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Záverečný účet Obce Horné Otrokovce  za rok 2021 
 

1. Rozpočet obce na rok 2021 

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2021 

Obec v roku 2021 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.  

Vo výdavkovej časti rozpočtu – rozpočtové opatrenia pre základnú školu. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021 

 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2020, uznesením č. 

38/7/2020. 

Príjmy rozpočtu obce za rok 2021 po zmenách dosiahli plnenie na 99,51%. 

Výdavky rozpočtu obce za rok 2021 po zmenách dosiahli plnenie 99,38%. 
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Bol zmenený: 10 krát: 

- prvá  zmena  schválená OZ dňa 9.3.2021  uznesením č. 5/1/2021 

- druhá zmena schválená  OZ dňa 12.5.2021 uznesením č. 7/2/2021 

- tretia zmena   schválená OZ dňa 29.6.2021 uznesením č. 19/4/2021 

- štvrtá zmena  schválená OZ dňa 29.62021 uznesením č. 19/4/2021 

- piata zmena  schválená OZ dňa 23.9.2021 uznesením č. 25/5/2021 

- šiesta zmena  schválená OZ dňa 23.9.2021 uznesením č. 25/5/2021 

- siedma zmena  schválená OZ dňa 13.12.2021 uznesením č. 36/6/2021 

- ôsma zmena schválená OZ dňa 13.12.2021 uznesením č. 36/6/2021 

- deviata zmena schválená starostkou dňa 27.12.2021 uznesením č.17/4/2021 

- desiata zmena schválená  starostkou dňa 31.12.2021 uznesením č. 17/4/2021 

 

 

 

Plnenie  rozpočtu obce k 31.12.2021 

 
Rozpočet obce k 31.12.2021 

 

 Rozpočet schválený Rozpočet po zmenách 

 

Príjmy celkom 2 520 992,12 2 665 523,05 

Z toho:   

Bežné príjmy obce 915 850,00 1 021 653,73 

Kapitálové príjmy obce 595 262,12 595 262,12 

Príjmové finančné operácie 992 880,00 1 029 699,75 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 17 000,00 18 907,45 

Príjmové FO RO s práv.subjkt. 0 0 

Výdavky celkom 2 520 992,12 2 622 981,01 

Z toho:   

Bežné výdavky obce 253 017,00 295 783,86 

Kapitálové výdavky obce 1 423 100,00 1 447 535,00 

Výdavkové finančné operácie 226 595,12 208 864,42 

Výdavky RO s právnou subjektivit. 618 280,00 670 797,73 

     

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021      
 

Schválený rozpočet 

na rok 2021 

Rozpočet po 

zmenách na rok 

2021 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Plnenie v % 

2 520 992,12 2 665523,05 2 652 545,01 99,51 

 

 

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :  

  

Schválený rozpočet 

na rok 2021 

Rozpočet po 

zmenách na rok 

2021 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Plnenie v % 

387 514,00 387 514,28 398 208,30 102,76 
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a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške  320000,- € z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky  vo výške  334992,87€, čo predstavuje plnenie 

na   104,69 %.      

b) Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 28088,- €   bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 28435,37 €  , čo je  

101,24 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 22119,56 € , dane zo stavieb boli vo 

výške 6234,82 € a dane z bytov vo výške 80,99 € .  

 

K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 566,51€.  

 

c) Daň za psa : skutočný príjem : 690,00 € .  

    K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávku na dani za psa vo výške:   239,88 €. 

d) Daň za užívanie verejného priestranstva   0 € . 

e)  Za jadrové zariadenie 11776,28 €.   

f)  Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 22313,78€.  

    K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky za odvoz TKO vo výške 1911,10 €. 

 

Obec Horné Otrokovce podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový 

poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje 

zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2021. 

Podľa vyššie citovaného zákona, správca dane, ktorým je obec, zverejní  zoznam daňových 

dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška 

daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160,00 € a   u právnickej osoby 1600,00 € . 

