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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 prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2020 uznesením č. 162/2020
Rozpočet bol zmenený štyrikrát:
- prvá zmena schválená dňa 12.02.2021 rozpočtovým opatrením starostu obce č. 1
- druhá zmena schválená dňa 29.03.2021 uznesením č.182/2021
- tretia zmena schválená dňa 29.06.2021 uznesením č. 198/2021
- štvrtá zmena schválená dňa 14.12.2021 uznesením č. 242/2021
Rozpočet obce k 31.12.2021

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Bežné Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Bežné
Výdavky
RO
s právnou subjektivitou
Kapitálové výdavky RO
s právnou subjektivitou

Rozpočtové
hospodárenie obce

Schválený rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2021

% plnenia príjmov/
% čerpania výdavkov

779 710,00

871 772,86

871 775,60

99,99

730 210,00
0
41 500,00
8 000,00

773 689,00
70 529,00
11 146,68
16 408,18

773 692,89
70 527,76
11 146,77
16 408,18

100
100
100
100

778 910,00

734 981,08

734 819,10

99,98

166 126,00
80 000,00
0
532 784,00

153 782,14
31 468,68
0
544 730,37

153 682,98
31 405,76
0
544 730,47

99,94
99,80
0
100

0

4 999,89

4 999,89

100

800,00

136 791,78

136 953,50
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 OBEC
Schválený
rozpočet
779 710,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
871 772,86

Skutočné
plnenie príjmov
871 775,60

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách
99,99

Z rozpočtovaných celkových príjmov 871 772,86 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
871 775,60 EUR, čo predstavuje 99 99 % plnenie.
A. Príjmy obce
1. Bežné príjmy:
Schválený
rozpočet
730 210,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
773 689,00

Skutočné
plnenie príjmov
773 692,89

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách
100

Z rozpočtovaných bežných príjmov 773 689,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
773 692,89 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.
a) daňové príjmy:
Schválený
rozpočet
257 283,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
270 906,00

Skutočné
plnenie príjmov
270 907,65

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách
100

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 211 651,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 211 651,73 EUR, čo predstavuje plnenie
na 100 %.
V roku 2021 výška výnosu dane z príjmov bola zvýšená o 3,22. % čo predstavuje sumu 6 607,33 EUR.
V r. 2020 bolo plnenie 205 044,40.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 25 037,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 25 036,80 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 18 015,13 EUR, príjmy
dane zo stavieb boli v sume 7 021,67 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných za nedoplatky
z minulých rokov 0 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume
5 275,75 EUR.
Daň za psa 470,00 €
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 12 300,48 €.
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b) nedaňové príjmy:
Schválený
rozpočet
8 120,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
8 348,00

Skutočné
plnenie príjmov
8 349,98

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách
100,02

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 4 830,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 4 830,62 EUR, čo je
100,01 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 1 837,22 EUR
a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 2 993,40 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 3 353,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 3 353,76 EUR, čo je 100
% plnenie. Patria sem poplatky za overenie podpisov a listín, poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte,
poplatky za stavebné a kolaudačné konania, poplatky za ohlásenie drobných stavieb, poplatky za výrub
drevín.
Z účtov finančného hospodárenia bol rozpočtovaný príjem 165,00 EUR, skutočný príjem k
31.12.2021 bol v sume 165,60 EUR, čo je 100 % plnenie. Je to príjem z odmeny za zostatky na účtoch.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený
rozpočet
1 040,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
353,00

Skutočné
plnenie príjmov
353,03

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách
100

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 353,00EUR, bol skutočný príjem vo výške 353,03 EUR,
čo predstavuje 100 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov (preplatky) za energie a vratky z
vyúčtovania za zdravotné poistenie.
d) prijaté bežné granty a transfery:
Schválený
rozpočet
463 767,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
494 082,00

Skutočné
plnenie príjmov
494 082,23

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 494 082,00 EUR bol skutočný príjem vo výške
494 082,23 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté bežné granty a transfery:
Poskytovateľ dotácie
Suma v EUR
Krajský školský úrad NR
Krajský úrad živ. prostr.
Obvodný úrad NR
ÚPSVa R Nitra
Štatistický úrad NR
Okresný úrad ZM
Metodicko-pedag.centr.
Metodicko-pedag.centr.
VUC Nitra

