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Záverečný účet obce za rok 2021 
  

 

1. Rozpočet obce na rok 2021  

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2021. 

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Rozpočet obce na rok 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 14.12.2020 uznesením č. 413/2020. 

Rozpočet bol zmenený päťkrát: 

- prvá zmena schválená dňa 22.02.2021 uznesením č. 430/2021 

- druhá zmena schválená dňa 10.05.2021 uznesením č. 451/2021 

- tretia zmena  schválená dňa 23.08.2021 uznesením č. 493/2021 

- štvrtá zmena schválená dňa 15.11.2021 uznesením č. 529/2021 

- piata zmena schválená dňa 13.12.2021 uznesením č. 573/2021 

- šiesta zmena schválená dňa 04.02.2022 uznesením č. 597/2022 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2021  

 

 

  

Schválený rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2021 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 4.277.040,00 2.084.299,00 2.085.597,84 100,06 

z toho :     

Bežné príjmy 1.951.629,00 1.792.898,00 1.792.040,93 99,95 

Kapitálové príjmy 1.213.511,00 16.203,00 16.202,75 99,99 

Finančné príjmy 1.111.900,00 275.198,00 275.194,84 99,99 
Príjmy RO s právnou  

subjektivitou 0,00 0,00 2.159,32  

Výdavky celkom 4.277.040,00 2.084.299,00 1.929.870,89 92,59 

z toho :     

Bežné výdavky 1.376.201,00 1.325.725,00 1.201.612,83 90,63 

Kapitálové výdavky 2.332.234,00 189.473,00 189.455,24 99,99 

Finančné výdavky 165.355,00 157.095,00 157.084,60 99,99 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 403.250,00 412.006,00 381.718,22 92,64 

Rozpočtové 

hospodárenie obce 
0,00 0,00 155.726,95 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021  
 

Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

4.277.040,00 2.084.299,00 2.085.597,84 100,06 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2.084.299,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

2.085.597,84 EUR, čo predstavuje 100,06 % plnenie.  

 

A. Príjmy obce 

 

1. Bežné príjmy: 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

1.951.629,00 1.792.898,00 1.792.040,93 99,95 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1.792.898,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

1.792.040,93 EUR, čo predstavuje 99,95 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy: 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

741.337,00 759.392,00 759.010,47 99,94 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 759.392,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 759.010,47 EUR, čo predstavuje plnenie 

na 99,94 %. 

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 79.800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 79.710,18 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 99,88 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 61.095,45 EUR, príjmy 

dane zo stavieb boli v sume 18.447,62 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 167,11 EUR. 

K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 8.786,46  EUR. 

 

Daň za psa  1.582,08 EUR. 

Daň za užívanie verejného priestranstva 447,00 EUR. 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 52.226,99 EUR. 

 

b) nedaňové príjmy:  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

487.300,00 312.237,00 311.823,12 99,86 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 205.391,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 205.090,68 EUR, čo je 

99,85 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 17.571,90 EUR 

a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 187.518,78 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 
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Z rozpočtovaných 106.846,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 106.732,44 EUR, čo je 

99,89 % plnenie.  

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

6.700,00 6.224,00 6.223,01 99,98 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 6.224,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 6.223,01 

EUR, čo predstavuje 99,98 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z vratiek.  

 

d) prijaté bežné granty a transfery: 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

716.242,00 714.995,00 714.984,33 99,99 

 

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 689.995,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 

689.984,33 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie. 

