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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 prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2020 uznesením č.47/2021.
Zmeny rozpočtu:
-

prvá zmena schválená dňa
druhá zmena schválená dňa
tretia zmena schválená dňa
štvrtá zmena schválená dňa

10.3.2021 uznesením č. 5/2021
9.6.2021 uznesením č. 16/2021
31.8.2021 uznesením č. 34/2021
15.12.2021 uznesením č. 67/2021

Rozpočet obce k 31.12.2021

1 978 580,23

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
2 579 870,22

1 852 154,51
11 700,00
65 825,72
48 900,00
1 934 703,12

2 122 437,28
285 468,98
108 157,99
63 805,97
2 578 980,84

663 457,67
5 000,00
67 880,45
1 198 365,00
43 877,11

800 483,19
434 370,20
81 140,45
1 262 987,00
889,38

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Hospodárenie obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 v EUR
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2021
% plnenia
2021 po poslednej zmene
2 516 064,25
2 435 060,44
96,78
Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 516 064,25 eur za obec bol skutočný príjem
k 31.12.2021 v sume 2 435 060,44 eur, čo predstavuje 96,78 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2021
% plnenia
2021 po poslednej zmene
2 122 437,28
2 107 259,19
99,29
Z rozpočtovaných bežných príjmov za obec v sume 2 122 437,28 eur bol skutočný príjem
k 31.12.2021 v sume 2 107 259,19 eur, čo predstavuje 99,29 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
1 088 715,91

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

1 087 699,61

99,91

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Pri schvaľovaní rozpočtu z predpokladanej finančnej čiastky v sume 722 960,00 eur z výnosu
dane z príjmov boli k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 775 163,52 eur,
čo predstavuje plnenie na 107,22 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 216 322,39 eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 216 322,39 eur, čo
predstavuje plnenie na 100 %.
Príjmy dane z pozemkov boli v sume 147 302,99 eur,
Príjmy dane zo stavieb boli v sume 67 811,80 eur,
Príjmy dane z bytov boli v sume 1 207,60 eur.
K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky k dani z nehnuteľnosti v sume 5 750,68 eur.
Daň za psa bola zaplatená v sume
1 384,00 eur
Daň za zábavné hracie prístroje
109,29 eur
Daň za predajné automaty
450,00 eur
Daň za užívanie verejného priestranstva 867,00 eur
Daň za zber a prepravu tuhého komunálneho odpadu a drobný stavebný odpad bola inkasovaná
v sume 87 325,80 eur.
Samostatnú položku tvorí sankčný úrok, ktorý bol zinkasovaný v sume 6 077,61 eur. Sú to
sankcie uložené v daňovom konaní.
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b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej
zmene
60 474,54

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

57 436,37

94,98

Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 51 663,04 eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 48 624,87 eur, čo je
94,12 % plnenie.
Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 5 513,04 eur
a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 43 111,83 eur.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 8 811,50 eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 8 811,50 eur, čo je
100 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy :
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
68 783,60

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

64 564,27

93,87

Medzi iné nedaňové príjmy patria príjmy z poplatkov a platby z nepriemyselnej činnosti.
Boli rozpočtované vo výške 68 783,60 eur, skutočné plnenie v sume 64 564,27 eur, čo je
93,87%.
Najvyššiu časť týchto poplatkov tvoria platby za vývoz žumpy v sume 40 241,88 eur, platby za
vodné a stočné v sume 17 294,07 eur, cintorínske poplatky v sume 2 408,79 eur.
Medzi iné nedaňové príjmy patria príjmy z dobropisov, vratiek a náhrad poistného plnenia, boli
rozpočtované v sume 2 604,43 eur skutočný príjem bol v sume 2 553,23 eur.
d) Prijaté granty a transfery :
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
904 463,23

Skutočnosť k 31.12.2021
897 558,94

% plnenia
99,24

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 904 463,23 eur bol skutočný príjem vo výške
897 558,94 eur, čo predstavuje 99,24 % plnenie.
Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. Transfery zo
štátneho rozpočtu SR sú uvedené v časti
11 Záverečného účtu – Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu a štátnym
fondom.

5

2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
285 468,98

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

285 468,98

100

Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 150 000,00 eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 150 000,00 eur, čo
je 100 % plnenie.
Príjem z predaja budovy bol vo výške 150 000,00 eur.
Príjem z predaja pozemkov
Z rozpočtovaných 11 700,00 eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 11 700,00 eur, čo
predstavuje 100,00 % plnenie.

