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Záverečný účet obce 

a rozpočtové hospodárenie 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 vyrovnaný. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021. 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 18.12.2020 uznesením Obecného 

zastupiteľstva zo dňa 18.12.2020 

 

Rozpočet obce k 31.12.2021 

 

 

  

Schválený 

rozpočet 

Schválený 

rozpočet 

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 203.560,- 203.560,- 

z toho :   

Bežné príjmy 203.560,- 203.560,- 

Kapitálové príjmy   

Finančné príjmy   

Príjmy RO s právnou subjektivitou   

Výdavky celkom 203.560,- 203.560,- 

z toho :   

Bežné výdavky 203.560,- 203.560,- 

Kapitálové výdavky   

Finančné výdavky   

Výdavky RO s právnou subjektivitou   

Rozpočet  obce 203.560,- 203.560,- 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 

 
Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

203.560,- 195.989,42 96,28% 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 203.560,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 

v sume 195.989,42 EUR, čo predstavuje  96,28 % plnenie. 

 

1. Bežné príjmy 

 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

203.560,- 188.948,52 92,82 % 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 203.560,-  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

188.948,52  EUR, čo predstavuje  92,82 %  plnenie. 

 

a) daňové príjmy 

 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

67.330,- 70.765,16 105,10% 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 55.420,- EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 59.960,22 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 108,19 % 

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 9.450,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 9.009,94 EUR, čo 

je 95,34 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 8.057,73 EUR, dane zo stavieb boli 

v sume 952,21 EUR. 

 

Daň za psa   

Z rozpočtovaných 160.- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 245,- EUR, čo je 

153,13 % plnenie. 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 

Z rozpočtovaných 2.300,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1.550,- EUR, čo je 

67,39 % plnenie. 

 

b) nedaňové príjmy: 

  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

0 6.628,25             

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 0,-  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 6.628,25 EUR. 
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 



 

Z rozpočtovaných 530,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 567,- EUR, čo je 

106,98 % plnenie. 

 

Iné príjmy z podnikania 

Z rozpočtovaných 135.000,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 102.843,07  EUR  

čo je 76,18 % 

 

 

c)  iné nedaňové príjmy: 

  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

700.- 2.735,94                 390,85% 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 700,- EUR, bol skutočný príjem k 31.12.2021 

vo výške 2.735,94  EUR. 

  

Prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 0.- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške  

5.409,10 EUR. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Ministerstvo financií SR 80,19 Dotácia – Register obyvateľstva. 

Ministerstvo financií SR 23,8 Dotácia – Životné prostredie 

Ministerstvo financií SR 10,5 Dotácia – Cestná doprava 

Ministerstvo financií SR 18.- Dotácia – Register adries 

Ministerstvo financií SR 2.276,61 Sčítanie domov a bytov 

Dobrovoľná požiarna ochrana SR 3000.- Dotácia - DHZO 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

1. Kapitálové príjmy: 

  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

0.- 1.368,76  

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0.- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

1.368,76 EUR. 

 

2. Príjmové finančné operácie: 

  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

0.- 5.672,14  
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Z rozpočtovaných finančných príjmov 0.- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

5.672,14 EUR. 

 

Tieto finančné prostriedky predstavujú zostatok finančných prostriedkov z roku 2020 a boli 

použité na bežné výdavky obce v roku 2021. 

 



 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 
 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

203.560,- 192.166,99 94,40% 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 203.560,- EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.21 

v sume 192.166,99  EUR, čo predstavuje 94,40 % čerpanie. 

 

1. Bežné výdavky 

  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

203.560,- 188.865,43 92,78% 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 203.560,-  EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 188.865,43 EUR, čo predstavuje  92,78 % čerpanie. 

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu. 

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí: 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 33.000.- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 43.462,71 

EUR, čo je 131.71 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ. 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  15.230,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume  12.903,59 

EUR, čo je 84,72 % čerpanie. 

