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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. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na 

rok 2021. Rozpočet na rok 2021 bol vypracovaný podľa metodiky a rozpočtovej klasifikácie 

platnej na rok 2021. Rozpočet bol schválený  dňa : 29.12..2022  uznesením č.: 6 ObZ 6/2020 

bod 1 písm. b) .   Rozpočet bol upravený: dňa  17.12.2021 uznesením č.  5 ObZ 6/2021.    

 

Rozpočet obce k 31.12.2021 

 Schválený 

rozpočet  

Rozpočet  

po zmenách  

Príjmy celkom 466 650 475 830 

z toho :   

Bežné príjmy 431 650 443 630 

Kapitálové príjmy 35 000 0 

Finančné príjmy 0 32 200 

   

 

Výdavky celkom 466 200 468 650 

Z toho   

Bežné výdavky 393 600 422 650 

Kapitálové 

výdavky 

15 000 0 

Finančné výdavky 57 600 46 000 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 

 
Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

475 830 441 518,91 92,79 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 475 830 EUR bol  dosiahnutý skutočný príjem 

k 31.12.2021 v sume 441 518,91 EUR, čo predstavuje  92,79 % plnenie. 

 

1. Bežné príjmy 

 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

443 630 395 550,25 89,16 
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Z rozpočtovaných bežných príjmov 443 630 EUR bol  dosiahnutý skutočný príjem 

k 31.12.2021 v sume 395 550,25 EUR, čo predstavuje 89,16 % plnenie. 

a) Daňové príjmy 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

209 200 166 038,84 79,37 

 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve: 

                                                                                                    

Prognóza výnosu dane za rok 2021 bola  v sume 154.000 EUR. Z prognózovaného výnosu 

dane z príjmov boli obci k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 

119 096,63 EUR, čo predstavuje plnenie na  77,35 %.. 

 

Miestne dane: 

 

Daň z nehnuteľností: 

 

Z rozpočtovaných 37.000 EUR bol k 31.12.2021 skutočný príjem na miestnej dani 

z nehnuteľností v sume 31. 102,48 EUR, čo znamená 84,06 %- né plnenie ( spolu so sumou 

z prechádzajúcich rokov ) z toho: 

 

Druh dane Rozpočtované príjmy Skutočnosť % plnenia 

Daň z pozemkov 30.000 25 000 83,33 % 

Daň zo stavieb 7 000 5 888,58 84,12% 

Daň za ubytovanie 0 213,90 0 

 

• Z rozpočtovaných 1.200 EUR bol skutočný príjem na miestnej dani za psa 

k 31.12.2021  vo výške 753,32 EUR, čo je 62,78 % plnenie (vrátane úhrad za 

predchádzajúce obdobie)  

• Z rozpočtovaných 500 EUR na dani za užívanie verejného priestranstva bol skutočný 

príjem k 31.12.2021 v sume 136,50  EUR, čo predstavuje 27,2 % plnenie.  

•  rozpočtovaných 16.500 EUR na miestnom poplatku za komunálny odpad bola 

k 31.12.2021 skutočne vybraná suma 14 949,91 EUR, čo je 90,61 % plnenie. (vrátane 

úhrad za predchádzajúce obdobie)  

K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na miestnych daniach vo výške 3 497,99 EUR, 

na  miestnom poplatku 5 476,11 EUR, čo  v celkovej výške činí: 8 974,10 EUR1. 

 

b) nedaňové príjmy:  

 
1 V tejto sume sú zahrnuté aj nedoplatky za predchádzajúce obdobia od roku 2012 
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Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

141 480 147 717,77 104,41 

 

 

• Nedaňové príjmy z prenájmu 

Z rozpočtovaných 91.500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 96 915,74 EUR, 

čo predstavuje 103,25 % plnenie. Tento  príjem tvoria príjmy  z prenajatých pozemkov vo 

výške 2.445,56 EUR a z prenajatých budov, priestorov a objektov  v sume  94 470,18 EUR. 