Granty a transfery
Z rozpočtovaných 123 768,98 eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 123 768,98 eur, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Environmentálny fond
Slovenský futbalový zväz
Klaster regionálneho rozvoja

Suma v EUR
109 768,98
11 000,00
3 000,00

Účel
Zateplenie budovy Obecného úradu
Rekonštrukcia tribúny
Rekonštrukcia pamiatky

Kapitálové transfery boli poskytnuté vo výške 123 768,98 a boli použité v súlade s účelom
poskytnutia v roku 2021.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
108 157,99

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

42 332,27

39,14

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 108 157,99 eur bol skutočný príjem
k 31.12.2021 v sume 42 332,27 eur, čo predstavuje 39,14 % plnenie. Skutočné plnenie
predstavuje prevod nevyčerpanej dotácie na stravu z r. 2020 na čerpanie do r.2021 v sume
27 607,35 eur a čerpanie úveru na vybudovanie Zdravotného strediska v sume 14 724,92 eur.
.
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4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
63 805,97

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

63 805,97

100,00

Bežné rozpočtované príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
Materská škola

45 965,82 eur
17 840,15 eur

Na celkových príjmoch sa podieľali najmä príjmy od rodičov detí materskej školy na potraviny
a réžiu v školskej jedálni, poplatky od rodičov za návštevu detí v materskej škole, školskom
klube, prenájom telocvične.
Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2021
0,00

% plnenia
0,00

Príjmové finančné operácie.
Základná škola nemala v príjme príjmové finančné operácie.
Materská škola nemala v príjme príjmové finančné operácie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
1 315 993,84

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

1 208 099,47

91,80

Z rozpočtovaných celkových výdavkov obce 1 315 993,84 eur bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2021 v sume 1 208 099,47 eur, čo predstavuje 91,80 % čerpanie.
1.Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
800 483,19

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

742 525,68

92,76

Medzi významné položky bežného rozpočtu patria:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 233 787,44 eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 231 179,27 eur,
čo je 98,88 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, verejnej zelene,
čističky odpadových vôd, pohrebníctvo, knižnice, hlavného kontrolóra, poslancov obecného
zastupiteľstva a stavebného úradu.
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Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 83 293,52 eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 80 995,63 eur, čo
je 97,24 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 454 478,36 eur bolo k 31.12.2021 skutočne čerpané 402 412,08 eur, čo je
88,54 % 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.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 19 773,00 eur bolo
predstavuje 95,02 % čerpanie.

k 31.12.2021 skutočne čerpané 18787,83 eur, čo

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 9 150,87 eur bolo k 31.12.2021 skutočné čerpanie v sume 9150,87 eur, čo
predstavuje 100 % .
2) Kapitálové výdavky :
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej úprave
434 370,20

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

384 433,34

88,50

Medzi skutočné čerpanie kapitálového rozpočtu patria tieto položky :
-

nábytok a vybavenie obecného úradu
9 375,00
stany do obce
3 648,12
zabezpečovacie zariadenie
2 334,24
projektová dokumentácia zdr.stredisko
2 100,00
výstavba zdravotného strediska
90 266,79
úhrada časti rekonštrukcie pavilonu MŠ
26 000,00
rekonštrukcia tribúny s úhrad. a dotácie
20 424,72
projektová dokumentácia zatepl. obec. úradu
8 640,00
stavebný dozor zatepl. obec. úradu
8 333,00
úhrady na zateplenie budovy obecného úradu
203 265,27
rekonštrukcia sakrálnej pamiatky
3 000,00
splatenie základného imania – sociálny podnik
5 000,00
vrátenie nevyčerpanej dotácie na kamerový systém
186,20
nákup prevádzkového stroja na verejnú zeleň
1 860,00

3) Výdavkové finančné operácie :
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
81 140,45

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

81 140,45

100,00
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Výdavkové finančné operácie predstavujú 68 820,00 eur na splátku istiny dlhodobého úveru
v banke, 12 320,45 eur splátka istiny úveru ŠFRB.
4) Výdavky rozpočtových organizácií obce RO s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky Materská škola
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
289 612,28

