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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   2020. 

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 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol 

zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet schodkový a finančné operácie ako prebytkové. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa .14.12.2020  uznesením č.10/7/2020 

Rozpočet bol zmenený päťkrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 27.02.2021 uznesením č .  1/7/2021  

- druhá zmena schválená dňa 13.09.2021 uznesením č.   5/6/2021 

- tretia zmena  schválená dňa 26.10.2021 uznesením č.   6/6/2021 

- štvrtá zmena schválená dňa 15.12.2021 uznesením č. 17/6/2021 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2021  

 

 

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2021 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 812 070,00 798 506,00 797 417,95  

z toho :     

Bežné príjmy 470 948,00 599 669,00 601 584,95 100,32 

Kapitálové príjmy 0,00 55 827,00 52 826,18   94,62 

Finančné príjmy 312 040,00 112 151,00 112 149,35   99,99 
Príjmy RO s právnou  

subjektivitou 
  29 082,00   30 859,00   30 857,47   99,99 

     

Výdavky celkom 812 070,00 744 231,20 741 619,01  

z toho :     

Bežné výdavky 269 112,00 280 321,62 282 011,54 100,60 

Kapitálové výdavky 310 000,00 192 139,58 182 416,38    94,94 

Finančné výdavky 2040,00    9 900,00    9 863,19    99,63 
Bežné výdavky RO 

s právnou subjektivitou 
    230 918,00 261 870,00 262 327,90 100,17 

Kapitálové výdavky RO 

s právnou subjektivitou 
0,00    5 000,00    5 000,00 100,00 

Rozpočtové 

hospodárenie obce 

0,00 54 274,80 55 798,94 102,81 

     

 

Vo výkaze FIN 1-12 bol nedopatrením uvedený rozpočet na bežné výdavky  obce o 1005,00 

EUR vyšší a finančné výdavky o 360,00 EUR vyšší.   

 

 

 

 



 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021  
 

 

Výška príjmov vlastnej obce a rozpočtovej organizácie zradenej obcou v roku 2021 bola 

ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19. 

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

798 506,00 797 417,95 99,86 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 798 506,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

797 417,95 EUR, čo predstavuje 99,86% plnenie.  

 

2.1.Vlastná obec 

 

2.1.1.  Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

599 669,00 601 584,95 100,32 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 599 669,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

601 584,95 EUR, čo predstavuje 100,32% plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

317 200,00 317 205,11 100,00 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 317 200,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 317 205,11 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 100 %. 

 

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 60 873,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 60 871,54 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 99,99 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 37 280,27 EUR, 

príjmy dane zo stavieb boli v sume 23 528,37 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 62,90 

EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  16 247,14  EUR, za nedoplatky z minulých rokov.  

K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume  17,34  EUR. 

 

Daň za psa: 852,00 EUR 

Daň za užívanie verejného priestranstva: 513,50 EUR 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 23 432,47 EUR 

 

 

 

 



 

 

 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

33 400,00 33 344,72 99,83 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 26 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume:25 943,85 EUR, čo 

je 99,78 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 

3 258,06 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume: 22 685,79 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 7 400,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 7 400,87 EUR, čo je 

100,01 % plnenie.  

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

ÚPSVR Senica 6 126,12 

 

 

Na podporu vytvárania 

pracovných miest –projekt: 