  

 

Zoznam dlžníkov k 31.12.2021: 

 
Bisták Miloš, Horné Otrokovce č. 211, dlžná suma: 1 814,95 € 

Bugyi Vladimír, Horné Otrokovce č. 258, dlžná suma: 267,06 € 

Dorčák Miroslav, Horné Otrokovce č. 68, dlžná suma: 226,86 € 

Lašticová Silvia, Horné Otrokovce č. 69, dlžná suma: 191,38 € 

   
  

 

             Nedaňové pohľadávky: 
 

  Neuhradené faktúry /odberatelia/ :     6334,07 € 

   

Zoznam dlžníkov k 31.12.2021: /neuhradené Fa za stočné nad 160,- €/ 

 

Dorčák Miroslav, Horné Otrokovce č. 68, dlžná suma: 251,57 €. 

Lašticová Silvia, Horné Otrokovce č. 69, dlžná suma:  248,00 €. 

 
 

  Nájom za nebytové priestory: K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky za nájom 

nebytových priestorov vo výške:        1114,07 € .   
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2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :  

  

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Schválený rozpočet 

na rok 2021 

Rozpočet po 

zmenách na r. 2021 

Skutočnosť 

k 31.12.2021  

Plnenie v % 

96 713,00 105 171,10 92 853,96 85,72% 

 

Ide napr. o príjem  z prenajatých pozemkov vo výške 810,34 € , príjem z prenajatých budov, 

priestorov a objektov a prenajatých strojov, prístrojov, vo výške 51 783,93 €.   

 

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky : 

Z rozpočtovaných  950,00,- € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 860,10 €, čo je  90,54  

% plnenie. 

c/ Poplatky a platby za predaj výrobkov a služieb 

    Z rozpočtovaných 14400,- € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 17342,96 €, čo je 

120,44 % plnenie. 

d/ Príjmy z náhrad poistného plnenia, výťažkov z lotérií ,z dobropisov a iné príjmy 

    Z rozpočtovaných 700,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 3813,52 €, čo 

predstavuje 544,79 % plnenie. 

e/ Úroky z vkladov 

    Z rozpočtovaných 10,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 0,00 €, čo je  

    0,00 % plnenie. 

f/ vlastné príjmy RO  

    ZŠ s MŠ Horné Otrokovce dosiahla v roku 2021 nedaňové príjmy vo výške: 18 907,45 €, čo 

predstavuje z rozpočtovaných 17 000,00 € 111,22 % plnenie. 

 

3. Bežné príjmy – Granty a transfery 

 

Schválený rozpočet 

na rok 2021 

Upravený rozpočet 

na rok 2021 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Plnenie v % 

448 623,00 547 822,20 547 822,20 100,00% 

 

 

Obec prijala nasledovné granty a transfery : 

 

P. č. Poskytovateľ   Suma v EUR Účel  

  1. Krajský staveb. úrad Trnava 1107,91 Bež.transfer na stav.poriadok 

  2. Krajský školský úrad 

Trnava 

484 187,92 Bežný transfer  - Školstvo 

  3. Obvodný úrad Trnava - 

VVS 

 2474,20 Bežný transfer na matriku 

  4. ÚPSVaR  Piešťany  3556,24 Bež. transfer na  podporu 

v zamestnanosti  

  5. ÚPSVR Piešťany  0 Dotácia na mzdy v MŠ 

  6. Obvodný úrad Trnava 42,96 Bežný transfer -Sklad CO 

  7.  Krajský úrad Trnava  36,94 Bežný transfer na miest. 

komunikácie   
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  8. Štatistický úrad SR               3322,88 Bežný transfer  -sčítanie 

  9. Obvodný úrad Trnava         0 Bežný transfer na voľby. 

 10. Krajský úrad  Trnava  83,80 Na životné prostredie  

 11. Obvodný úrad  Trnava     282,15 Bež. Transfer - register 

obyvateľstva 

12.  Obvodný úrad  Trnava     24,40  Dotácia –register adries 

13. ÚPSVR-transfer na stravu  21 562,80  Dotácia na stravu 

14.  Ministerstvo vnútra SR  31 140,00  Dotácia  Covid 19- zriadená MOM 

 Transfery spolu 547 822,20  

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom, nespotrebovaný  

 bol  transfer na stravu žiakov vo výške 14 401,20 € a transfer na dopravné žiakom vo výške: 

1241,68 €. Uvedné transfery budú vyčerpané do konca marca 2022. 

