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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. Celkový rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2020 uznesením č. 83/2020.
Rozpočet bol zmenený štyri - krát:
Zmeny rozpočtu:
-

prvá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 1/2021 starostu zo dňa 05.03.2021,
druhá zmena schválená dňa 07.05.2021, uznesením č. 99/2021, RO č. 2/2021,
tretia zmena schválená dňa 15.07.2021, uznesením č. 105/2021, RO č. 3/2021,
štvrtá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 4/2021 starostu dňa 31.12.2021.
Rozpočet obce k 31.12.2021

Schválený rozpočet

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové
hospodárenie obce

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2021

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

246 800,00
206 300,00
0,00
40 500,00

261 200,00
249 259,80
0,00
11 940,20

255 931,59
244 016,99
0,00
11 914,60

97,98
97,90
0
99,79

246 800,00
201 800,00
45 000,00
0,00

261 000,00
224 181,00
36 819,00
0,00

231 729,13
206 615,55
25 113,58
0,00
+24 202,46

88,79
92,16
68,21
0
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
261 200,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

255 931,59

97,98

Z rozpočtovaných celkových príjmov 261 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
255 931,59 EUR, čo predstavuje 97,98 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
249 259,80

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

244 016,99

97,90

Z rozpočtovaných bežných príjmov 249 259,80 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
244 016,99 EUR, čo predstavuje 97,90 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
260 355,00

Skutočnosť k 31.12.2021
206 232,00

% plnenia
99,60

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 184 000 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 184 015,87 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100,01%.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 15 700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 15 597,13 EUR, čo
je 99,34 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov predstavujú v plnení rozpočtu sumu 9 389,19 EUR,
dane zo stavieb boli v sume 6 051,21 EUR a dane z bytov boli v sume 156,73 EUR. Za
rozpočtový rok bolo zinkasovaných 15 597,13 EUR. K 31.12.20201 obec eviduje pohľadávky na
dani z nehnuteľností v sume 276,95 EUR.
Daň za psa - 415,00 €.
Daň za užívanie verejného priestranstva - 0.
Daň za nevýherné hracie prístroje - 0.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad - 6 204,00 €.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
11 591,80

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

11 333,69

87,51

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Obec v r. 2021 nepodnikala a z prenájmu pozemkov obec zinkasovala 0,00 EUR.
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby:
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 450,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 425,64,00 EUR, čo je
94,59 % plnenie.
Za predaj výr., tov. a služieb (vyhlasovanie, kopírovanie, prenájom K...): 1 711,93 €
Príspevok od rodičov za MŠ: 1092,00 €
Stravovanie: 6 550,69 €
Znečisťovanie ovzdušia: 51,00 €
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
310,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

277,26

89,44

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 31,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo
výške 277,26 EUR, čo predstavuje 89,44 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy v plnení rozpočtu patria príjmy z dobropisov a z vratiek 235,87 €
a z odvodov hazardných hier 41,39 €.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 31 313,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo
výške 26 451,30 EUR, čo predstavuje 84,47 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
ÚPSVaR Partizánske
Ministerstvo dopravy SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo ŽP SR
Ministerstvo vnútra SR
TSK
Štatistický úrad SR
ÚPSVaR Partizánske
ÚPSVaR Partizánske
Spolu

Suma v EUR
1 838,68
653,08
166,32
22,80
49,40
3 146,00
1 000,00
2 952,22
1 612,80
15 010,00
26 451,30

Účel
Chránené pracovisko
Stavebné služby Spol.OcÚ
Evidencia obyvateľov
Register adries
Dotácia životné prostredie
Dotácia vzdeláv.- detí MŠ
Povodeň
ŠÚ – sčítanie obyvateľov
Dotácia na stravu v MŠ
Refundácia nákladov (test. Covid)

Z uvedených grantova a transferov roku 2021 v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19
obec prijala nasledovné granty a transfery:
 refundácia nákladov spojená s testovaním v sume 15 010,00 €
Granty a transfery boli účelovo určené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

0,00

0,00

Príjem z predaja kapitálových aktív: 0
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 0
Prijaté kapitálové granty a transfery 0
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
11 940,20

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

11 914,60

99,79

Z rozpočtovaných finančných príjmov 11 940,20 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
11 914,30 EUR, čo predstavuje 99,79 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 105/2021 zo dňa 15.07.2021 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 17 000,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 10 806,59 EUR.
V roku 2021 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu v sume 222,76 EUR
v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z.
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 9 460,00 € schválená obecným zastupiteľstva
dňa 25.09.2020 uznesením č. 75/2020, ktorej prvá finančná splátka podľa zmluvy má prebehnúť
až v roku 2024.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
261 200,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

255 931,59

97,98

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 203 486,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 180 089,92 EUR, čo predstavuje 88,50 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
249 259,80

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

244 016,99

97,90

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 249 259,80 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 244 019,99 EUR, čo predstavuje 97,90 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
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Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 112 092,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 105 124,52
EUR, čo je 93,78 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov OcÚ, hlavnej
kontrolórky a pracovníčky na chránenom pracovisku, všeobecného pracovníka, zamestnancov
v materskej škole a v školskej jedálni.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 38 0265,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 35 615,05 EUR,
čo je 93,07 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 66 049,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 58 710,14 EUR,
čo je 88,89 % 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 EUR 7 775,00 bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 7 165,84 EUR, čo
predstavuje 92,17 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné
finančnými výpomocami 0 €.