 

• Administratívne a iné poplatky a platby 

         Z rozpočtovaných  49 980 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2021 vo výške              

50 802,03 EUR, čo je 101,04 % plnenie. 

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek od OUP, 

poisťovní iné poplatky a platby (220), administratívne poplatky - správne poplatky (221), 

poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb,  ZŠ a MŠ2,  za stravné, (223) poplatky za 

vyhlásenie, príjem za elektrinu, plyn, vodné za byty, cintorínske poplatky a hrobové miesta, 

separovaný zber, príplatky  k obedom, za porušenie predpisov, stravovanie zamestnancov, 

úroky z vkladov (242), iné nedaňové príjmy od fyzických osôb, ostatné príjmy z náhrad 

poistného plnenia, z výťažkov z lotérií a iných podobných hier, z dobropisov, vratiek, 

z refundácie, iné (292),     

K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na nájomnom a za služby v celkovej výške 4 452,61 

EUR, z toho nájomné za byty 3 482,63 EUR a nájomné za nebytové priestory 970 EUR. 

 

• Iné nedaňové príjmy 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

92 950 81 793,64 88,00 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov  vo výške 92 950 EUR, bol skutočný príjem vo 

výške 81 793,64 EUR, čo predstavuje 88,00 % plnenie.  

 

 

2. Kapitálové príjmy 

 

 
2 ZŠ  a MŠ boli vyradené zo siete škôl k 31.08.2021, ale režijné náklady  za energie sú naďalej uhrádzané na 

základe faktúr od dodávateľov služieb – energie. 
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Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

0 0 0 

 

Príjem z  kapitálových aktív v roku 2021 bol O EUR.  

 

 

3. Príjmové finančné operácie: 

 

Rozpočet na rok 

2021 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

% plnenia Poznámka 

 

11 000 

 

12 000,00 

 

109,09 

Úver 

21 200 21 219,60 100,09 Príjmy  prechádzajúceho 

roka 

 4 999,06  Kaucia za byty 

 7 750,00  Prijaté finančné 

zábezpeky 

32 200 45 968,66  Spolu 

 

Z rozpočtovaných finančných príjmov 11 000  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

12 000 EUR, čo predstavuje  109,09 % plnenie. 

 

Zostatok transferu na opatrovateľskú službu 18 810 

Zostatok príjmy z prechádzajúceho roka – dot strava ZŠ a MŠ 909,60  

Nevyčerpaná dotácia na „Dni madianského nožíka,, 1 500 

Spolu 21 219,60 

 
4. granty 

 

 

Poskytovateľ 

 

Účelové určenie grantu, transferu  

Suma  poskytnutých 

prostriedkov 

v roku 2021 

EU V spoločnej Európe -,MAD 2020 25 000,00   

UPSVaR Dun. 

Streda 

Podpora zamestnania UoZ  z roku 

2020,, 

115,08 

OÚ Dun. Streda Delim. agendy, REGOB, ZP, CO , 

Register adries 

278,81 

ŠÚ SR Dotácia „SODB 2021“ 3 024,03 

DHO Bratislava Dobrovoľný hasičský  zbor -  bežné 

výdavky 

  3.000,00 

Ministerstvo práce, 

soc. vecí a rodiny 

Opatrovateľská služba  - bežné 

výdavky 

22 905,72 
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TTSK Covid -19 26 075,00 

Soc. Poisťovňa 

Dun. Streda 

 Vratky covid  z roku 2020 1 395,00 

 

 

 

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2021 

 
Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

468 650 430 008,90 91,75 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 468 650 EUR bolo skutočné čerpanie  k 31.12.2021 

v sume  430 008,90 EUR, čo predstavuje  91,75 % čerpanie.  

1.  

2. Bežné výdavky 

 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

422 650 376 148,03 89,00 
 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov vo výške 422 650 EUR sa v skutočnosti  čerpalo  

k 31.12.2021 376 148,03 EUR, čo predstavuje  89,00 %-né čerpanie.  