Pracuj, zmeň svoj život  

ÚPSVR Senica 8 296,58 na podporu stravovacích návykov 

dieťaťa 

Dobrovoľná požiarna ochrana 

Bratislava 

3 000,00 Na zabezpečenie materiálno-

technického vybavenia DHZO 

Ministerstvo dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR 

1 166,22 Na úhradu nákladov preneseného 

výkonu štátnej správy na úseku 

stavebného poriadku a bývania  

Ministerstvo dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja  SR 

38,88 Na úhradu nákladov preneseného 

výkonu štátnej správy na úseku 

dopravy 

Ministerstvo dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja  SR 

329,40 Na  úhradu nákladov preneseného 

výkonu štátnej správy  na úseku 

hlásenia pobytu občanov 

a registra obyvateľov SR 

Okresný úrad Trnava 88,20 Na úhradu nákladov preneseného 

výkonu štátnej správy 

starostlivosti o životné prostredie 

Ministerstvo vnútra SR -Okresný úrad 

Trnava  

77 158,00 Na úhradu nákladov preneseného 

výkonu štátnej správy - 

normatívne financovanie bežných 

výdavkov pre školu 

Ministerstvo vnútra SR-Okresný úrad 

Trnava 

2 284,00 Na úhradu nákladov preneseného 

výkonu štátnej správy- na 

vzdelávanie pre materské školy  

Ministerstvo vnútra SR- Okresný úrad 

Trnava 

819,00 Na záujmové vzdelávanie 

financované prostredníctvom 

vzdelávacích poukazov 

Ministerstvo vnútra SR- Okresný úrad 476,00 Na nenormatívne účelové 



 

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

10 184,00 10 213,19 100,29 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 10 184,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške: 

10 213,19 EUR, čo predstavuje 100,29 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, vratiek a refundácií.  

 

d) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 153 190,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 155 2,42 

EUR, čo predstavuje 101,28% plnenie.  

 

V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia 

COVID - 19 : 

 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Ministerstvo hospodárstva SR 924,00 štátna pomoc na podporu 

ekonomiky v súvislosti  

ochorením COVID-19  

na nájomné   

Ministerstvo vnútra SR-            39 620,00 zachráňme spolu životy –

testovanie Covid -19  

Ministerstvo vnútra SR- Okresný úrad 

Trnava 

645,00 

 

Na úhradu nákladov preneseného 

výkonu štátnej správy – 

nenormatívne financovanie 

bežných výdavkov pre školu-

príspevok na špecifiká Covid 19 

 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov v súvislosti s pandémiou ochorenia 

COVID -19: 

- nákup ochranných pomôcok 

- nákup dezinfekčných prostriedkov 

- odmeny zdravotníkovi a dobrovoľníkom 

- oprava miestnosti po testovaní 

-  

 

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

účelom. 

 

 

 

Trnava finančné prostriedky na učebnice 

Ministerstvo vnútra SR-Okresný úrad 

Trnava 

12 192,00 na asistenta učiteľa 

Ministerstvo vnútra SR-Okresný úrad 

Trnava 

500,00 Na nenormatívne účelové 

finančné prostriedky príspevok na 

špecifiká-digitálne technológie 

Štatistický úrad SR 3 466,40 Na sčítanie  domov a bytov, 

obyvateľov 



 

2.1.2. Kapitálové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

55 827,00 52 826,18  94,62 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 55 827,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 

v sume 52 826,18 EUR, čo predstavuje 94,63 % plnenie.  

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  

Z rozpočtovaných 50 827,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 47 826,18 EUR, čo 

predstavuje 94,10 % plnenie. 

 

Prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných 5 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 5 000,00 EUR, čo 

predstavuje 100 % plnenie. 

 

Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Ministerstvo vnútra SR 5 000,00 Na financovanie rozvojových 

projektov-Zlepšenie vybavenia 

školských jedálni. 

 

 

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

účelom. 

 

2.1.3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

112 151,00 112 149,35 100,00 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 112 151,00 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2021 v sume 112 149,35 EUR, čo predstavuje  100,00% plnenie. finančné operácie  boli 

použité na  

 

 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 3/11/2021 zo dňa 28.06.2021 bolo schválené použitie 

rezervného fondu na kapitálové výdavky.  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

2.2.1. Bežné príjmy  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

30 859,00                   30 857,47 99,99 

 

Z rozpočtovaných bežných  príjmov 30 859,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

30 857,47 EUR, čo predstavuje 99,99% plnenie.  

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 

Základná škola   s materskou školou         30 857,47  EUR 

  

2.2.2.Kapitálové príjmy  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

0,00                   0,00                0,00 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

0,00 EUR, čo predstavuje  0% plnenie.  

 

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 

Základná škola s materskou školou 0,00  EUR 

 

2.2.3.Príjmové finančné operácie:  

 Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

0,00 0,00 0,00 

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021  
 

 

Výška výdavkov obce a rozpočtovej organizácie v roku 2021 bola ovplyvnená v dôsledku 

pandémie ochorenia COVID - 19. 

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

749 231,20 741 619,01 98,98 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 749 231,20 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 741 619,01 EUR, čo predstavuje 99,98% čerpanie.  