 

Prijaté bežné granty a transfery: 

 
Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Okresný úrad NR – odbor školstva 422.724,00 Dotácia na školstvo  

Okresný úrad NR – odbor školstva 3.865,00 Dotácia na vzdelávacie poukazy 

Okresný úrad NR – odbor školstva 3.350,00 Dotácia na učebnice 

Okresný úrad NR – odbor školstva 1.750,00 Dotácia na sociálne znevýhodnené deti 

Okresný úrad NR – odbor školstva 1.679,00 Dotácia na dopravné žiakov 

Okresný úrad NR – odbor školstva 1.200,00 Dotácia na letnú školu 

Okresný úrad NR – odbor školstva 4.390,00 Dotácia na odchodné 

Okresný úrad NR – odbor školstva 4.266,00 Dotácia na výchovu detí v MŠ 

Okresný úrad NR – odbor školstva 2.970,00 Dotácia na špecifiká 

Okresný úrad NR – odbor školstva 800,00 Dotácia na rozvojový projekt 

Okresný úrad NR – odbor školstva 10.464,00 Dotácia na Projekt Predškoláci 

ÚPSVaR Nové Zámky 199,20 Dotácia na školské potreby 

ÚPSVaR Nové Zámky 22.554,60 Dotácia na stravu 

ÚPSVaR Nové Zámky 56.866,09 Dotácia na podporu zamestnanosti 

ÚPSVaR Nové Zámky 3.418,85 Dotácia na mimoriadnu odmenu pre TSP, OS 

ÚPSVaR Nové Zámky 734,40 Rodinné prídavky 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí 29.613,80 Dotácia na terénnu sociálnu prácu 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí 6.255,90 Dotácia na opatrovateľskú službu 

Enviromentálny fond 2.909,75 Dotácia na separovaný zber odpadu 

Fond na podporu kultúry 

národnostných menšín 

1.500,00 Dotácia na kultúru 

Nitriansky samosprávny kraj 2.970,00 Dotácia na Vybudovanie pešej tematickej trasy 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR 2.228,78 Dotácia na spoločný stavebný úrad 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR 74,30 Dotácia na pozemné komunikácie 

Okresný úrad NR – odbor ŽP 168,56 Dotácia na životné prostredie 

Ministerstvo vnútra SR 2.474,20 Dotácia na matričnú činnosť 

Ministerstvo vnútra SR 567,60 Dotácia na REGOB 

Ministerstvo vnútra SR 34,00 Dotácia na register adries 
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Ministerstvo vnútra SR 4.236,32 Dotácia na sčítanie obyvateľov 

Dobrovoľná požiarna ochrana SR 3.000,00 Dotácia na vybavenie DHZ 

Poľnohospodárske družstvo Hrušov 99,47 Dotácia na program školské ovocie 

Metodicko-pedagogické centrum 46.665,51 Dotácia na pedagogických asistentov 

Education, Audiovisual and Culture 

Executive Agency, Brusel 

25.000,00 Dotácia na Deň obce - Közösen Európáért! - 

XXVI. Zsigárdi Napok 

 

V roku 2021 obec prijala nasledovné bežné granty a transfery v súvislosti so šírením ochorenia 

COVID - 19: 

 
Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Ministerstvo vnútra SR 45.955,00 Dotácia na testovanie a materiál 

 

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

 

2. Kapitálové príjmy:  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

1.213.511,00 16.203,00 16.202,75 99,99 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 16.203,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

16.202,75 EUR, čo predstavuje  99,99 % plnenie.  

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív: 

Z rozpočtovaných 16.203,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 16.202,75 EUR, čo 

predstavuje 99,99 % plnenie. 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné plnenie  

finančných príjmov 

% plnenia fin. príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

1.111.900,00 275.198,00 275.194,84 99,99 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 275.198,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 

v sume 275.194,84 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.  

 

 Rozpočet Skutočnosť % 

Bankové úvery 2.448,00 2.447,90 99,99 

Úver ŠFRB na výstavbu BD 2x8 b.j. 82.091,00 82.090,36 99,99 

Rezervný fond obce 47.825,00 47.823,48 99,99 

Prostriedky z predchádzajúcich rokov 13.808,00 13.807,33 99,99 

Prevod prostriedkov z peňažných fondov 129.026,00 129.025,77 99,99 

 

B. Príjmy rozpočtových organizácií 

 

Bežné príjmy:  

 
Rozpočtová organizácia Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

k rozpočtu po zmenách 

Základná škola s VJM - 

Alapiskola                               
0,00 0,00 2.159,32  
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Z rozpočtovaných bežných príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 2.159,32 

EUR.  