 

4) Kapitálové príjmy :  

  

Schválený rozpočet 

na rok 2021 

Rozpočet po 

zmenách na r.2021 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Plnenie v % 

595 262,12 595 262,12 595 262,12 100,00 % 

 

                                                                                                                                                 
Obci bola poskytnutá dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 448 800,00 € na   

kúpu  2 bytoviek, ktoré boli dokončené v roku 2021  a tiež  dotácia z PPA vo výške:  146 462,12 

€ na rekonštrukciu kultúrneho domu. 

 

5) Príjmové finančné operácie obce :  

  

Schválený rozpočet 

na rok 2021 

Rozpočet po 

zmenách na r.2021 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Plnenie v % 

992 880,00 1 029 699,75 1 018 344,83 102,56 

 

V roku 2021 boli do štátneho rozpočtu vrátené nevyčerpané prostriedky  v sume 7239,60 € a 

v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. spotrebované fin. prostriedky vo výške 201,60 €.  

Jednalo sa o nevyčerpanú dotáciu z predchádzajúceho roka  pre ZŠ s MŠ Horné Otrokovce na 

stravné žiakom. V roku 2021 boli do rozpočtu obce zapojené aj  finančné prostriedky 

z rezervného fondu obce  vo výške 15 545,21 €  a finančné prostriedky z fondu opráv 

z predchádzajúcich období bytového domu č. 335 vo výške: 54,36 € na údržbu budovy. Do 

rozpočtu obce boli zapojené aj  finančné prostriedky vo výške 1 859,86 €  - vlastné príjmy 

školskej jedálne z roku 2020. Obec v roku 2021 prijala dlhodobý úver zo ŠFRB  vo výške  

973 600,00 € na kúpu 2 bytových domov s 24 bytmi a finančné zábezpeky nájomcov vo 

výške: 19 844,20 €. 

 

 

   6/ Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  

Schválený rozpočet 

na rok 2021 

Rozpočet po 

zmenách na r.2021 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Plnenie v % 

17 000,00 18 907,45 18 907,45 111,22 % 

 

ZŠ s MŠ Horné Otrokovce dosiahla v roku 2021 vlastné príjmy vo výške: 18 907,45 €.     
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Kapitálové príjmy naša rozpočtová organizácia v roku 2021 nemala. 

 

7/Finančné operácie rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou 

Schválený rozpočet 

na rok 2021 

Rozpočet po 

zmenách na rok 

2021 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

 

0 0 0  

 

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 v  EUR     
 

Schválený rozpočet 

na rok 2021 

Rozpočet po 

zmenách na r. 2021 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Plnenie v % 

2 520 992,12 2 622 981,01 2 610 888,15 103,57 

 

 

1) Bežné výdavky : 

  

Schválený rozpočet 

na rok 2021 

Rozpočet po 

zmenách na r.2021 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Plnenie v % 

871 297,00 966 581,59 954 479,20 109,55 

 

v tom :   

                                                                                                                          v EUR    

Funkčná   klasifikácia Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Plnenie v % 

Všeobecné verejné služby 183 244,00 180 949,45 175 089,35 

 

96,76 

Obrana 45,00 90,96 90,96 

 

100,00 

Matrika 2370,00 2474,20 2474,20 100,00 

Verejný poriadok a bezpečnosť   1700,00 1700,00 1774,50 104,38 

Ekonomická oblasť-MK 800,00 1232,32   832,32 67,54 

Bežné transfery zo ŠR 

/SP,MK,ŽP,REGOB,RP,RA/ 

1703,00 1535,20 1535,20 100,00 

Śkolstvo-vzdelávanie ZŠ s MŠ  618 280,00 670 797,73 670 797,73 100,00 

Ochrana životného prostredia 35 568,00 34 587,28 32 955,53 95,27 

Bývanie a obč. vybavenosť 11 470,00 12 250,87 10 923,82 89,12 

Zdravotníctvo                 1 100,00 1 133,00 685,37 

 

60,49 

Rekreácia, kultúra,náboženstvo 6 990,00 8 548,11 7 270,08 85,05 

Vzdelávanie 1 432,00 1 177,93 898,10 

 

76,24 

Sociálne zabezpečenie 1 950,00 1 590,00 600,24 37,75 

Všeobecná prac. Oblasť 

/ÚPSVR/ podpora zamest. 

