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Záverečný účet obce za rok 2021
1. Rozpočet obce na rok 2021
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2021.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpočet obce Závadka na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2020 uznesením č. 83-13/12-2020
Rozpočet bol zmenený Rozpočtovými opatreniami starostu obce č. 1-11/2021.
P. č.
rozpočtového
opatrenia

Dátum zmeny

Rozpočtové
opatrenie
v súlade s § 14
písm. a) / b) / c)

1/2021
2/2021
3/2021
4/2021
5/2021
6/2021
7/2021
8/2021
9/2021
10/2021
11/2021

07.05.2021
07.05.2021
07.05.2021
28.06.2021
01.07.2021
01.07.2021
31.07.2021
01.09.2021
01.09.2021
31.10.2021
31.10.2021

b)
b)
a)
b)
b)
a)
a)
b)
b)
a)
b)

Zmena
v príjmoch
v €

Zmena
vo výdavkoch
v €

18.640,46

17.582,95

815,65
21.940,42

815,65
18.092,97

10.650,45

10.650,45

Rozpočet obce k 31.12.2021

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové
hospodárenie obce

Schválený rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2021

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

432.732,00

500.818,13

489.853,96

97,81

431.732,00
1.000,00
0,00
432.732,00

431.574,40
1.000,00
68.243,73
500.818,13

421.370,23
240,00
68.243,73
387.087,56

97,64
24,00
100,00
77,29

383.772,00
48.960,00

409.314,36
91.503,77

344.127,04
42.960,52

84,07
46,95

0,00

0,00

+ 102.766,40
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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

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

432.732,00

500.818,13

489.853,96

97,81

Z rozpočtovaných celkových príjmov 432.732,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
500.818,13 EUR, čo predstavuje 97,81 % plnenie.
A. Príjmy obce
1. Bežné príjmy:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

431.732,00

431.574,40

421.370,23

97,64

Z rozpočtovaných bežných príjmov 431.574,40 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
421.370,23 EUR , čo predstavuje 97,64 % plnenie.

a) daňové príjmy:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

214.000,00
16.300,00
5.855,00

214.000,00
16.300,00
5.855,00

209.592,09
14.577,99
4.443,00

97,94
89,44
75,88

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 214. 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 209.592,09 EUR, čo predstavuje plnenie
na 97,94 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 16.300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 14.577,99 EUR, čo
predstavuje plnenie na 89,44 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 10.468,04 EUR, príjmy
dane zo stavieb boli v sume 4.109,65 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 14.577,99 EUR.
K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 4.197,41 EUR.
Daň za psa ......................................................................................................... 245,00 Eur
Daň za užívanie verejného priestranstva ........................................................
0,00 Eur
Daň za nevýherné hracie prístroje ..................................................................
0,00 Eur
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad ............................ 4 198,00 Eur
Poplatok za rozvoj ............................................................................................
0,00 Eur
Daň za dobývací priestor ….............................................................................
0,00 Eur
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b) nedaňové príjmy:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

2.182,00
8.375,00

2.581,07
8.524,80

2.391,78
6.071,84

92,67
71,23

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 2.581,07 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 2.391,78 EUR, čo je 92,67
% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 78,06 EUR, príjem z úhrad za
vydobyté nerasty v sume 399,07 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 114,65 EUR a príjem
z prenajatých objektov v sume 1.800,00 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 1.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 847,95 EUR, čo je 84,80
% plnenie.
222 – Pokuty a penále
Z rozpočtovaných 55,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0,00 EUR, čo je 0 %
plnenie.
223 – Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb
Z rozpočtovaných 4.369,80 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 2.584,77 EUR, čo je
59,15 % plnenie.
- poplatok za rozhlas …...........................................................................................
180,00 EUR
- poplatok za prenájom Kultúrnej miestnosti /HOSTINEC/, poplatok za prepožičanie
elektrického náradia, obradnú miestnosť v Dome smútku, prepožičanie elektrického
náradia …............................................................................................................... 1.725,33 EUR
- nájomné za hrobové miesta ….................................................................................. 253,00 EUR
- príjem od rodičov na stravu a réžiu pre deti v ZŠ …...............................................
169,80 EUR
- príjem za Materskú školu …....................................................................................
200,00 EUR
- príjem z predaja prebytočného majetku …..............................................................
56,64 EUR
229 – Príjem za odber podzemnej vody
Z rozpočtovaných 3.100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 2.639,12 EUR, čo
je 85,13 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:
Schválený
rozpočet

20,00
0,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

20,00
310,61

Skutočné
plnenie príjmov

0,00
310,61

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

100,00

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 310,61 EUR, bol skutočný príjem vo výške 310,61
EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
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d) prijaté bežné granty a transfery:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

185,000,00

183.982,92

183.982,92

100,00

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 183.982,92 EUR bol skutočný príjem vo výške
183.982,92 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté bežné granty a transfery:
Poskytovateľ dotácie

