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Záverečný účet obce za rok 2021 
  
 
1. Rozpočet obce na rok 2021  
 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2021. 
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený ako prebytkový. 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 15.12.2020 uznesením č. 54/2020 
Rozpočet bol zmenený štyrikrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 30.3.2021 uznesením č. 12/2021 
- druhá zmena schválená dňa 29.6.2021 uznesením č. 28/2021 
- tretia zmena  schválená dňa 28.9.2021 uznesením č. 41/2021 
- štvrtá zmena  schválená dňa 14.12.2021 uznesením č. 57/2021 

 
 

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 944 583,00 1 672 394,67 1 673 884,92 100,09 
z toho :     
Bežné príjmy 922 786,00 1 569 367,68 1 563 058,54 99,60 
Kapitálové príjmy 0,00 52 969,36 52 969,36 100,00 
Finančné príjmy 0,00 18 383,77 18 383,77 100,00 
Príjmy RO s právnou  
subjektivitou 

21 797,00 31 673,86 39 473,25 124,62 

Výdavky celkom 919 785,00 1 572 405,71 1 566 651,20 99,63 
z toho :     
Bežné výdavky 730 972,00 846 207,48 840 213,81 99,29 
Kapitálové výdavky 33 020,00 67 405,54 67 403,72 100,00 
Finančné výdavky 12 278,00 12 675,27 12 916,25 101,90 
Výdavky RO s právnou 
subjektivitou 

143 515,00 646 117,42 646 117,42 100,00 

Rozpočtové 
hospodárenie obce 

24 798,00 99 988,96 107 233,72  
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021  
 
Výška príjmov v roku 2021 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19. 

 
Schválený rozpočet na 
rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

1 672 394,67 1 673 884,92 100,09 
 
Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 672 394,67 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 
v sume 1 673 884,92 EUR, čo predstavuje  100,09 % plnenie.  
 
1. Bežné príjmy obec 
 

Schválený rozpočet na 
rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

1 569 367,68 1 563 058,54 99,60 
 
Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 569 367,68 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 
1 563 058,54 EUR, čo predstavuje  99,60% plnenie.  

 
a) daňové príjmy  
 

Schválený rozpočet na 
rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

802 145,00 801 201,41 99,88 
 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 679 240,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 679 242,51 EUR, čo predstavuje 
plnenie na 100,00 %.  
 
Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 70 993,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 70 686,36 EUR, čo 
predstavuje plnenie na 99,57  %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 37 205,82 EUR, príjmy 
dane zo stavieb boli v sume 33 393,68 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 86,86 EUR. Za 
rozpočtový rok bolo zinkasovaných  70 686,36 EUR, z toho za nedoplatky z minulých rokov 
674,55 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 3 553,73  
EUR. 
Daň za psa   
Z rozpočtovaných 950,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 964,97 EUR, čo 
predstavuje plnenie na 101,58 %. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  964,97 EUR, z toho za 
nedoplatky z minulých rokov 29,70 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani za psa 
v sume 95,69  EUR. 
Daň za ubytovanie 
K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani za ubytovanie v sume 358,70  EUR.  
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Daň za užívanie verejného priestranstva  
Z rozpočtovaných 100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0,00 EUR, čo 
predstavuje plnenie na 0 %. K 31.12.2021 obec neeviduje pohľadávky na dani za užívanie 
verejného priestranstva. 
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  
Z rozpočtovaných 36 145,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 34 782,79 EUR, čo 
predstavuje plnenie na 99,23 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  34 782,79 EUR, 
z toho za nedoplatky z minulých rokov 1 251,80 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky za 
poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  v sume 5 566,40  EUR. 
Poplatok za rozvoj 
Z rozpočtovaných 7 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 7 750,00 EUR, čo 
predstavuje plnenie na 100,71 %. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky za poplatok za rozvoj 
v sume 2 580,00 Eur. 
Z úhrad za dobývací priestor 
Z rozpočtovaných 7 717,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 7 774,78 EUR, čo 
predstavuje plnenie na 100,75 %. K 31.12.2021 obec neeviduje pohľadávky z úhrad za dobývací 
priestor 
 
b) nedaňové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na 
rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

168 809,00 166 856,45 98,84 
 
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 45 252,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 43 306,35 EUR, čo 
je 95,70 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend (akcie BVS) v sume 2 166,55 
Eur, z úhrad za vydobyté nerasty v sume 341,70 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 
15 081,32 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 24 730,97 EUR 
a príjem z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení v sume 985,81 EUR. 
 