Tovary a služby a bežné transfery 

Z rozpočtovaných 155.330,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021  v sume 131.165,33 

EUR, čo je 84,44 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú cestovné náhrady, 

energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary 

a služby, bežné transfery - členské príspevky a príspevky na TJ, a na podnikateľskú činnosť. 

 

 

 

 

2) Kapitálové výdavky : 

 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

0.- 3.301,56  
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3) Výdavkové finančné operácie : 

  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

0.- 0.-  

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 



 
 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2021  v EUR 
 

Bežné  príjmy spolu 188.948,52 

z toho : bežné príjmy obce 188.948,52 

             bežné príjmy RO  

Bežné výdavky spolu 188.865,43 

z toho : bežné výdavky  obce 188.865,43 

             bežné výdavky  RO  

Bežný rozpočet 83,09 

Kapitálové  príjmy spolu 1.368,76 

z toho : kapitálové  príjmy obce 1.368,76 

             kapitálové  príjmy RO  

Kapitálové  výdavky spolu 3.301,56 

z toho : kapitálové  výdavky  obce 3.301,56 

             kapitálové  výdavky  RO  

Kapitálový rozpočet -1.932,80 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -1849,71 

Vylúčenie z prebytku  

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -1.849,71 

Príjmy z finančných operácií 5.672,14 

Výdavky z finančných operácií  

Rozdiel finančných operácií 5.672,14 
PRÍJMY SPOLU   195.989,422 

VÝDAVKY SPOLU 192.166,991 

Hospodárenie obce 3.822,432 

Vylúčenie z prebytku 1.308,167 

Upravené hospodárenie obce 2.514,276 

Vylúčenie z prebytku obsahuje sumu tvorby sociálneho fondu vo výške 1.308,16 Eur (účet 

SF-zostatok) 
 

Prebytok rozpočtu v sume 2.514,27 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, navrhujeme použiť na:  

-Bežné výdavky obce v sume  2.514,27 EUR. 

-Suma 1.308,16 Eur zostatok sa preúčtuje na na účet 453 

-Spolu účet 453 – 3.822,43 Eur        

    7 

 

 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (sociálneho fondu) 
Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 



 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021 1077,92 

Prírastky - povinný prídel -     1   %                    410.- 

  

      

Úbytky   - závodné stravovanie                     147,9 

               - regeneráciu PS, dopravu                   

               - dopravné                             

               - ostatné úbytky                                                31,86 

KZ k 31.12.2021 1.308,16 

 

 

 

6. 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 314.184,59 279.017,64 

Neobežný majetok spolu 300.388,35 268.436,95 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 251.599,05 219.647,65 

Dlhodobý finančný majetok 48.789,30 48.789,30 

Obežný majetok spolu 13.796,24 10.580,69 

z toho :   

Zásoby 8.013,16 5.341,85 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS   

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky 110,94 1.946,33 

Finančné účty 5.672,14 3.151,82 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie 0 0 
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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 314.184,59 279.017,64 

Vlastné imanie 194.137,64 166.249,88 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely   

Fondy   

Výsledok hospodárenia 194.137,64 166.249,88 

Záväzky 15.965,24 16.822,05 

z toho :   

Rezervy   

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 488,53  

Dlhodobé záväzky 1.130,12 1.368,39 

Krátkodobé záväzky 14.346,59 15.453,66 

Bankové úvery a výpomoci 0 0 

Časové rozlíšenie 104.081,71 95.945,71 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021 
 

Obec k 31.12.2021 eviduje tieto záväzky: 

 

- voči dodávateľom                                                                    6.397,-    EUR 

- voči zamestnancom           6.805,14 EUR 

- voči poisťovniam a daňovému úradu 2.251,52 EUR 

- ostatné (záväzky zo sociálneho fondu)                                    1.368,39 EUR                             

   

  

 

 

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. 

. 

 

 
 Ing. Juraj Cogan 

    starosta obce 
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