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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.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2020
10/13.2020

uznesením č.

Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 25.08.2021 uznesením č. 05/16.2021, rozpočtovým
opatrením č. 1
- druhá zmena schválená dňa 31.12.2021 medzipoložkovo, vykonaná a schválená
vnútorným rozpočtovým opatrením č. 1/2021, starostom dňa 31.12.2021 v zmysle
smernice ktorú obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, pričom obecné zastupiteľstvo
schválilo navýšenie položky ČOV servis, údržba a opravy s tým spojené na výšku 8
921,26 € uznesením č. 04/19.2022 dňa 16.02.2022
Rozpočet obce k 31.12.2021
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

719 710,37

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
697 718,82

366 593,12
149 001,25
204 116,00

363 043,07
130 559,75
204 116,00

719 710,37

697 718,82

337 496,00
224 866,12
157 348,25

339 443,11
200 928,50
157 347,21

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Výška príjmov v roku 2021 bola ovplyvnená aj v dôsledku stále prebiehajúcej pandémie
ochorenia COVID-19.
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
697 718,82

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

445 146,02

63,80%
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Z rozpočtovaných celkových príjmov 697 718,82 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
445 146,02 EUR, čo predstavuje 63,80% plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
363 043,07

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

366 297,83

100,9

Z rozpočtovaných bežných príjmov 363 043,07 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
366 297,83 EUR, čo predstavuje 100,9 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
236203,78

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

233006,49

98,65

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 186 598,63 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 189 853,39 EUR, čo predstavuje
plnenie na 102 %.
V roku 2021 výška výnosu dane z príjmov bola ovplyvnená aj v dôsledku stále prebiehajúcej
pandémie ochorenia COVID – 19.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 35 017,67 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 35017,67 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 26 413,02 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 8 604,65 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 0 EUR. Za
rozpočtový rok bolo zinkasovaných
za nedoplatky z minulých rokov 1 931,82 EUR.
K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 706,02 EUR.
Daň za psa 788,00 eur
Daň za užívanie verejného priestranstva 0
Daň za nevýherné hracie prístroje 0
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 18 340,91 eur
Poplatok za rozvoj 5 101,00 eur
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
40 066,42

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

40 066,42

100

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 40 066,42 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 40 066,42EUR, čo
je 100 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 0 EUR, príjem
z prenajatých pozemkov v sume 0 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov
v sume 248,30 EUR a príjem z prenájmu bytových jednotiek 39 818,12 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
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Z rozpočtovaných 3 351,88 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 3 351,88 EUR, čo je
100 % plnenie. Vybrané pokuty rozpočtované 553,94 Eur za porušenie predpisov v sume 553,94
EUR.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
61 119,18

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

61 119,18

100

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 61 119,18 EUR, bol skutočný príjem vo výške
61 119,18 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.
Jedná sa o ostatné poplatky ako je vodné vo výške 17 053,12 Eur, stočné vo výške 13 138,42
Eur, poplatky za ČOV od obcí Čermany, Hruboňovo a PD 22 164,10 Eur, poplatok za MR
184,00 Eur, poplatok za školné v MŠ vo výške 744,00 eur, poplatky a platby stravné v MŠ
Šurianky a z MŠ Hruboňovo vo výške 6 953,30 Eur, cintorínske poplatky vo výške 605,00 Eur,
a poplatky za predaj smetných nádob za druhotné suroviny a prebytočný materiál 247,24
Eur, príjmy na základe zmlúv 30,00 eur.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 11 939,94 EUR bol skutočný príjem vo výške 11 939,94
EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Obvodný úrad Nitra
Obvodný úrad Nitra
Obvodný úrad Nitra
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo životného prostredia
UPSVaR
Štatistický úrad SR
Envirofond

SPOLU

Suma v EUR
56,25
1 629,00
213,82
171,84
518,09
748,30
3 026,14
1 033,13

Účel
Životné prostredie
Školstvo
REGOB, register adries
CO
Monitorovanie územia
Strava predškolákov
SODB
TKO

7 711,57

V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID - 19 :
Poskytovateľ
MV SR
OU Nitra
SPOLU

Suma v EUR
Účel
4 228,37 Výdavky súvisiace s pandémiou
315,00 Náklady súvisiace s pandémiou
COVID – 19
4 228,37

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID -19:
- transfer poskytnutý na výdavky súvisiace s pandémiou COVID-19 na 3.,4. a 5. kolo
testovania vo výške 4 228,37 €.
-

obec očakávala prijatie transferu súvisiaceho s preplatením výdavkov na 1. a 2. kolo
testovania vo výške 2 124,51 € a na preplatenie výdavkov súvisiacich so záchrannými
prácami vo výške 312,72 €, vzhľadom na to, že na tieto výdavky do konca roka 2021
neprišiel transfer, obec očakáva preplatenie výdavkov v nasledujúcom roku 2022.
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Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich
účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
130 559,75