 

Kapitálové príjmy: 

 
Rozpočtová organizácia Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

k rozpočtu po zmenách 

Základná škola s VJM - 

Alapiskola 
0,00 0,00 0,00  

 

Príjmové finančné operácie:  

 
Rozpočtová organizácia Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné plnenie  

finančných príjmov 

% plnenia fin. príjmov 

 k rozpočtu po 

zmenách 

Základná škola s VJM - 

Alapiskola                                 
0,00 0,00 0,00  

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021  
 

Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

4.277.040,00 2.084.299,00 1.929.870,89 92,59 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2.084.299,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 

v sume 1.929.870,89 EUR, čo predstavuje  92,59 % čerpanie.  

 

A. Výdavky obce 

 

1. Bežné výdavky:  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

1.376.201,00 1.325.725,00 1.201.612,83 90,63 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1.325.725,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 

1.201.612,83 EUR, čo predstavuje 90,63 % čerpanie.  

 
 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania 

výdavkov 

Výdavky verejnej správy 459.189,00 397.666,47 86,60 

Finančná a rozpočtová oblasť 15.470,00 13.949,49 90,17 

Matričná činnosť 2.478,00 2.474,20 99,84 

Voľby, SDB 5.445,00 5.443,85 99,97 

Splácanie úrokov 52.955,00 52.747,15 99,60 

Požiarna ochrana 11.458,00 7.520,42 65,63 

Stavebný úrad 6.010,00 5.108,95 85,00 

Údržba miestnych komunikácií 9.999,00 8.737,20 87,38 

Nakladanie s odpadmi 51.000,00 48.139,52 94,39 

Čistenie vodných tokov 1.000,00 160,00 16,00 

Rozvoj bývania 45.100,00 44.292,12 98,20 

Výdavky na podporu zamestnanosti 166.250,00 150.381,39 90,45 

Rozvoj obci – verejná zeleň a pohrebníctvo 14.210,00 10.168,68 71,56 

Verejné osvetlenie 9.000,00 7.311,40 81,23 
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Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť 1.660,00 1.091,39 65,74 

Športové služby 16.100,00 13.024,38 80,89 

Kultúrne služby 53.478,00 43.822,59 81,94 

Miestny rozhlas 2.586,00 2.586,00 100,00 

Náboženské a iné spoločenské služby  6.910,00 6.901,07 99,87 

Predškolská výchovy 174.361,00 166.406,77 95,43 

Základné vzdelanie 64.580,00 63.688,47 98,61 

Školský klub detí 11.965,00 11.844,38 98,99 

Vzdelávanie zamestnancov 630,00 625,60 99,30 

Školské stravovanie 78.810,00 75.391,66 95,66 

Opatrovateľská služba 35.868,00 33.802,43 94,24 

Sociálne služby - staroba 6.300,00 5.419,06 86,01 

Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi 22.913,00 22.908,19 99,97 

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

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

Z rozpočtovaných výdavkov 559.583,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 515.161,67 

EUR, čo je 92,06 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov Obecného úradu, matriky, 

Spoločného stavebného úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov 

školstva s výnimkou právnych subjektov. 

 

b) Poistné a príspevok do poisťovní: 

Z rozpočtovaných výdavkov 204.409,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 179.171,97 

EUR, čo je 87,65 % čerpanie.  

 

c) Tovary a služby: 

Z rozpočtovaných výdavkov 465.333,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 413.743,85 

EUR, čo je 88,91 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné 

náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary 

a služby. 

 

d) Bežné transfery  

Z rozpočtovaných výdavkov 43.445,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 40.788,19 

EUR, čo predstavuje 93,88 % čerpanie. Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2021 

ovplyvnená šírením ochorenia COVID - 19. Dotácie boli krátené, čo malo negatívny vplyv na 

fungovanie organizácií v neziskovom sektore. 