447 015,00
39,20
156,40
17 306,40
2 442,40
13 565,00
12 887,83
270,00
400,00

Účel
Prenesené komp.- ZŠ s MŠ
Životné prostredie
Register adries a obyvateľov
Stravné pre deti
Sčítanie obyv.,domov a bytov
COVID 19
Na špeciálneho pedagóga
Materiálové nákl. špec. pedagóg
Športové podujatie

Poznámka
Norm.+nenomr.
Vyčerpané 7 128,90
AG testovanie obyv.
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V roku 2021 obec prijala nasledovné bežné granty a transfery v súvislosti so šírením ochorenia
COVID - 19:
Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad ZM

Suma v EUR
13 565,00

Účel
Ag testovanie
obyvateľov

Poznámka

Popis najvýznamnejších prijatých bežných grantov a transferov v súvislosti so šírením ochorenia
COVID -19:
- Obci boli refundované náklady na Ag testovanie obyvateľov v období roka 2021 vo výške
5,00 € na testovaného obyvateľa.
Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený
rozpočet
0

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
70 529,00

Skutočné
plnenie príjmov
70 527,76

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách
100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 70 529,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
70 527,76 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:
Z rozpočtovaných 916,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 914,76 EUR, čo predstavuje
99,86 % plnenie.
Prijaté kapitálové granty a transfery:
Z rozpočtovaných 69 613,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 69 613,00 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté kapitálové granty a transfery:
Poskytovateľ dotácie
Suma
Účel
v EUR
Okr. úrad NR, odb. školstva
5 000,00 Zlepšenie vybavenia šk.jedální pri ZŠ
Okr. úrad NR, odb. školstva
64 613,00 Havárie - telocvičňa

Poznámka

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na kapitálové výdavky boli použité v súlade s ich
účelom. Z kapitálového transferu na zlepšenie vybavenia školských jedální pri základnej škole
bol zakúpený elektrický konvektomat. Kapitálový transfer na riešenie havarijnej situácie v
telocvični bol prijatý ku koncu roku 2021 a jeho použitie sa zrealizuje v rozpočtovom roku 2022.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený
Schválený rozpočet
rozpočet
po poslednej zmene
41 500,00
11 146,68

Skutočné plnenie
finančných príjmov
11 146,77

% plnenia fin. príjmov
k rozpočtu po zmenách
100

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 11 146,68 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume 11 146,77 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 166/2020 zo dňa 14.12.2020. bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 5 000,00 EUR na nákup umývacieho stroja do školskej jedálne.
V skutočnosti bolo plnenie v sume 3 952,20 EUR.
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Uznesením obecného zastupiteľstva č. 198/2021 zo dňa 29.06.2021. bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 7 000,00 EUR na rekonštrukciu parku . V skutočnosti bolo plnenie v sume
4 974,48 EUR.
V roku 2021 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 2 220,09 EUR nevyčerpané dopravné a zo SODB
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
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B. Príjmy rozpočtových organizácií ŠKOLA
Bežné príjmy:
Rozpočtová organizácia
Základná škola

Schválený
rozpočet
8 000

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
16 408,18

Skutočné
plnenie príjmov
16 408,18

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách
100

Z rozpočtovaných bežných príjmov 16 408,18 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
16.408,18 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.
Bežné príjmy tvorili: poplatky MŠ,ŠKD
Prenájom telocv.
Réžie
Stravné

1.857,00
20,00
3.552,19
10.978,99

V roku 2021 boli v rozpočte rozpočtových organizácií použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 528 EUR /dopravné /
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 1.138 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

Schválený
rozpočet
778 910,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
734 981,08

Skutočné
čerpanie výdavkov
734 819,10

% čerpania výdavkov
k rozpočtu po zmenách
99,98

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 734 981,08 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
734 819,10 EUR, čo predstavuje 99,98 % čerpanie.

