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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2021
1. Rozpočet obce na rok 2021
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2021.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 09.12.2020 uznesením č. 155/2020.
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
- prvá zmena rozpočtové opatrenie starostky obce č.1 k 31.3.2021
- druhá zmena bola schválená dňa 12.04.2021 uznesením OZ č. 175/2021.
- tretia zmena bola schválená dňa 28.06.2021 uznesením OZ č. 188/2021.
- štvrtá zmena – rozpočtové opatrenie starostky obce č.2 k 30.09.2021.
- piata zmena bola schválená dňa 01.12.2021 uznesením OZ č. 218/2021.
Rozpočet obce k 31.12.2021

1 140 000

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1 443 877

1 091 000
100
48 900
1 140 000

1 237 225
50 100
156 552
1 443 877

1 085 000
23 800
31 200
0,00

1 232 724
179 953
31 200
0,00

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Výška príjmov v roku 2021 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.
Rozpočet na rok 2021
1 443 877,00

Skutočnosť k 31.12.2021
1 439 396,64

% plnenia
99,69 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 443 877,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume 1 439 396,64 EUR, čo predstavuje 99,69 % plnenie.
1. Príjmy bežné
Rozpočet na rok 2021
1 237 225,00

Skutočnosť k 31.12.2021
1 236 878,26

% plnenia
99,97 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 237 225,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
1 236 878,26 EUR, čo predstavuje 99,97% plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2020
431 257,00

Skutočnosť k 31.12.2020
431 240,47

% plnenia
99,99

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve - 110
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 347 222,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 347 221,89 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100%.
Daň z nehnuteľností - 120
Z rozpočtovaných 71 881,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 71 858,25 EUR, čo
je 99,92% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 39 312,65 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 32 013,90 EUR a dane z bytov boli v sume 531,70 EUR. Za rozpočtový rok bolo
zinkasovaných 71 858,25 EUR.
K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 5 788,26 EUR.
Ostatné dane - 130
Z rozpočtovaných 31 099,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 31 093,72 EUR
čo je 99,98 %.
Daň za psa 1 035,00 €.
Daň za užívanie verejného priestranstva 1 614,79 €.
Daň za nevýherné hracie prístroje 0,00 €.
Poplatok za komunálny odpad 28 066,63 € a drobný stavebný odpad 211,80 €.
Daň za ubytovanie 165,50 €.
b) nedaňové príjmy: 200
Rozpočet na rok 2021
302 227,26

Skutočnosť k 31.12.2021
296 178,16

% plnenia
97,99%
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku - 210
Z rozpočtovaných 89 040,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 89 026,73 EUR, čo
je 99,98% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem podiel z urbáru v sume 1 405,52 EUR,
príjem z prenajatých pozemkov v sume 6 013,93 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov v sume 81 573,78 EUR a príjem z prenájmu náradia 36,50 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby-220,240
Administratívne poplatky – iné poplatky a platby: 196 379,90 EUR
platby súvisiace so stravovaním v sume 75 606,44 EUR
od fyzickej osoby podľa osobitného predpisu v sume 4 287,00 EUR
bankové úroky v sume 6,90 EUR
Z rozpočtovaných 285 703,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 28 506,66 EUR,
čo je 99,89 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy: 290
Rozpočet na rok 2021
Skutočnosť k 31.12.2021
% plnenia
10 636,00
10 611,53
99,79 %
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 10 636,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
10 611,53 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
Prijaté granty a transfery: 300
Z rozpočtovaných grantov a transferov 490 684,00 EUR bol skutočný príjem vo výške
490 686,24 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
KŠÚ Trnava
MV SR Verejná správa
MV SR Verejná správa
MDVaRR SR
MV SR Verejná správa
KÚ životné prostredie
ÚPSVaR Senica
KŠÚ Trnava
Obvodný úrad Senica
KŠÚ Trnava
KŠÚ Trnava
Enviromentálny fond BA
Štatistický úrad Trnava
DPO SR
KŠÚ Trnava
Obvodný úrad Trnava
MV SR
ÚPSVaR Senica
ÚPSVaR Senica
ÚPSVaR Senica
ÚPSVaR Senica
ÚPSVaR Senica
MPSVaR Bratislava