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

31 473,43

24,11

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 130 559,75 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume 31 473,43EUR, čo predstavuje 24,11 % plnenie. Obec očakávala transfer od PPA na
rekonštrukciu kultúrneho domu, ktorý jej do konca roka nebol poskytnutý, očakáva tento transfer
v nasledujúcom roku. Na konci roka obec prijala transfer v hodnote 31 473,43 eur od
envirofondu na vybudovanie vodovodu v časti obce Perkovce.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0,00 EUR, čo je 0 %
plnenie.
Príjem z predaja budov bol vo výške 0 EUR a príjem z predaja bytov bol vo výške 0 EUR.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 58,50 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 58,50 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 130 501,25 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 31 414,93 EUR,
čo predstavuje 24 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Envirofond

Suma v EUR
31 473,43

Účel
vybudovanie vodovodu - Perkovce

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
204 116

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

47 374,76

23,21

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 204 116 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2021 v sume 47 374,76 EUR, čo predstavuje 23,21 % plnenie.
V roku 2021 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 0 EUR
- nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 4 271,- EUR
- nevyčerpané prostriedky z náhradnej výsadby drevín v sume 0 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 0 EUR
- nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov v sume 0 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
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4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: obec nemá
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

Z rozpočtovaných bežných príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0 EUR, čo
predstavuje 0 plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: obec nemá
Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

0

0

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 0
EUR, čo predstavuje 0 plnenie.
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: obec nemá
Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej
zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

0

0

V roku 2021 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 0 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 0 EUR
- nevyčerpané prostriedky z darov v sume 0 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Výška výdavkov v roku 2021 bola ovplyvnená aj v dôsledku stále prebiehajúcej pandémie
ochorenia COVID – 19.
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
697 718,82

Skutočnosť k 31.12.2021
383 833,25

% čerpania
55,01

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 697 718,82EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 383 833,25EUR, čo predstavuje 55,01 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej
zmene
339 443,11

Skutočnosť k 31.12.2021

334 084,19

% čerpania

98,42
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Z rozpočtovaných bežných výdavkov 339 443,11 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 334 084,19 EUR, čo predstavuje 98,42 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 130 035,72 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume
130 035,72 EUR, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
verejnej zelene, čističky odpadových vôd a pracovníkov školstva, odmena vedúcej knižnice.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 46 494,49 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
46 494,49 EUR, čo je 100 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 142 214,85 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
136 855,93 EUR, čo je 96,23 % 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 11 492,72 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
11 492,72 EUR, čo predstavuje 100 % 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
Z rozpočtovaných výdavkov 5 532,24 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
5 532,24 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
200 928,50

Skutočnosť k 31.12.2021
22 903,10

% čerpania
11,40

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 200 928,50 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 22 903,10 EUR, čo predstavuje 11,40 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Obec mala v pláne na základe prijatia transferu od PPA vo výške 130 501,25 eur splatiť bankový
úver v tejto výške. Vzhľadom na to, že obec do konca roka neprijala takýto transfer nemohla
uhradiť časť bankového úveru.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Nákup prevádzkového stroja v min. období (na splátky)
Z rozpočtovaných 5115,48 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 5115,48 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
b) Rekonštrukcia kultúrneho domu
Z rozpočtovaných 49 498,75 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 17 187,62
EUR, čo predstavuje 34,72 % čerpanie.
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3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2021
% čerpania
2021 po poslednej zmene
157 347,21
26 845,96
17,06
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 157 347,21 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2021 v sume 26 845,96EUR, čo predstavuje 17,06 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 26 845,96 EUR na splácanie istiny
z prijatých úverov ŠRRB bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 26 845,96 EUR, čo
predstavuje 100 %.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: obec nemá

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
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 bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
366 297,83
366 297,83
0,00

334 084,19
334 084,19
0,00

32 213,64
31 473,43
31 473,43
0,00

22 903,10
22 903,10
0,00

8 570,33
40 783,97
38 867,81
0,00
1 916,16

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

47 374,76

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

26 845,96

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ

20 528,80
445 146,02
383 833,25
61 312,77
38 867,81
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Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver
Upravené hospodárenie obce

0,00
19 321,29
3 123,67

Výška prebytku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2021 ovplyvnená aj v dôsledku stále
prebiehajúcej pandémie ochorenia COVID - 19.
Prebytok rozpočtu v sume 40 783,97 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 z.n.p. ako rozdiel mezdi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového
rozpočtu navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
1 916,16 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 tohto prebytku vylučujú:
- nevyčerpané účelovo určené prostriedky na bežné výdavky poskytnuté v rozpočtovom
roku v sume 185,42 EUR,
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté
v rozpočtovom roku v sume 31 414,93 EUR,
- nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia
§140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v sume 261,80 EUR,
- nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.3 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
v z.n.p. v sume 1 368,06,- EUR,
- 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
5 637,60 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 20 528,80 navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu vo výške
1 207,51 EUR
- dočerpanie úveru
19 321,29 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške
3 123,67 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
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi

Suma v EUR
27 109,35
7 896,74
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z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ...... splácanie traktoru
obstaraného v roku 2020
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021

4590,45

30 415,64

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 - 1 %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
22,52
1 090,07

1 095,00
4,93

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.. pre 2 bytové jednotky. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné
zastupiteľstvo v súlade s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.
Fond prevádzky, údržby a opráv 15BJ
ZS k 1.1.2021
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
271eur na 15BJ na mesiac
Úbytky - použitie fondu :
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR

Fond prevádzky, údržby a opráv 10BJ
ZS k 1.1.2021
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
199eur na 10BJ na mesiac
Úbytky - použitie fondu :
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR

21 387,46
3 252,00
3 966,94
20 699,52

12 427,52
2 388,00
305 ,00
14 510,52

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

ZS k 1.1.2021 v EUR
KZ k 31.12.2021 v EUR
2 507 821,02
2 481 406,04
2 353 426,02
2 212 408,67
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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

2 250 271,50
103 154,52
153 863,59

2 109 254,15
103 154,52
268 439,14

269,52
0
0
17 432,89
136 161,18
0
0
531,41

353,81
0
0
26 689,75
150 229,83
0
0
558,23

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu

ZS k 1.1.2021 v EUR

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

KZ k 31.12.2021 v EUR

2 507 821,02

2 481 406,04

0
0
108 039,19
697 213,63

0
0
128 147,38
668 419,17

1 200
0
451 298,26
54 629,37
190 086
1 702 568,20

1 200
0
417 099,62
59 753,78
190 365,77
1 684 839,49

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

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

11 877,11
9 107,73
6 480,92
1 542,83

11 877,11
9 107,73
6 480,92
1 542,83

413 927,68
33 917,13
476 853,40

413 927,68
38351,82
476 853,40

Stav bankových úverov k 31.12.2021
Veriteľ

Prima banka

Účel

Rekonštrukcia
KD

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2021

Ročná splátka
úrokov
za rok 2021

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2021

180 000 €

0€

724 €

180 000 €

Rok
splatnosti

2024
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Bankový úver na rekonštrukciu kultúrneho domu vo výške 180 000,- eur bol prijatý na základe
schválenej dotácie z Pôdohospodárskej platobnej agentúry vo výške 130 500,- eur, ktorej prijatie
sa odhadovalo na koniec roku 2021, avšak obec tento transfer do 31.12.2021 neobdržala.
V októbri 2021 nám na základe kontroly od PPA bola krátená dotácia o 7 919,32 eur. Obec
odhaduje prijatie transferu vo výške 122 580,68 na rok 2022. Vzhľadom na túto skutočnosť
splátkový úver obce predstavuje výšku 57 419,32 eur.
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 podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020
z toho::
- 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 z toho:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021

356 652,79
356 652,79
356 652,79
617 712,27
57 419,32
10 086,00
13 698,59
122 580,68
413 927,68
617 712,27
413 927,68
122 580,68
536 508,36
81 203,91

Zostatok istiny k 31.12.2021

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2020

§ 17 ods.6 písm. a)

81 203,91

356 652,79

22,77%

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

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020
z toho:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020

Suma v EUR

356 652,79
356 652,79
356 652,79
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Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR
- dotácie z MV SR
- dotácia z Európskeho sociálneho fondu
- ....
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2020
Spolu upravené 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:
- 821007
- 651002
- 651003
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021**

2 928,89
4 339,77
1 929,71
9 852,38
19 050,75
337 602,04

26 845,96
724,00
4 808,24
32 378,20

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2021**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2020*

§ 17 ods.6 písm. b)

32 378,20

337 602,04

9,59%

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 žiadnych príspevkových organizácií:

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
V roku 2021 obec poskytla zo svojho rozpočtu nasledovné dotácie
Prijímateľ
dotácie

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

TJ Družstevník

zabezpečenie športových podujatí – rok 2021

3 000,-

OZ Radošinka

preventívna údržba rozhľadne RADOŠINKA

139,-

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

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
14

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
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
obec nemá
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
obec nemá
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: obec nemá
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

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

OU Nitra
OU Nitra
OU Nitra
OU Nitra
OU MV NR
OU MV SR
OU Nitra
ŠÚ SR

Školstvo
Školstvo strava
Regob
Životné prostredie
CO
COVID – 19 výdavky
Školstvo - COVID – 19 výdavky
SODB

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

1 629,00
748,30
213,82
56,25
171,84
4 228,37
315,00
3 026,14

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

1 443,58
486,50
213,82
56,25
171,84
4 228,37
315,00
3 026,14

185,42
261,80
0
0
0
0

-5-

0

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

0

0

-4-

0
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12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu: obec nemá
13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2021.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

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 3 123,67 EUR.
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