 

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

výpomocami: 

Z rozpočtovaných výdavkov 52.955,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 52.747,15 

EUR, čo predstavuje 99,60 % čerpanie.  

 

2. Kapitálové výdavky: 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

2.332.234,00 189.473,00 189.455,24 99,99 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 189.473,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 

v sume 189.455,24 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.  

 
 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania 

výdavkov 

Výdavky verejnej správy 7.391,00 7.389,00 99,97 
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Ochrana pred požiarmi 1.596,00 1.595,26 99,95 

Verejný poriadok a bezpečnosť 1.830,00 1.828,82 99,93 

Cestná doprava 50.001,00 50.000,00 99,99 

Rozvoj bývania 88.352,00 88.349,32 99,99 

Rozvoj obce 34.462,00 34.460,64 99,99 

Kultúra 1.062,00 1.061,70 99,97 

Školstvo - MŠ 1.250,00 1.245,61 99,64 

Školské stravovanie 3.529,00 3.524,89 99,88 

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

 

a) Výdavky verejnej správy 

- nákup výpočtovej techniky   vo výške     5.151,60 EUR 

- dopravné značenie     vo výške      2.237,40 EUR 

 

b) Ochrana pred požiarmi 

- rekonštrukcia požiarnej zbrojnice  vo výške             1.595,26 EUR 

 

c) Verejný poriadok a bezpečnosť 

    - kamerový systém     vo výške        1.828,82 EUR 

 

d) Cestná doprava 

   - asfaltovanie     vo výške   50.000,00 EUR 

 

e) Rozvoj bývania 

   - výstavba BD     vo výške   88.349,32 EUR 

 

f) Rozvoj obce 

   - verejné osvetlenie     vo výške   24.596,64 EUR 

   - prechody pre chodcov     vo výške     9.864,00 EUR 

 

g) Kultúra 

- nákup výpočtovej techniky   vo výške     1.061,70 EUR 

 

h) Školstvo - MŠ 

- nákup výpočtovej techniky   vo výške     1.245,61 EUR 

 

i) Školské stravovanie 

- nákup výpočtovej techniky    vo výške        528,01 EUR 

- nákup elektrických spotrebičov   vo výške     2.996,88 EUR 

 

3. Výdavkové finančné operácie: 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

165.355,00 157.095,00 157.084,60 99,99 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 157.095,00 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2021 v sume 157.084,60 EUR, čo predstavuje  99,99 % čerpanie.  

 
 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania 

výdavkov 

Splátka bankových úverov 40.512,00 40.511,04 99,99 

Splátka úverov ŠFRB 116.583,00 116.573,56 99,99 
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B. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou 

 

Bežné výdavky:  

 
Rozpočtová organizácia Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

k rozpočtu po zmenách 

Základná škola s VJM - 

Alapiskola                                 
403.250,00 412.006,00 381.718,22 92,64 

 

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 412.006,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 

381.718,22 EUR, čo predstavuje 92,64 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu: 

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 241.513,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 239.000,00 

EUR, čo je 98,95 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov školstva. 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 89.787,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 89.256,96 

EUR, čo je 99,40 % čerpanie.  

 

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 66.885,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 42.514,83 

EUR, čo je 63,56 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky školstva, ako sú cestovné náhrady, energie, 

materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. 

 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 13.821,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 10.946,43 

EUR, čo predstavuje 79,20 % čerpanie. 

