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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 prebytkový. Hospodárenie obce sa
riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2020 uznesením č. 72/2020
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
- prvá zmena schválená RO č. 1 dňa 30.06.2021
- druhá zmena schválená RO č. 2 dňa 17.12.2021
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
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočtové
hospodárenie obce

Schválený rozpočet

Schválený
rozpočet po
poslednej zmene

Skutočnosť
k 31.12. 2021

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

536.322,00

598.206,79

590 .198,11

516.772,00
0,00
7.000,00
12.550,00

470.299,79
0,00
116.713,00
11.194,00

469.359,44
0,00
109.687,23
11.151,44

535.322,00

565.506,56

555.780,10

260.435,00
24.500,00

279.452,00
63.800,00

273.033,99
62.855,99

97,70
98,52

0,00
250.387,00

8.080,00
214.174,56

7.966,24
211.923,88

98,59
98,95

1.000,00

32.700,23

34 418,01

99,80
93,98
99,62
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Výška príjmov v roku 2021 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.
Schválený
rozpočet
523.772,-

Schválený rozpočet
na rok 2021 po
poslednej zmene
587 .012,79

Skutočnosť
k 31.12.2021

% plnenia

579. 046,67

98,64

Z rozpočtovaných celkových príjmov 587 012,79 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021v sume
579 046,67 EUR, čo predstavuje 98,64 % plnenie.
A. Príjmy obce
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet
516.772,-

Schválený rozpočet
na rok 2021 po
poslednej zmene
470 .299,79

Skutočnosť
k 31.12.2021

% plnenia

469. 359,44

99,80

Z rozpočtovaných bežných príjmov 470 299,79 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
469 359,44 EUR, čo predstavuje 99,80 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet
353.530,-

Schválený rozpočet
na rok 2021 po
poslednej zmene
321.909,86

Skutočnosť
k 31.12.2021

% plnenia

321.663,26

99,92

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 289.200,- EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 289.109,92 EUR, čo predstavuje
plnenie na 99,97 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 24.199,86 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 24.079,70 EUR, čo
predstavuje plnenie na 99,50 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 20.815,19 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 3.247,07 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 17,44 EUR.
Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 23.859,89 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 219,81
EUR.
Daň za psa
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Daň za nevýherné hracie prístroje
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet
55.092,-

Schválený rozpočet
na rok 2021 po
poslednej zmene
26.979,-

453,50 EUR
8 020,40 EUR
0,00 EUR

Skutočnosť
k 31.12.2021

% plnenia

26.465,82

98,10
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 22 357,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 22 121,29 EUR, čo
je 98,95 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z podnikateľskej činnosti, z prenajatých
budov, priestorov a objektov.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 4 622,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 4 344,53 EUR, čo je
94,00 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet
800,-

Schválený rozpočet
na rok 2021 po
poslednej zmene
3. 671,00

Skutočnosť
k 31.12.2021

% plnenia

3. 636,13

99,05

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 3 671,- EUR, bol skutočný príjem vo výške
3 636,13 EUR, čo predstavuje 99,05 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 117.739,93 EUR bol skutočný príjem vo výške
117.594,23 EUR, čo predstavuje 99,88 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad
Ministerstvo vnútra
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo životného prostredia
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo vnútra
Okresný úrad
Úrad vlády
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra

Suma v EUR
24,40
500,00
686,80
500,00
340,00
33,20
639,93
160,73
1.648,00
259,38
3 250,02
7 322,40
200,00
556,80
84.134,21
527,00

V roku
2021
obec
prijala
nasledovné
súvislosti s pandémiou ochorenia COVID - 19 :
Poskytovateľ
Okresný úrad

Účel
Zúčtovanie rozpočtu adresy
Digitálne technológie
Strava hmotná núdza
Múdre hranie
Hyg.potreby pre ZŠ-nenorm.
Motivačný a školské pomôcky
Min.životného prostredia Nafta
Aktivačná činnosť
Predškolská výchova
REGOB
Sčítanie obyvateľov
Stravovacie návyky
Sociálne znevýhodnené
Vzdelávacie poukazy
Normatív ZŠ
Učebnice pre ZŠ
granty

a transfery

v

Suma v EUR
Účel
19.160,00 Celoplošné testovanie 2021

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich
účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet
0