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

289 585,56

99,99

Medzi významné položky bežného rozpočtu patria:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 178 212,85 eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 178 212,85 eur,
čo je 100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov materskej školy.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 61 462,12 eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 61 462,12 eur, čo
je 100,00 % čerpanie. Patria sem odvody do poisťovní za Materskú školu.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 49 478,33 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 49 478,33 eur, čo
je 100 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky za energie, tovary a služby materskej školy.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 458,98 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 432,26 eur, čo
predstavuje 94,18 % čerpanie v materskej škole.
Bežné výdavky Základná škola
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
973 374,72

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

973 346,86

99,99

Medzi významné položky bežného rozpočtu patria:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 605 606,55 eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 605 606,55 eur,
čo je 100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov základnej školy.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 222 056,29 eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 222 056,29 eur,
čo je 100,00 % čerpanie. Patria sem odvody do poisťovní za Základnú školu.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 139 938,06 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 139 910,20 eur,
čo je 99,98 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky za energie, tovary a služby základnej školy.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 5 773,82 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 5 773,82 eur, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie v základnej škole.
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Materská škola
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2021
0

% čerpania
0,00

Základná škola
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2021
0

% čerpania
0,00

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 bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2021
2 171 065,16
2 107 259,19
63 805,97
2 005 458,10
742 525,68
1 262 932,42
+165 607,06
285 468,98
285 468,98
0
384 433,34
384 433,34
0
-98 964,36
66 642,70

Vylúčenie z prebytku

43 069,74

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

23 572,96
42 332,27
42 332,27
0
81 140,45
81 140,45
0

Príjmové finančné operácie spolu
Z toho: obec
RO
Výdavkové finančné operácie
Z toho: obec
RO
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce prebytok
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

- 38 808,18
2 498 866,41
2 471 031,89
+ 27 834,52
- 43 069,74
- 15 235,22
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Prebytok rozpočtu v sume 23 572,96 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 :
- vysporiadanie zostatku finančných operácií 23 572,96 EUR
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 3 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 15 235,22 EUR, bol vysporiadaný z :
- rezervného fondu
15 235,22 EUR

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely
tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods.3 písm. a/ a b/
citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú:
-

-

nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 2 977,14 EUR na SODB 2021
nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné
a réžiu 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 39 457,60 EUR pre
Základná školu a Materskú školu
nevyčerpané prostriedky Základná škola NFP dopravné v sume 635 ,- EUR

Všetky tieto prostriedky je možné použiť v ďalšom rozpočtovom roku v súlade s ustanovením §
8 odsek 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5. Tvorba a použitie prostriedkov 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. Rezervný fond nie je vedený na
samostatnom účte.
Evidencia rezervného fondu za
rok 2021
Začiatočný stav k 1.1.2021
Tvorba

Účel
Záverečný účet 2020
Úprava príjmov ZU 2020

Suma v Eur
119 518,82
36 607,04
-30 567,33

Použitie Rezervného fondu:
Záverečný účet 2019
Konečný zostatok k 31.12.2021

53 693,10
71 865,43
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Rezervný fond bol za rok 2020 znížený o úpravu príjmov pre ZŠ na udržanie zamestnanosti
v období pandémie COVID o 30 567,33 EUR.

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. v z.n.p.
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2021

Suma v eur
1 940,49

Prírastky - povinný prídel – 1 %
ďalší prídel 0,05% zo súhrnu hrubých platov

1 666,33

Úbytky - stravné lístky

760,22

KZ k 31.12.2021

2 846,60

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec je vlastníkom bytového domu s 13 nájomnými bytmi v obci Pusté Úľany Hlavná 208/159,
925 28 Pusté Úľany. Na základe Zmluvy o výkone správy domu č. 04/2017 správcom bytového
domu je FINAL BA, s.r.o. IČO:31414605, Estónska 3/A, 821 06 Bratislava. Správca bytového
domu na základe tejto Zmluvy vytvára fond prevádzky, údržby a opráv.