 

Kapitálové výdavky: 

 
Rozpočtová organizácia Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

k rozpočtu po zmenách 

Základná škola s VJM - 

Alapiskola      
0,00 0,00 0,00  

 

Výdavkové finančné operácie:  

 
Rozpočtová organizácia Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné plnenie  

finančných príjmov 

% plnenia fin. príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

Základná škola s VJM - 

Alapiskola      
0,00 0,00 0,00  
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

 

 

Hospodárenie obce   

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR   

Bežné  príjmy spolu 1.794.200,25 

z toho : bežné príjmy obce  1.792.040,93 

             bežné príjmy RO 2.159,32 

Bežné výdavky spolu 1.583.331,05 

z toho : bežné výdavky  obce  1.201.612,83 

             bežné výdavky  RO 381.718,22 

Bežný rozpočet 210.869,20 

Kapitálové  príjmy spolu 16.202,75 

z toho : kapitálové  príjmy obce  16.202,75 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 189.455,24 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  189.455,24 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -173.252,49 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 37.616,71 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ -1.891,92 
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ  

(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ) 
0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 35.724,79 

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov  275.194,84 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 157.084,60 

Rozdiel finančných operácií 118.110,24 
PRÍJMY SPOLU   2.085.597,84 

VÝDAVKY SPOLU 1.929.870,89 

Rozpočtové hospodárenie obce  155.726,95 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ -1.891,92 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ 

(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ) 
0,00 

Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver  0,00 

Upravené rozpočtové hospodárenie obce 153.835,03 

 

Prebytok rozpočtu v sume 35.724,79 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                35.724,79  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 118.110,24 EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu 118.110,24 EUR  

 

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

153.835,03 EUR.  
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5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov 
 

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití 

rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

              

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021  7.969,37       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok  39.854,11      

Úbytky - použitie rezervného fondu: rekonštrukcia požiarnej 

zbrojnice a VO, vybudovanie VO prechodov, asfaltovanie, odvoz 

odpadu, výpočtová technika, kamerový systém  

47.291,62       

KZ k 31.12.2021 531,86       

 

Sociálny fond 

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

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021 5.584,05   

Prírastky - povinný prídel – 1,05 %                    4.381,10                                     

Úbytky   - stravovanie                     5.276,87   

               - ostatné úbytky                                                56,40    

KZ k 31.12.2021 4.631,88 

 

Fond prevádzky, údržby a opráv  

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

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

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

              

Fond prevádzky, údržby a opráv Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021  158.385,03       

Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov 

na obstaranie nájomného bytu   
30.053,60      

Úbytky - použitie fondu :na opravu kotla, dverí, čistenie odtokov 3.804,38       

KZ k 31.12.2021 184.634,25       

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2021  v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR 

Majetok spolu 8.520.584,61 8.322.165,85 
Neobežný majetok spolu 7.794.475,37 7.661.721,88 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 225,00 0,00 
Dlhodobý hmotný majetok 7.431.905,55 7.299.377,06 
Dlhodobý finančný majetok 362.344,82 362.344,82 
Obežný majetok spolu 703.922,37 636.955,75 
z toho :   
Zásoby 495,60 116,32 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 407.571,43 384.361,43 
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 
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Krátkodobé pohľadávky  73.604,16 84.331,65 
Finančné účty  222.251,18 168.146,35 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 
Časové rozlíšenie  22.186,87 23.488,22 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2021 v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 8.520.584,61 8.322.165,85 
Vlastné imanie  3.616.159,33 3.630.558,98 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 
Fondy 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia  3.616.159,33 3.630.558,98 
Záväzky 3.730.933,77 3.669.998,90 
z toho :   
Rezervy  780,00 780,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 13.807,33 1.891,92 
Dlhodobé záväzky 2.889.839,16 2.885.335,87 
Krátkodobé záväzky 245.936,94 239.483,91 
Bankové úvery a výpomoci 580.570,34 542.507,20 
Časové rozlíšenie 1.173.491,51 1.021.607,97 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021 
 

Stav záväzkov k 31.12.2021    

Druh záväzku Záväzky celkom 

k 31.12.2021 v EUR 

 

z toho v lehote splatnosti  

 

z toho po lehote splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 17.117,65 17.117,65  

