce aby do 30.06.2022 previedla sumu
3500,- € na účet rezervného fondu.

