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Záverečný účet obce  

a rozpočtové hospodárenie 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.  

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 06.12.2020 uznesením číslo 

036/2020. 

Rozpočet v roku 2021 bol upravovaný raz, obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2021  

uznesením č. 014/2021. 

 

Rozpočet obce k 31.12.2021  
 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 46 732 46 632 

z toho :   

Bežné príjmy 31 420,- 31 320,- 

Kapitálové príjmy 0 0 

Finančné príjmy 15 312 15 312 

   

Výdavky celkom 42 057,- 45 287,- 

z toho :   

Bežné výdavky 27 557,- 30787,- 

Kapitálové výdavky 14 500,- 14 500,- 

Finančné výdavky 0 0 

   

Rozpočet  obce 88 789,- 91 9

19,- 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 

 
Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

46 632,- 48 430,95 103,85 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 46 632,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume  

48 430,95 EUR, čo predstavuje  103,85% plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

31 320,- 33 118,95 105,74 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 31 320,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume  



                                                                      

33 118,95 EUR, čo predstavuje  105,74% plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

30 070,- 29 991,28 99,73 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 15 826,- EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 16 709,38 EUR. 

 

Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 12 750,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 12 240,40 EUR, čo je 

96 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 10 220,80 EUR, dane zo stavieb boli v sume 

2 019,60 EUR . 

 

Daň za psa 66,50,- €. 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 975,- € 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

1 200,- 985,81 82,15 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 1 100,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 930,- EUR, čo je 84,54 

% plnenie.  

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

100,- 55,81 56 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 100,- EUR, bol skutočný príjem vo výške 55,81 

EUR, čo predstavuje 56 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.  

 

2. Kapitálové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

0,- 0,- --- 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 0,-  

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

15 312,- 15 312,- 100 

Z rozpočtovaných finančných príjmov 15 312,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

15 312,- EUR, čo predstavuje  100 % plnenie.  



                                                                      

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 

 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

45 287,- 44 032,84 98,04 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 45 287,- EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 44 032,84 EUR, čo predstavuje 98,04 % čerpanie.  

 

1) Bežné výdavky:  

  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

30 787,- 27 339,04 88,80 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 30 787,- EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 

27 339,04 EUR, čo predstavuje  88,80 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných 16 500,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 10 938,92 EUR, 

čo je 66,29 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,  kontrolórky obce, 

zástupcu starostu obce.  

Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných  5 100,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 4 890,74 EUR, čo 

je 95,89 % čerpanie.  

Tovary a služby 
Z rozpočtovaných 8 667,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 10 923,25 EUR, čo 

je 126 % 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 520,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 586,13  EUR, čo 

predstavuje 112,71 % čerpanie. 

 

2) Kapitálové výdavky: 

  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

14 500,- 16 693,80 115,12 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 14 500,- EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 16 693,80 EUR, čo predstavuje 115,12 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

3) Výdavkové finančné operácie: 

  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

0 0 0 



                                                                      

 

Z rozpočtovaných finančných  výdavkov 0,- EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 

0,-EUR, čo predstavuje  0% čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou 

Záverečného účtu.  

 

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 
  

Bežné  príjmy spolu 33 118,95 

Bežné výdavky spolu 27 339,04 

Bežný rozpočet 5 779,91 

Kapitálové  príjmy spolu 0,- 

Kapitálové  výdavky spolu 16 693,80 

Kapitálový rozpočet  -16 693,80 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -10 913,89 

Vylúčenie z prebytku  0,- 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu  

Príjmy z finančných operácií 15 312,- 

Výdavky z finančných operácií 0,- 

Rozdiel finančných operácií 15 312,- 
PRÍJMY SPOLU   48 430,95 

VÝDAVKY SPOLU 44 032,84 

Hospodárenie obce  4 398,11 
Vylúčenie z prebytku  

Upravené hospodárenie obce 4 398,11 

 

       

Schodok rozpočtu roka 2021 v sume 10 913,89 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 bol v priebehu roka krytí 

príjmovými finančnými operáciami.   

 

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 účelovo viazané finančné prostriedky. Obec 

Mudrovce takéto k 31.12.2021 neeviduje. 

  

Na základe uvedeného Celkové upravené hospodárenie obce, po zapojení príjmových 

finančných operácií skončilo s prebytkom 4 398,11 € - tvorba rezervného fondu. 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) 

a sociálneho fondu 



                                                                      

 

 

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 19,57       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

                           213,58 

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

 

                - z finančných operácií  

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........       

- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........   

 

               - krytie schodku rozpočtu  

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2021 221,19       

 

 

Sociálny fond 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. Povinný prídel do SF obec 

odvádza na účet ZO SLOVES Valaliky. 

 

 

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   

Neobežný majetok spolu 138519,67 156 745,09 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 114 125,02 127 214,82 

Dlhodobý finančný majetok 24 394,65 24 394,65 

Obežný majetok spolu 16 009,60 5 135,62 

z toho :   

Zásoby   

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky    



                                                                      

Finančné účty  15 775,05 4 875,97 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie    

 

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 154 529,27 156 745,09 

Vlastné imanie  118 553,80 121 358,96 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  -1 517,72 3 448,35 

Záväzky 16 340,87 1 613,75 

z toho :   

Rezervy    

Zúčtovanie medzi subjektami VS 15 312,- 0 

Dlhodobé záväzky   

Krátkodobé záväzky 1924,02 1 613,75 

Bankové úvery a výpomoci   

Časové rozlíšenie 19 634,60 33 772,38 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021 

 

Obec k 31.12.2021 eviduje  záväzky: 

- voči dodávateľom                                                30,-     EUR 

- voči štátnemu rozpočtu                                          0,-     EUR 

- voči zamestnancom                                           891,33   EUR 

- voči poisťovniam a daňovému úradu                685,15   EUR 

Obec v roku 2021 nečerpala žiadne úvery a ani žiadne nesplácala. 

 

8. Hospodárenie príspevkových a rozpočtových organizácií 
 

Obec nemá zriadenú žiadnu príspevkovú ani rozpočtovú organizáciu. 

 

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám 

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

Obec v roku 2021 neposkytla žiadne dotácie.  



                                                                      

10. Podnikateľská činnosť 
 

Obec nemá založenú podnikateľskú činnosť. 

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči:  

 
a) štátnemu rozpočtu 

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. 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : 

školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

MF SR Kapit. výdavky – rekonštrukcia MK 14 500,- 14 500,- 0,- 

Štatistický 

úrad SR 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 812,- 812,- 0,- 

 

 

b) štátnym fondom 

Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce 

 

V roku 2021 obec netvorila programový rozpočet v zmysle §4 odseku 5 zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

13. Návrh uznesenia 
 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra 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  4 398,11 EUR. 
 

 

Vypracovala:                                                                Predkladá:  

Jarmila Jakabová         Ing. Iveta Horvatová  
 

 

V Mudrovciach dňa 07.06.2022 