- zamestnancom 32.371,70 32.371,70  

- poisťovniam  28.850,48 28.850,48  

- daňovému úradu 8.040,48 8.040,48  

- zo sociálneho fondu 4.631,88 4.631,88  

- štátnemu rozpočtu 31.817,00 31.817,00  

- bankám 510.690,20 510.690,20  

- štátnym fondom 2.712.189,29 2.712.189,29  

- prijaté preddavky ŠJ 26.647,16 26.647,16  

- ostatné záväzky 297.643,06 297.643,06  

Záväzky spolu k 31.12.2021 3.669.998,90 3.669.998,90  

 

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2021  
 

Veriteľ  

Výška 

poskytnutého 

úveru/NFV 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2021 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2021 

Zostatok úveru 

(istiny) 

k 31.12.2021 

Rok 
splatnosti 

 

Prima banka a.s. 378.410,67 12.611,04 5.204,43 197.652,44 2037 

Prima banka a.s. 120.000,00 12.000,00 1.103,28 33.000,00 2024 

Prima banka a.s. 25.000,00 2.496,00 270.60 11.896,00 2026 

Prima banka a.s. 53.999,99 5.400,00 705,34 31.499,99 2027 

Prima banka a.s. 80.000,00 8.004,00 994,18 56.641,77 2028 

Prima banka a.s. 180.000,00 0,00 1.801,19 180.000,00 2029 

Ministerstvo financií SR 31.817,00 0,00 0,00 31.817,00 2027 

 



 14 

V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon  

samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku 

pandémie ochorenia COVID-19 v sume 31.817,00 EUR schválená obecným zastupiteľstva dňa 

31.08.2020 uznesením č. 348/2020. Prvá splátka v roku 2024 a posledná splátka v roku 2027. Dlžník 

môže predčasne splatiť celkovú sumu poskytnutej návratnej finančnej výpomoci alebo jej časť.  

 

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:   

    Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať 

návratné zdroje financovania, len ak: 

a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka a 

b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z 

investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných 

bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v 

príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky 

poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe 

osobitného predpisu.  

 

a) Výpočet dlhu obce 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  1.750.021,02 

- skutočné bežné príjmy RO  2.512,84 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020* 1.752.533,86 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:  
- zostatok istiny z bankových úverov 510.690,20 

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 31.817,00 

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB  2.712.189,29 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021 3.254.696,49 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB  2.712.189,29 

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 2.712.189,29 

Spolu znížená celková suma dlhu obce k 31.12.2021** 542.507,20 

 

 
Zostatok istiny k 31.12.2021** Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2020* 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

542.507,20 1.752.533,86 30,95 % 

 

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

 

b) Výpočet dlhovej služby obce 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  1.750.021,02 

- skutočné bežné príjmy RO  2.512,84 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020 1.752.533,86 

Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:  

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 467.241,76 

- dotácie zo ŠR 222.643,31 

- príjmy podľa osobitných predpisov  99,47 

- dotácie zo zahraničia 25.000,00 

Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné 

príjmy k 31.12.2020  

714.984,33 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020* 1.037.549,53 

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021  
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s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

- 821005  40.511,04 

- 821007  116.573,56 

- 651003  48.941,94 

- 653002  3.805,21 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021** 209.831,75 

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2021** 

Skutočné upravené bežné príjmy 

k 31.12.2020* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

209.831,75 1.037.549,53 20,22 % 

 

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

 

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií  
 

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií. 

 

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám - 

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

Obec v roku 2021 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 12/2008 o dotáciách, právnickým osobám, 

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

prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2021 ovplyvnená šírením ochorenia COVID - 

19. Dotácie boli krátené, čo malo negatívny vplyv na fungovanie organizácií v neziskovom sektore. 

 
Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie  

- bežné výdavky na  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

Obecný futbalový klub 10.000,00 10.000,00  

Obecný šachový klub 1.000,00 1.000,00  

Pro Traditione Zsigárd 845,60 845,60  

Miestna organizácia Csemadok 397,60 397,60  

Miestna organizácia Slovenský rybársky zväz 1.289,00 1.289,00  

Miestna organizácia Červený kríž 178,87 178,87  

Základná škola s VJM 290,00 290,00  

Cirkev 3.500,00 3.500,00  

Nadácia Jókaiho 400,00 400,00  

 

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 12/2008 

o dotáciách. 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec nemá zriadenú podnikateľskú činnosť. 