A. Výdavky obce
1. Bežné výdavky:
Schválený
rozpočet
Funkčná klasifikácia
Výkonné a zákonodarné orgány
Finančná a rozpočtová oblasť

Civilná ochrana
Cestná doprava
Ubytovanie a stravovanie
Nakladanie s odpadmi
Ochrana životného prostr.
Zásobovanie vodou
Verejné osvetlenie

0.1.1.1

01.1.2
02.2.0
04.5.1
04.7.2
05.1.0
05.6.0
06.3.0
06.4.0

133 633
480
1 000
1 368
20
12 100
640
50
3 100

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene

116 356
377
9 170,99
600
976
11 064,15
40
50
1 872

Skutočné
čerpanie
výdavkov

% čerpania
výdavkov
k rozpočtu
po zmenách

116 299,43
376,48
9 162,98
595,94
975,42
11 063,59
39,20
46,22
1 870,54

99,95
99,86
99,91
99,32
99,94
99,99
98
92,44
99,92

Rekreačné a športové služb
Kultúrne služby
Vysielacie služby
Náboženské a iné služby
Predprimárne vzdelávanie
Nižšie sekundárne vzdel.
Invalidita a ZŤP
Staroba
Bežný rozpočet

08.1.0
08.2.0
08.3.0
08.4.0
09.1.1
09.6.0.3
10..12
10.2.0

4 700
4 700
1 000
1 600
0
0
300
1 405
166 126

873
5 862
0
2 905
2 100
460
450
656
153 782,14

872,30
5 861,30
0
2 884,43
2 100,00
459,87
450,00
625,28
153 682,98

99,92
99,99
0
99,29
100
99,97
100
99,88
99,94

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 153782,14 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
153 682,98 EUR, čo predstavuje 99,94 % čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu obce:
a)

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610): 62 172,52

Z rozpočtovaných 62 177,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 62 172,52 €, čo je 99,99
% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov OcÚ s výnimkou právneho subjektu ZŠ
s MŠ.
b)

Poistné a príspevok do poisťovní (620): 22 728,69 €

Z rozpočtovaných 22 750,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 vo výške 22 728,69 €, čo je 99,91
% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa do sociálnej
poisťovne a do zdravotných poisťovní zamestnancov.
c)

Tovary a služby (630): 65 827,62 €

Z rozpočtovaných 65 899,14 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 vo výške 65 827,62 €, čo je 99,89
% plnenie. Ide o prevádzkové výdavky obecného úradu, ako sú cestovné náhrady, elektrická energia,
plyn, vodné, poštovné, telekomunikačné služby, kancelársky materiál, vianočné pozdravy, drobné
kancelárske zariadenia, čistiaci a dezinfekčný materiál, časopisy mikroregiónu, kalendáre
mikroregiónu, palivo do kosačiek, pitná voda, reprezentačné, dopravné, rutinná a štandardná údržba
a údržba výpočtovej techniky, školenia, bežná údržba strojov a zariadení, špeciálne služby ako audit,
geodeti, projektový manažéry, náklady na verejné obstarávanie, stravné lístky pre zamestnancov,
odmeny pre poslancov OZ, platby za poistenie majetku obce, tvorba sociálneho fondu a ostatné tovary
a služby, výdavky na tovary a služby spojené s ochorením COVID-19, rúška, respirátory, vitamíny,
ochranné pracovné pomôcky, náklady na dobrovoľnícku činnosť.
d)

Bežné transfery (640): 2 629,03 €

Z rozpočtovaných 2 630,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 2 629,03 € čo predstavuje
99,96 %. Ide o transfery na členské v spoločných úradovniach a regiónoch, , príspevok ZŤP, príspevky
pri narodení dieťaťa, životné jubileá, klub dôchodcov, nemocenské dávky pri dočasnej
práceneschopnosti zamestnancov.
Obec v roku 2021 z rozpočtu obce v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce neposkytla
žiadne dotácie na všeobecnoprospešný a verejnoprospešný účel.
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a) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami:
Obec má prijatú návratnú finančnú výpomoc zo štátnych finančných aktív vo výške 11 317,00 €, ktorú
začne splácať v roku 2024, posledná splátka bude v roku 2027.

2. Kapitálové výdavky:
Schválený
rozpočet
Funkčná klasifikácia

Výkonné a zákonodarné orgány
Nakladanie s odpadmi
Rozvoj obcí
Kultúrne služby
Náboženské a iné služby
Predprimárne vzdelávanie
Nižšie sekundárne vzdel.
Kapitálový rozpočet

01.1.1
05.2.0
06.2.0
08. 2.0
08.4.0
09.1.1
09.6.0.3

10 000
20 000
30 000
15 000
0
0
5 000
80 000

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene

Skutočné
čerpanie
výdavkov

% čerpania
výdavkov
k rozpočtu po
zmenách

7 022,00
0
4 974,48
12 700,00
0
2 820,00
3 952,20
31 468,68

7 021,70
0
4 974,48
12 637,38
0
2 820,00
3 952,20
31 405,76

100
0
100
99,51
0
100
100
99,80

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 31 468,68 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 31 405,76 EUR, čo predstavuje 99,80 % čerpanie.

