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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. Bežný rozpočet bol zostavený 

ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako  vyrovnaný. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 27.11.2020. uznesením č. 40/2020 

Rozpočet bol zmenený jedenkrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 26.11.2021 uznesením č. 62/2021 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2021  

 

 

  

Schválený rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2021 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 68 061,00 126 333,00 124 706,23 98,71 

z toho :     

Bežné príjmy 68 061,00 113 733,00 112 110,01 98,57 

Kapitálové príjmy     

Finančné príjmy  12 600,00 12 596,22 99,97 

Výdavky celkom 68 061,00 114 983,00 109 992,43 95,66 

z toho :     

Bežné výdavky 68 061,00 114 983,00 109 992,43 95,66 

Kapitálové výdavky     

Finančné výdavky     

Rozpočtové 

hospodárenie obce 

0,00 11 350,00 14 713,80  

 

 

 

 

 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021  
 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

68 061,00 126 333,00 124 706,23   98,71 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 126 333,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

124 706,23 EUR, čo predstavuje  98,71 % 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 

68 061,00 113 733,00 112 110,01 98,57 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 113 733,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

112 110,01 EUR, čo predstavuje   98,57 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy: 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

56 333,00 76 994,00 73 211,52 95,09 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 43 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2021 

poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 44 008,45 EUR, čo predstavuje plnenie na  102 35 %. 

V roku 2021 výška výnosu dane z príjmov bola zvýšená o 13 % čo predstavuje sumu 5071,37 EUR.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 10 747,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 10 804,14 EUR, čo 

predstavuje plnenie na  100,53 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 6 740,35 EUR, príjmy 

dane zo stavieb boli v sume 3 806,99 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 256,80 EUR. Za 

rozpočtový rok bolo zinkasovaných  140,00 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 140,00 EUR. 

K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 0,00  EUR. 

 

Daň za psa  985,82 Eur 

Daň za užívanie verejného priestranstva   99,00 Eur 

Daň za nevýherné hracie prístroje  0,00 Eur 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad   9 922,75 Eur 

Poplatok za rozvoj  7 294,36 Eur 

 

 

 

b) nedaňové príjmy:  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

3990,00 7548,00 8118,00 107,55 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 7548,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 8118,00EUR, čo je 107,55 

% plnenie. Uvedený príjem predstavuje  príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 

458,00 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky:  

Z rozpočtovaných 4 416,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 4 881,00 EUR, čo je 

110,53 % plnenie.  
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c)  iné nedaňové príjmy:  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

 30,00 3720,00 4398,22 117,99 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 3720,00EUR, bol skutočný príjem vo výške 4398,22 

EUR, čo predstavuje  117,99 % plnenie.  

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

lotérie 27,48 EUR, vratky z platieb energií 174,11 EUR, refundácia z úradu práce 2 017,74 Eur 

 

d) prijaté bežné granty a transfery: 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

7 608,00 25 151,00 25 903,16 102,99 

 

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 25 151,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 

25 903,16 EUR, čo predstavuje 102,99 % plnenie. 

 

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

    

ŠR              246,20 Stavebníctvo a 

komunikácie 

 

ŠR                  8,21 Cestné hospodárstvo  

ŠR                 18,61 Životné prostredie  

ŠR                101,50 Hlásenie obyvateľstva  

Mikroregión                 300,00 Bazový festival  

ŠR              3000,00 DHZ Kyselica  
VÚC                 750,00 Bazový festival  

OOCR               1500,00 Bazový Festival+ DHZ 

Putovný pohár starostu 

 

ZSE nadácia               500,00 Deň detí  

Kultminor              2300,00 Bazový festival  

Spoločný záujem nadácia               300,00 Deň detí  

Od FO           2000,00 Nákup stolov do 

kultúrneho domu 

 

ŠR             2017,74 ÚPSVR  

ŠR              2 388,64 Sčítanie domov a 

obyvateľstva 

 

Od FO                200,00 Deň detí  
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V roku 2021 obec prijala nasledovné bežné granty a transfery v súvislosti so šírením ochorenia 

COVID - 19: 

 
Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel Poznámka 

ŠR 14 490,00 Testovanie v obci  

 

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

2. Kapitálové príjmy: obec nemala 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

    

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov ......... EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume ............ 