4645,00 6 812,06  6849,32 100,55 

Vrátenie príjmov do ŠR-

stravné 

 0,00 7239,60 7239,60 

 

100,00 
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Testovanie-Covid 0 31 140,00 31 140,00 100,00 

Sčítanie obyvateľov, domov 0 3322,88 3322,88 100,00 

Spolu: 871 297,00  966 581,59  954 479,20   

 

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

Z rozpočtovaných 97 603,00 €  bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 101 425,67 € , 

čo je 103,92 % čerpanie. Patrí sem mzda  starostky obce, zamestnancov obce, matriky,  

hlavného kontrolóra a mzdy aktivačných pracovníkov, pracovníkov na dohody, poslancov OZ 

a odmeny sčítacích komisárov. 

 

b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných 32 518,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 vo výške 35 149,95 €, čo 

je  108,09 % čerpanie. Sú tu zahrnuté príspevky do DDP a odvody poistného z miezd  starostky, 

zamestnancov obce, poslancov OZ, matriky,  hlavného kontrolóra, aktivačných 

pracovníkov,  pracovníkov zamestnaných  na DoVP a DoPČ za zamestnávateľa a sčítacích 

komisárov.                                    

 

c) Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 100 466,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume: 131 623,99 €,čo 

predstavuje 131,01 % čerpanie. 

Prostriedky boli použité na  prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné 

náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, a ostatné tovary a služby,  

 

d/ bežné transfery                                                 

 z rozpočtovaných 168 588,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 168 026,77 €, čo 

predstavuje 99,68 % čerpanie. 

V roku 2021 obec vynaložila náklady na transfery z rozpočtu obce do rozpočtovej organizácie 

ZŠ s MŠ Horné Otrokovce  vo výške: 160 910,00 € na prevádzku materskej školy, školskej 

jedálne a školského klubu detí. Ostatné transfery boli vyčerpané na prevádzku SoÚ 

Leopoldov, členské príspevky a odchodné. 

 

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

finančnými výpomocami. 

Z rozpočtovaných 14 752,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume: 

8 364,89 €, čo predstavuje 56,70 % čerpanie. 

 

2) Kapitálové výdavky : 

  

Schválený rozpočet 

na rok 2021 

Rozpočet po 

zmenách na r.2021 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Plnenie v % 

1 423 100,00 1 447 535,00 1 447 535,00 101,72 

 

V tom: 

Funkčná klasifikácia Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Plnenie 

k 31.12.2021 

Plnenie v 

% 

Nákup 2 nových 

bytoviek 

1 422 400,00  1 441 400,00 1 441 400,00 101,34 

Plánovanie investícií, 

projekty 

700,00 840,00 840,00 120,00 
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Stavebné úpravy-oporný 

múr nové bytovky 

0  5295,00 5295,00 0,00 

Spolu: 1 423 100,00 1 447 535,00 1 447 535,00  

 

 plánovanie investícií a investičné akcie 

ide o nasledovné investičné akcie: 

- prípravná a projektová dokumentácia v sume 840,00 EUR 

- nákup 2 nových bytoviek s 24 bytmi v sume 1 441 400,00 € 

- stavebné úpravy pri nových bytovkách v sume 5295,00 € - zhotovenie oporného múru 

v celkovej hodnote 26478,12 € / Neuhradený zostatok  vo výške: 21 183,12 €/ 

Výdavkové finančné operácie: 

Schválený rozpočet 

na rok 2021 

Rozpočet po 

zmenách na r.2021 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Plnenie v % 

226 595,12 208 864,42 208873,95 92,18 

 

    Z rozpočtovaných 226 595,12 € na splácanie istiny z prijatých bankových  úverov bolo 

skutočné čerpanie v sume: 208 873,95 €, čo predstavuje 92,18 % čerpanie. V roku 2021 bol 

obci schválenou dotáciou  z  PPA preplatený preklenovací krátkodobý úver vo výške          