k 31.12.2021

Bola zakúpená traktorová kosačka s príslušenstvom.
V rámci rekonštrukcie parčíka v centre obce bol vydláždený chodník.
Pokračovalo sa v rekonštrukcii kultúrneho domu.
Bola vypracovaná projektová dokumentácia na rozšírenie existujúcich kapacít v materskej škôlke.
Zakúpila sa umývačka riadu do zariadenia školského stravovania.
Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:
a) umývačka riadu do zariadenia školského stravovania
Z rozpočtovaných 3 952,20 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 3 952,20 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
b) Projektová dokumentácia na rozšírenie existujúcich kapacít MŠ
Z rozpočtovaných 2 820,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 2 820,00 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
c) Rekonštrukcia kultúrneho domu
Z rozpočtovaných 12 700,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 12 637,38,00EUR,
čo predstavuje 99,51 % čerpanie.
d) Rekonštrukcia parčíka-vydláženie chodníka
Z rozpočtovaných 4974,48 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 4974,48 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
e) Traktorová kosačka
Z rozpočtovaných 7022,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 7021,70 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.

3. Výdavkové finančné operácie:
Výdavkové finančné operácie v roku 2021 obec nemala.
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B. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou ZŠ s MŠ Červený Hrádok
Bežné výdavky:
Rozpočtová organizácia
Základná škola

Schválený
rozpočet
532.784

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
544.730,37

Skutočné
čerpanie výdavkov
544.730,47

% čerpania výdavkov
k rozpočtu po zmenách
100

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 544.730,37 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
544.730,47 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu na úseku prenesených
kompetencií:
Normatívne fin.prostriedky: 424 569,00 €
Mzdy
268.856
- objem vyplatených hrubých miezd (vrátane za mes. december)
Poistné
94.668
- vyčerpané finančné prostriedky na poistné (vrátane poistného za mes. december)
Prevádzka
61.045
sumár vyčerpaných finančných prostriedkov na:
- cestovné náhrady pri tuzemských cestách
155,00
- energie
13 620,00
- poštovné
149,26
- telekomunikačné služby
1 082,80
- internet
156,00
- interiérové služby – skrinky pre žiakov
8 706,00
- počítane, notebooky, monitory, klávesnice
prísl. k výpočtovej technike pre žiakov a pedagógov 15 210,00
- čistiaci, hygienický a dezinfekčný materiál, tlačivá,
kancel. materiál, mat. potrebný na výkon práce
5 481,00
- učebné pomôcky (pre Fyziku, Chémiu)
2 648,00
- údržby majetku, softvéru
1 233,00
- služby dodávateľským spôsobom – revízie a kontroly
kotlov, elektroinštalácií, telocvičňového náradia, GDPR,
čistenie kanalizácií
5 861,00
- služby Jablotron, OBP a PO
455,00
- poplatky za vedenie účtov
1 109,00
- školenie ped. zamestnancov, popl. Živica
582,00
- úrazové poistenie žiakov a trakt. kosačka
655,00
- dohody
1 065,00
- náhr. príjmu na PN, prísp. stravovanie
3 685,00
- popl. RVC,
130,00
- komunál,.odpady
450,00
Nenormatívne fin prostriedky: 20.623 €
doprava žiakov

8.027

vzdelávacie poukazy

3.904

z toho:
-za vedenie krúžkov odmeny

1.161
1

-poistné
-COVID /dezinfekčné potreby/

401
2.342

príspevok na vých. a vzdel. MŠ
príspevok na učebnice

876
2.604

príspevok na špecifiká

2.630

odchodné

2.582

Nevyčerpané nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR na dopravné v čiastke 2.351 EUR
presunuté do r. 2022.

boli

MPC jednorázový príspevok v čiastke 270 € bol použitý na pokrytie ostatných výdavkov.
Z rozpočtu obce – orginálne kompetencie celkom