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2021 v eur

KZ k 31.12.2021 v eur

Majetok spolu

6 027 452,61

9 534 794,34

Neobežný majetok spolu

5 919 265,42

5 934 798,79

26 612,70

18 057,70

Dlhodobý hmotný majetok

5 596 937,39

5 616 025,76

Dlhodobý finančný majetok

295 715,33

295 175,33

Obežný majetok spolu

105 142,77

106 259,41

Zásoby

3 368,50

3 488,90

Zúčtovanie medzi subjektami VS

30 892,92

28 350,21

0

0

z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho:

Dlhodobé pohľadávky
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Krátkodobé pohľadávky

7 626,73

10 616,61

Finančné účty

63 254,62

63 803,69

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

3 044,42

3 726,29

ZS k 1.1.2021 v eur

KZ k 31.12.2021 v eur

Vlastné imanie a záväzky spolu

6 027 452,61

6 044 784,49

Vlastné imanie

3 105 555,79

3 113 466,95

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

Výsledok hospodárenia

3 105 555,79

3 113 466,95

Záväzky z toho:

1 420 246,16

1 388 596,41

Rezervy

1 080,00

1 080,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

27 421,95

43 069,74

Dlhodobé záväzky

383 459,10

371 819,47

Krátkodobé záväzky

104 510,03

122 947,20

Bankové úvery a výpomoci

903 775,08

849 680,00

1 501 650,66

1 542 721,13

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho:

Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
Stav záväzkov k 31.12.2021 v eur
Druh záväzku
Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám

Záväzky
Z toho v lehote
celkom
splatnosti
k 31.12.20201
0,00 eur
70 756,69
70 756,69
10
14 025,81
586,12 eur
14 586,12
9 154,97
0,00 eur
9 154,97
82107,44
387,34 eur
2 387,34
0
0
849 680,00
849 680,00

Z toho
po lehote
splatnosti
0
0
0
0
0
0
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- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2021

365 500,59
76 530,07
1 388 596,41

365 500,59
76 530,07
1 388 596,41

0
0
0

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

Byty

416 980,00

12 320,45

3 773,59

365 500,59

2047

SZRB

Trhovisko

260 000,00

18 000,00

1 153,85

198 500,00

2031

SZRB

Zdr.stredisko

720 000,00

50 820,00

4 223,43

669 180,00

2035

Obec uzatvorila v roku 2017 Zmluvu o úvere so Štátnym fondom rozvoja bývania na výstavbu
obecnej bytovky. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r.2047, splátky istiny a úrokov sú
mesačné.
Obec uzatvorila v roku 2017 Zmluvu o úvere so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou na
vybudovanie námestia s príležitostným trhom a na sanáciu budov. Úver je dlhodobý so
splatnosťou do roku 2031, splátky istiny a úrokov sú mesačné.
Obec uzatvorila v roku 2020 Zmluvu o úvere so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou na
vybudovanie Zdravotného strediska Výška poskytnutého úveru je 720 000,00 eur. Úver je
dlhodobý so splatnosťou do roku 2035, splátky istiny a úrokov sú mesačné.

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.
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a/ Výpočet podľa § 17 ods. 6 písm. a/:
Text
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočítava do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021
Zostatok istiny k 31.12.2021
849 680,00

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2020
1 995 928,07

Suma v eur
1 919 544,78
76 383,29
1 995 928,07
849 680,00
365 500,59
1 215 180,59
365 500,59
365 500,59
849 680,00

§ 17 ods. 6 písm. a/
42,57 %

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
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie z MF SR
- účelovo určené peňažné dary
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2020
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12
k 31.12.20201s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821 005
- 821 007
- 651 002
- 651 003
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2021

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2020

Suma v eur
1 919 544,78
76 383,29
1 995 928,07
773 019,18
0,00
0,00
1 222 908,89

68 820,00
12 320,45
5 377,28
3 773,59
90 291,32

§ 17 ods. 6 písm. b/
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90 291,32

1 222 908,89

7,38 %

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. 1/2021 o podmienkach poskytovania
dotácií z rozpočtu obce neziskovým organizáciám, združeniam a spolkom na podporu všeobecne
prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Výška poskytnutých dotácií bola v roku 2021 ovplyvnená pandémiou COVID – 19 a krátená na
základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva pri schvaľovaní rozpočtu.
Žiadateľ dotácie:
Účelové určenie dotácie :
na bežné výdavky
-1-

Obecný futbalový klub Pusté Úľany
Pro Fudemus -nezisková org. Pusté Úľany
VETROLOM poľovnícke združ. Pusté Úľany
Matica slovenská MO Pusté Úľany
Slov.zväz zdravotne postihnutých Pusté Úľany
Prútnik poľovnícky spolok, Pusté Úľany
Slovenský zväz záhradkárov ZO Pusté Úľany
Úľanská mokraď

