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Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenia za rok 2021
1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2021
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2021.
Obec v roku 2020 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 kapitálová rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 8.12.2020 uznesením č.
123/2020.
Bol zmenený štyrikrát :
- prvá zmena schválená dňa
- druhá zmena schválená dňa
- tretia zmena schválená dňa
- štvrtá zmena schválená dňa

05.03.2021
10.05.2021
29.09.2021
07.12.2021

uznesením č. 139/2021
uznesením č. 150/2021
uznesením č. 168/2021
uznesením č. 180/2021

Rozpočet obce k 31.12.2021
Schválený rozpočet Schválený rozpočet po
poslednej zmene

Príjmy celkom

549 905,00

828 240,93

404 040,00
17 915,00
120 300,00
7 650,00

462 841,47
24 502,60
332 924,09
7 972,77

531 184,50

715 616,68

z toho:
Bežné výdavky

213 319,50

229 905,15

Kapitálové výdavky

164 723,00

337 813,98

13 167,00

13 871,02

139 975,00

134 026,53

+ 18 720,50

+ 112 624,25

z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou

Výdavky celkom

Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou.

Rozpočet obce za rok 2021
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
828 240,93

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

828 240,93

100

Z rozpočtovaných celkových príjmov 828 240,93 € bol skutočný príjem obce k 31.12.2021
v sume 828 240,93 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
1. Bežné príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
462 841,47

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

462 841,47

100,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 462 841,47 € bol skutočný príjem obce k 31.12.2021
v sume 462 841,47 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
a) Daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
306 943,01

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

306 943,01

100,00

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 225 506,99 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2021 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 225 506,99 €, čo predstavuje plnenie na
100,00 %.
Daň z nehnuteľností a iné ostatné daňové poplatky
Z rozpočtovaných 81 436,02 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 81 436,02 €, čo je
100,00 % plnenie.
Príjmy dane z pozemkov boli v sume 34 429,73 €, dane zo stavieb boli v sume 31 621,69 €
a dane z bytov v sume 302,50 €. Za rozpočtový rok bolo na týchto daniach zinkasovaných
66 353,92 €.
Ostatné dane:
Daň za psa 820,00 €
Daň za ubytovanie: 131,20 €
Daň za užívanie verejného priestranstva: 197,00 €
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 13 934,00 €.
K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností a dani za psa celkom v sume
93,73 €, pohľadávky za komunálny odpad v sume 181,00 €
b) Nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
61 216,93

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

61 216,93

100,00

4

Príjmy z vlastníctva majetku:
Z rozpočtovaných 48 989,95 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 48 989,95 €, čo je
100,00 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume
569,65 €, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 47 374,09 €, príjem
z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v sume 15,19 €. Príjem
dividendy z akcií BVS bol v roku vyplatený v sume 1 031,02 €.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby:
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 11 715,99 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 11 715,99 €, čo je
100,00 % plnenie.
Tieto príjmy predstavujú administratívne poplatky v sume 1 473,60 €, príjmy za hlásenie
v MR v sume 89,00 €, príjmy za cintorínske poplatky v sume 93,50 €, príjmy z predaja
služieb 10 016,58 €, príjmy za znečistenie ovzdušia v sume 43,31 €.
c) Iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
510,99

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

510,99

100,00

Z rozpočtovaných 510,99 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 510,99 €, čo
predstavuje 100,00 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z vratiek zo SP a ZP, z refundácií a iné
príjmy.
d) Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 98 409,13 € bol skutočný príjem vo výške 98 409,13
€, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad, odbor školstva,
Trnava
Okresný úrad, odbor školstva,
Trnava
Okresný úrad, odbor školstva,
Trnava
Okresný úrad, odbor školstva,
Trnava
Okresný úrad, odbor školstva,
Trnava
Okresný úrad, Senica
Okresný úrad, Senica
Okresný úrad, Senica
Okresný úrad, Senica
ÚPSVaR, Senica

Účelové určenie grantov a transferov
Na BV pre školstvo
Na vzdelávacie poukazy
Financovanie detí v MŠ v predškolskom veku

Suma prijatých
prostriedkov €

48 752,00
506,00
1 403,00

Na učebnice

323,00

Na projekt „Múdre hranie“

500,00

Na matričnú činnosť
Na Regob
Na register adries
Na testovanie COVID-19
Na stravné

