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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 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 27.11.2020, uznesením č. 18/2020                        

Zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami boli schválené obecným zastupiteľstvom  

Dňa 10.06.2021  uznesením č. 13/2021 rozpočtové opatrenie č.1/2021. 

Dňa 29.09.2021  uznesením č. 17/2021 rozpočtové opatrenie č. 2-3/2021. 

Dňa 12.12.2021  uznesením č. 23/2021 rozpočtové opatrenie č. 5-7/2021 

 

a. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021 v EUR  

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Skutočné  

plnenie 

príjmov/ 

čerpanie 

výdavkov 

k 31.12.2021 

% 

plnenia 

príjmov/ 

% 

čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 104100,00 161736,00 171568,45 106,08 

z toho :     

Bežné príjmy 104100,00 144779,00 142494,01  

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 0,00  

Finančné príjmy 0,00 16957,00 29074,44  

Výdavky celkom 104100,00 157621,00 145576,70 92,36 

z toho :     

Bežné výdavky 84100,00 113925,48 101881,37  

Kapitálové výdavky 20000,00 43695,52 43695,33  

Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00  

Rozpočet obce  0,00 4115,00 259991,75 631,56 

 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021  
 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

104100,00 161736,00 171568,45 106,08 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 161736,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

171568,45 EUR, čo predstavuje 106,08 % plnenie.  
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A. Príjmy obce 

 

1. Bežné príjmy: 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

104100,00 144779,00 142494,01 98,42 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov144779,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

142494,01 EUR, čo predstavuje 98,42% plnenie.  

 

a) daňové príjmy: 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

40000,00 38700,00 38694,13 99,98 

22000,00 22000,00 19940,38 90,64 

550,00 550,00 487,79 88,68 

140,00 140,00 118,5 84,64 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 38700,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2021 

poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 38694,13 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,98 %. 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 22550,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 20428,17 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 90,59 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 19940,38 EUR, príjmy 

dane zo stavieb boli v sume 487,79 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z 

nehnuteľností v sume 1387,30 EUR. 

 

Daň za psa  118,50EUR 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 756,5 EUR 

 

 

b) nedaňové príjmy:  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

40490,00 78064,00 78032,90 99,96 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 74,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 73,09 EUR, čo je 98,77 % 

plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 73,09 EUR 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 77990,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 77959,81 EUR, čo je 

99,96 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z poplatkov za stravné v sume 516,00 EUR, za 

administratívne poplatky vo výške 469,57 EUR a najvyššiu čiastku tvorí príjem z poplatkov za 

uloženie odpadu na skládke vo výške 76974,24 EUR. 

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

0,00 35,00 16,80 48 
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Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 35,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 16,80 EUR.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.  

 

d) prijaté bežné granty a transfery: 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

120,00 4490,00 4438,51 98,85 

 

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 4490,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 4438,51 

EUR, čo predstavuje 98,85 % plnenie. 

 

Prijaté bežné granty a transfery: 
Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel Poznámka 

MV SR 18,00 ISRA – register adries  

MV SR 2195,30 SODB – sčítanie obyvateľstva  

MV SR 54,78 REGOB – register obyvateľstva  

MV SR 85,92 CO skladník  

MŽP SR 16,27 ŽP – dotácia  na životné prostredie  

UPSVaR 2017,74 Mzdy §54  

občania 50,50 Finančný dar obci od občanov  

 

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 

0,00 0,00 0,00  

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0,00 

EUR. 

 

 

3. Príjmové finančné operácie:  
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné plnenie  

finančných príjmov 

% plnenia fin. príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

0,00 16957,00 29074,44 171,46 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 16957,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 

v sume 29074,44 EUR, čo predstavuje 171,46 % plnenie.  

 

Použitie rezervného fondu v sume 8426,44 EUR. 

V roku 2021 boli použité: 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 20648,00  EUR 

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

 

B. Príjmy rozpočtových organizácií 

 

Obec nemá rozpočtové organizácie 
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021  
 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

104100,00 157621,00 145576,70 92,36 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 157621,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 

145579,70 EUR, čo predstavuje  92,36 % čerpanie.  

 

A. Výdavky obce 

 

1. Bežné výdavky:  

 
 

Funkčná klasifikácia 

Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

0111 74600,00 108362,70 96775,50 89,31 

0112 500,00 500,00 473,56 94,71 

0170 120,00 120,00 0,00  

0220 30,00 30,00 0,00  

0510 3200,00 3200,00 3120,48 97,52 

0620 0,00 105,00 103,98 99,03 

0820 1000,00 477,78 277,85 58,19 

0840 4650,00 0,00 0,00 0,00 

1020 0,00 1130,00 1130,00 100 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 113925,48 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 

101881,37 EUR, čo predstavuje  89,43 %čerpanie.  

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania: 

Z rozpočtovaných výdavkov 44395,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 43957,63 

EUR, čo je 99,02 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcU, aktivačných 

pracovníkov, DOVP, odmeny poslancov OZ. 

 

b) Poistné a príspevok do poisťovní: 

Z rozpočtovaných výdavkov 15208,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 14487,86 

EUR, čo je 95,26 % čerpanie.  

 

c) Tovary a služby: 

Z rozpočtovaných výdavkov 49712,48 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 38997,37 

EUR, čo je 78,44 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné 

náhrady, energie, vodné a stočné, poštové služby, telefón, interiérové vybavenie, pohonné hmoty, 

stravovanie, pracovné odevy a obuv, reprezentačné, náhradné diely, poistenie majetku, PZP, audit, 

členské poplatky(ZMOS, Mikroregión, SOZA, Datatrade, RTVS, Slovgram) materiál, dopravné, 

rutinná a štandardná údržba, softvér, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. 