Suma v EUR
1 926,00
35,60
2 474,20
43,68
333,63
99,08
10 936,80

Účel
Materská škola - T1
Register adries - T2
Matrika - T3
Pozemné a miestne komunikácie- T5

Hlásenie pobytu občanov - T6
Životné prostredie - T7
Príspevok strava deti - T8

129 294,00 Základná škola – normatívne FP -T11

0,00 Voľby - T12
1 156,00 ZŠ – učebnice, nenorm -T13
3 658,00 Asistent učiteľa -T14

950,21
3 487,62
5 000,00
1 280,00
6 100,00
400,00
0,00
0,00
1 077,78
4 712,91
0,00
128 759,00

kompostéry
SODB
MTZ -T19
Vzdelávacie poukazy -T22
Vojnové pomníky
Čítame radi
Podpora regio.zamestn. §50j -T50
Pracuj a zmeň svoj život T54a2
Pracuj v školskej kuchyni -T54
Chránená dielňa §60 - T60
BT rodinné prídavky -T999
BT – ZPS – Láskavé dlane
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MPSVaR Bratislava
127 020,21 BT – ZOS – Láskavé dlane
Klienti LD, iné subjekty
3 190,00 Finančný príspevok LD
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID - 19 :
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

MP SVaR BA

Vitamínové doplnky LD

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
1 320,00

Okr. úrad Trnava

Dezinfekcia ZŠ

1 015,00

Okr. úrad Trnava

Dištančné vzdelávanie

500,00

MV SR BA

Celoplošné testovanie

35 615,00

ESF

Covid odmeny LD

11 783,13

MP SVaR BA

Ďakovné covid odmeny

8 517,60

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID -19:
Významnou položkou bola dotácia na ďakovné covid odmeny v sume 8 517,60 EUR,
použité na pokrytie mzdových nákladov opatrovateliek a ostatného personálu LD.
Dotácia na covid odmeny v sume 11 783,13 EUR sa vyčerpali na odmeny pre opatrovateľky
a ostatných zamestnancov Zariadenia opatrovateľskej služby a Zariadenia pre seniorov
Láskavé dlane.

2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2021
50 100,00

Skutočnosť k 31.12.2021
50 160,00

% plnenia
100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 50 100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume 50 160,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 160,00 EUR za predaj
pozemkov.
Príjem z predaja kapitálových aktív
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0,00 EUR.
Granty a transfery: 320
Z rozpočtovaných 50 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 50 000,00 EUR.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
MPSVaR BA

Suma v EUR

Účel

50 000,00 Inkluzívne detské ihrisko
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3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2021
156 522,00

Skutočnosť k 31.12.2021
152 358,38

% plnenia
97,34 %

Z rozpočtovaných finančných príjmov 156 522,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume 152 357,38 EUR, čo predstavuje 97,34 % plnenie.
Dňa 28.06.2021 bolo Uznesením obecného zastupiteľstva č.187/D schválené použitie
Rezervného fondu v sume 127 067,78 EUR na zhodnotenie obecného majetku nasledovne:









rozšírenie kamerového systému
2 223,55 EUR
autobusová čakáreň 2x dolná zastávka 7 335,72 EUR
rekonštrukcia plochy pod zastávkou
6 121,20 EUR
kopírovací stroj
2 126,50 EUR
rekonštrukcia parkoviska pred OÚ 53 804,26 EUR
kontajnery so stojanom
3 948,00 EUR
panelové oplotenie Šmajské
1 551,60 EUR
detské preliezky MŠ
2 397,00 EUR
kanalizačná prípojka ZŠ s MŠ
29 314,15 EUR
rek. príst.cesty s elektr.prípojkou ZŠ 18 245,79 EUR
stožiare pre vlajkoslávy s dažď.rigolom
0,01 EUR

4. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Výška výdavkov v roku 2021 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID -19.
Rozpočet na rok 2021
1 443 877,00