EUR, čo predstavuje  .......................% plnenie.  

 

Príjem z predaja kapitálových aktív: 

Z rozpočtovaných .............. EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume............EUR, čo je 

................ % plnenie.  

Príjem z predaja budov bol vo výške   ...... EUR a príjem z predaja bytov bol vo výške ...... EUR. 

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív: 

Z rozpočtovaných  ............ EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume....EUR, čo predstavuje 

.................... % plnenie. 

 

Prijaté kapitálové granty a transfery: 

Z rozpočtovaných .......... EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume......... EUR, čo predstavuje 

................ % plnenie. 
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Prijaté kapitálové granty a transfery: 
Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel Poznámka 

    

 

V roku 2021 obec neprijala kapitálové granty a transfery v súvislosti so šírením ochorenia COVID - 

19: 
Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel Poznámka 

    

    

 

Popis najvýznamnejších prijatých kapitálových grantov a transferov v súvislosti so šírením ochorenia 

COVID -19: 

 

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na kapitálové výdavky a boli použité v súlade s ich 

účelom. 

 

3. Príjmové finančné operácie:  
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné plnenie  

finančných príjmov 

% plnenia fin. príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

12 596,22 12 596,22 12 596,22 100  

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 12 596,22 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 

v sume 12 596,22 EUR, čo predstavuje  100.% plnenie.  

 

V roku 2021 bol nebol prijatý bankový úver . 

 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 38/2020 zo dňa 27.11.2020 bolo schválené použitie rezervného 

fondu v sume 12 596,22 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 12 596,22 EUR. V roku 2021 boli 

použité: 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume..........  EUR 

- nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume..........  EUR 

- nevyčerpané prostriedky z Fondu rozvoja bývania v sume..........  EUR 

- nevyčerpané prostriedky z náhradnej výsadby drevín v sume..........  EUR 

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume ..........  EUR 

- nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov v sume .........  EUR 

- nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti v sume ..........  EUR 

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

 

B. Príjmy rozpočtových organizácií- obec nemá rozpočtové organizácie 

 

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

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021  
 

Poznámka: Rozbor čerpania výdavkov sa vykoná v takej štruktúre v akej bol rozpočet schválený 

obecným zastupiteľstvom (napr. ak bol rozpočet schválený na kategórie, rozbor čerpania výdavkov sa 

vykoná na kategórie ...)  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

68 061,00 114 983,00 109 992,43 95,66 
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Z rozpočtovaných celkových výdavkov 114 983,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 

109 992,43 EUR, čo predstavuje  95,66 % 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- mzdy 22 780,00 24 560,00 23 588,78 96,05 

0111-

zdrav.poistenie 

2 390,00 2 268,00 2 390,76 107,69 

0111- 

nemoc.poistenie 

290,00 304,00 330,18 108,61 

0111-star.poistenie 3 353,00 3 182,00 3 454,97 108,58 

0111-úraz.poistenie 201,00 189,00 200,23 105,94 

0111-inv.poistenie 733,00 696,00         718,18 103,19 

0111-pois.v 

nezamestnanosti 

198,00 

 

208,00 228,24 109,73 

0111-rezervný fond 1 158,00 1 023,00 1 173,36 112,50 

0111- elektrika ocú 1 010,00 900,00 678,75 75,42 

0320-elektrina 

pož.zbrojnica 

760,00 760,00 691,68 91,01 

0640- elektrina 

ver.osvetlenie 

1 200,00 1 132,00 935,44 82,64 

0110-plyn ocú 1010,00 2248,0 2237,71 99,54 

0840-plyn kostol 144,00 450,00 444,00 98,67 

0320-voda zbrojnica  50,00 15,33 30,66 

0840-voda cintorín 60,00 60,00 157,40 262,33 

0111-cestovné 

starosta 

200,00 200,00 194,02 97,01 

0111-cestovné 

dotácie Covid 

 93,00 92,08 99,01 

Tovary a služby:     

0111-poštovné 

služby 

1000,00 1000,00 1024,32 102,43 

0111-telefón 

starosta 

250,00 350,00 344,04 98,30 

0111-telefón ocú 400,00 350,00 330,79 94,51 

0111- telefón 

dotácia SODB 

 67,00 66,43 99,15 

0111-stravné lístky 960,00 1920,00 1920,00 100 

0111-strava Covid  150,00 149,30 99,53 

0111- internet 185,00 185,00 117,60 63,57 

0111-internet 

dotácia SODB 

 34,00 33,60 98,82 

0111-všeobecný 

materiál 

917,00 1695,00 1393,04 82,19 

 0111-

všeob.mat.dot. 