Schválený rozpočet
na rok 2021 po
poslednej zmene
0

Skutočnosť
k 31.12.2021

% plnenia

0

00

Skutočnosť
k 31.12.2021

% plnenia

109. 687,23

93,98

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet
7.000,-

Schválený rozpočet
na rok 2021 po
poslednej zmene
116. 713,00

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 116.713,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2021 v sume 109.687,23 EUR, čo predstavuje 93,98 % plnenie.
B. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy:
Schválený
rozpočet
12.550,-

Schválený rozpočet
na rok 2021 po
poslednej zmene
11.194,00

Skutočnosť
k 31.12.2021

% plnenia

11.151,44

99,62

Z rozpočtovaných bežných príjmov 11.194,- € bol skutočný príjem k 31. 12. 2021 v sume
11.151,44 €, čo predstavuje 99,62 % plnenie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Výška výdavkov v roku 2021 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.
Schválený rozpočet
284.935,-

Schválený rozpočet
na rok 2021 po
poslednej zmene
351. 332,00

Skutočnosť
k 31.12.2021

% čerpania

343. 856,22

97,87

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 351.332,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 343.856,22 EUR, čo predstavuje 97,87 % čerpanie.
A. Výdavky obce
1.Bežné výdavky
Schválený rozpočet
260.435,-

Schválený rozpočet
na rok 2021 po
poslednej zmene
279.452,-

Skutočnosť
k 31.12.2021

% čerpania

273.033,99

97,70
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Z rozpočtovaných bežných výdavkov 279.452,- EUR bolo skutočne čerpané
v sume 273.033,99 EUR, čo predstavuje 97,70 % čerpanie.

k 31.12.2021

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 77.900,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume
77.820,21 EUR, čo je 99,90 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ
a pracovníkov zamestnaných na základe dohôd s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny
v Trebišove a poslancov obecného zastupiteľstva.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 29.813,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
29.526,63 EUR, čo je 99,04 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 159.326,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
153.433,26 EUR, čo je 96,30 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ,
ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za
nájom a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 12.413,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
12.253,89 EUR, čo predstavuje 98,72 % čerpanie. Výška dotácií z rozpočtu obce bola v roku
2021 ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID - 19.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
2.Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet
24.500,-

Schválený rozpočet
na rok 2021 po
poslednej zmene
63.800,00

Skutočnosť
k 31.12.2021

% čerpania

62.855,99

98,52

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 63.800,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 62.855,99 EUR, čo predstavuje 98,52 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
0111 – 711005 – obstaranie územného plánu obce – v sume 2.480,- €
714001 – nákup osobných automobilov v sume 15.530,- €
717001 – realizácia nových stavieb v sume 2.416,24 € (kovová brána MŠ a ZŠ 1.600,- €
a osvetlenie cintorína 816,24 €)
717002 – rekonštrukcia a modernizácia - vstup do Ocú v sume 7.000,- € z dotácie
a 746,66 € z vlastných,
- rekonštrukcia a modernizácia – autobusová zastávka v sume 4.998,- €
0620 – 711005 – obstaranie územného plánu obce v sume 2.310,- €
717001 – realizácia nových stavieb v sume 2.400,- € (kovová brána ZŠ a MŠ)
717002 – rekonštrukcia a modernizácia v sume 1.310,40 € (materiál na autobusovú
zastávku)
0820 – 717002 – rekonštrukcia a modernizácia KD v sume 19.541,73 € (8.615,99 dodávateľsky,
2.318,24 € bleskozvod)
7

- rekonštrukcia a modernizácia KD - 8.607,50 dlažba do KD,
911 – 717001 – realizácia nových stavieb v sume 4.122,96 € (betónové oplotenie ZŠ a MŠ)
3.Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet
-

Schválený rozpočet
na rok 2021 po
poslednej zmene
8.080,00

Skutočnosť
k 31.12.2021

% čerpania

7.966,24

98,59

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 8.080,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2021 v sume 7.966,24 EUR, čo predstavuje 98,59 % čerpanie.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 8.080,00 EUR na splácanie istiny
z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 7.966,24 EUR, čo predstavuje
98,59 %.
B. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky:
Rozpočtová
organizácia
Základná škola
s materskou
školou

Schválený
rozpočet

Schválený
rozpočet na rok
2021 po
poslednej zmene
250.387,214.174,56

Skutočnosť
k 31.12.2021
211.923,88

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 214.174,56 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 211.923,88 EUR, čo predstavuje 98,95 % čerpanie.

