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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 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 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 4.2.2021 uznesením č.153/2021.
Rozpočet bol zmenený tri krát:
- prvá zmena schválená dňa 22.4.2021 uznesením č. 162/2021
- druhá zmena schválená dňa 23.9.2021 uznesením č. 187/2021
- tretia zmena schválená dňa 9.12.2021 uznesením č. 196/2021

Rozpočet obce k 31.12.2021

1070051,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1909769,00

965531,00
0,00
95000,00
9520,00
1070051,00

1075031,00
142320,00
681398,00
11020,00
1909769,00

558464,00
86000,00
24644,00
400943,00
0,00

627801,00
827127,00
24644,00
430197,00
0,00

Schválený
rozpočet
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

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
1909769,00

Skutočnosť k 31.12.2021
1876366,00

% plnenia
98,25

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1909769,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume 1876366,00 EUR, čo predstavuje 98,25 % plnenie.
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2.1. Bežné príjmy - Obec
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
1075031,00

Skutočnosť k 31.12.2021
1084860,00

% plnenia
100,91

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1075031,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
1084860,00 EUR, čo predstavuje 100,91 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
588948,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

586535,00

99,59

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 463104,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 464412,00 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100,28 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 71205,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 70508,00 EUR, čo
predstavuje plnenie na 99,02 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 29672,00 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 40626,00 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 210,00
EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 13293,00 EUR,
pohľadávky, poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 6826,00 EUR.
Daň za psa: rozpočet 1000 EUR , plnenie 1015,00 EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva: rozpočet 4800,00 EUR, plnenie 4952,00 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: rozpočet: 35615,00 EUR, plnenie
32423,00 EUR
Poplatok za jadrové zariadenia: rozpočet 13224,00 EUR, plnenie 13224,00 EUR
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
68436,00

Skutočnosť k 31.12.2021
67203,00

% plnenia
98,19

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 68436,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 67203,00 EUR, čo
je 98,19 % plnenie. Uvedený príjem príjem z prenajatých pozemkov v sume 3866,00 EUR a
príjem z prenajatých budov, nájomných bytov, priestorov a objektov, príjem zo služieb v sume
63337,00 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky, cintorínske poplatky, poplatky z odvodu výhier,
pokuty:
Z rozpočtovaných 3570,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 3733,00 EUR, čo je
104,56 % plnenie.
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c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
22202,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

29270,00

131,83

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 22202,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
29720,00 EUR, čo predstavuje 131,83 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy za rozhlasové relácie, donášku obedov,
obedy pracovníkov ZŠ, obce, dôchodcov, poplatky za MŠ, ŠKD a iné príjmy.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 391875,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 398108,00
EUR, čo predstavuje 101,59 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
MVSR – Transfer testovanie
MV SR- Transfer zo ŠR
MV SR – Transfer zo ŠR
MV SR - Transfer zo ŠR
MV SR – Transfer zo ŠR
UPSVaR – Transfer zo ŠR
MV SR- Transfer zo ŠR
MVSR – Transfer zo ŠR COVID
UPSVaR – Transfer zo ŠR
MV SR – Transfer zo ŠR
MV SR - Transfer zo ŠR
MV SR – Transfer zo ŽP
MF SR – Transfer zo ŠR
Fond na podporu um. – Transfer zo
ŠR
MF SR- Transfer zo ŠR
Nadácia PONTIS
NSK- Transfer
SAŽP - Transfer
MVSR – Transfer zo ŠR
Envoronm. fond Transfer zo ŠR
Spolu

Suma v EUR
46813,00
2474,00
294475,00
3037,00
2739,00
12750,00
12208,00
2320,00
2544,00
2000,00
471,00
133,00
301,00
1000,00
3658,00
500,00
1650,00
5000,00
2000,00
2035,00

Účel
COVID - testovanie
Matričná činnosť
ZŠ – Školstvo
MŠ – príspevok na predškoláci
ZŠ – vzdelávacie poukazy
ZŠ – Strava
ZŠ – odmeny
ŽŠ- špecifiká, dezinfekcia
MŠ- strava
ZŠ – príspevok za učebnice
Regob- na obyvateľa
Životné prostredie
Skladník CO
Knižnica- knihy
Voľby, sčítanie domov, bytov
Výsadba
Obec – šport, kultúra
Obec- Obnova dediny
Obec- Obnova voj. hrobov
Obec- za triedenie odpadu