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 
Z rozpočtovaných 126 557,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 123 550,10 EUR, 
čo je 97,62 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem zo správnych poplatkov za prenesený  
výkon štátnej správy (stavebný úrad, matrika, všeobecná správa, rybárskej lístky) v sume 8 784,00 
EUR. Príjem z pokút za porušenie predpisov vo výške 357,00 Eur. Príjem z predaja tovaru 
a služieb vo výške 55 572,69, z toho najvyšší príjem je za vodu v sume 47 160,76 EUR. Príjem za 
materskú školu v sume 5 132,86 EUR, za stravné v Šj pri MŠ v sume 11 310,24 EUR, za 
kanalizáciu v sume 42 393,31 EUR.    
 
c)  iné nedaňové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na 
rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

15 465,50 15 052,50 97,33 
 
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 15 465,50 EUR, bol skutočný príjem vo výške 
15 052,50 EUR, čo predstavuje 97,33 % plnenie.  
Medzi iné nedaňové príjmy patria príjmy z účtov finančného hospodárenia (úroky), výťažkov 
lotérií a iných hier, z dobropisov a z refundácie energií, z nároku na náhradu škody, z odmeny 
banky za zostatok na účte a finančná náhrada za výrub drevín.  
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d) prijaté granty a transfery 

 
Z rozpočtovaných grantov a transferov 579 948,18 EUR bol skutočný príjem vo výške 
579 948,18 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. 
 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
Okresný úrad  Malacky 2 474,20 Matrika 
Okresný úrad Malacky 540,54 REGOB 
Okresný úrad Malacky 206,80 Register adries 
MDVaRR SR 70,76 Pozemné komunikácie 
MŽP SR 160,52 Životné prostredie 
MDVaRR SR 2 122,52 Stavebný úrad 
Okresný úrad BA odbor 
školstva 

7 415,00 Školstvo – MŠ predškoláci  

Okresný úrad BA odbor 
školstva 

1 000,00 Školstvo - MŠ rozvojové projekty 
(Múdre hranie2 1 000 €) 

Okresný úrad BA odbor 
školstva 

442 560,00 Školstvo – ZŠ NFP 

Okresný úrad BA odbor 
školstva 

13 411,00 Školstvo – ZŠ osobný asistent 

Okresný úrad BA odbor 
školstva 

5 837,00 Školstvo – ZŠ vzdelávacie  poukazy 

Okresný úrad BA odbor 
školstva 

6 200,00 Školstvo – ZŠ rozvojové projekty 
(Spolu múdrejší 950€, Enviroprojekt 1 200€, 
letná škola  1 800€, Spolu múdrejší2 2 250€)  

Okresný úrad BA odbor 
školstva 

3 807,00 Školstvo – ZŠ učebnice  

ÚPSVaR 202,00 Osobitný príjemca – rodinné prídavky 
ÚPSVaR 5 495,20 Príspevok na stravu predškoláci MŠ 
ÚPSVaR 28 350,00 Príspevok na stravu žiaci ZŠ 
BSK  4 000,00 Skvalitnenie verejného priestranstva 

jazierko 
Štatistický úrad SR 268,00 ŠDBO 2021 – sčítanie domov a bytov 

doplatok 
Štatistický úrad SR 4 149,73 ŠDBO 2021 – sčítanie obyvateľov 
Lunys   167,91 Školské ovocie pre Šj pri MŠ 

 
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 Suma v EUR Účel 
Okresný úrad BA odbor školstva 2 120,00 Školstvo - ZŠ špecifiká OOP, testy 

a dezinfekcia  COVID19 
Okresný úrad BA odbor školstva 390,00 Školstvo - MŠ špecifiká OOP, 

testy a dezinfekcia COVID19 
MV SR 49 000,00 Spoločná zodpovednosť 

COVID19 
 
Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov v súvislosti s pandémiou ochorenia 
COVID -19: 
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- Obec zriadila vlastné Mobilné odberové miesto (MOM), z dôvodu zabezpečenia testovania 

osôb na COVID-19, MV SR refundovalo náklady na 1 testovanú osobu vo výške 5 Eur. 
Celkovo obec vykonala 9 800 testov, čo predstavovalo refundáciu nákladov v sume 
49 000,00 EUR. 