82.017

z toho
mzdy
48.227,69
- objem vyplatených hrubých miezd (vrátane za mes. december)
poistné
17.396,78
- vyčerpané finančné prostriedky na poistné (vrátane poistného za mes. december)
prevádzka
16.392,53
čerpanie:
energie
5 300,60
telekomunikačné služby
500,88
materiál
1 607,59
údržba
4 948,95
služby
3 376,50
náhrada príjmu za PN, prísp. strav.
658,01
Ďalšie výdavky
Prostredníctvom Úradu práce soc. vecí a rodiny boli poukázané finančné prostriedky vo výške 17 306,
40 € k stravovacím návykom dieťaťa pre ZŠ s MŠ, z toho vyčerpané bolo 7 128,90 €, nevyčerpaná
dotácia vo výške 10 177,50 € bude po zúčtovaní s poskytovateľom vrátená prostredníctvom
zriaďovateľa.
MPC financovanie projektu POP II. vo výške 13 157,83 €.
Kapitálové výdavky:
Rozpočtová organizácia
Základná škola

Schválený
rozpočet
0

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
5.000

Skutočné
čerpanie výdavkov
4.999,89

% čerpania výdavkov
k rozpočtu po zmenách
99,99

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 5.000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
4.999,89 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu:
Nákup prev. stroja /konvenktomat/ 4.999,89 € z projektu Zlepšenie vybavenia školských jedální pri
záklaných školách.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
žné 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/Úprava schodku HČ
- na rekonštrukciu telocvične (kapitálové)
64 613,00
- nevyčerpané dopravné
2 351,30
- z testovania obyvateľov
4 402,02
- nevyčerpané prostriedky zo SODB
1 092,90
- preplatok z vodovodnej prípojky
27,28
- zrážka zo mzdy exek.
218,55
- nevyčerpané stravné v ŠJ z ÚPSVaR
10 177,50
-nevyčerpané prostr. šk. stravnie od rodičov
3 065,05
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Rozpočtové hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Upravené rozpočtové hospodárenie obce

790 101,07
773 692,89
16 408,18

698 413,45
153 682,98
544 730,47

91 687,62
70 527,46
70527,46
0,00

36 405,65
31 405,76
4 999,89

34 121,81
125 809,43

85 947,60

39861,83
11 146,77
0

11 146,77
871 775,30
734 819,10
136 956,20
85 947,60
51 008,60

Z tvorby prebytku sme vylúčili nevyčerpané prostriedky:
- na rekonštrukciu telocvične (kapitálové)
- nevyčerpané dopravné
- z testovania obyvateľov
- nevyčerpané prostriedky zo SODB
- preplatok z vodovodnej prípojky
- zrážka zo mzdy exek.
- nevyčerpané stravné v ŠJ z ÚPSVaR
-nevyčerpané prostr. šk. stravnie od rodičov

64 613,00
2 351,30
4 402,02
1 092,90
27,28
218,55
10 177,50
3 065,05
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Prebytok rozpočtu v sume 51 008,60 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:
-

tvorbu rezervného fondu 100 %

51 008,60 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021
vo výške 51 008,60 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
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 166/2020
zo dňa 14.12.2020
obstaranie umývací stroj do zariadenia školského
stravovania
- uznesenie č. 198/2021 zo dňa 29.06.2021
rekonštrukcia v parku
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
93 541,14
39 707,35
13 798,40
3 952,20
4 974,48
138 120,21

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho
fondu upravuje interná smernica.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2021
Prírastky - povinný+doplnkový prídel - 1,25 %
Úbytky - príspevok na stravovanie
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
468,63
819,02
1 095,50
192,15

1

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2021 v EUR

KZ k 31.12.2021 v EUR

1498023,56
1 239 458,62

1 569 583,56
1 207 905,40

0
1 153 496,52
85 962,10
257 464,05

0
1 121 943,30
85 962,10
360 961,38

63 484,16
0
6 411,41
187 568,48
0
0
1 100,89

62 548,36
8 451,15
289 961,87
0
0
716,78

ZS k 1.1.2021 v EUR
1 498 023,56

KZ k 31.12.2021 v EUR
1569583,56

791 548,00

832908,73

0
0
791 548,00
25 354,72

0
0
832 908,73
94 193,99

1 500,00
2 155,40
468,63
9 913,69
11 317,00
681 120,84

1 800,00
72 459,22
192,15
8 425,62
11 317,00
642 480,84

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

z toho v lehote splatnosti

z toho po lehote splatnosti

1 655,78
2 915,96
1 899,39
508,66

1 655,78
2 915,96
1 899,39
508,66

1 445,83
8 425,62

1 445,83
8 425,62

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2021
Veriteľ

Ministerstvo
financií SR

Účel

Výška
poskytnutého
úveru/NFV

Samosprávne
funkcie

Ročná splátka
istiny
za rok 2021

11 317,00

Ročná splátka
úrokov
za rok 2021

_

_

Zostatok úveru
(istiny)
k 31.12.2021

Rok
splatnosti

11 317,00

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 11 317,00 EUR schválená obecným zastupiteľstva dňa
30.10.2020 uznesením č. 140/2020. Prvá splátka bude realizovaná 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.
a) Výpočet dlhu obce podľa § 17 ods. 6 písm. a):
Text