398108,00

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2.2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
142320,00

Skutočnosť k 31.12.2021
142380,00

% plnenia
100,04

Kapitálové príjmy k 31.12.2021, rozpočet 142320,00 EUR, plnenie v sume 142380,00 EUR čo
predstavuje plnenie 100,04 %. Kapitálové príjmy boli z predaja pozemkov vo výške 100,00 Eur,
z PPA na rozšírenie a prístavbu MŠ vo výške 90766 EUR, z MVSR na rekonštrukciu strechy
telocvične ZŠ vo výške 36514,00 Eur a realizáciu WIFFI v obci vo výške 15000,00 Eur.
2.3 Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
681398,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

621418,00

91,20

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 681398,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2021 v sume 621418,00 EUR čo predstavuje 91,20 % plnenie. Príjmové finančné
operácie pozostávali, zo zostatku prostriedkov za voľby vo výške 1389,00 Eur, zostatku
prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 119644,00, z úveru zo ŠFRB na kúpu 12 Bj.
č.216 vo výške 488300,00 Eur a zo zábezpeky nájomníkov z 12 Bj. č.216 vo výške 12085,00
EUR.
2.4.Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
11020,00

Skutočnosť k 31.12.2021
17174,00

% plnenia
155,84

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Základná škola , ŠK, ŠJ
- 17174,00 EUR, príjmy za stravné, z náhrad poistného.
Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2021
% plnenia
2021 po poslednej zmene
0
0
0
Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2021
10533,00

% plnenia
0

Finančné operácie rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Skutočný príjem FO vo výške 10533,00 Eur bol z preplatku stravného v školskej jedálni zostatku
fin. prostriedkov zo ŠR a z daru Bramac.
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
1479572,00

Skutočnosť k 31.12.2021
1273752,00

% čerpania
86,08

Z rozpočtovaných celkových výdavkov obce 1479572,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2021 v sume 1273752,00 EUR, čo predstavuje 86,08 % čerpanie.
3.1.

Bežné výdavky - obec

Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej
zmene
627801,00

Skutočnosť k 31.12.2021
556700,00

% čerpania
88,67

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 627801,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 556700,00 EUR, čo predstavuje 88,67 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy, dohody a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 241112,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume
221095,00 EUR, čo je 91,70 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostky, pracovníkov
OcÚ, hlavného kontrolóra, matriky, skladníka CO, cintorína, Domu smútku, opatrovateľskej
služby, členov ZPOZ, poslancov, členov komisií, pracovníka na zbernom dvore, pri úprave
verejných priestranstiev a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 84277,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
75550,00 EUR, čo je 89,64 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 283570,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
241213,00 EUR, čo je 85,06 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako
sú cestovné náhrady, energie, materiál, inventár, stravovanie, školenia pracovníkov, poradenstvá,
audítorské služby, služby za spravovanie stránky obce, poplatky za softwer, licencie, dopravné,
poistné, rutinná a štandardná údržba budovy, strojov, osobných automobilov, poplatky banke
a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 12200,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
12200,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 6642,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 6642,00
EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
3.2.

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania
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827127,00

692408,00

83,71

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 827127,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 692408,00 EUR, čo predstavuje 83,71 % čerpanie.
Medzi položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Nákup Náj. bytov - ŠFRB, obec
Z rozpočtovaných 524300,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 516806,00
EUR, čo predstavuje 98,57 % čerpanie.
b) Nákup budov- Hala
Z rozpočtovaných 19600,00, EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 19600,00
EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
c) Nákup automobilov
Z rozpočtovaných 45000, Eur bolo skutočne vyčerpané 8000,00 EUR, čo predstavuje plnenie
17,77 %.
d) Prístavby, nadstavby – rozšírenie kapacity MŠ
Z rozpočtovaných 103424,00 EUR bolo skutočne vyčerpané 103424,00 Eur, čo predstavuje
plnenie 100 %.
e﴿ Realizácia projektov a projektové práce- opravy,stavebné úpravy, realizácia projektov.
Z rozpočtovaných 43289,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 29578,00 EUR, čo
predstavuje 68,32 %.
f﴿ Realizácia projektu Wiffi pre obec
Z rozpočtovaných 15000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané 15000,00 EUR, čo predstavuje
plnenie 100%
3.3.Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
24644,00