2. Kapitálové príjmy obec:  
  

Schválený rozpočet na 
rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

52 969,36 52 969,36 100,00 
 
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 52 969,36 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 
52 969,36 EUR, čo predstavuje  100,00 % plnenie.  
 
 
Príjem z predaja pozemkov  
Z rozpočtovaných  9 745,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 9 745,00 EUR, čo 
predstavuje 100,00 % plnenie. 
 
Granty a transfery 
Z rozpočtovaných 43 224,36 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 43 224,36 EUR, čo 
predstavuje 100 % plnenie. 
 
Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
MŽP SR  22 424,36 Vodozádržné opatrenie - doplatok 
Nadácia EPH   5 000,00 Traktorová kosačka 
Nadácia Pontis      800,00 Paseky workout 
Úrad vlády SR   5 000,00 Obnova pamätníka padlých 

vojakov z 1. a 2. svetovej vojny 
Bratislavský samosprávny kraj   4 500,00 MŠ klimatizácia 
Bratislavský samosprávny kraj   5 500,00 Skvalitnenie verejného 

priestranstva jazierko  
 
 
3. Príjmové finančné operácie obec:  
  

Schválený rozpočet na 
rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

18 383,77 18 383,77 100,00 
 
Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 18 383,77 EUR bol skutočný príjem 
k 31.12.2021 v sume 18 383,77 EUR, čo predstavuje  100 % plnenie.  
 
V roku 2021 boli použité: 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR pre ZŠ NFP v sume 3 044,59  EUR 
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR  pre ZŠ „Čítame radi“ v sume 400,00 EUR 
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania  Šj pri MŠ v sume 0,12  EUR 
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania  Šj pri ZŠ v sume 924,78  EUR 
- nevyčerpané prostriedky z ÚPSVaR na stravovanie v sume 8 374,80 EUR 
- nevyčerpané prostriedky z ÚPSVaR na stravovanie pre MŠ v sume 1 726,80 EUR  
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- nevyčerpané prostriedky z ÚPSVaR na stravovanie pre ZŠ v sume 2 441,88 EUR  

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..    
  
Zložená finančná zábezpeka bytový dom vo výške 1 470,80 EUR. 
 
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 
Bežné príjmy  

Schválený rozpočet na 
rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

31 673,86         39 473,25                           124,62 
 
Z rozpočtovaných bežných  príjmov 31 673,86 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 
39 473,25 EUR, čo predstavuje  124,62 % plnenie.  
 
 
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 
 
Výška výdavkov v roku 2021 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19. 

 
Schválený rozpočet na 
rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

1 572 405,71 1 566 651,20 99,63 
 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 572 405,71 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 
v sume 1 566 651,20 EUR, čo predstavuje  99,63 % čerpanie.  
 
 
1. Bežné výdavky obce 

 
Schválený rozpočet na 
rok 2021 po poslednej 
zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

846 207,48                   840 213,81 99,29 
 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 846 207,48 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 
v sume 840 213,81 EUR, čo predstavuje  99,29 % čerpanie.  
 
 
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  
 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných výdavkov 354 377,27 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume  
353 624,58 EUR, čo je 99,78 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného 
úradu, matriky, stavebného úradu, pracovníkov materskej školy, ktorej súčasťou je aj školská 
jedáleň. 
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Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných výdavkov 135 000,48 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 
132 187,80 EUR, čo je 97,92 % čerpanie.  
Tovary a služby 
Z rozpočtovaných výdavkov 334 007,23 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 
331 649,97 EUR, čo je 99,29 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk a budov 
obce, ako sú energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné služby. 
Bežné transfery 
Z rozpočtovaných výdavkov 19 622,50 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 
19 565,08 EUR, čo predstavuje 99,70 % čerpanie. 
Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     finančnými 
výpomocami 
Z rozpočtovaných výdavkov 3 200,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 
3 186,38 EUR, čo predstavuje 99,57 % čerpanie.  
 