Skutočnosť k 31.12.2021
1 210 399,88

% čerpania
83,83%

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 443 877,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
sume 1 210 399,88 EUR, čo predstavuje 85 02 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2021
1 232 724,00

Skutočnosť k 31.12.2021
1 048 110,64

% čerpania
85,02%

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 232 724,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
sume 1 048 110,64 EUR, čo predstavuje 85 02 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi hlavné položky bežného rozpočtu patria:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 589 424,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 527 987,02
EUR, čo je 89,57 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky všetkých zamestnancov obce
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(obecný úrad, matrika, školská jedáleň, materská škola, základná škola, zariadenie pre seniorov,
zariadenie opatrovateľskej služby, chránená dielňa, aktivačný pracovník).
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 212 789,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 189 147,29
EUR, čo je 88,89 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 411 557,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 314 649,35
EUR, čo je 76,45 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako sú
cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné
tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 8 211,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 5 832,02 EUR, čo
predstavuje 71,02 % čerpanie. Výška dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2021 ovplyvnená
pandémiou ochorenia COVID-19. Dotácie boli krátené o 100% v sume 1 000,00 EUR čo malo
negatívny vplyv na fungovanie organizácií v neziskovom sektore.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 10 743,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 10 494,96
EUR, čo predstavuje 97,69 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2021
179 953,00

Skutočnosť k 31.12.2021
129 951,71

% čerpania
72,21 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 179 953,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 129 951,73 EUR, čo predstavuje 72,21 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi hlavné položky kapitálového rozpočtu patria:
a) rekonštrukcia parkoviska pred OÚ
Z rozpočtovaných 53 804,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 53 804,26
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
b) kanalizačná prípojka k ZŠ s MŠ
Z rozpočtovaných 29 314,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 29 314,15 EUR,
čo predstavuje 100 % plnenie.
c) rekonštrukcia prístupovej cesty + elektrická prípojka k ZŠ s MŠ
Z rozpočtovaných 18 246,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 18 245,79
EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.
d) rekonštrukcia dolnej autobusovej zastávky
Z rozpočtovaných 6 121,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 6 121,20 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie
e) Nákup autobusových čakární
Z rozpočtovaných 7 336,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 7 335,72 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
f) stožiare pre vlajkoslávy s dažďovým rigolom
Z rozpočtovaných 2 864,00,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 2 863,96
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
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g) Nákup – kontajnery so stojanom
Z rozpočtovaných 3 948,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 3 948,00 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie
h) rozšírenie kamerového systému
Z rozpočtovaných 2 224,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 2 223,55 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie,
ch) panelové oplotenie Šmajské
Z rozpočtovaných 1 552,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 1 551,60 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
i) nákup – kopírovací stroj
Z rozpočtovaných 2 127,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 2 126,50 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie
k) detské preliezky MŠ
Z rozpočtovaných 2 397,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 2 397,00 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2021
31 200,00

Skutočnosť k 31.12.2021
32 337,51

% čerpania
103,00%

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 31 200,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 32 337,51EUR, čo predstavuje 103 % čerpanie. Je to splácanie istiny z prijatých úverov,
vrátené zábezpeky.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné 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

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
1 236 878,26
1 236 878,26
0,00
1 048 110,64
1 048 110,64
0,00
188 767,62
50 160,00
50 160,00
0,00
129 951,73
129 951,73
0,00
-79 791,73
108 975,89

Vylúčenie z prebytku
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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 dotácia strava deti – 5742,80 €,
dotácia na voj.pomníky 6100,00€, dotácia inkluzívne
detské ihrisko 50000,00€ F.O. -10467,05 €, ŠJ pokl.
188,01 € ,ŠJ banka – 23195,45 €, dary klientom LD–
579,70 €
Upravené hospodárenie obce

108 975,89
152 358,38
32 337,51
120 020,87
1 439 396,64
1 210 399,88
228 996,76
96 273,01