% čerpania

98,95

k 31.12.2021

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola s materskou školou
211.923,88 EUR
Kapitálové výdavky:
Rozpočtová
Schválený
organizácia
rozpočet

Základná škola

Schválený
rozpočet na rok
2021 po
poslednej
zmene
0,00
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2021

0,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

% čerpania

0,00
k 31.12.2021

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola s materskou školou
0,00 EU
Výdavkové finančné operácie:
V roku 2021 boli v rozpočte rozpočtových organizácií použité 0,00 €.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
480. 510,88

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

469 .359,44

bežné príjmy RO

11. 151,44

484 .957,87

Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

273. 033,99

bežné výdavky RO

211. 923,88

-

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

0,00

kapitálové príjmy RO

0,00

62. 855,99

Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

62. 855,99

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Upravené hospodárenie obce

4 .446,99
0,00

0,00

-

62 .855,99
67. 302,98
- 8.161,95
0,00

-

75 464,93
109. 687,23

7 .966,24
101. 720,99
590 .198,11
555. 780,10
+ 34.418,01
- 8.161,95
+ 26. 256,06

Výška prebytku/schodku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2021 ovplyvnená v dôsledku
pandémie ochorenia COVID - 19.
6.varianta:
Schodok rozpočtu v sume – 67.302,98 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 8.161,95 EUR bol v rozpočtovom roku
2021 vysporiadaný :
- z finančných operácií
75.464,93 EUR
Schodok 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 - zvyšuje o :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 8.161,95 EUR, a to na :
- stravovacie návyky pre deti v hmotnej núdzi v sume 3.296,70 EUR
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-

predškolská výchova v sume 208,24 EUR
prenesený výkon v oblasti školstva v sume 4.657,01 EUR

Zostatok finančných operácií v sume 101.720,99 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 67.302,98 EUR
- na krytie nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR v sume 8.161,95 EUR
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 26.256,06 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
26.256,06 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške
26.256,06 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

Suma v EUR
23. 382,05
100. 396,16
109. 074,23

KZ k 31.12.2021

14. 703,98

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
ZS k 1.1.2021
Prírastky - povinný prídel % (obec)
- povinný prídel % (ZŠsMŠ)
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
1.401,63
697,23
912,26
1.069,18
1.941,94
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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
KZ k 31.12.2021 v EUR
1 .174. 879,69
1 .119. 707,05
1 .023. 436 ,67
1 .056. 024,38
6. 000,00
846. 707,31
170.729,36
149. 593,68

11. 184,80
874. 110,22
170. 729,36
63. 583,44

25. 310,04
0,00
0,00
10.420,44
113. 863,20
0,00
0,00
1. 849,34

9. 873,48
0
0
16. 127,49
37. 582,47
0
0
99,23

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2021 v EUR

KZ k 31.12.2021 v EUR

1. 174. 879,69
671. 914,39

1 .119. 707,05
635. 201,20

0,00
0,00
671. 914,39
213. 194,97

0,00
0,00
635. 201,20
200. 516,67

600,00
24. 124,71
623,25
7.003,58
180. 843,43
289. 770,33

600,00
12. 753,71
343,76
13. 942,01
172. 877,19
283. 989,18

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
Stav záväzkov k 31.12.2021
Druh záväzku

Druh záväzkov voči:
dodávateľom
zamestnancom
poisťovniam
daňovému úradu
štátnemu rozpočtu
bankám

Záväzky celkom
k 31.12.2021 v EUR

3 .989,35
5. 340,80
3. 147,64
1. 071,72
12.753,71
157. 585,19

z toho v lehote
splatnosti

3. 989,35
5. 340,80
3. 147,64
1. 071,72
12.753,71
157. 585,19

z toho po lehote
splatnosti

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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-

štátnemu rozpočtu
(výpomoc)
ostatné záväzky 323, 472,
379
Záväzky spolu k 31.12.2021

15.292,00

15.292,00

0,00

1.336,26

1.336,26

0,00

200. 516,67

200. 516,67

0,00

Stav úverov k 31.12.2021
Veriteľ

VUB,
a.s.
VUB,
a.s.
Spolu:

Účel

Rekonštru
kcia KD
Rekonštru
kcia KD

Výška
poskytnuté
ho úveru

Ročná
splátka
istiny za
rok 2020

Ročná
splátka
istiny
za rok 2021

Zostatok úveru
(istiny)
k 31.12.2021

Rok
splatnos
ti

7.966,24

Ročná
splátka
úrokov
za rok
2021
0,00

17.644,43

1.765,16

7.913,03

03/2023

149.672,16

0,00

0,00

0,00

149.672,16

03/2022

167.316,59

1.765,16

7.966,24

0,00

157.585,19

Obec uzatvorila v roku 2020 Zmluvu o úvere na obnovu budovy kultúrneho domu a prístavby.
1. Úver je krátkodobý s dobou splatnosti do r. 2023 splátky istiny a úrokov sú mesačné.
2. Úver je krátkodobý s dobou splatnosti do r. 2022 splátky istiny a úrokov sú mesačné.
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 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

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*
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:
- zostatok istiny z bankových úverov investičných
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov
EÚ
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
- zostatok istiny z pôžičky z Audiovizuálneho fondu
- zostatok istiny z pôžičky z Fondu na podporu umenia
- zostatok istiny z ........