Skutočnosť k 31.12.2021
24644,01

% čerpania
100,00

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 24396,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2021 v sume 24644,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Ide o splátku istiny z prijatých úverov zo ŠFRB .
3.4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
430197,00

Skutočnosť k 31.12.2021
421312,00

% čerpania
97,93

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 430197,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
421312,00 EUR, čo predstavuje 97,93 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
315624,00 EUR
Školská jedáleň
80324,00 EUR
Školský klub detí
25364,00 EUR
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Výdavky na mzdy ,príplatky, odmeny - 252281,00 €, odvody 87700,00€, tovary a služby
81331,00 €.
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2021
0

% čerpania
0

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

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/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
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
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
1102034,25
1084860,11
17174,14

978011,88
556700,01
421311,87

124022,37
142380,07
142380,07
0,00

692408,26
692408,26
0,00

-550028,19
-426005,82
69356.50
-495362,32
631951,87
24643,82

607308,38
1876366,19
1695063,96
181302,23
69356,50
111945.73

Prebytok rozpočtu v sume 111945,73 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 z fondu
opráv vo výške 5009,83 EUR, finančné prostriedky zo školského stravovania podľa
ustanovenia § 140-141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení
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niektorých zákonov vo výške 7565,00 EUR , prostriedky ŠR – ZŠ 7000,63, prostriedky
zabezpečenie sčítania domov a bytov 1182,04 EUR, na opravu strechy telocvične ZŠ vo výške
36514,EUR a zábezpeky nájomníkov vo výške 12085,00 Eur.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme :
- tvorbu rezervného fondu vo výške 11194,57 €
- tvorbu fondu prevádzky údržby a opráv bytových budov vo výške 8018,59 €
- na prevádzku opráv a údržbu obecného majetku 11194,57 €
- na krytie kapitálových výdavkov a finančných výdavkových operácii 81538,00 €
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške
11194,57 EUR.

5.Tvorba a použitie prostriedkov 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
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- krytie schodku rozpočtu
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
41316,78
20192,67
0,00
0,00
61509,45

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 %
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie, regenerácia PS
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
210,50
1732,15
0,00
1695,02
247,63

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.
Fond opráv – nájomné byty
ZS k 1.1.2021
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu : opravy
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
34701,74
4560,24
0,00
39261,98
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Fond opráv údržby a prevádzky obec.
majetku a obec. budov
ZS k 1.1.2021
Prírastky

Suma v EUR

KZ k 31.12.2021

76382,67

48172,03
28210,64

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 subjektmi 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
3973384,70
3477844,09

KZ k 31.12.2021 v EUR
4539729,39
3998485,20

0,00
3236385,40
241458,69
493848,55

0,00
3757026,51
241458,69
539698,82

0,00
0,00
0,00
16100,52
477748,03
0,00
0,00
1692,06

0,00
1427,78
0,00
20534,85
517736,29
0,00
0,00
1545,27

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

ZS k 1.1.2021 v EUR
3973384,70
2182028,80
0,00
0,00
147930,25
750968,49
0,00
2733,10
691333,48
56901,91
0,00
1040387,41

KZ k 31.12.2021 v EUR
4539729,39
2231229,10
0,00
0,00
49200,30
1272856,84
0,00
37696,04
1167111,01
68049,79
0,00
1035643,45
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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

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

0,00
15450,48
11282,83
2900,29
0,00
0,00
0,00
38416,19
68049,79

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

0,00
15450,48
11282,83
2900,29
0,00
0,00
0,00
38416,19
68049,79

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Stav úverov k 31.12.2021
Veriteľ