2 474,20
211,53
72,40
25 940,00
3 159,60
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MDVaRR, Bratislava
Okresný úrad, odbor ŽP,
Trnava
Štatistický úrad SR
Dobrovoľná požiarna ochrana
SR
Ovocná farma
Nadácia SPP

Na miestne a účelové komunikácie
Na životné prostredie

27,69
62,81

Na sčítanie domov, bytov a obyvateľov
Na materiálno-technické vybavenie

3 476,90
3 000,00

Na kúpu hracieho prvku na oddychovú zónu
Na oživenie a skvalitnenie verejných priestorov

2 500,00
6 000,00

SPOLU:

98 409,13

Granty a transféry boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy :
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

24 502,60

100,00

24 502,60

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 24 502,60 € bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume 24 502,60 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:
Z rozpočtovaných 17 223,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 17 223,00 €, čo
predstavuje 100,00 % plnenie.
Ďalšie kapitálové príjmy zo združených investičných prostriedkov:
Z rozpočtovaných 3 552,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 3 552,00 €, čo
predstavuje 100,00 % plnenie.

Granty a transfery
Z rozpočtovaných 3 727,60 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 3 727,60 €, čo
predstavuje 100,00 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Nadácia SPP

Suma prijatých
prostriedkov €

Účelové určenie grantov a transferov
Na oživenie a skvalitnenie verejných priestorov

3 727,60

3. Príjmové finančné operácie :
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

332 924,09

332 924,09

100,00

Z rozpočtovaných finančných príjmov 332 924,09 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
332 924,09 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
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Uznesením obecného zastupiteľstva č. 148/2021 zo dňa 10.5.2021 bol schválený záverečný
účet obce za rok 2020 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 89 367,30
Prebytok hospodárenia obce za rok 2020 vo výške 89 367,30 € bol schválený na tvorbu
rezervného fondu.
Uznesením OZ č. 139/2021 zo dňa 5.3.2021, uznesením číslo 150/2021 zo dňa 10.5.2021,
uznesením číslo 168/2021 zo dňa 29.9.2021 a uznesením číslo 180/2021 zo dňa 7.12.2021,
boli schválené prevody z RF – použite prebytku hospodárenia:
- rekonštrukcia oplotenia cintorína v sume 64 348,26 €,
- rekonštrukcia autobusovej zastávky v sume 49 174,46 €,
- rekonštrukciu miestnych komunikácií v sume 48 150,85 €,
- rekonštrukciu požiarnej zbrojnice v sume 27 842,34 €,
- rozšírenie kanalizácie v sume 8 393,00 €,
- rozšírenie MR v sume 635,00 €.
V roku 2021 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 945,80 € (stravné MŠ, ZŠ),
- nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 5 543,12 €,
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 1 000,99 €,
- nevyčerpané prostriedky z MV SR v sume 11 261,62 € (rekonštrukcia zbrojnice),
v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z..
V roku 2021 bol prijatý úver v sume 115 628,65 €, schválený obecným zastupiteľstvom dňa
5.3.2021 uznesením č. 138/2021. Účel úveru bol rekonštrukcia chodníkov, zmluva na úver č.
0252/21/08787 s Československou obchodnou bankou bola podpísaná dňa na sumu
150 000,00 €, so splatnosťou na desať rokov.
4. Príjmy rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
7 972,77

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

7 972,77

100,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 7 972,77 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
7 972,77 €m čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

0,00

0,00

Kapitálové príjmy rozpočtovej organizácie – Základnej školy s materskou školou Plavecký
Peter v roku 2021 neevidujeme.
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Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

0,00

0,00

Príjmové finančné operácie rozpočtovej organizácie – Základnej školy s materskou školou
Plavecký Peter v roku 2021 neevidujeme.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
726 728,68

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

715 616,68

98,47

Z rozpočtových celkových výdavkov 726 728,68 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 715 616,68 €, čo predstavuje 98,47 % čerpanie. V tejto sume sú zahrnuté aj výdavky
na rozpočtovú organizáciu – Základnú školu s materskou školou Plavecký Peter a výdavky
z ich vlastných príjmov
1.