2. Kapitálové výdavky obce 
  

Schválený rozpočet na 
rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

67 405,54              67 403,72                     100,00 
 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 67 405,54 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 
v sume 67 403,72 EUR, čo predstavuje  100,00 % čerpanie.  
 
 
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  
 
a) Výkonné a zákonodarné orgány 
Z rozpočtovaných  8 712,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 8 712,00 EUR, 
čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Finančné prostriedky boli použité na kúpu pozemku v sume 
6 450,00 EUR na vybudovanie cestnej komunikácie, dokúpenie modulu Nájomné zmluvy v sume 
384,00 EUR k softvérovému vybaveniu obce a zakúpenie farebnej tlačiarne A3 pre potreby 
obecného úradu v sume  1 878,00 Eur. 
b) Nakladanie s odpadmi 
Z rozpočtovaných  4 037,28 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 4 037,28 EUR, 
čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Finančné prostriedky boli použité zakúpenie materiálu na 
dobudovanie zberného dvora odpadov vo vlastnej réžii. 
c) Znižovanie znečisťovania 
Z rozpočtovaných  1 800,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 1 800,00 EUR, 
čo predstavuje 100 % čerpanie. Finančné prostriedky boli použité prípravnú a projektovú 
dokumentáciu k projektu „Vodozádržné opatrenia v ZŠ“ (zelené steny)  
d)   Rozvoj obcí  
Z rozpočtovaných  20 447,24 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 20 447,24 EUR, 
čo predstavuje 100 % čerpanie. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie traktorovej 
kosačky v sume 8 640,00 Eur a zrealizovanie projektu vodozádržných opatrení s jazierkom 
v sume 11 807,24 EUR.  
e) Rekreačné a športové služby 
Z rozpočtovaných   1 849,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 1 849,00 EUR, 
čo predstavuje 100 % čerpanie. Finančné prostriedky boli použité na vybudovanie workoutového 
ihriska v lokalite Paseky.  
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f) Kultúrne služby 
Z rozpočtovaných  13 182,50 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 13 182,50 EUR, 
čo predstavuje 100 % čerpanie. Finančné prostriedky boli použité na obnovu pamätníka padlých 
vojakov z 1. a 2. svetovej vojny v sume 6 984,50 EUR, zakúpenie konvenčnej pece 
s príslušenstvom v sume 4 040,40 EUR a kombinovaného sporáka s el. rúrou v sume 2 157,60 
EUR do kuchyne kultúrneho domu. 
g) Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 
Z rozpočtovaných  5 301,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 5 301,00 EUR, 
čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Finančné prostriedky boli použité zakúpenie 2 ks 
klimatizačného zariadenia do materskej školy. 
h) Staroba 
Z rozpočtovaných  9 891,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 9 891,04 EUR, 
čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Finančné prostriedky boli použité na vypracovanie projektovej 
dokumentácie na výstavbu zariadenia sociálnych služieb. 
 
 
3. Výdavkové finančné operácie obec 
  

Schválený rozpočet na 
rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

12 675,27         12 916,25                          101,90 
 
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 12 675,27 EUR bolo skutočne čerpané  
k 31.12.2021 v sume 12 916,25 EUR, čo predstavuje  101,90 % čerpanie.  
 
 
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 12 278,00 EUR na splácanie istiny z úveru 
ŠFRB bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 12 518,98 EUR, čo predstavuje 101,96 %. 
 
Vrátená finančná zábezpeka bytový dom vo výške 397,27 EUR. 
 
 
4.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 
 Bežné výdavky  

Schválený rozpočet na 
rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

646 117,42                 646 117,42                  100,00 
 
Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 646 117,42 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 
v sume 646 117,42 EUR, čo predstavuje  100,00 % čerpanie.  
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 
 

 
Hospodárenie obce   

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR   
Bežné  príjmy spolu 1 602 531,79 
z toho : bežné príjmy obce  1 563 058,54 
             bežné príjmy RO 39 473,25 
Bežné výdavky spolu 1 486 331,23 
z toho : bežné výdavky  obce  840 213,81 
             bežné výdavky  RO 646 117,42 
Bežný rozpočet 116 200,56 
Kapitálové  príjmy spolu 52 969,36 
z toho : kapitálové  príjmy obce  52 969,36 
             kapitálové  príjmy RO 0,00 
Kapitálové  výdavky spolu 67 403,72 
z toho : kapitálové  výdavky  obce  67 403,72 
             kapitálové  výdavky  RO 0,00 
Kapitálový rozpočet  -14 434,36  
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 101 766,20 
Vylúčenie z prebytku  18 666,22 
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu 83 099,98 