100,00 1112,00 1318,41 118,56 

0111-špec.materiál  25,00 24,90 99,60 
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0111-

knihy,časopisy 

160,00 133,00 133,00 100  

0111-reprezentačné  70,00 70,00 100 

  0111-školenia 100,00 100,00 75,00 75 

0111-všeob.služby 1450,00 1450,00 1057,02 72,90 

0111-závierky 

a aktu 

720,00 900,00 667,93 74,21 

0111-služby 

dotácie, Covid 

 12 122,00 12 122,38  

0111-audit 500,00 500,00 500,00 100 

0111-náhrady Covid  1100,00 1100,00 100 

0111-poplatky 

banke 

330,00 400,00 432,26 108,06 

0111- vedenie účtu 

CP 

48,00 150,00 132,00 88 

0111-poistné 

majetku 

474,00 474,00 473,39 99,87 

0111-prídel do SF 116,00 130,00 142,03 109,25 

0111-odmena 

zástupcu starostky 

480,00 480,00 480,00 100 

0111-odmena 

poslanci 

640,00 640,00 640,00 100 

0111-odmeny 

dohody 

700,00 603,00 602,00 99,92 

0111-členské 

príspevky 

1000,00 1011,00 1010,98 100 

Požiarna ochrana:     

0320-výzbroj 

dotácia 

3000,00 3000,00 3000,00 100 

0320-výzbroj 

spoluúčasť obce 

a dotácia pre DHZ 

160,00 470,00 160,00 34,04 

0320-palivo 32,00 64,00 60,01 93,77 

0320- školenie   58,00 57,35 98,88 

Nakladanie s 

odpadom 

    

0510-kuka nádoby 

a Bro nádoby 

 1884,00 1884,00 100 

0510-nálepky na 

nádoby 

250,00 62,00 61,80 99,68 

0510-odvoz 

odpadu+Bro 

3500,00 4571,00 4058,64 88,79 

0510-skladov.a 

likvidácia 

5068,00 5304,00 5185,18 97,76 

0510-odvoz odpadu 

dotacia Covid 

 213,00 212,16 99,61 

0510-členské 

prísp.Zohžo 

95,00 105,00 105,00 100 

Verejná zeleň:     

0620-mzdy 1800,00 2495,00 2473,31 99,13 

0620-zdrav.poist.  249,20 249,20 100 

0620-

nemoc.poistenie 

 34,88 34,88 100 
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0620-úraz.poistenie  19,92 19,92 100 

0620-inval.poist.  93,45 93,45 100 

0620-poist.v 

nezamestnanosti 

 24,92 24,92 100 

0620-rezervný fond  118,36 118,36 100 

0620-materiál, 

sadenice 

330,00 750,00 729,80 97,31 

0620-pohon.hmoty  500,00 589,00 544,33 91,15 

0620-servis kosačky 500,00 1724,00 1723,58 99,98 

0620-údržba 

ver.zelene+dohoda 

1800,00 3900,00 
3897,36   

99,93 

0620-poistenie 

prívesu 

20,00 20,00 19,44 97,20 

0840-Pohrebníctvo -

služby 

20,00 20,00 16,60 83 

Kultúra:     

0820-Baz.festival 

vlastné výdavky 

200,00 365,00 415,00 113,70 

0820- bazový 

festival dotácie 

 4100,00 4100,00 100 

0820-deň detí 200,00  0,95 100 

0820-deň detí 

granty 

500,00 1000,00 1000,00 100 

0820 Mikuláš 200,00 350,00 354,00 101,14 

0840-DHZ 750,00 750,00 750,00 100 

0820- dôchodcovia 200,00 400,00 399,20 99,80 

Rekonštrukcie:     

0820-cintorín 

a aut.zastávka 

 12600,00 12596,22 99,97 

Členské príspevky:      

0820-OOCR  1000,00 1000,00 100 

0820-Zmos  110,00 59,48 54,07 

0111-RVC Rovinka  35,00 35,00 100 

0111-spol.stav.úrad 

Šamorín 

1000,00 1011,00 945,00 93,47 

0830-Soza, Rtvs, 

Slovgram 

90,00 96,00 109,86 114,44 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 114 983,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 

109 992,43EUR, čo predstavuje 95,66 % čerpanie.  