platby

súvisiace

s úvermi,

pôžičkami

a návratnými

2) Kapitálové výdavky :
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
36 819,00

Skutočnosť k 31.12.2021
25 113,58

% čerpania
68,21

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 36 819,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
25 113,58 EUR, čo predstavuje 68,21 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) 08.1.0. – 717001: realizácia nových stavieb (workoutové ihrisko)
Z rozpočtovaných 32 249,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 23 055,58
EUR, čo predstavuje 71,49 % čerpanie.
b) 04.5.1 - 717001: realizácia nových stavieb - nová komunálna cesta: geometrický plán,
poplatky za prípojky plynu, zastavacia štúdia
Z rozpočtovaných 3 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 1950,00
EUR, čo predstavuje 65,00 % čerpanie.
3) Výdavkové finančné operácie :
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

0

0
7

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku / navýšenie schodku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
244 016,99
206 615,55
37 401,44
0,00
25 113,58
-25 113,58
12 287,86
1 235,04
11 052,82
11 914,60
0,00

11 914,60
255 931,59
231 729,13
24 202,46
1 235,04
22 967,42

Prebytok rozpočtu v sume 12 287,86 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
12 287,86 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 11 914,60 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
11 914,60 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) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 411,00 EUR, a to na :
- podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume 411,00 EUR
b) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom
fonde v sume 166,71 EUR
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c) 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 stravné 657,33 EUR.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške:
22 967,42 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2021
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 105/2021 zo dňa 15.07.2021
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
146 319,16
43 983,73
10 806,59
179 496,30

Peňažný fond
Obec nemá vytvorený
Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje vnútorný predpis.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2021
Prírastky - povinný prídel - 1 %
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
222,76
838,55
252,60
642,00
166,71
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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
1 274 893,76
1 314 344,13
1 080 288,93
1 107 449,42
10 864,98
966 290,44
103 133,51
193 630,67

10 864,98
993 450,93
103 133,51
193 630,67

2 006,91
0,00
0,00
216,86
191 410,90
0,00
0,00
974,16

1 860,63
0,00
0,00
351,21
203 800,76
0,00
0,00
872,11

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

ZS k 1.1.2021 v EUR
KZ k 31.12.2021 v EUR
695 361,66
700 960,18
463 789,51
497 051,07
0,00
0,00
463 789,51
11 605,39

0,00
0,00
497 051,07
30 675,35

500,00
320,40
244,28
10 540,71
0,00
219 966,76

500,00
411,00
166,71
20 137,64
9 460,00
173 233,76

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
Stav záväzkov k 31.12.2021
Druh záväzku

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam

Záväzky celkom
k 31.12.2021 v EUR

8 487,06
6 493,29
4 113,61

z toho v lehote
splatnosti

8 487,06
6 493,29
4 113,61

z toho po lehote
splatnosti

-
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- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
- prijaté preddavky
Záväzky spolu k 31.12.2021

856,68
187,00
20 137,64

856,68
187,00
20 137,64

-

Obec v roku 2020 uzavrela zmluvu o prijatí návratnej finančnej výpomoci 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 9 460,00 €
schválená obecným zastupiteľstva dňa 25.09.2020 uznesením č. 75/2020.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
Obec v roku 2021 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 3/2018 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

OŠK, FO Veľký Klíž bežné výdavky
AMK Veľký Klíž, bežné výdavky
Farský Úrad Veľký Klíž, bežné výdavky
OZ TU ŽIJEME – HIC VIVO
Obec Veľký Klíž
Spolu

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

1 000 EUR
600 EUR
500 EUR
1 000 EUR
200 EUR
3 300 EUR

1 000 EUR
600 EUR
500 EUR
1 000 EUR
200 EUR
3 300 EUR

0
0
0
0
0
0

-4-

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2018
o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia.

11. 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,
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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:
Obec Ješkova Ves nemá zriadenú žiadnu rozpočtovú organizáciu
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

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

ÚPSVaR

Chránené pracovisko

TSK

Finančná podpora – povodeň

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4)

1 838,68

1 838,68

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

Min.dopravy Stavebné služby spoločný stav. úrad

653,08

653,08

0,00

MV. SR

Evidencia obyvateľov

166,32

166,32

0,00

MV. SR

Register adries

22,80

22,80

0,00

Min.ŽP-SR

Životné prostredie

49,40

47,40

0,00

MV. SR

Vzdelávanie detí v MŠ

3 146,00

3 146,00

0,00

MV. SR

Refundácia nákladov (Covid test.)

15 010,00

15 010,00

0,00

ŠÚ SR

Dotácia sčítanie domov a bytom

2 952,22

2 952,22

0,00

ÚPSVaR

Dotácia na stravu

1 612,80

1 201,80

411,00

Predkladá:

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Pavel Greguš
starosta obce

V Ješkovej Vsi dňa : 18.04.2021
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