132 723,75

Výška prebytku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2021 ovplyvnená v dôsledku pandémie
ochorenia DOVID -19.
Prebytok rozpočtu v sume 108 975,89 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
108 975,89 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 120 020,87 EUR, navrhujeme použiť na :
-

tvorbu rezervného fondu

120 020,87 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške
228 996,76 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 :
nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 5 742,80 EUR, a to na : dotácia strava deti
MŠ+ZŠ,
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku
v sume 6 100,00 EUR, a to na : dotácia
rekonštrukcia vojnových pomníkov
c) ) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 50 000,00 EUR, a to na inkluzívne detské
ihrisko
a)

10

d) 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 10 467,05 EUR,
e) nevyčerpané prostriedky z účtu a pokladne Školskej jedálne – pokladňa ŠJ : 188,01 EUR
+ účet ŠJ : 23 195,45 EUR, spolu 23 383,46 EUR,
f) nevyčerpané prostriedky prijaté dary účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 579,70 EUR, určené pre klientov zariadenia
ZPS a ZOS.
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 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.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške
132 723,75 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
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
Uznesenie č.187/E zo dňa 28.06.2021
-zhodnotenie majetku obce Prievaly
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
0,00
127 067,78

0,00
0,00
127 067,78
127 067,78
0,00
0,00
0,00

Peňažný fond
Obec nevytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2021
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie

Suma v EUR
360,06
4 725,47
0,00
0,00
1 154,66
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- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

3 378,00
0,00
0,00
552,87

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 starostka obce a obecné
zastupiteľstvo – v zmysle vnútornej smernice zo dňa 21.11.2017 .
Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 1.1.2021

Suma v EUR
5 904,38

Prírastky - 0,7 % nákladov na obstaranie NB
Úbytky - použitie fondu :
- na opravu a údržbu BD 139 - Láskavé dlane
- na opravu a údržbu BD 24
- na opravu a údržbu BD 413,414

10 468,05

KZ k 31.12.2021

12 404,17

445,71
2 859,47
652,08

Fond rozvoja bývania
Obec nevytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p.

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2021 v EUR

KZ k 31.12.2021 v EUR

Majetok spolu

4 013 044,38

4 087 059,03

Neobežný majetok spolu

3 810 834,41

3 779 553,14

0,00

0,00

3 485 671,98

3 454 390,71

Dlhodobý finančný majetok

325 162,43

325 162,43

Obežný majetok spolu

200 085,77

305 403,57

2 432,24

2 152,35

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

5 325,15

2 979,13

192 328,38

300 272,09

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
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Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

2 124,20

2 102,32

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2021 v EUR

KZ k 31.12.2021 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

4 013 044,38

4 087 059,03

Vlastné imanie

1 961 691,01

2 056 907,69

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

86 192,30

95216,68

707 784,27

778 931,51

1 010,00

1 010,00

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

0,00
595 205,06

563 186,17

Krátkodobé záväzky

93 347,21

134 670,54

Bankové úvery a výpomoci

18 222,00

18 222,00

1 343 569,10

1 251219,83

Časové rozlíšenie

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

Záväzky celkom
k 31.12.2021 v
EUR
29 269,14
40 503,21
25 579,28
5 995,68
18 222,00
0,00
562 633,30
552,87
778 931,51

z toho v lehote
splatnosti

29 269,14
40 503,21
25 579,28
5 995,68
18 222,00
0,00
562 633,30
552,87
778 931,51

z toho po lehote
splatnosti

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
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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:
- 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/NFV
- 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
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- 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

1 122 352,51
0,00
1 122 352,51
0,00
18 222,00
0,00
0,00
0,00
562 633,30
580 855,30
562 633,30
0,00
0,00
0,00
562 633,30

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021

Zostatok istiny k 31.12.2021

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2020

18 222,00
§ 17 ods.6 písm. a)

18 222,00
1 122 352,51
1,62 %
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:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO

1 122 352,51
0,00

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- 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 znížené k 31.12.2020

1 122 352,51
0,00
416 762,37
0,00
0,00
3 500,00
0,00
0,00
702 090,14

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020*

702 090,14

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12
k 31.12.2021 s výnimkou jednorazového predčasného
splatenia:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009
- 651002
- 651003
- 651004

0,00
0,00
31 271,16
0,00
0,00
10 494,96
0,00

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021**

41 766,12

Suma ročných splátok
vrátane úhrady výnosov za
rok 2021**
41 766,12

Skutočné upravené bežné
príjmy k 31.12.2020*

§ 17 ods.6 písm. b)

702 090,14

5,94 %

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

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.
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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. 5/2006 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 ....
-1Centrum voľného času Senica – príspevok na
tvorivú činnosť detí

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2- stĺ.3 )

-2-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

57,00

57,00

0,00

-4-

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 5/2006
o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nemá obsahovú náplň pre túto položku.