 

Významné položky bežného rozpočtu sú: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania: 

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

 

Z rozpočtovaných 158 200 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 136 094,18 

EUR, čo je 86,03 %-né čerpanie. Tieto výdavky zahŕňajú  mzdové prostriedky zamestnancov 

obecného úradu,  verejnoprospešných pracovníkov a  opatrovateľskej služby. 

 

b) Poistné a príspevky do poisťovní 

 

Z rozpočtovaných  63 250 € sa v skutočnosti  čerpalo k 31.12.2021 vo výške  46 867,02  EUR, 

čo je 74,10  % čerpanie. V tejto položke sú zahrnuté odvody poistného z miezd zamestnancov  

za zamestnávateľa. 

c) Tovary a služby 

 

Z rozpočtovaných 163,200 €  sa k 31.12.2021 skutočne čerpala suma 154 456,99 €, čo 

predstavuje 94,64 % čerpanie.  Ide o prevádzkové výdavky, ako sú cestovné náhrady, energie, 

materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné  a ostatné tovary a služby. 
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d) Bežné transfery 

 

Z rozpočtovaných bežných transferov vo výške 26 700 EUR bolo skutočné čerpanie 

k 31.12.2021 vo výške 27 642,42 €, čo predstavuje 103,53 %-né čerpanie rozpočtovaných 

finančných prostriedkov. 

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými  

    finančnými výpomocami 

 

Z rozpočtovaných 11 000 EUR bolo k 31.12.2021 skutočne vyčerpaných  11 087,42 €, čo 

predstavuje 100,79 %-né čerpanie.  

 
 

 

 

1. Bežné výdavky 

Progra

m/ 

podpro

gram  

zdroj Názov výdavku Schválený 

rozpočet 

Rozpočet Skutočnosť 
  

po 

zmenách 

31.12.2021 

  

bez             

   41 Administratíva 253950 262950 221377,23 84,19% 

  111 SOBD 2021, voľby 1350 3030 3024,03 99,80% 

  41 úroky 10500 11000 11087,42 100,79% 

  41 Požiarnici 5800 5200 3923,74 75,46% 

  41 Doprava 3000 0 0,00 0,00% 

  41 Údržba ciest a MK 800 800 621,00 77,63% 

  41 Odpadové hospodárstvo 15900 16000 14577,98 91,11% 

  41 Byty 19400 26670 26639,41 99,89% 

  41 Prevádzka obce 27200 6000 6020,38 100,34% 

  41 Verejné osvetlenie 6500 8000 6710,46 83,88% 

  41 Šport  2450 2900 2675,2 92,25% 

  111 Kultúra 8000 5500 3726,53 67,76% 

  41 Pohrebníctvo, kostol 500 600 495,37 82,56% 

  41 Základné  škola 2200 2300 1965,79 0,00% 

  41 Transfery 5300 26700 27642,42 103,53% 

  41 Sociálne veci 45750 45000 45660,97 101,47% 

 

 
2. Kapitálové výdavky 

 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

 

0 0 0 
 

V roku 2021 v skutočnosti nebol kapitálový výdavok. 
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2. Finančné výdavky 

 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

 

46 000 53 860,87 117,09 % 

 

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového    hospodárenia za rok 2021  
  

 
Hospodárenie obce 

 
Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

  

Bežné  príjmy spolu 395 550,25 

z toho : bežné príjmy obce  395,550,25 

             bežné príjmy RO 0 

Bežné výdavky spolu 376 148,03 

z toho : bežné výdavky  obce  376 148,03 

             bežné výdavky  RO 0 

Bežný rozpočet 19 402,22 

Kapitálové  príjmy spolu 0 

z toho : kapitálové  príjmy obce  0 

             kapitálové  príjmy RO 0 

Kapitálové  výdavky spolu 0 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  0 

             kapitálové  výdavky  RO 0 

Kapitálový rozpočet  0 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 19  402,22 

Vylúčenie z prebytku  -8 798,50 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 10 603,72 