 

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 27 055,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 26 062,09 

EUR, čo je 96,33 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, mestskej polície, 

matriky, Spoločného stavebného úradu, Spoločného školského úradu, opatrovateľskej služby, 

aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov. 

 

b) Poistné a príspevok do poisťovní: 

Z rozpočtovaných výdavkov 8743,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 9449,53 EUR, 

čo je 108,08 % čerpanie.  
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c) Tovary a služby: 

Z rozpočtovaných výdavkov 75 759,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 71 121,22 

EUR, čo je 93,88% 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. 
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d) Bežné transfery  

Z rozpočtovaných výdavkov 3426,000EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 3338,48 EUR, 

čo predstavuje 97,35 % čerpanie 

 

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

výpomocami: obec v roku 2021 nesplácala úroky, pôžičky ani návratne finančné výpomoci 

 

2. Kapitálové výdavky: obec nemala kapitálové výdavky 

 
 

Funkčná klasifikácia 

Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

     

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov ......... EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 

............ EUR, čo predstavuje  .......................% čerpanie.  

 

 

3. Výdavkové finančné operácie: obec nemala výdavkové finančné operácie 

 
 

Funkčná klasifikácia 

Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné čerpanie 

finanč. výdavkov 

% čerpania fin.výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

     

 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií......... EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume ............ EUR, čo predstavuje  .......................% čerpanie.  
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

 

 

Hospodárenie obce   

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR   

Bežné  príjmy spolu  112 110,01 

z toho : bežné príjmy obce  112 110,01 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 109 992,43 

z toho : bežné výdavky  obce  109 992,43 

             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet 2117,58 

Kapitálové  príjmy spolu 0,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  0,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 0,00 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  0,00 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  0,00 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 2 117,58 

Vylúčenie z prebytku 9 601,30 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -7 483,72 

Príjmové finančné operácie: čerpanie rezervného fondu 12 596,22 

Výdavkové finančné operácie  0,00  

Rozdiel finančných operácií 12 596,22 
PRÍJMY SPOLU   124  706,23 

VÝDAVKY SPOLU 109 992,43 

Rozpočtové hospodárenie obce  14 713,80 

Vylúčenie z prebytku 9 601,30 

Upravené rozpočtové hospodárenie obce 5 112,50 
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Prebytok rozpočtu v sume  2 117,58  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 sa upravuje o nevyčerpané účelovo určené prostriedky 

poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a na základe osobitných 

predpisov podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách vo výške  9601,30 

EUR a takto zistený schodok v sume 7 483,72 EUR bol v rozpočtovom roku 2021 vysporiadaný  

- z finančných operácií v sume  7 483,72  EUR. 

 

 

Zostatok  finančných operácií v sume  7 483,72 EUR, bol  použitý na vysporiadanie upraveného 

schodku bežného a kapitálového rozpočtu  

 

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 7 483,72  EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu 7 483,72  EUR  

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 

7 483,72 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  prebytku vylučujú :  

 

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v   

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume 306,94 EUR, a to na SODB 2021 

 

b) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov od Erika Orosz Ágošton podľa 

ustanovenia     § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 

2000,00 EUR 

 

c) nevyčerpané prostriedky z miestneho poplatku za rozvoj podľa zákona č.447/2015 Z. z. o 

miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 7 294,36 

EUR, 
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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  14 107,82       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

7 483,72 

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

 

                - z finančných operácií  

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č.40   zo dňa 27.11.2020 rekonštrukcia 

autob.zastávky, parkoviska pri cintoríne 

a chodníky na cintoríne 

 

12 596,22       

               - krytie schodku rozpočtu  

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2021  8995,32        

 

 

 

 

 