     

3.1. Vlastná obec 

 

3.1.1.Bežné výdavky obce 

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

280 321,62 282 011,54 100,60 

 



 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 280 321,62 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume:282 011,54 EUR, čo predstavuje  100,60% 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 78 407,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume: 

93037,93EUR, čo je 118,66 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, , 

aktivačných pracovníkov . 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 34 699,58 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 

v sume 34 525,98 EUR, čo je .99,50 % čerpanie.  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 151 378,04 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 

136 496,20 EUR, čo je 90,17 % 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 14 720,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume   

14 818,31 EUR, čo predstavuje 100,67 % čerpanie.  

3.1.2.Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

192 139,58 182 416,38 94,94 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 192 139,58 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 182416,38 EUR, čo predstavuje  94,94% čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a)Nákup pozemkov  v sume : 15 891,87 € 
Z rozpočtovaných  15 890,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 

15 891,87EUR, čo predstavuje 100,01 % čerpanie.  

b) Nákup dopravných prostriedkov  v sume 3 000,00 € 

Z rozpočtovaných prostriedkov 3 000,00 € bolo skutočne vyčerpaných 3 000,00 € čo predstavuje 

100,00 % čerpanie 

c)Nákup strojov, prístrojov , zariadení v sume:  3 189,00 € 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 3 200,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 3 169,00 EUR. čo predstavuje 99,66 % čerpanie.  

d)Vypracovanie projektových dokumentácii v sume: 17 440,80 € 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 17 630,00 € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 17 440,80 EUR čo predstavuje  98,92% čerpanie.  

e)Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia  v sume: 142 884,71 €. 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 152 419,58 EUR bolo skutočne čerpané 

k 31.12.20021 v sume 142 884,71 EUR  čo predstavuje 93,74 %  

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 152 419,58 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 142 884,71 EUR, čo predstavuje 93,74% čerpanie.  

 

.  

 



 

 

 

3.1.3.Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

9 900,00                   9 863,19                92,63 % 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií. 9 900,00 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2021 v sume 9 863,19 EUR, čo predstavuje  92,63 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou 

Záverečného účtu.  

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 9 900,00 EUR na splácanie istiny 

z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 9 863,19 EUR, čo 

predstavuje .92,63 %.  

 

3.2. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

3.2.1. Bežné výdavky  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

261 870,00 262 327,90 100,74 

 

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 261 870,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 262 327,90 EUR, čo predstavuje  100,74% čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 

Základná škola                                   98 447,03 EUR 

Materská škola                                  80 808,77  EUR 

Školský klub detí                              14 910,60 EUR  

Školská jedáleň                                  72 831,50 EUR   

Civilná ochrana                                       330,00 EUR 

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 143 016,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume: 

145 353,48 EUR, čo je 101,63 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pedagogických   

a nepedagogických zamestnancov celej školy  

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 52 535,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 

v sume 52 583,89 EUR, čo je 100,09 % čerpanie.  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 61 476,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 

59 548,01 EUR, čo je 96,86 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky celej školy, ako sú  energie, 

materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, ostatné tovary a služby. 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 4 843,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 

4 842,52,00 EUR čo je 99,99 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky celej školy, Ako sú 

výdavky na  vyplatenie nemocenských dávok  a odstupné.  

 

 



 

3.2.2.Kapitálové výdavky 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

5 000,00                5 000,00               100,00 

 

Z rozpočtovaných kapitálových  výdavkov 5 000,00 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.20201v sume 5000,00EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.  

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

Kapitálové  výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: 

  

Školská jedáleň                                  5 000,00 EUR   

 

  

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 632 442,42 

z toho : bežné príjmy obce  601 584,95 

             bežné príjmy RO 30 857,47 

Bežné výdavky spolu 544 339,44 

z toho : bežné výdavky  obce  282 011,54 

             bežné výdavky  RO 262 327,90 

Bežný rozpočet 88 102,98 

Kapitálové  príjmy spolu 52 826,18 

z toho : kapitálové  príjmy obce  52 826,18 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 187 416,38 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  182 416,38 

             kapitálové  výdavky  RO 5 000,00 

Kapitálový rozpočet  -134 590,20 

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu -46 487,22 

Vylúčenie z prebytku  HČˇ                                                                                                        2 985,21 