146 462,12 € na rekonštrukciu kultúrneho domu. Ide o splácanie istín zo šiestych bankových 

úverov. Dva bankové úvery boli prijaté v roku 2019 a v r. 2020 na rekonštrukciu školskej 

jedálne a rekonštrukciu obecného úradu. Jeden bankový úver bol prijatý v roku 2015 na 

rekonštrukciu verejného osvetlenia. Úver zo ŠFRB  na výstavbu 10 byt. nájomného domu je 

splácaný z príjmov za nájom  a tiež boli v roku 2021 prijaté 2 úvery zo ŠFRB na nákup 

 2 bytových domov, ktoré sú splácané  z príjmov za nájomné.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou : 

  

Bežné výdavky :  

Schválený rozpočet 

na rok 2021 

Rozpočet po 

zmenách na r.2021 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Plnenie v % 

618 280,00 670 797,73 670 797,73 108,49 

 

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 

Základná škola s materskou školou: prenesené kompetencie:        491554,12  €            

                                                          originálne kompetencie:        161430,52 € 

                                                           vlastné príjmy RO  :               17816,09 €                                                

Spolu:                                                BV spolu:                             670 797,73 €   

 

Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ:                                                           0,-€  

Príjmové finančné operácie ZŠ s MŠ:                                              0,- €    
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4. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2021 
 

 

Rozpočet  Príjmy obce 

v € 

 Príjmy 

ZŠ s MŠ 

Výdavky 

obce 

Výdavky 

ZŠ s MŠ 

Hospodárenie 

obce 

Bežný 

rozpočet 

1 020 030,61 18 907,45 283 681,47 670 797,73 84 458,86 

Kapitálový 

rozpočet 

595 262,12 0,00  1 447 535,00 0,00 -852 272,88 

Spolu BR + 

KR 

1 615 292,73 18 907,45 1 731 216,47 670 797,73 -767 814,02 

Finančné 

operácie 

1 018 344,83 0,00 208 873,95 0,00 809 470,88 

 

Spolu 

BR+KR+FO 

 2 633 637,56 18 907,45 1 940 090,42 670 797,73 41 656,86 

      

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2021 

  

Bežné  príjmy spolu 1 038 938,06  

z toho : bežné príjmy obce  1 020 030,61 

             bežné príjmy RO 18907,45 

Bežné výdavky spolu 954 479,20 

z toho : bežné výdavky  obce  283 681,47 

             bežné výdavky  RO 670 797,73 

Bežný rozpočet 84 458,86 

Kapitálové  príjmy spolu  595 262,12 

z toho : kapitálové  príjmy obce  595 262,12 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 1 447 535,00 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  1 447 535,00 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -852 272,88 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu      -767 814,02 

Vylúčenie z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu                                                                       41 656,86  

Upravený prebytok/schodok/ bežného a kapitálového rozpočtu 809 470,88   

Príjmy z finančných operácií 1 018 344,83 

Vylúčenie z príjmových fin.operácií   0 

Zostatok príjmových FO 809 470,88  

Výdavky z finančných operácií- splátky úverov 208 873,95  

Rozdiel z finančných operácií 809 470,88 

 

Prebytok a schodok rozpočtu podľa  § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. sa vypočíta  

ako rozdiel medzi príjmami bežného rozpočtu a príjmami kapitálového rozpočtu a výdavkami bežné- 

ho rozpočtu a výdavkami kapitálového rozpočtu obce vrátane príjmov a výdavkov rozpočtových  

organizácií.   
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V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách a o zmenách a doplnení sa pre účely tvorby peňažných fondov pri 
usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného 
zákona z prebytku  rozpočtu vylučuje : 
 
 
- nevyčerpané prostriedky za stravné v školskej jedálni v sume: 2430,70 €. 
- nevyčerpané prostriedky z fondu prev., údržby a opráv  v sume: 1869,54 €. 
- nevyčerpané prostriedky z rezervného bytového fondu v sume: 1869,54 €.  
- nevyčerpané prostriedky z dotácie ŠR na stravu v sume: 14401,20 €. 
- zábezpeky  na byty v sume: 19844,20 €. 
- zostatok dotácie na dopravné žiakom v sume: 1241,68 €. 