Suma v EUR

469.135,09
22.876,80

492.011,89
7.913,03
15.292,00

149.672,16
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Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z pôžičky z Audiovizuálneho fondu
- z pôžičky z Fondu na podporu umenia
- z úverov ................
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu
obce
Spolu upravená/znížená celková suma dlhu obce k 31.12.2021**

172.877,19

149.672,16

23.205,03

Zostatok istiny k 31.12.2021**

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2020*

§ 17 ods.6 písm. a)

23.205,03

492.011,89

4,72 %

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

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
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
Spolu upravené/znížené 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:
- 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**

469.135,09
22.876,80

492.011,89
56.397,18
55.649,51

112.046,69
379.965,20
7.966,24

7.966,24

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2021**

Skutočné upravené bežné
príjmy k 31.12.2020*

§ 17 ods.6 písm. b)

7.966,24

379.965,20

2,10 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
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8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

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.1/2013 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2021 ovplyvnená pandémiou ochorenia
COVID - 19.
Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

TJ Družstevník
Divadelný súbor Janka Borodáča
Farský úrad Plechotice
Folklórny súbor Studzenka
SFZ
Dobrovoľný hasičský zbor

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

2.360,00
600,00
2.600,00
155,00
1.605,71
1 400,00

2.360,00
600,00
2.600,00
155,00
1.605,71
1 400,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

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

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

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia OU-TV-OZP-2018/004198-2 zo dňa
15.03.2018 od 01.04.2018.
Predmetom podnikania je: prevádzka maloobchodu
V roku 2021 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
40.410,41 EUR
Celkové výnosy
21.942,04 EUR
Hospodársky výsledok(strata)
-18.468,37 EUR
Výnosy a náklady na túto činnosť sa od roku 2019 rozpočtujú a sledujú sa na samostatnom
rozpočtovom účte – pokladňa maloobchodu a bankový účet maloobchodu.

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

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC
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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
- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia
-1-

ZŠ – ne/normatívne FP

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

84.134,21

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

79.477,20

4.657,01

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-3-

-4-

-5-

Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra

Dotácia pre MŠ
Dotácia pre ZŠ

2.867,00
84.134,21

2. 658,76
79. 477,20

208,24
4. 657,01

Úrad práce sociálnych vecí
a rodiny
Okresný úrad

Stravné pre ZŠ
a MŠ – dotácia
Dotácia REGOB

7. 322,40

4. 025,70

3.296,70

259,38

259,38

0,00

Okresný úrad

Odmena
skladníka CO
COVID –
celoplošné
testovanie
Dotácia SODB
Register adries
Dotácia na PHM

300,72

300,72

0,00

19.160,00

19. 160,00

0,00

3. 250,02
24,40
639,93

3.250,02
24,40
639,93

0,00
0,00
0,00

33,20

33,20

0,00

-1-

Okresný úrad
Úrad vlády
Okresný úrad
Ministerstvo životného
prostredia
Úrad práce sociálnych vecí
a rodiny

Motivačný
a školské
pomôcky HN

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
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Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu s inou obcou, t.j. obec neposkytla ani neprijala
žiadne finančné prostriedky z inej obce.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu s VÚC, t.j. obec neposkytla ani neprijala žiadne
finančné prostriedky z VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec neuplatňuje programový rozpočet.

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za
rok 2021.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia vo výške
- 67.302,98 EUR, ktorý sa upravuje, t.j. zvyšuje o nevyčerpané finančné prostriedky,
v sume – 8.161,95 EUR na sumu – 75.464,93 EUR.
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku finančných operácií v sume 101.720,99
EUR na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 67.302,98 EUR
-

krytie nevyčerpaných finančných prostriedkov zo ŠR v sume 8.161,95 EUR

-

tvorbu rezervného fondu (10%-tná povinná tvorba fondu sa uplatňovať nebude) v sume
26.256,06 EUR

Návrh použitia prostriedkov rezervného fondu:
- Výstavba kanalizácie v obci
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