           Nespotrebovaný výnos zo ŠJ 1 006,95 

          Nespotrebovaný transfér na stravu z úradu prace 
1 978,26 

 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 49 472,43 
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov  

- finančné zábezpeky školskej jedálne 

- nevyčerpané stravné z úradu práce 

- 

112149,35 

Výdavkové finančné operácie 

 - splácanie domácej istiny- ŠFRB 

 

 

9 863,19 

 

Rozdiel finančných operácií 
102 286,16 

 

PPRÍJMY SPOLU   797 417,95 
VÝDAVKY SPOLU 741 619,01 



 

Hospodárenie obce  55 798,94 

Vylúčenie z prebytku HČ 2 985,21 

Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver  0,00 

Upravené hospodárenie obce 52 813,73 

V roku 2021 nebolo účtované výsledné hospodárene bytového domu. Správca predložil 

vyúčtovanie po odovzdaní účtovnej závierky do registra účtovných závierok. Vo výkaze FIN 1-

12 boli vykázané v príjmoch len odvody správcu z tržieb za nájomné.  

  Výška prebytku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2021 ovplyvnená v dôsledku pandémie      

ochorenia COVID - 19. 
 

 

Prebytok rozpočtu v sume 55 798,94 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 nespotrebovaný výnos zo ŠJ 

a nespotrebovaného transféru z ÚPSVR  v sume 2 985,21 EUR  navrhujeme použiť na:   

- tvorbu rezervného fondu 52 813,73 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 :  

-  

a) Nespotrebovaný výnos zo ŠJ v sume nevyčerpané prostriedky školského stravovania v 

sume 1 006,95 EUR 

b) Nespotrebovaný transfér na stravu z úradu prace  v sume 1 978,26 EUR 

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

52 813, EUR.  

 

 

Výška prebytku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2021 ovplyvnená v dôsledku pandémie 

ochorenia COVID - 19. 

 

 

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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021  237 860,59       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

171 630,94 

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

0,00 

                - z finančných operácií 0,00 

               - krytie schodku rozpočtu 0,00 

               - ostatné úbytky  0,00 

KZ k 31.12.2021 319 448,07       



 

 

 

 

 

Sociálny fond 

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie 

sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021   383,50 

Prírastky - povinný prídel -    1,5   %                    1 206,96 

Úbytky   - závodné stravovanie                     1 394,15 

               - regeneráciu PS, dopravu               0,00 

               - dopravné                           0,00 

               - ostatné úbytky                                                0,00 

KZ k 31.12.2021 196,31 

 

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.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade 

s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv. 

Nebolo predložené kompletné vyúčtovanie správy bytového domu z toho dôvodu  nebol 

zúčtovaný prírastok  ani úbytok daného fondu. 

Aby bol fond prevádzky , údržby a opráv správne tvorený je potrebné vykonať dodatok k zmluve 

o správe bytového objektu. 

              

Fond prevádzky, údržby a opráv Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021 1 949,04       

Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške  

0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu   

0,00 

Úbytky   - použitie fondu : 

- na opravu .... 

- na opravu .... 

0,00       

KZ k 31.12.2021 1 949,04       

 

 

 

 

6.Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021  

 
6.1.A K T Í V A obce bez rozpočtovej organizácie 

Názov   ZS  k  1.1.2021  v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR 

Majetok spolu 1 970 990,26 2  005 604,08 

Neobežný majetok spolu 1 506 262,73 1 611 765,16 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 
Dlhodobý hmotný majetok 1 506 262,73 1 611 785,16 
Dlhodobý finančný majetok 0,00 0,00 

Obežný majetok spolu 463 842,01 392 480,02 
z toho :   
Zásoby 0,00 0,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 62,95 1 276,86 



 

Dlhodobé pohľadávky 1 415,08 1 809,31 
Krátkodobé pohľadávky  13 738,14 1 445,99 
Finančné účty  448 625,84 389 947,86 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  885,52 1 338,90 

P A S Í V A obce bez rozpočtovej organizácie 

Názov ZS  k  1.1.2021 v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 970 990,26  