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020*
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
- zostatok istiny z pôžičky z Audiovizuálneho fondu

Suma v EUR

727 067,24
11 607,34
738 674,58
11 317,00
-
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- zostatok istiny z pôžičky z Fondu na podporu umenia
- zostatok istiny z ........
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z pôžičky z Audiovizuálneho fondu
- z pôžičky z Fondu na podporu umenia
- z úverov ................
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená/znížená celková suma dlhu obce k 31.12.2021**

Zostatok istiny k 31.12.2021**
11 317,00

Skutočné bežné príjmy k
31.12.2020*
738 674,58

11 317,00
0
11 317,00

§ 17 ods.6 písm. a)

1,53 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená. Celková suma
dlhu obce neprekročila 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

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

ZŠ s MŠ Č. Hrádok –
BV Originál kompetenice

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

82 017,00

82 017,00

0

-4-
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- prostriedky od ostatných subjektov verejne správy, napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

ZŠ s MŠ Č. Hrádok – norm.
prenesené komp.
ZŠ s MŠ Č. Hrádok –
nenorm. prenesené komp.
+prenesené dopr. z r. 2020
ZŠ s MŠ Č. Hrádok dot.a
strav.
ZŠ s MŠ Č. Hrádok – z MPC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

424 569,00

424 569,00

0

22 446,00
+ 528,00 (z r.2020)

20 622,70

2 351,30 - prenos do r.2022

17 306,40

7 128,90

10 177,50

207,00

207,00

dezinfekcia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

424 569,00

424 569,00

0

22 446,00
+ 528,00 (z r.2020)
17 306,40

20 622,70

2 351,30 - prenos do r.2022
dopravné
10 177,50

207,00
64 613,00

207,00
0

132,00

132,00

64 613,00
prenos do r. 2022
0

24,40

24,40

0

39,20

39,20

0

2 442,40

1 349,50

1 092,90

-4-

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu
Poskytovateľ,
účel určenia grantu , TF
- bežné výdavky (BV)
- kapitálové výdavky (KV)

Okr. úrad Nitra – PK
normatívne fin. prostr. BV
Okr. úrad Nitra – PK
nenormatívne fin. prostr. BV
Úrad práce,soc.vecí a rod.
Zlaté Moravce BV
MPC - BV na dezinfekciu
Okresný úrad Nitra
-rekonštrukcia telocvične KV
MV SR
- register obyvateľov BV
MV SR
- úsek adries BV
MV SR
- životné prostredie BV
Štat. Úrad SR
- SODB - BV

7 128,90

-4-

Obec riadne zúčtovala transfery a granty s poskytovateľmi podľa pokynov poskytovateľa.
Nedočerpané dopravné v sume 2 351,30sa presúva do rozpočtu r. 2022 a vyčerpaný do 31.03.2022.
Nepoužitý transfer na stravovanie detí v ZŠ s MŠ v sume 10 177,50 podľa pokynov poskytovateľa
vrátený v roku 2022 poskytovateľovi ÚPSV a R.
Nepoužitý transfer na SODC podľa pokynov poskytovateľa bude vrátený v r. 2022.
Kapitálový transfer na rekonštrukciu telocvične vo výške 64 613,0 sa presúva do roku 2022, kedy bude
naplnené aj jeho čerpanie.
c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu s inou obcou.
1

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

VÚC Nitra

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

400,00

400,00

0

-4-

Obec v r. 2021 obdržala od Nitriasnkeho samosprávneho kraja finančné prostriedky vo výške 400,00
Eur na športové podujatie Športový deň rodiny. Finančné prostriedky boli použité na nákup športových
potrieb, športového náradia a športového náčinia a zúčtované s poskytovateľom.

13. Návrh uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu
za rok 2021.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na
rezervného fondu vo výške 100 % t.j. 51 008, 60 EUR.

tvorbu
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