 

d) Bežné transfery  

Z rozpočtovaných výdavkov 4490,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 4438,51 EUR, 

čo predstavuje 98,85 % čerpanie. Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2021 

ovplyvnená šírením ochorenia COVID - 19.  

Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     finančnými 

výpomocami: 

Z rozpočtovaných výdavkov 120,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 0,00 EUR.  
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2. Kapitálové výdavky: 

 
 

Funkčná klasifikácia 

Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

0111 20000,00 43695,52 43695,33 100 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 43695,52 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 

43695,33 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.  

 

Kapitálové výdavky boli použité na interiérové vybavenie, realizáciu nových stavieb a rekonštrukcie 

a modernizácie obecných budov a majetku: 

- Detské ihrisko – 5804,78 EUR 

- Výklenok pri KD – 11330,00 EUR 

- Rekonštrukcia dvora pri obecnom úrade – 4373,77 EUR 

- Rekonštrukcia a modernizácia vchodu do budovy OcU (schody, strieška, chodníky) – 22186,78 

EUR 

 

3. Výdavkové finančné operácie: 

 

V roku 2021 obec nemá výdavkové finančné operácie. 

 

B.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou 

 

Obec nemá rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou 

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 142494,01 

z toho : bežné príjmy obce  142494,01 

Bežné výdavky spolu 101881,37 

z toho : bežné výdavky  obce  101881,37 

Bežný rozpočet 40612,64 

Kapitálové  príjmy spolu 0,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 43695,33 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  43695,33 

Kapitálový rozpočet  -43695,33 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -3085,69 

Vylúčenie z prebytku 0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -3082,69 

Príjmové finančné operácie  29074,44 

Výdavkové finančné operácie 0,00 

Rozdiel finančných operácií 29074,44 
PRÍJMY SPOLU   171568,45 

VÝDAVKY SPOLU 145576,70 

Rozpočtové hospodárenie obce  25988,75 
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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 25988,75  EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu 25991,75 EUR  

 

4. 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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021  0,00       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

10485,21      

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- rekonštrukcia a modernizácia 

 

8426,44       

KZ k 31.12.2021 2058,77       

 

Peňažný fond 

Obec nevytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..  

              

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. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021 344,77   

Prírastky - povinný prídel -   1,25     %                    440,86                                     

Úbytky   -  stravovanie                     344,00   

KZ k 31.12.2021 441,63 

 

Fond prevádzky, údržby a opráv  

Obec nevytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. 

v z.n.p..  

 

Fond rozvoja bývania  

Obec nevytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p.. 

 

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021  

 
A K T Í V A  

Názov ZS k 31.12.2020 ZS k 31.12.2021 

Majetok spolu 532673,68 538543,56 

Neobežný majetok spolu 499708,32 508492,20 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 475310,79 484237,20 

Dlhodobý finančný majetok 24397,53 24255,00 
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Obežný majetok spolu 32965,36 30051,36 

z toho :   

Zásoby 0,00 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  1487,38 1559,21 

Finančné účty  31477,98 28495,15 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  0,00 0,00 

 

P A S Í V A  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k  31.12.2021 

Vlastné imanie a záväzky spolu 532673,68 538543,56 

Vlastné imanie  325320,03 363030,61 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely, fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  325320,03 363030,61 

Záväzky 7156,47 5654,29 

z toho :   

Rezervy  480,00 480,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 1048,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 344,77 441,63 

Krátkodobé záväzky 5283,7 4732,66 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 200197,18 169858,66 

 

 

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 1091,33 1091,33 0,00 

- zamestnancom 1326,90 1326,90 0,00 

- poisťovniam  1702,44 1702,44 0,00 

- daňovému úradu 602,39 602,39 0,00 

- štátnemu rozpočtu 0,00 0,00 0,00 

- bankám 0,00 0,00 0,00 
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- štátnym fondom 0,00 0,00 0,00 

- ostatné záväzky 441,63 441,63 0,00 

Záväzky spolu k 31.12.2021 5164,69 5164,69 0,00 

 

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2021  

 

Obec nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu o úveroch. 

 

 

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií  

   
Obec nemá 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 neposkytla dotácie v súlade so VZN.  

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia.   

 

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 zriadeným a založeným právnickým osobám 

Obec nemá zriadené RO ani PO. 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : 

školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

MV SR ISRA – register adries 18,00 18,00 0,00 

MV SR SODB – sčítanie obyvateľstva 2195,30 2195,30 0,00 

MV SR REGOB – register obyvateľstva 54,78 54,78 0,00 
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MV SR CO skladník 85,92 85,92 0,00 

MŽP SR ŽP – dotácia  na životné prostredie 16,27 16,27 0,00 

UPSVaR Mzdy §54 2017,74 2017,74 0,00 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec v roku 2021 neprijala finančné prostriedky zo štátnych fondov. 

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

Obec v roku 2021 neposkytla finančné prostriedky inej obci. 

 

e)Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

Obec v roku 2021 neprijala  finančné prostriedky z rozpočtu VÚC  

 

 

d) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu     

     
Obec netvorí programový rozpočet. 

 

13. Návrh uznesenia: 
 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu 

za rok 2021. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2021. 

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

 

1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 25991,75 EUR. 

 

 