Vlastné imanie  1 101 842,03 2 005 604,08 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 
Fondy 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia  1 101 842,03 1 194 736,69 

Záväzky 360 279,30 335 303,64 
z toho :   
Rezervy  1 500,00 1 600,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 22 106,77 1 976,26 
Dlhodobé záväzky 320 252,34 302 598,46 
Krátkodobé záväzky 16 420,19 29 126,92 
Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 508 868,93 475 563,75 

 
6.2.A K T Í V A  rozpočtovej organizácie 

Názov   ZS  k  1.1.2021  v EUR KZ  k  31.12.20201v EUR 

Majetok spolu 20 136,59 32 212,59 

Neobežný majetok spolu 0,00 4 791,00 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 
Dlhodobý hmotný majetok 0,00 4 791,00 
Dlhodobý finančný majetok 0,00 0,00 

Obežný majetok spolu 19 557,70 26 635,71 
z toho :   
Zásoby 1 427,33 2 196,63 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 
Krátkodobé pohľadávky  0,00 0,00 
Finančné účty  18 130,37 24 439,08 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  578,89 785,88 

P A S Í V A  rozpočtovej organizácie 

Názov ZS  k  1.1.2021 v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 20 136,59 32 212,59 

Vlastné imanie  1 427,33 1 512,85 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 
Fondy 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia  1 427,33 1 512,85 

Záväzky 18 617,57 25 589,63 



 

z toho :   
Rezervy  0,00 0,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 62,95 1 276,86 
Dlhodobé záväzky 197,37 340,42 
Krátkodobé záväzky 18 357,25 23 972,35 
Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 91,69 5 110,11 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021 
 

Stav záväzkov k 31.12.2021    

Druh záväzku Záväzky celkom 

k 31.12.2021 v EUR 

z toho v  lehote 

splatnosti  

z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 6 363,15 6 363,15 0,00 

- zamestnancom 7 122,85 7 122,85 0,00 

- poisťovniam  4 662,08 4 662,08 0,00 

- daňovému úradu 991,34 991,34 0,00 

- štátnemu rozpočtu 0,00 0,00 0,00 

- bankám 0,00 0,00 0,00 

- štátnym fondom 9 963,70 9 963,70 0,00 

- ostatné záväzky 23,80 23,80 0,00 

Záväzky spolu k 31.12.2020 29 126,22 29 126,22 0,00 

 

Stav úverov k 31.12.2021  
 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2021 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2021 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2021 

Rok 
splatnosti 

 

ŠFRB výstavba 

bytového domu 

s 12 b.j. 

323 003,54 9863,19 3 133,12 303 376,43 2048 

 

Obec uzatvorila v roku 2018 Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej bytovky. Úver je dlhodobý 

s dobou splatnosti do r. 2048, 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 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::  

632 442,42 

 

- skutočné bežné príjmy obce  488 319,36 

- skutočné bežné príjmy RO                    30 857,47 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020* 632 442,42 

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 303 376,43 

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu  

- zostatok istiny z ........  

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021 303 376,43 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 303 376,43 

- z úveru z Environmentálneho fondu  

- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ  

- z úverov ................  

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 303 376,43 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021** 0,00 

 
Zostatok istiny k 31.12.2021** Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2021* 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

0,00 632 442,42 0,00% 

 

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 Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 

z toho:  

632 442,42 

- skutočné bežné príjmy obce  488 319,36 

- skutočné bežné príjmy RO                    30 857,47 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021 632 442,42 

  

Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:  

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 95 696,70 

- dotácie zo ŠR  

- dotácie z MF SR ....  

- príjmy z náhradnej výsadby drevín  

- účelovo určené peňažné dary   

- dotácie zo zahraničia  

- dotácie z Eurofondov   

- ......  

Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2021  

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019* 536 745,72 

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

12 996,31 

- 821004  

- 821005  

- 821007 9 863,19 

- 821009  

-   

- 651002  

- 651003  

- 651004 3 133,12 

-   

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021** 12 996,31 

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2021** 

Skutočné upravené bežné príjmy 

k 31.12.2021* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

12 996,31 536 745,72 2,42% 

 

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



 

 

8.Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám 

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

Obec v roku 2021 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2018 o dotáciách, právnickým osobám, 

fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, stavebníkom  na 

všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2021 ovplyvnená pandémiou ochorenia 

COVID - 19. 