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov  
- finančná zábezpeka bytový dom 
 
  

18 383,77 
1 470,80 

  
 
 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 
- finančná zábezpeka bytový dom 
 
 
   

12 916,25 
397,27 

 
 
  

Rozdiel finančných operácií 4 393,99 
PRÍJMY SPOLU   1 672 414,12 
VÝDAVKY SPOLU 1 566 253,93 
Hospodárenie obce  106 160,19  
Vylúčenie z prebytku 18 666,22 
Upravené hospodárenie obce 87 493,97 

 
 
Prebytok rozpočtu v sume 101 766,20 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, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a 
podľa osobitných predpisov v sume 18 666,22 EUR  navrhujeme použiť na:   
-  tvorbu rezervného fondu v sume 83 099,98  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 :  



Návrh - Záverečný účet Obce Jakubov rok 2021 
 

12 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 
predchádzajúcom  rozpočtovom roku  na prenesený výkon v oblasti školstva v sume  
6 407,14 EUR a to: 

 ZŠ NFP v sume 3 960,50 EUR, 
 ZŠ vzdelávacie poukazy v sume  454,95 EUR 
 MŠ predškoláci v sume 1 991,69 EUR 

- nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné Šj pri MŠ podľa ustanovenia 
§140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v sume 241,60 EUR,  

- nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu Šj pri ZŠ podľa 
ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 4 117,48 EUR, (358,62 EUR + 3 758,86 
EUR) 

- nevyčerpané prostriedky z  finančnej náhrady za výrub drevín podľa zákona č.543/2002 
Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. v sume 150,00 EUR, 

- nevyčerpané prostriedky z miestneho poplatku za rozvoj podľa zákona č.447/2015 Z. z. 
o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 7 750,00 
EUR, 

 
Zostatok  finančných operácií za rok 2021 je v sume 4 393,99 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 4 393,99  EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu 4 393,99 EUR  
 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 
87 493,97 EUR.  
 
 
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov 
 
Rezervný fond 
Obec vytvára rezervný fond, ktorý je vedený na samostatnom bankovom účte v zmysle 
ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné 
zastupiteľstvo. 
              

Rezervný fond Suma v EUR 
ZS k 1.1.2021  183 242,16       
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  
                  rozpočtový rok  

61 400,25      

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 
 

 

KZ k 31.12.2021 244 642,41       
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Sociálny fond 
Obec vytvára sociálny fond, ktorý je vedený na samostatnom bankovom účte v zmysle zákona 
č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 
a vnútorný predpis 
 
 

Sociálny fond Suma v EUR 
ZS k 1.1.2021 4 374,67   
Prírastky - povinný prídel -  1,25 %                    3 830,03                                     
Úbytky   - stravné                     2 877,43   
KZ k 31.12.2021 5 327,27 

 
 
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 6 339 703,05 6 354 660,02 
Neobežný majetok spolu 5 926 355,92 5 855 955,44 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 6 968,00 5 199,00 
Dlhodobý hmotný majetok 5 417 090,46 5 348 458,98 
Dlhodobý finančný majetok 502 297,46 502 297,46 
Obežný majetok spolu 409 512,49 493 790,54 
z toho :   
Zásoby 2 428,84 1 257,69 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 104 404,88 101 270,00 
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 
Krátkodobé pohľadávky  18 124,12 15 692,05 
Finančné účty  284 554,65 375 570,80 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   
Časové rozlíšenie  3 834,64 4 914,04 

 