Príjmy z finančných operácií 45 968,66 

Výdavky z finančných operácií 53 860,87 

Rozdiel finančných operácií -7 892,21 

PRÍJMY SPOLU   441 518,91 

VÝDAVKY SPOLU  430 008,90 

Hospodárenie obce  11 510,01 
Vylúčenie z prebytku 8 798,50 

Upravené hospodárenie obce 2 711,51 

 

  

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 prebytku sa vylučujú  v celkovej sume 8 798,50 EUR:                                                                                                
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1. nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 

18 ods.2 zákona č.443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 

v z.n.p. v sume 6 291,85 EUR ( rozdiel prijem  FO – výdavok FO  v bežnom roku ) 

2. nevyčerpané prostriedky zo SF podľa zákona č.152/1994 Z. z. o sociálnom fonde (len 

v prípade, ak obec nemá zriadený samostatný bankový účet v banke) v sume 2.506,65 

EUR, ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 ods. 4 a 

5 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Hospodársky výsledok zistený podľa ustanovenia §10 ods.3. písm. a) , b ) a c) zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je  11 510,01 Eur. 

Hospodársky výsledok z podvojného účtovníctva, zistený podľa § 11 Opatrenia Ministerstva 

financií SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o 

postupoch  účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové 

organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v z.n.p. t. j.  rozdiel medzi výnosmi 

a nákladmi je nasledovný: 

 

Účtová trieda   6xx ( výnosy)        563 584, 83 € 

Účtová trieda  5xx   (náklady)      583 288,36 € 

                                   rozdiel:       - 19 703, 53  €  

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov  

 

Sociálny fond- tvorba a použitie sociálneho fondu  

 

Sociálny fond Suma v € 

ZS k 1.1.2021 2 037,12 

Prírastky - povinný prídel -      1  %                   1 231,13 

               - povinný prídel -        %                                                      1 

               - ostatné prírastky  

Úbytky   -  stravovanie                     761,60 

              - regeneráciu PS, dopravu                

              - dopravné                            

              - ostatné úbytky                                                 

KZ k 31.12.2021 2 506,65 
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 Rezervný fond 

Rezervný Fond Suma v € 

ZS k 1.1.2021 0 

Prírastky – tvorba                   692,26 

               - ostatné prírastky  

Použitie – na investičné výdavky                  0 

KZ k 31.12.2021 692,26 

 

Fond prevádzky, údržby a opráv  

 

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 443/2010 

Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 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. 

 

Fond prevádzky a opráv  nie je účtovaný  na účte 384 -od roku 2013 sa fond 

prevádzky a opráv účtuje na podúčtoch nasledovne: 
 

Fond prevádzky a oprav  Stav záväzku 

k 31.12.2020 

Príjem 

 

Výdaj Stav záväzku 

k 31.12.2021 

Nájomný byt č. 224 6 872,96 2 415,61 103,36 9 185,21 

Nájomný byt č. 225 6 671,60 2 322,09 1 320,90 7 672,79 

Nájomný byt č. 226 9 652,60 2 158,46 674,10 11 136,42 

Nájomný byt č. 231 5 277,24 1 500,09 662,90 6 114,43 

Nájomný byt č. 232 7 642,19 1 418,05 761,19 8 299,05 

Spolu 36 116,05 9.814,30 3 522,45 42 407,90 

 

 

 

    

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021 

 
A K T Í V A  

Názov   KZ 01.01.2021 KZ 31.12.2021 

Majetok spolu 4 336 098,40 4 121 143,35 

Neobežný majetok spolu 4 236 069,33 4 071 263,13 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 4 150 107,23 3 985 301,03 

Dlhodobý finančný majetok 85 962,10 85.962,10 

Obežný majetok spolu 98 651,07 49 363,97 

z toho :   

Zásoby   

Zúčtovanie medzi subjektmi VS   
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Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  46 960,81 13 427,33 

Finančné účty  51 690,24 35 936,64 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  1 378,00 516,25 

 

 

 

 

P A S Í V A 

Názov ZS 

k  1.1.2021 

KZ 

31.12.2021 

Vlastné imanie a záväzky spolu 4 336 098,40 4 121 143,35 

Vlastné imanie  272 527,49 252 823,96 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  -76 398,72 -19 703,53 