Účel

ŠFRB
ŠFRB
ŠFRB
ŠFRB
ŠFRB

Náj. byty
Náj. byty
Náj. byty
Náj. byty
Pozemok, inž.
siete

Spolu

Výška
poskytnutého
úveru

424617,00
245470,00
245470,00
413650,00
74650,00

Ročná splátka
istiny
za rok 2021

Ročná splátka
úrokov
za rok 2021

Rok

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2021

splatnosti

r. 2036
r. 2054
r. 2055
r. 2061
r. 2041

14067,73
5312,05
5264,04
0,00
0,00

2321,39
2136,23
2184,24
0,00
0,00

221321,62
207814,27
212573,95
413650,00
74650,00

24643,82

6641,86

1130009,84

Obec spláca úvery zo ŠFRB za obecné nájomné byty. Úvery sú dlhodobé s dobou splatnosti do r.
2036,2054, 2055, 2061 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 ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí
25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Skutočné bežné príjmy obce a rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v
roku 2020:
- bežné príjmy rozpočtované vykázané
1003097,95 EUR
- bežné príjmy nerozpočtované vykázané
0,00 EUR
Spolu
1003097,95 EUR
- z toho 60 %
601858,77 EUR
- z toho 25 %
250774,49 EUR
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny ....
SPOLU celková suma dlhu obce
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky
- z úverov zo ŠFRB

0,00 EUR
1130009,84 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
1130009,84 EUR
1130009,84 EUR
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SPOLU celková suma dlhu obce upravená o úver zo ŠFRB

0,00 EUR

Zostatok istiny k 31.12.2021

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2021

§ 17 ods.6 písm. a)

0

1084860,11

0

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.
Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2021

31285,68

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2021

§ 17 ods.6 písm. b)

1084860,11

3467,59

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

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 2020 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2017 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :
- bežné výdavky
-1-

TJ AC Novan
Studnička Nová Ves nad Žitavou
Spolok vinohradníkov
Farnosť Nová Ves nad Žitavou
Jednota dôchodcov
Poľovné združenie
Spolu

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

2500,00
3000,00
3000,00
3000,00
300,00
400,00
12200,00

2500,00
3000,00
3000,00
3000,00
300,00
400,00
12200,00

0
0
0
0
0
0

-4-

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.2/2017
o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nepodniká

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

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

0

0

0

ZŠ Nová Ves nad Žitavou

-4-

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy – NSK Nitra
Rozpočtová organizácia

NSK Nitra

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

1650,00

1650,00

0

-4-

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- obec nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická osoba

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

0

0

0

0

-4-

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu
- bežné výdavky
-2-

-1-

MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
UPSVaR
MV SR
MVSR
UPSVaR

Transfer –testovanie
Matričná činnosť
Školstvo ZŠ
Predškolská výchova MŠ
Vzdelávacie poukazy ZŠ
Stravné pre deti ZŠ
Transfer - odmeny ZŠ
Transfer zo ŠR- COVID ZŠ
Stravné pre deti MŠ

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

46813,00
2474,00
294475,00
3037,00
2739,00
12750,00
12208,00
2320,00
2544,00

46813,00
2474,00
289015,00
3037,00
2739,00
6179,00
12208,00
780,00
1550,00

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-5-

0
0
5460,00
0
0
6571,00
0
1540,00
994,00
14

MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MK SR
NSK
PONTIS
MV SR

Príspevok na učebnice ZŠ
Register obyvateľov
Starostlivosť o ŽP
Odmena skladníka CO
Fond na podporu umenia -Knižnica
Obec- šport, kultúra
Nadácia Pontis- výsadba
Voľby, sčítanie

SAŽP
Transfer- Obnova dediny
MVSR
Transfer zo ŠR- Obnova voj. hrobov
Environ.fond Transfer zo ŠR- triedenie odpadu
PPA
Transfer- rozšír. kapacity MŠ
WIFFI pre obec
MVSR
Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ
Spolu
c)

2000,00
471,00
133,00
301,00
1000,00
1650,00
500,00
3658,00

2000,00
471,00
133,00
301,00
1000,00
1650,00
500,00
2476,00

0
0
0
0
0
0
0
1182,00

5000,00
2000,00
2035,00
90766,00
15000,00
36514,00

5000,00
2000,00
2035,00
90766,00
15000,00
0,00

0
0
0
0
0
36514,00

540388,00

488127,00

52261,00

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec Nová Ves nad Žitavou, neposkytla finančné prostriedky iným obciam.
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Transfery sú zahrnuté v tabuľke – usporiadanie voči štátnemu rozpočtom.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec neúčtuje o programovom rozpočte.
Návrh uznesenia:
a/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu.
b/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
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