Spolu vylúčenie:                                                                     41 656,86 € 
  
 
 
Schodok   bežného a kapitálového rozpočtu po vylúčení účelovo určených  

finančných prostriedkov v celkovej sume: 41 656,86 €  je  -809 470,88 EUR zistený 

podľa § 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 z.n.p.  Uvedený 

schodok  bol vykrytý prebytkom finančných operácií  v sume: 809 470,88 EUR ,    

Z uvedeného vyplýva, že výsledok hospodárenia za rok 2021 je 0,00 EUR.      
 
 

5. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho a rezervného fondu    
Sociálny fond  

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje interná smernica.  

 

Sociálny fond Suma v EUR 

Zostatok  k 1.1.2021 838,50 

Prírastky  - povinný prídel 1,05% 803,40 

Úbytky   - príspevok na stravné lístky 572,00 

Zostatok  k 31.12.2021 1069,90 

 

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. Rezervný fond sa vedie  na 

analytickom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

 

Rezervný fond Suma v € 

Zostatok k 1.1.2021 22 260,40 

Prírastky z prebytku hospodárenia 19/4/2021 4360,58 

- ostatné prírastky-vrátenie  0 

úbytky – použitie rezervného fondu: 

- uznesenie č.19/4/2021zo dňa 29.6.2021-

oporný múr pri nových bytovkách 

15545,21 

- krytie schodku hospodárenia  

Vrátenie nepoužitého RF  0 

Konečný zostatok k 31.12.2020 11075,77 
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Vyúčtovanie tvorby a čerpania Fondu prevádzky údržby a opráv spoločných častí domu 

Počiatočný stav FO 

k 1.1.2021 

Tvorba FO rok 2021 Čerpanie FO  za rok 

2021 
Zostatok FO 

k 31.12.2021 

7264,16 1 050,84 1 678,76 6636,24 
    

  

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021 v EUR      
A K T Í V A  

Názov   PZ  k  1.1.2021 KZ  k  31.12.2021 

Spolu majetok 1684880,06 3056391,09 

Neobežný majetok spolu 1583802,05 2947236,37 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 13111,00 11311,00 

Dlhodobý hmotný majetok 1377458,87 2742693,19 

Dlhodobý finančný majetok 193232,18 193232,18 

Obežný majetok spolu 100336,11 108655,04 

z toho :   

Zásoby 54,50 113,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 27473,00 18158,80 

Pohľadávky 8553,71 8593,60 

Finančný majetok 64254,90 81789,64 

Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát. 0 0 

Prechodné účty aktív 0 0 

Náklady budúcich období 741,90 499,68 

 

 

P A S Í V A 

Názov PZ  k  1.1.2021 KZ k 31.12.2021 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1684880,06 3056391,09 

Vlastné imanie súčet 457077,81 454596,49 

Z toho:     

Oceňovacie rozdiely 0 0 

fondy 0 0 
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Výsledok hospodárenia -57999,00 -2481,37 

záväzky 745691,76 1572201,45 

Z toho:         

Rezervy 2000,00 2000,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 7441,20 13864,76 

Dlhodobé záväzky 413963,58 1344083,13 

Krátkodobé záväzky 14855,28 90703,98 

Bankové úvery a výpomoci 307431,70 121549,58 

Časové rozlíšenie 482110,49 1029593,15 

 

     K 31.12.2021 zostala na samostatnom bankovom účte dotácia , ktorú  neminula  ZŠ s MŠ                              

dotácia na stravu vo výške: 14401,20 € a dotácia na dopravné žiakom vo výške: 1241,68€. 

Uvedené  dotácie zo ŠR budú vyčerpané do konca marca 2022 alebo vrátené do ŠR.       