Záväzky 1 222 799,37 1 168 751,12 

z toho :   

Rezervy  1 200,00 1200,00 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS  21 219,60 0 

Dlhodobé záväzky 961 655,09 927 598,62 

Krátkodobé záväzky 67 831,72 62 051,54 

Bankové úvery a výpomoci 170 892,96 177 900,96 

Časové rozlíšenie 2 840 771,54 2 699 568,27 

 

 

Obec má  zriadené  bežné účty v  troch peňažných ústavoch: VÚB a.s., Prima banka a.s. a 

OTP banka a.s.  Stav  bankových účtov k 31.12.2021 bol odsúhlasený s uvedenými 

bankovými inštitúciami. 
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021 

 
 

a) Krátkodobé 

 

   

Druh záväzku Záväzky celkom 

k 31.12.2021 

v EUR 

z toho v  lehote 

splatnosti  

z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- Dodávateľom 4 796,78 4 796,78  

- Zamestnancom 10 426,53 10 426,53  

- Poisťovniam  4 123,58 4 123,58  

- Daňovému úradu 1 084,80 1 084,80  

- Štátnemu rozpočtu    

- Bankám    

- Štátnym fondom    

- FO    

- Ostatné záväzky 41 619,85 41 619,85  

Záväzky spolu k 31.12.2021 62 051,54 62 051,54  

Kaucia byty 45 408,00 45 408,00  

 107 459,54 107 459,54  

 

 

b) Dlhodobé 

 

 

 

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: 

 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2020 

Ročná 

splátka 

istiny  

za rok 2021 

Ročná 

splátka 

úrokov  

za rok 2021 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2021 

Rok 
splatnosti 

 

ŠFRB výst.náj.byt 224 342 776,00 226 586,45 10 983,57 2 246,43 215 602,88 r. 2040 

ŠFRB výst.náj.byt 225 285 255,63 202 824,88 9 240,01 2 013,59 193 584,87 r. 2042 

ŠFRB výst.náj.byt 226 285 255,63 202 824,88 9 240,01 2 013,59 193 584,87 r. 2042 

ŠFRB výst.náj.byt 231 188 325,07 140 930,29 5 868,64 1 401,68 135 061,65 r. 2043 

ŠFRB výst.náj.byt 232 188 325,07 140 930,29 5 868,64 1 401,68 135 061,65 r. 2043 

  1 289 937,40 914  096,79 41 200,87    9 076,97 872 895,92  

Prima 

banka 

invest. výd. 77 000,00 135 598,96 - 603,61 147 598,96 r. 2024 

SZRB nákup nehnut.  50 000,00 25 872,00 4.992,00 1 406,84 20 880,00 r. 2026 

Spolu  1 416 937,40 1 075 567,75 46 192,87 11 087,42 1 041 374,88  



 

 

14 

 

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:  462 716,01 

- skutočné bežné príjmy obce  462 716,01 

- skutočné bežné príjmy RO   

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020 462 716,01 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:   

- zostatok istiny z bankových úverov 20 880,00 

- zostatok istiny z pôžičiek  

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí  

- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov  

- zostatok istiny z bankových úverov na pred financovanie projektov 

EÚ 

 

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty 872 895,92 

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu  

- zostatok istiny z kontokorentného-univerzálneho úveru 147 598,96 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021  

1 041 374,88 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:   872 895,92 

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 872 895,92 

- z úveru z Environmentálneho fondu  

- z bankových úverov na pred financovanie projektov EÚ  

- z úverov ................  