 
Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie  

- bežné výdavky na ..... 

- kapitálové výdavky na  .... 

 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Poľovnícke združenie Smolinské 165,00 165,00 0,00 

Kynologický klub Smolinské 165,00 165,00 0,00 

Spevácky zbor Záhoráci  330,00 165,00 0,00 

Jednotlivci jubilanti 203,47 203,47 0,00 

Jednotlivci-narodené deti v roku 2021 300,00 300,00 0,00 

Stavebníci 5 000,00 5 000,00 0,00 

TJ Družstevník Smolinské 4 000,00 4 000,00 0,00 

 

K 31.12.2021 boli vyúčtované  všetky poskytnuté dotácie. 

 

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

 

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 ) 

 

- 4 - 

Základná škola s materskou 

školou Smolinské 

130 003,30 128 726,44 1 276,86 

 

 

 

 

 

 



 

 Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 

Poskytovateľ 

 

 

 

 

-1- 

 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

-2-  

Účelové určenie grantu, 

transferu uviesť : 

školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

-3- 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

 

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.2- stĺ.4 ) 

 

 

 

ÚPSVR Senica 6 126,12 

 

 

Na podporu vytvárania 

pracovných miest –

projekt: Pracuj, zmeň 

svoj život  

6 126,12 

 

 

0,00 

ÚPSVR Senica 8 296,58 na podporu 

stravovacích návykov 

dieťaťa 

8 296,58 0,00 

Dobrovoľná požiarna 

ochrana Bratislava 

3 000,00 Na zabezpečenie 

materiálno-technického 

vybavenia DHZO 

3 000,00 0,00 

Ministerstvo dopravy, 

výstavby 

a regionálneho 

rozvoja SR 

1 166,22 Na úhradu nákladov 

preneseného výkonu 

štátnej správy na úseku 

stavebného poriadku 

a bývania  

1 166,22 0,00 

Ministerstvo dopravy, 

výstavby 

a regionálneho 

rozvoja  SR 

38,88 Na úhradu nákladov 

preneseného výkonu 

štátnej správy na úseku 

dopravy 

38,88 0,00 

Ministerstvo dopravy, 

výstavby 

a regionálneho 

rozvoja  SR 

329,40 Na  úhradu nákladov 

preneseného výkonu 

štátnej správy  na 

úseku hlásenia pobytu 

občanov a registra 

obyvateľov SR 

329,40 0,00 

Okresný úrad Trnava 88,20 Na úhradu nákladov 

preneseného výkonu 

štátnej správy 

starostlivosti o životné 

prostredie 

88,20 0,00 

Ministerstvo vnútra 

SR -Okresný úrad 

Trnava  

77 158,00 Na úhradu nákladov 

preneseného výkonu 

štátnej správy - 

normatívne 

financovanie bežných 

výdavkov pre školu 

77 158,00 0,00 

Ministerstvo vnútra 

SR-Okresný úrad 

Trnava 

2 284,00 Na úhradu nákladov 

preneseného výkonu 

štátnej správy- na 

vzdelávanie pre 

materské školy  

2 284,00 0,00 



 

 

 

 

 

 

10. Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu inventarizačnej komisie k Záverečnému účtu za 

rok 2021. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2021. 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Ministerstvo vnútra 

SR- Okresný úrad 

Trnava 

819,00 Na záujmové 

vzdelávanie 

financované 

prostredníctvom 

vzdelávacích poukazov 

819,00 0,00 

Ministerstvo vnútra 

SR- Okresný úrad 

Trnava 

476,00 Na nenormatívne 

účelové finančné 

prostriedky na 

učebnice 

476,00 0,00 

Ministerstvo vnútra 

SR-Okresný úrad 

Trnava 

12 192,00 na asistenta učiteľa 12 192,00 0,00 

Ministerstvo vnútra 

SR-Okresný úrad 

Trnava 

500,00 Na nenormatívne 

účelové finančné 

prostriedky príspevok 

na špecifiká-digitálne 

technológie 

500,00 0,00 

Štatistický úrad SR 3 466,40 Na sčítanie  domov 

a bytov, obyvateľov 

3 466,40 0,00 