          

                                                                                

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021 
Obec k 31. 12. 2021 eviduje tieto záväzky:    

  

Záväzok rok 2021 Hodnota 

záväzku 

Opis 

Účet 479 1234974,25 ŠFRB  úvery 

Účet 479 148153,20 Zábezpeky  

Účet 321 39204,80 Dodávatelia 

Účet 323 2000,00 Rezerva na audit účt. závierky 

Účet 331,336,342,379 11384,96 Záväzky voči zamestnancom, SP, ZP 

a DÚ,zábezpeky 

Účet 357 13864,76 Dotácie 

Účet 472 1069,90  Záväzky SF 

         

1. Prijaté dlhodobé a krátkodobé návratné finančné výpomoci /v €/ 

    Obci bola v roku 2020 poskytnutá z MF SR návratná fin. výpomoc vo výške: 18252,00 

€ v dôsledku výpadku podielových daní, zapríčineného pandémiou COVID 19. Táto 

NFV sa začne splácať v roku 2024 počas 4 rokov. 

 

 

 Dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery /v €/  

 
Druh bankového 

úveru  

podľa splatnosti  

/krátkodobý, 

dlhodobý/ 

Charakter  

bankového úveru 

/investičný, 

prevádzkový 

a pod./ 

Mena  Úroková 

sadzba 

v % 

Dátum  

splatnosti 

Výška 

v € 

k 31.12.2020 

Výška  

v € 

 k 31.12.2021 

Popis 

zabezpeče

nia 

úveru 

Dlhodobý 

Slovenská sporiteľňa 

investičný EUR 0,48 25.12.2024 120000,00 90000,00 zmenka 

Dlhodobý investičný EUR 2,79 31.5.2023 22717,58 13297,58 zmenka 
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Slovenská sporiteľňa 

Prijatá návratná 

finančná výpomoc 

z MF SR 

 

  EUR 0,00 31.10.2027 18252,00  18252,00 zmenka 

Krátkodobý SLSP investičný EUR 0,65 3006.2021 146462,12 0,00  

Spolu     307431,70 121549,58  

1. Obec v roku 2019 prijala dlhodobý úver vo výške 90000,00 € na rekonštrukciu školskej 

kuchyne. 

2. Prijatý krátkodobý preklenovací úver vo výške 146462,12 € na rekonštrukciu kult. 

domu bol v roku 2021 splatený z dotácie  z PPA .     

 

3. Obec uzatvorila v roku 2015 zmluvu o úvere so  Slovenskou sporiteľnou na  

            rekonštrukciu verejného osvetlenia  obce. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do roku    

            2023. Splátky úveru a úroku sú mesačné. 

 

4. Obec v roku 2020 prijala dlhodobý úver zo Slovenskej sporiteľne vo výške 60000,00 € 

na rekonštrukciu budovy obecného úradu. 

 

5. Obec v roku 2013 uzatvorila zmluvu o úvere so ŠFRB na kúpu nájomného 10.byt. 

domu.  

      Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do roku 2043. Splátky úroku a úveru sú mesačné. 

6. Obec v roku 2021 uzatvorila zmluvu so ŠFRB na kúpu 2 nájomných domov. Úver je 

dlhodobý so splatnosťou v roku 2051. 

7. Obec v roku 2021 uzatvorila zmluvu so ŠFRB na spevnené plochy a komunikácie 

k novým bytovkám. Úver je dlhodobý so splatnosťou v roku 2041. 

 

p. č. Výška úveru Úroková sadzba Zostatok 

k 31.12.2021 

Splatnosť  

1. 361 600,60 1 % 273241,08 15.9.2043 

2. 918 400,00 1% 907566,50 17.7.2051 

3.   55 200,00 1%  54166,62 15.7.2041 

 

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 neposkytla dotáciu v súlade so VZN č. 13/2008 o dotáciách právnickým 

osobám, fyzickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecné prospešných služieb, na 

všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. 

       
Žiadateľ dotácie  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

rozdiel 

 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 

10. Podnikateľská činnosť 

       Obec nemá zriadenú podnikateľskú činnosť. 
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11. Finančné usporiadanie vzťahov voči 
a/ zriadeným a založeným právnickým osobám 

b/ štátnemu rozpočtu 

c/ štátnym fondom 

d/ rozpočtom iných obcí 

e/ 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 právnickým osobám, t.j.,   rozpočtovým 

organizáciám: 

 

- prostriedky zriaďovateľa KZ 41 

Rozpočtová 

organizácia 

Suma poskytnutých 

fin. prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých fin. prostr. 