Bežné výdavky:

Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
229 905,15

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

229 905,15

100,00

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 229 905,15 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 229 905,15 €, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Funkčná klasifikácia
01.110 Výdavky verejnej správy
01.120 Finančná a rozpočtová oblasť
01.330 Iné všeobecné služby
01.800 Splácanie úrokov
02.200 Civilná ochrana
03.200 Ochrana pred požiarmi
04.510 Cestná doprava
05.100 Nakladanie s odpadmi
05.200 Nakladanie s odpad. vodami
05.600 Ochrana život. prostredia
06.200 Rozvoj obcí
06.400 Verejné osvetlenie
06.600 Bývanie a obč. vybavenosť
08.100 Rekreačné a športové služby
08.200 Ostatné kultúrne služby
08.300 Vysielacie služby a iné služby
08.400 Náboženské a iné spol.služby

Rozpočet
108 770,48
3 870,59
5 218,77
8 531,18
1 636,63
4 986,52
4 127,55
17 038,88
350,00
6 102,09
5,08
7 111,16
29 580,90
5 894,36
3 837,34
281,76
1 369,45

Skutočnosť
108 770,48
3 870,59
5 218,77
8 531,18
1 636,63
4 986,52
4 127,55
17 038,88
350,00
6 102,09
5,08
7 111,16
29 580,90
5 894,36
3 837,34
281,76
1 369,45

% čerpania
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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10.400 Rodina a deti
10.900 Sociálne zabezpečenie
Spolu

488,70
306,83
229 905,15

488,70
306,83
229 905,15

100
100
100

Medzi významné položky bežného rozpočtu patria:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Z rozpočtovaných 70 584,11 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 70 584,11 €, čo
je 100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, preneseného výkonu
štátnej správy na úseku matriky, REGOB, životného prostredia a pozemných komunikácii..
Poistné a príspevky do poisťovní (620)
Z rozpočtovaných 29 173,33 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 výške 29 173,33 €, čo je
100,00 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
Tovary a služby (630)
Z rozpočtovaných 120 808,88 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 vo výške 120 808,88 €,
čo je 100,00 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, komunikácie, materiál, stravovanie, reprezentačné, PHM, rutinná
a štandardná údržba, vzdelávanie, poplatky bankám, vývoz odpadu, poistenie majetku,
odmeny na dohody a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery (640)
Z rozpočtovaných 802,57 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 vo výške 802,57 €, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie. Patria sem členské príspevky, dotácie na CVČ, sociálne
príspevky rodinám.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi (650)
Z rozpočtovaných 8 536,26 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 vo výške 8 536,26 €, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie. Ide o úroky z úverov ŠFRB na bytové domy č. 271, 294
a 295,
2) Kapitálové výdavky:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
337 813,98

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

337 813,98

100,00

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 337 813,98 € bolo skutočne čerpané k 31.12.202
v sume 337 813,98 €, čo predstavuje 100,00 % čerpanie
Funkčná klasifikácia:
Rozpočet
Oddiel

1.110
1.110
3.200
4.510

Kategória

710
710
710
710

Skutočnosť

Text
PHSR
Nákup počítača na OcÚ
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
Rekonštrukcia autobusovej zastávky

%

790,00
681,00
39 103,96
49 174,46

790,00
681,00
39 103,96
49 174,46

100
100
100
100
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4.510
4.510
5.200
6.200
6.600

710
710
710
710
710

8.300
8.400
8.100

710
710
710

8.100

710

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

48 150,85
320,00
8 393,00
115 628,65

48 150,85
320,00
8 393,00
115 628,65

100
100
100
100

3 361,20

3 361,20

100

Rekonštrukcia oplotenia na cintoríne

635,00
64 348,26

635,00
64 348,26

100
100

Kúpa hracích prvkov na oddychovú
zónu
Kúpa informačných vitrín

3 681,60

3 681,60

100

3 546,00

3 546,00

337 813,98

337 813,98

100
100

MK - Konopiská
Kanalizácia obce II .etapa - šachty
Rekonštrukcia chodníkov
Rekonštrukcia striech na bytových
domoch
Rozšírenie MR

Kapitálové výdavky spolu:

3) Výdavkové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
24 983,02

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

13 871,02

55,52

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 24 983,02 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 13 871,02 €, čo predstavuje 55,52 % čerpanie.
Čerpanie v oblasti finančných operácií predstavuje hlavne splácanie úverov. Splátka úveru
ŠFRB v roku 2021 predstavuje sumu 13 871, 02 €.
4) Výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky :
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
134 026,53