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu 

obce 

                                872 895,92 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021 168 478,96 

 
Zostatok istiny k 31.12.2021 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2020 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

168 478,96 462 716,01 36,41 % 

 

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

 
Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:  462 716,01 

- skutočné bežné príjmy obce  462 716,01 

- skutočné bežné príjmy RO   

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020 462 716,01 

Bežné príjmy obce a RO znížené o:   

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy( voľby, ŽP, REGOB) 61 718,41 

- dotácia z Environ. Fondu  

- dotácia z štátneho účelovo určené  16 500 

- dotácie zo zahraničia   

- iné dotácie-školstvo 15 378,71 

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2020 93 957,17 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020 368 758,84 

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

- 821004  

- 821005 46 192,87 

- 821007  

- 821009  

-   

- 651002  

- 651003 10 911,29 

- 651004  

-   

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021 57 104,68 

 

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2021 

Skutočné upravené bežné 

príjmy k 31.12.2020 

§ 17 ods.6 písm. b) 

57 104,68 368 758,84 15,48 % 

 

8. Hospodárenie príspevkových organizácií 

 
    Obec  nemá  zriadené príspevkové organizácie. 

 

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 neposkytla dotáciu podľa VZN č. 6/2011, ktorým sa upravujú podmienky 

poskytnutia dotácií z rozpočtu obce Mad. 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť. 
 

11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: 
 

- štátnemu rozpočtu 

- štátnym fondom  

- rozpočtu VÚC 
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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 

usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom a k rozpočtom VÚC. 

 

 

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu  a VÚC 

 
 

 

Poskytovateľ 

 

Účelové určenie grantu, 

transferu 

 

Suma  

poskytnutých 

prostriedkov 

v roku 2021 

Suma  

použitých 

prostriedkov 

v roku 2021 

 

Rozdiel 

EU V spoločnej Európe- Mad 2020 25 000 25 000,00        - 

UPSVaR Dun. 

Streda 

Podpora zamestnania UoZ  

z roku 2020 

115,08 115,08  

OÚ Dun. 

Streda. 

Delim.agendy, REGOB, 

ŽP,CO, Reg. adries 

278,81 ,00 - 

Soc. Poisť. Dotácia na Covid-19 26 075,00 26 075 - 

Ministerststvo 

prace soc. veci 

a rodiny 

Opatrovateľská služba –bežné 

výdavky 

22 905,72 22 905,72  

TTSK Trnava Dotácia na ,,Covid 19,, 25 075,00 25 075,00  

DHZ 

Bratislava 

Dobrovoľný hasičský zbor 

bežné výdavky 

3 000,00 3 000,00 - 

 

 

 

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:  

 
Poskytovateľ Účelové určenie grantu, 

transferu 

 

Suma  poskytnutých 

prostriedkov 

v roku 2021 

Rozdiel 

(stĺ.3 - 4 ) 

 

Suma  použitých 

prostriedkov v roku 2021 

- - - - - 

 

 

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom: 

 
Poskytovateľ  

 
Účelové určenie grantu, 

transferu 
Suma  

poskytnutých 

prostriedkov 

v roku 2021 

Rozdiel 

 
Suma  použitých 

prostriedkov v roku 

2021 
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- -        -  -              - 

 

Záverečný účet zostavuje obec v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, pričom sa zohľadňujú aj 

ustanovenia zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p. ako 

aj ustanovenia zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 

a školských zariadení v z.n.p. ako aj ostatné súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy. 

V zmysle ustanovenia § 16 bod 12 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  

je obec povinná návrh záverečného účtu prerokovať najneskôr do šiestich mesiacov po 

uplynutí rozpočtového roka. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo obce Mad  

 

A)    b e r  i e   n a   v e d o m i e 

 

          stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Mad za rok 2021 

B/   b e r i e  n a  v e d o m i e  

       Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za rok 2021 

 

C/    s c h v a ľ u j e 

 

        Záverečný účet Obce Mad za rok 2021 a  vyslovuje súhlas s celoročným hospodárením 

„bez výhrad“. 

 

D/   s c h v a ľ u j e 

 

      Rozdelenie prebytku rozpočtu za rok  2021  vo výške 2 711,50 EUR,  takto: 

1. Do rezervného fondu sa pridelí  2 711,50 EUR. 

 

 

     Mgr. Gabriel László, MBA 

     starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Záverečný účet bol schválený Obecným zastupiteľstvom  v Made  dňa..........................,  

uznesením č.... 