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) rozpočtom 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 finančne usporiadať 

svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám,  

fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho 

rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných 

obcí a k rozpočtom VÚC. 

 

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: 

 

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 

 
Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

Základná škola s VJM-Alapiskola 381.718,22 381.718,22  

 

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

 

Obec nemá zriadené právnické osoby, t.j. príspevkové organizácie. 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :  

- bežné výdavky 

Poskytnuté 

finančné  

prostriedky 

Skutočne 

použité 

prostriedky  

Rozdiel 

 

Okresný úrad NR 

– odbor školstva 

Dotácia na školstvo  422.724,00 422.251,68 472,32 

Dotácia na vzdelávacie poukazy 3.865,00 3.865,00  

Dotácia na učebnice 3.350,00 3.350,00  

Dotácia na sociálne znevýhodnené deti 1.750,00 1.750,00  

Dotácia na dopravné žiakov 1.679,00 1.679,00  

Dotácia na rozvojový projekt 800,00 800,00  

Dotácia na špecifiká 2.970,00 2.970,00  

Dotácia na výchovu detí v MŠ 4.266,00 4.266,00  

Dotácia na odchodné 4.390,00 4.390,00  

Dotácia na projekt Predškoláci 10.464,00 10.464,00  

Dotácia na Letnú školu 1.200,00 1.200,00  

ÚPSVaR Nové 

Zámky 

Dotácia na školské potreby 199,20 199,20  

Dotácia na stravu 22.554,60 22.554,60  

Dotácia na podporu zamestnanosti 56.866,09 56.866,09  

Rodinné prídavky 734,40 734,40  

Ministerstvo 

práce, sociálnych 

vecí SR 

Dotácia na terénnu sociálnu prácu 29.613,80 29.613,80  

Dotácia na opatrovateľskú službu 6.255,90 6.255,90  

Dotácia na mimoriadnu odmenu 3.418,85 1.999,25 1.419,60 

Ministerstvo 

dopravy, 

výstavby SR 

Dotácia na spoločný stavebný úrad 2.228,78 2.228,78  

Dotácia na pozemné komunikácie 74,30 74,30  

Okresný úrad NR  Dotácia na životné prostredie 168,56 168,56  

Ministerstvo 

vnútra SR 

Dotácia na matričnú činnosť 2.474,20 2.474,20  

Dotácia na REGOB 567,60 567,60  

Dotácia na register adries 34,00 34,00  
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Dotácia na SODB 4.236,32 4.236,32  

Dotácia na COVID - 19 45.955,00 45.955,00  

Ministerstvo 

školstva SR 

Dotácia na projekt cez MPC 46.665,51 46.665,51  

DPO SR Dotácia na vybavenie DHZ 3.000,00 3.000,00  

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 
 

Poskytovateľ 

Účelové určenie grantu Poskytnuté 

finančné 

prostriedky 

Skutočne 

použité 

prostriedky 

Rozdiel 

 

ŠFRB Výstavba BD 2x8 b.j.   82.090,36 82.090,36  

Enviromentálny 

fond 

Dotácia na separovaný zber odpadu 2.909,75 2.909,75  

KULT MINOR Vystúpenie Ifjú Szivek 1.500,00 1.500,00  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu s inou obcou.  

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 
 

VÚC  

Poskytnuté finančné 

prostriedky 

Skutočne použité 

finančné prostriedky 

Rozdiel 

 

Nitriansky samosprávny kraj 2.970,00 2.970,00  

 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
 

Obec využila možnosť zostavenia a predkladania rozpočtu obce bez programovej štruktúry, v zmysle § 

4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 

13. Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu 

za rok 2021. 

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

 