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

134 026,53

100,00

Z rozpočtových bežných výdavkov 134 026,53 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
134 026,53 €, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Základná škola s materskou školu Plavecký Peter: 134 026,53 €
z toho: Základná škola
Materská škola
Školský klub
Školská jedáleň

49 476,41 €
45 884,10 €
16 729,61 €
21 936,41 €
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
HOSPODÁRENIE CELKOM:

Hospodárenie bežného rozpočtu skončilo s prebytkom:
Hospodárenie kapitálového rozpočtu skončilo schodkom:
Hospodárenie finančných operácií skončilo s prebytkom:
Vylúčenie z prebytku:

Skutočnosť k 31.12.2021 v €
470 814,24
462 841,47
7 972,77
363 931,68
229 905,15
134 026,53
+ 106 882,56
24 502,60
24 502,60
0
337 813,98
337 813,98
0
- 313 311,38
- 206 428,82
- 8 919,86
- 215 348,68
332 924,09
13 871,02
+ 319 053,07
828 240,93
715 616,68
+ 112 624,25

106 882,56 €
- 313 311,38 €
319 053,07 €
8 919,86 €

Rozpočtové hospodárenie obce za rok 2021 v sume 112 624,25 € je fyzicky kryté finančnými
prostriedkami obce podľa preukázateľných dokladov na základe kontroly účtovných
súvzťažností k 31.12.2021.
Na základe ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. sa z prebytku
vylučujú:
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky prijaté v predchádzajúcom
rozpočtovom roku vo výške 2 783,20 €,
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-

-

nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky školského stravovania
podľa § 140 - 141 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 1 818,91 €,
nevyčerpané prostriedky podľa osobitných predpisov t.z. podľa ustanovenia § 18
ods.2 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
v z.n.p. vo výške 4 317,75 € na fond prevádzky, údržby a opráv, ktoré je možné
použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z.n.p..

Zostatok finančných prostriedkov za rok 2021 po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených
prostriedkov podľa osobitných predpisov je vo výške 103 704,39 € (112 624,25 – 2 783,20 –
1 818,91 – 4 317,75).
Rezervný fond k 31.12.2021 vykazuje konečný zostatok vo výške 7 841,29 €.
Fond prevádzky, údržby a opráv k 31.12.2021 vykazuje konečný zostatok vo výške 6 478,63
€.
Na základe uvedených skutočností sa tvorí rezervný fond vo výške: 103 704,39 €

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového
roka, tento vedie na bežnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné
zastupiteľstvo.
Fond rezervný
Suma v €
117
017,90
ZS k 1.1.2021
Prírastky – z prebytku hospodárenia
119 367,30
Úbytky – použitie rezervného fondu
228 543,91
7 841,29
KZ k 31.12.2021
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva
Sociálny fond
Suma v €
ZS k 1.1.2021
270,76
Prírastky – povinný prídele 1,05 %
665,36
schválený prídel 0,95 %
601,99
Úbytky – regenerácia pracovnej sily
1000,00
príspevok na stravovanie
266,31
KZ k 31.12.2021
271,80
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2021

Skutočnosť
KZ k 31.12.2021

MAJETOK SPOLU:

2 602 662,63

2 762 933,32

Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu

2 362 299,13

2 626 435,98

3 249,61
2 120 015,14
239 034,38
239 004,36

2 719,01
2 384 682,59
239 034,38
135 051,18

63,34
238 941,02

563,23
134 487,95

1 359,14

1 446,16

ZS k 1.1.2021

Skutočnosť
KZ k 31.12.2021

Vlastné imanie a záväzky spolu

2 602 662,63

2 762 933,32

Vlastné imanie

1 610 727,94

1 679 245,97

z toho:
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia

1 610 727,94

1 610 727,94

430 461,70

518 709,04

1 700,00
12 207,42
376 898,17
27 842,11

1 648,00
2 783,20
362 191,64
24 643,55

z toho :

Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančný majetok
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.
Prechodné účty aktív

Časové rozlíšenie
PASÍVA
Názov

Záväzky
z toho :

Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
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Bankové úvery a ostatné prijaté výpomoci.