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 283,54   

Prírastky - povinný prídel -        %                    142,03                                     

               - povinný prídel -        %                        

               - ostatné prírastky      

Úbytky   - závodné stravovanie                     272,20   

               - regeneráciu PS, dopravu                   

               - dopravné                             

               - ostatné úbytky                                                    

KZ k 31.12.2021 153,37 
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5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2021  v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR 

Majetok spolu 577 316,08 552 160,89 
Neobežný majetok spolu 554 076,44 526 464,44 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok   
Dlhodobý hmotný majetok 536 884,02 509 272,02 
Dlhodobý finančný majetok 17 192,42 17 192,42 
Obežný majetok spolu 22 943,41 25 400,22 
z toho :   
Zásoby   
Zúčtovanie medzi subjektami VS   
Dlhodobé pohľadávky   
Krátkodobé pohľadávky  126,80 40,00 
Finančné účty  22 816,61 25 360,22 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   
Časové rozlíšenie  296,23 296,23 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2021 v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 577 316,08 552 160,89 
Vlastné imanie  90 499,18 84 665,77 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely    
Fondy   
Výsledok hospodárenia  90 499,19 84 665,77 
Záväzky 5437,36 12080,87 
z toho :   
Rezervy  630,00 630,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS   
Dlhodobé záväzky 290,09 151,29 
Krátkodobé záväzky 2386,27 8841,64 
Bankové úvery a výpomoci   
Časové rozlíšenie 481 359,54 455 414,25 
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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 3229,11 3229,11  

- zamestnancom 2174,45 2174,45  

- poisťovniam  1290,05 1290,05  

- daňovému úradu 148,03 148,03  

- štátnemu rozpočtu    

- bankám    

- štátnym fondom    

- ostatné záväzky 2000,00 2000,00  

Záväzky spolu k 31.12.2021 8841,63 8841,63  

 

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2021  
 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru/NFV 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2021 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2021 

Zostatok úveru 

(istiny) 

k 31.12.2021 

Rok 
splatnosti 

 

MF SR Bežné výdavky 

obce 

2151,00 0,00 0,00 2151,00 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 2151,00 EUR schválená obecným zastupiteľstva dňa 

16.10.2020 uznesením č.35 Prvá splátka v roku 2024 a posledná splátka v roku 2027. Dlžník môže 

predčasne splatiť celkovú sumu poskytnutej návratnej finančnej výpomoci alebo jej časť.  

 

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.  

 

 

 

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám - 

podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 

 

Obec Kyselica v roku 2021 neposkytla finančné prostriedky podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. 
 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám- nemáme 

b) štátnemu rozpočtu 



                                                                      18 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí- nemáme 

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 

 

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

nemá 

 

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 

 
Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

    

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 

 
 

Rozpočtová organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

    

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám: obec 

nemala 

 

- prostriedky zriaďovateľa  

 
 

Príspevková organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

    

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 

 
 

Príspevková organizácia 
Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

    

 

- prostriedky vlastné 

 
 

Príspevková organizácia 
 

Vlastné finančné 

prostriedky 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
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Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: obec nemala 

 
 

Právnická osoba 
Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

    

 

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 - 

ŠR Bežné výdavky-stavebníctvo a komunikácie 246,20        246,20  
ŠR Bežné výdavky-životné prostredie 18,61 18,61  
ŠR Bežné výdavky- cestné komunikácie 8,21 8,21  
ŠR Bežné výdavky-hlásenie obyvateľstva 101,50 101,50  
ŠR Bežné výdavky-SODB 2388,64 2081,70 306,94 
ŠR Bežné výdavky-DHZ 3000,00 3000,00  
ŠR Refundácie ÚPSVR 2017,74 2017,74  
ŠR Refundácia Covid 14 490,00 14 490,00  
ŠR Kultminor 2300,00 2300,00  
     

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí – obec nemala 

 
 

Obec  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

    

    

 

 
 

Obec  

Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

    

    

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC  

 
 

VÚC  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
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VÚC  

Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

TTSK 750,00 750,00  

OOCR 1500,00 1500,00  

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
Príloha č.1 Záverečného účtu. 

 

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. 

 

Napr.:  

1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 7 483,72  EUR. 

2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia vo výške 0,00 EUR. 

 