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 6 339 703,05 6 354 660,02 
Vlastné imanie  4 365 888,12 4 383 935,23 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely    
Fondy   
Výsledok hospodárenia  4 365 888,12 4 383 935,23 
Záväzky 404 593,38 409 872,91 
z toho :   
Rezervy  1 356,00 12 355,84 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 13 546,19 6 407,14 
Dlhodobé záväzky 323 994,56 312 488,16 
Krátkodobé záväzky 65 696,63 78 621,77 
Bankové úvery a výpomoci   
Časové rozlíšenie 1 569 221,55 1 560 851,88 
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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 19 563,19 15 531,19 4 032,00 
- zamestnancom 25 020,05 25 020,05  
- poisťovniam  16 257,21 16 257,21  
- daňovému úradu 4 291,41 4 291,41  
- dohoda o splátkach telefón 157,74 157,74  
-  FZ kanalizácia 4 385,37 4 385,37  
- z prijatých preddavkov 549,23 549,23  
- úrok ŠFRB 136,66 136,66  
- FZ zberný dvor 2 350,37 2 350,37  
- FZ bytový dom 11bj 5 594,48 5 594,48  
- sociálny fond 5 327,27 5 327,27  
- úver ŠFRB 307 476,95 307 476,95  

Záväzky spolu k 31.12.2021 391 109,93 387 077,93 4 032,00 
 

Stav úverov k 31.12.2021  
 

Veriteľ  
 

Účel 
Výška 

poskytnutého 
úveru 

Ročná splátka 
istiny  

za rok 2021 

Ročná splátka 
úrokov  

za rok 2021 

Zostatok 
úveru (istiny) 
k 31.12.2021 

Rok 
splatnosti 

 
ŠFRB bj 11 súp. č. 594 406 908,00 12 518,98 3 186,38 307 476,95 2043 

 
Obec v roku 2013 uzatvorila so ŠFRB úver na kúpu bytového domu. Úver je dlhodobý s dobou 
splatnosti 10.09.2043. Úver je spolu s úrokom splácaný mesačne. 

 
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 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  1 473 845,91 
- skutočné bežné príjmy RO  15 436,26 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020 1 489 282,17 
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:   

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty 307 476,95 
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021 307 476,95 
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z  úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 307 476,95 
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 307 476,95 
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021 0,00 
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Zostatok istiny k 31.12.2021 Skutočné bežné príjmy 
k 31.12.2020 

§ 17 ods.6 písm. a) 
 

0,00 1 489 282,17 0,00% 
 
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  
 
 
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  1 473 845,91 
- skutočné bežné príjmy RO  15 436,26 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020 1 489 282,17 
Bežné príjmy obce a RO znížené o:   

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 455 215,60 
- dotácie zo ŠR 73 443,90 
- príjmy z náhradnej výsadby drevín 50,00 
- účelovo určené peňažné dary  55,42 
- dotácie VÚC 0,00 

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2020 960 517,25 
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020* 960 517,25 
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821007  12 518,98 
-   
- 651003 3 186,38 
-   

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021** 15 705,36 
 

Suma ročných splátok vrátane 
úhrady výnosov za rok 2021** 

Skutočné upravené bežné príjmy 
k 31.12.2020* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

15 705,36 960 517,25 1,64% 
 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  
 
 
8.  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. 1/2015 o dotáciách, právnickým osobám, 
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne 
prospešný alebo verejnoprospešný účel.  
 
 

Žiadateľ dotácie 
Účelové určenie dotácie :  
- bežné výdavky  
 

-  1 - 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
 

- 2 - 

Suma skutočne 
použitých 

finančných 
prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
 

- 4 - 
Rodičovské združenie pri ZŠ Jakubov 0,00 0,00 0 

OZ Citrónky 0,00 0,00 0 

TJ Záhoran Jakubov 
zabezpečenie funkčnosti organizácie 

11 000,00 11 000,00 0 

 
 
K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2015 
o dotáciách. 
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9. 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 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 Jakubov 128 354,90 128 354,90 0,00 
 z toho – kód zdroja 41    
prostriedky zriaďovateľa 120 136,79 120 136,79 0,00 
vlastné prostriedky RO 8 218,11 8 218,11  

 
- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 

 
 

Rozpočtová organizácia 
Suma poskytnutých 

finančných 
prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov 
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

Základná škola Jakubov 497 394,73 492 979,28 4 415,45 
z toho    
ŠR kód zdroja 111 487 784,44 483 368,95 4 415,45 
ŠR kód zdroja 131K 9 610,33 9 610,33  

 
Zostatok finančných prostriedkov zo ŠR bol v nasledujúcom roku ZŠ Jakubov vyčerpaný.  
 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 
 

Poskytovateľ  
 
 
    