Rozdiel - vrátenie 

ZŠ s MŠ Horné 

Otrokovce 

161430,52 €                                                                  161 430,52 €                                                                  0,00 

 

 

- vlastné prostriedky RO KZ 72 

Rozpočtová 

organizácia 

Suma poskytnutých 

fin. prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých fin.prostr. 

Rozdiel - vrátenie 

ZŠs MŠ Horné 

Otrokovce 

17816,09 € 17816,09 € 0,00 

 

- prostriedky zo ŠR KZ 111 

Rozpočtová 

organizácia 

Suma poskytnutých 

fin.prostriedkov 

 Suma skutočne 

použitých 

fin.prostriedkov 

Rozdiel-

vrátenie 

ZŚ s MŠ Horné 

Otrokovce 

491551,12 491551,12 0,00 

 

 

 Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým 

organizáciám 

- obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu 

 

b/ Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu a ESF: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu 

uviesť  : školstvo, matrika, ....  

  

  2 - 

Suma  poskytnutých 

prostriedkov  

v roku 2021 

 

- 3 - 

Suma  použitých 

prostriedkov 

v roku 2021 

 

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

KU Trnava Na životné prostredie 83,80 83,80 0,00 
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OÚ Trnava   Na matriku 2474,20 2474,20 0,00 

KSÚ 

Trnava 

Na stavebný úrad a poz.kom. 1107,91 1107,91 0,00 

ÚPSV 

Piešťany  

Na aktivačnú činnosť 

a podporu zamestnanosti 

3556,24  3556,24 0,00 

OÚ Trnava Na register obyvateľstva 

a register adries 

306,55 306,55 0,00 

OÚ Trnava  Skladník CO 42,96 42,96 0,00 

KŠÚ 

Trnava 

Na školstvo 485429,60       484 187,92          1241,68 

Ministerstvo 

dopravy SR 

Dotácia na kúpu 24 

nájomných bytov 

393 600,00 393 600,00 0,00 

Ministerstvo 

dopravy SR 

Dotácia na kúpu technickej 

vybavenosti na kúpu 24 NB 

55200,00 55200,00 0,00  

ŠÚSR 

Bratislava 

Sčítanie obyvateľov, domov 

a bytov 

3322,88 3322,88 0,00 

MV SR 

Bratislava 

Dotácia – Covid-19 31140,00 31140,00 0,00 

KU  

Trnava 

Dotácia na miestne 

komunikácie 

36,94 36,94 0,00 

ÚPSVR 

Piešťany 

Dotácia na stravovanie 

žiakov 

21764,40 7363,20 14 401,20 

 

c/ Finančné usporiadanie voči štátnym fondom: 

 Obci bola v roku 2021 poskytnutá dotácia z PPA vo výške 146462,12 €, z ktorej bol v plnej 

výške  splatený preklenovací úver zo SLSP. Dotácia bola určená na rekonštrukciu kultúrneho 

domu. 

 

d/ Finančné usoriadanie voči rozpočtom iných obcí: 

Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu s inou obcou.  

 

e/ Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC: 

 

VÚC Suma poskytnutých 

fin. prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých fin. prostr. 

Rozdiel 

VÚC Trnava 0,00 0,00 0,00 
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f/Finančné usporiadanie voči EÚ – Obec nedostala žiadny grant z EÚ 

Poskytovateľ  Účel  Suma 

poskytnutých 

fin.prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých 

fin.prostriedkov 

rozdiel 

EÚ grant  ---------       

 

 

12. Návrh uznesenia: 

 

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

 

1.  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výsledok hospodárenia za rok 2021  vo výške: 0,00 EUR   

 

Vyhotovil: Chovanová             

V Horných Otrokovciach,  1.6.2022         

                   

 

 

                                                                      Predkladá:        Mgr. Eva Kukučková 

 

                                                                                                      starostka obce 

schválené OZ dňa: 29.6.2021      

uznesenie č.: 15/4/2021     

  

 

 

 

 

 

 

  

 