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

10 000 eur
600 eur
750 eur
1 000 eur
1 000 eur
750 eur
500 eur
450 eur

10 000 eur
600 eur
750 eur
1 000 eur
1 000 eur
750 eur
500 eur
450 eur

0
0
0
0
0
0
0
0

-4-

K 31.12.2021 boli dotácie zúčtované.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
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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 v eur

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov v eur

Rozdiel

198 000,00
14 909,00
260 520,00
8 227,87

197 972,14
14 909,00
260 493,28
8 227,87

27,86
0
26,72
0

Základná škola
Vlastné prostriedky Zš
Materská škola
Vlastné prostriedky Mš

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy zo ŠR na bežné výdavky
Rozpočtová organizácia

ZŠ -prenes. kompetencie
ZŠ - dopravné
ZŠ vzdelávacie poukazy
ZŠ, Mš stravné ÚPSVAR
ZŠ príspevok na asistentov učiteľov
MŠ 5 ročné deti
ZŠ SZP
ZŠ príspevok na učebnice
ZŠ lyžiarsky kurz
ZŠ škola v prírode
ZŠ ľpecifiká
ZŠ projekt predškoláci

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov eur

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
eur

Rozdiel
Eur

709 092
4 093,20
10 061
52 636,80
0
7 468
700
5 897
5 250
0
5 690
9 976

709 092
3 458,20
10 061
13 179,20
0
7 468
700
5 897
5 250
0
5 690
9 976

0
635
0
39 457,60
0
0
0
0
0
0
0
0

Nevyčerpané finančné prostriedky na stravu detí v Mš a Zš v sume 39 457,60 eur boli vrátené
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta.
Nevyčerpané finančné prostriedky 635 eur na dopravu žiakov boli presunuté na čerpanie v roku
2022.
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

Účelové určenie grantu,
transferu - bežné výdavky

-1-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov v
eur
-4-

2 474,20

2 474,20

0

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
v eur

-2-

-5-

Ministerstvo vnútra

Matrika

Ministerstvo vnútra

Register obyvateľstva

595,98

595,98

0

Ministerstvo vnútra

Register adries

53,20

53,20

0

MDV a RR SR

Stavebný poriadok

2 340,21

2 340,21

0

MDV a RR SR

Miestne komunikácie

78,02

78,02

0

Ministerstvo

Životné prostredie

177,00

177,00

0

8 359,14

5 382

2 977,14

životného prostredia
Ministerstvo vnútra

SODB 2021

Ministerstvo vnútra

Testovanie COVID

57 450

57 450

0

Ministerstvo vnútra

Voľby 2020

719,50

719,50

0

Klaster reg.rozvoja

Rekonštrukcia sochy

3 000

3 000

0

SFZ

Rekonštrukcia tribúny

11 000

11 000

0

Nevyčerpané finančné prostriedky v sume 2 977,14 eur, na SODB 2021, budú vrátené v roku
2022,
c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Zmluvu s Environmentálnym fondom o poskytnutí dotácie na Zateplenie budovy Obecného
úradu bola v roku 2021 čerpaná vo výške 110 308,06 Eur.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec
Abrahám-spoločný
hasičský zbor
Spoločný stavebný úrad

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov

Suma skutočne použitých
finančných prostriedkov

Rozdiel

890,00 eur

890,00 eur

0

24 891,39 eur

10 558,13 eur

14 333,26
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Na základe Dodatku č.2 k zmluve o zriadení spoločnej úradovne zo dňa 1.1.2021 bolo určené
sídlo v Pustých Úľanoch a účastníkmi sú obce Pusté Úľany, Abrahám, Hoste a Malá Mača
Spoločný stavebný úrad hospodáril v roku 2021 s prebytkom 14 333,26 eur.
K 31.12.2021 bolo spracované vyúčtovanie za rok 2021 za jednotlivé obce na základe prepočtu
podľa počtu obyvateľov k 31.12.2021 .
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC v roku 2021 neposkytla obci finančný príspevok.
12.Hodnotenie plnenia programov obce
Obec nemá programový rozpočet /počet obyvateľov do 2 000/. Obecné zastupiteľstvo
prerokovalo a schválilo uznesením č. 151/2014 zo dňa 8.10.2014 predkladanie rozpočtov na
ďalšie roky bez programovej štruktúry.
13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu
za rok 2021.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia vo výške
15 235,22 EUR.
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