        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu  
- bežné výdavky 

- 2 - 

Suma  
poskytnutých 
finančných 
prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 
použitých 
finančných 
prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 
(stĺ.3 - stĺ.4 ) 
 
 

- 5 - 
Okresný úrad  
Malacky 

Matrika 2 474,20 2 474,20  

Okresný úrad 
Malacky 

REGOB 540,54 540,54  
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Okresný úrad 
Malacky 

Register adries 206,80 206,80  

MDVaRR SR Pozemné komunikácie 70,76 70,76  

MŽP SR Životné prostredie 160,52 160,52  

MDVaRR SR Stavebný úrad 2 122,52 2 122,52  

Okresný úrad BA 
odbor školstva 

Školstvo – MŠ predškoláci  7 415,00 5 423,31 1 991,69 

Okresný úrad BA 
odbor školstva 

Školstvo – ZŠ NFP 442 560,00   438 599,50 3 960,59 

Okresný úrad BA 
odbor školstva 

Školstvo – ZŠ osobný asistent 13 411,00 13 411,00  

Okresný úrad BA 
odbor školstva 

Školstvo – ZŠ vzdelávacie                 
poukazy 

5 837,00 5 382,05 454,95 

Okresný úrad BA 
odbor školstva 

Školstvo – ZŠ rozvojové projekty 6 200,00  6 200,00  

Okresný úrad BA 
odbor školstva 

Školstvo – ZŠ učebnice  3 807,00 3 807,00  

Okresný úrad BA 
odbor školstva 

Školstvo – MŠ rozvojové projekty 1 000,00 1 000,00  

Okresný úrad BA 
odbor školstva 

Školstvo – ZŠ špecifikácia OOP, 
testy a dezinfekcia COVID19 

2 120,00 2 120,00  

Okresný úrad BA 
odbor školstva 

Školstvo – MŠ špecifikácia OOP, 
testy a dezinfekcia COVID19 

390,00 390,00  

ÚPSVaR príspevok strava ZŠ žiaci 28 350,00 28 350,00  

ÚPSVaR príspevok strava MŠ predškoláci 5 495,20 5 495,20  

ÚPSVaR Osobitný príjemca – záškoláctvo 
rodinné prídavky 

202,00 202,000  

MV SR Spoločná zodpovednosť 
COVID19 

49 000,00 49 000,00  

Štatistický úrad 
SR 

ŠDBO 2021 – sčítanie domov 
a bytov doplatok 

268,00 268,00  

Štatistický úrad 
SR 

ŠDBO 2021 – obyvateľov 4 149,73 4 149,73  

 
Poskytovateľ  
 
 
    
        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu  
- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  
poskytnutých 
finančných 
prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 
použitých 
finančných 
prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 
(stĺ.3 - stĺ.4 ) 
 
 

- 5 - 
MŽP SR Vodozádržné opatrenia v obci 

doplatok 
22 424,36 22 424,36  

Úrad vlády SR Obnova pamätníka padlých 
vojakov z 1. a 2. svetovej vojny 

5 000,00 5 000,00  

 
 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
 
Obci nebol poskytnutý NeNFP zo štátneho fondu. 
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d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 
 
 Obec neprijala a ani poskytla finančný príspevok inej obci. V dôsledku pandémie ochorenia 
COVID – 19 bola činnosť CVČ pozastavená. 
 
 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 
 

Poskytovateľ  
 
 
    
        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu  
- bežné výdavky 

- 2 - 

Suma  
poskytnutých 
finančných 
prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 
použitých 
finančných 
prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 
(stĺ.3 - stĺ.4 ) 
 
 

- 5 - 
BSK Vodozádržné opatrenia jazierko 4 000,00 4 000,00  

 
 

Poskytovateľ  
 
 
    
        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu  
- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  
poskytnutých 
finančných 
prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 
použitých 
finančných 
prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 
(stĺ.3 - stĺ.4 ) 
 
 

- 5 - 
BSK Vodozádržné opatrenia jazierko 5 500,00 5 500,00  

BSK MŠ klimatizácia  4 500,00 4 500,00  

 
 

10. Návrh uznesenia: 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému 
účtu 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 schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 
rezervného fondu vo výške 87 493,97 EUR.  
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