11. 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 právnickým osobám
Obec nezriadila a nezaložila žiadne právnické osoby – rozpočtové organizácie.
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec nezriadila a nezaložila žiadne právnické osoby – príspevkové organizácie.
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec nezaložila žiadne právnické osoby.
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1OÚ TT, odbor školstva

Účelové určenie grantu,
transferu uviesť : školstvo,
matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2BT- materská škola

Ministerstvo vnútra SR

BT – register adries

Ministerstvo vnútra SR

BT- matrika

MDVaRR SR

BT- Miestne komunikácie

Ministerstvo vnútra SR

BT- Hlásenie pobytu občanov

OÚ TT, odbor ŽP

BT - Životné prostredie

ÚPSVaR Senica

BT – Príspevok na stravu detí

MV SR

BT- Čítame radi

OÚ TT, odbor školstva

BT- Základná škola

Úrad vlády

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma
Rozdiel
skutočne
(stĺ.3 použitých
stĺ.4 )
finančných
prostriedkov
-3-4-51 962,00
1 962,00
0,00
35,60

35,60

0,00

2 474,20

2 474,20

0,00

43,68

43,68

0,00

333,63

333,63

0,00

99,08

99,08

0,00

10 936,80

5 149,00

5 742,80

400,00

400,00

0,00

130 809,00

117 947,00

0,00

BT –vojnové pomníky

6 100,00

0,00

6 100,00

OÚ TT, odbor školstva

BT- učebnice

1 156,00

1 156,00

0,00

OÚ TT, odbor školstva

BT- asistent učiteľa

3 658,00

3 657,00

0,00

Enviromentálny fond
BA
Dobrovoľná požiarna
ochrana SR
Štatistický úrad

BT- kompostéry

950,21

950,21

0,00

BT –materiálno technické
zabezpečenie
BT - SODB

5 000,00

5 000,00

0,00

3 487,62

3487,62

0,00

OÚ TT, odbor školstva

BT- vzdelávacie poukazy

1 280,00

1 280,00

0,00

MPSVaR BA

BT – vitamínové doplnky

1 320,00

1320,00

ÚPSVaR SE

BT –Služba zamestnano. §54

1 077,78

1 077,78

MPSVaR SR

BT- ZPS Láskavé dlane

128 759,99

128 759,99

0,00

MPSVaR SR

BT- ZOS Láskavé dlane

127 020,01

127 020,01

0,00

MPSVaR BA

KT – detské inkluz.ihrisko

50 000,00

0,00

50 000,00

ÚPSVaR SE

9 807,39

9807,39

0,00

ÚPSVaR Senica

BT – pracuj a zmeň svoj život
§54a2
BT – chránená dielňa §60

4712,91

4712,91

0,00

ESF

BT – covid odmeny LD

11 783,13

11 783,13

0,00

MV SR civilná obrana

BT –celoplošné testovanie

35 615,00

35 615,00

0,00

MPSVaR BA

BT – ďakovné covid odmeny
LD

8 517,60

8 517,60

0,00

0,00
0,00
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c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu s obcami.
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu s VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obecné zastupiteľstvo obce Prievaly na svojom zasadnutí dňa 20.02.2014, uznesením č. 1/2014
schválilo zostavenie a predkladanie rozpočtu bez programovej štruktúry a nezostavovanie
hodnotenia plnenia programov obce.
V Prievaloch dňa 18.03.2022

Vypracovala: Černeková Jaroslava

Predkladá: Tatiana Beňáková, starostka

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2021.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2021.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo za r. 2021 schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na
inveti iinvee tvorbu rezervného fondu vo výške 130 788,23 EUR.
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