11 814,00
561 472,99

Časové rozlíšenie

127 442,65
564 978,31

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2021

Z toho v lehote
splatnosti

1 559,99
4 497,22
3 145,77
752,55
2 783,20
115 628,65
366 230,25
10 014,30

1 559,99
4 497,22
3 145,77
752,55
2 783,20
115 628,65
366 230,25
10 014,30

1 648,00
11 814,00
271,80
518 345,73

1 648,00
11 814,00
271,80
518 345,73

Z toho po lehote
splatnosti

Druh záväzkov voči:
dodávateľom (321)
zamestnancom (331)
poisťovniam (336)
daňovému úradu (342)
štátnemu rozpočtu (357)
bankám (461)
ŠFRB (479)
ost. záväzky – finančná
zábezpeka
- rezervy (323)
- NFV (273)
- záväzky zo SF (472)
Záväzky spolu k 31.12.2021
-

Obec nemá uzatvorenú lízingovú zmluvu.
Obec uzatvorila v roku 2021 zmluvu o úvere č. 0252/21/08787 s Československou obchodnou
bankou na rekonštrukciu chodníkov v obci. Úver je dlhodobý na desať rokov, s dobou
splatnosti do roku 2031, splátky úveru a splátky úrokov sú mesačné.

8. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a.
b.
c.
d.

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov 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.
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A.
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnických osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
Základná škola s materskou školou Plavecký Peter
Celkové náklady:
134 026,53 €
Celkové výnosy:
134 026,53 €
_________________________________________
Hospodársky výsledok :
0€
Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: v €
Poskytovateľ
dotácie

-1Okresný úrad,
odbor školstva,
Trnava
Okresný úrad,
odbor školstva,
Trnava
Okresný úrad,
odbor školstva,
Trnava
Okresný úrad,
odbor školstva,
Trnava
Okresný úrad,
odbor školstva,
Trnava
Okresný úrad,
Senica
Okresný úrad,
Senica
Okresný úrad,

Účelové určenie dotácie : uviesť
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Na BV pre školstvo

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
v roku 2021
-3-

48 752,00

Suma
použitých
finančných
prostriedkov
v roku 2021
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

48 752,00
0

Na vzdelávacie poukazy

506,00

506,00
0

Financovanie detí v MŠ
v predškolskom veku
Na učebnice

1 403,00

1 403,00
0

323,00

323,00
0

Na projekt „Múdre hranie“

500,00

500,00
0

Na matričnú činnosť
Na Regob
Na register adries

2 474,20

2 474,20

211,53

211,53

72,40

72,40

0
0
0

Senica
Okresný

úrad, Na testovanie COVID-19

25 940,00

25 940,00
0

Senica
ÚPSVaR,
Senica
MDVaRR,
Bratislava
Okresný úrad,
odbor
ŽP,
Trnava
Štatistický úrad

Na stravné

SR

obyvateľov

Dobrovoľná

Na materiálno-technické

3 159,60

3 159,60

Na miestne a účelové komunikácie

27,69

27,69

Na životné prostredie

62,81

62,81

0
0
0

Na sčítanie domov, bytov a

3 476,90

3 476,90
0

3 000,00

3 000,00

0

15

požiarna

vybavenie

ochrana SR
Ovocná farma
Nadácia SPP

Na kúpu hracieho prvku na
oddychovú zónu
Na oživenie a skvalitnenie
verejných priestorov

2 500,00

2 500,00

6 000,00

6 000,00

0
0

C.
Obec uzatvorila v roku 2021 zmluvy:
Nadácia SPP – zmluva na oživenie a skvalitnenie verejných priestorov vo výške 6 000,00 €.
D.
Obec v roku 2021 neposkytla dotáciu v súlade so VZN č. 2/2020 o poskytovaní dotácii.

V Plaveckom Petre dňa 16. februára 2022

................................................

.............................................

Jana Stachová – zodpovedná osoba
za vypracovanie

Mgr. Bartoňová – štatutárny orgán
starosta
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Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Petre
A) BERIE NA VEDOMIE
Rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2021
B) SCHVAĽUJE
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
C) SCHVAĽUJE
prebytok rozpočtu v sume 112 624,25 € istený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) a zistený podľa ustanovenia § 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 rozpočtovom roku 2021 nasledovne:
- z uvedeného zostatku sa vylučujú nevyčerpané prostriedky v sume 8 919,86 €
(2 783,20 € bežné výdavky – 1 818,91 € bežné výdavky školského stravovania
– 4 317,75 € fond prevádzky údržby a opráv).
D) SCHVAĽUJE
Prebytok rozpočtu vo výške 103 704,39 € 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 na:
tvorbu rezervného fondu vo výške = 103 704,39 €
E) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2021
F) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2021
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