OÚ, odbor školstva, Košice
OÚ, odbor školstva, Košice
OÚ, odbor školstva, Košice
OÚ, odbor školstva, Košice
OÚ, odbor školstva, Košice
OÚ, odbor školstva, Košice
OÚ, odbor školstva, Košice
OÚ, odbor školstva, Košice
OÚ, odbor školstva, Košice
MV SR, Bratislava
MV SR, Bratislava
OÚ , odbor ŽP, Košice
ÚPSVaR, Sp. Nová Ves
ÚPSVaR, Sp. Nová Ves
ÚPSVaR, Sp. Nová Ves
Štatistický úrad SR, Košice

Suma
v EUR

140.632,00
989,00
1.338,00
10.160,00
3.900,00
944,00
500,00
1350,00
300,00
206,91
18,00
61,44
132,80
4.263,05
6.300,00
3.082,11

Účel

Poznámka

Normatívne finančné prostriedky
Dotácia na deti predškolského veku
Vzdelávacie poukazy
Asistent učiteľa
Sociálne znevýhodnené prostredie
Príspevok na učebnice
Príspevok na digitálnu technológiu - ZŠ
Príspevok – projekt SPOLU MÚDREJŠÍ
Rozvojový projekt MÚDRE HRANIE - MŠ

Prenesený výkon - REGOB
Dotácia na úseku adries
Prenesený výkon - ŽP
Dotácia na škol. potreby pre deti v HN
PnD – osobitný príjemca
Dotácia na stravu pre deti v ZŠ
Dotácia – Sčítanie obyvateľov

V roku 2021 obec prijala nasledovné bežné granty a transfery v súvislosti so šírením ochorenia
COVID - 19:
Poskytovateľ dotácie

OÚ, odbor školstva, Košice
OÚ, odbor školstva, Košice
OÚ, odbor CO, Gelnica

Suma v EUR

Účel

Poznámka

450,00 Dotácia na dezinf. prostr. - ZŠ
185,00 Dotácia na dezinf. prostr. - MŠ
8.845,00 Verifikácia výdavkov spojených s testovaním

a) Finančné prostriedky prijaté na úhradu výdavkov spojených s protiepidemiologickými
opatreniami boli použité v celkovej výške 635,00 Eur na zabezpečenie ochranných a
hygienických pomôcok v Základnej a Materskej škole
b) Finančné prostriedky v celkovej výške 8.845,00 Eur boli použité na úhradu výdavkov
spojených s testovaním v obci
Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.
.
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2. Kapitálové príjmy:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

1.000,00

1.000,00

240,00

24,00

.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Pre túto položku nemá účtovná jednotka v roku 2021 obsahovú náplň
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:
Z rozpočtovaných 1.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 240,00 EUR, čo je 24 %
plnenie.
Prijaté kapitálové granty a transfery:
Pre túto položku nemá účtovná jednotka v roku 2020 obsahovú náplň
3.

Príjmové finančné operácie:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné plnenie
finančných príjmov

% plnenia fin. príjmov
k rozpočtu po zmenách

0,00

68.243,73

68.243,73

100,00

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 68.243,73 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume 68.243,73 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
V roku 2021 nebol prijatý bankový úver.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 98-23/06-2021 zo dňa 23.06.2021 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 93.209,21 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 42.543,77 EUR. V roku
2021 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume.......... ….......................................... 19.803,17 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume .......................... 4.978,57 EUR
- nevyčerpané prostriedky z sociálneho fondu v sume …................................
918,22 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
B. Príjmy rozpočtových organizácií
Bežné príjmy:
Pre túto položku nemá účtovná jednotka v roku 2021 obsahovú náplň.
Kapitálové príjmy:
Pre túto položku nemá účtovná jednotka v roku 2021 obsahovú náplň.
Príjmové finančné operácie:
Pre túto položku nemá účtovná jednotka v roku 2021 obsahovú náplň.
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
čerpanie výdavkov

% čerpania výdavkov
k rozpočtu po zmenách

432.732,00

500.818,13

387.087,56

77,29

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 500.818,13 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
387.087,56 EUR, čo predstavuje 77,29 % čerpanie.
A. Výdavky obce

1. Bežné výdavky:
Funkčná klasifikácia

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
čerpanie výdavkov

% čerpania výdavkov
k rozpočtu po zmenách

610
620
630
640

182.652,00
66.317,00
126.903,00
7.900,00

178,556,54
66.137,02
158.012,80
6.608,00

165.795,70
59.215,32
112.633,10
6.482,92

92,85
89,53
71,28
98,11

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 409.314,36 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
344.127,04 EUR, čo predstavuje 84,07 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 178.556,54 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume
165.795,70 EUR, čo je 92,85 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
pracovníkov školstva.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 66.137,02 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
59.215,32EUR, čo je 89,53 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 158.012,80 EUR
bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
112.633,10 EUR, čo je 71,28 % 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.
a) Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 6.608,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v
sume
6.482,92 EUR, čo predstavuje 98,11 % čerpanie.
Výška dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2021 ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID - 19.
b) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
výpomocami

finančnými

Pre túto položku nemá účtovná jednotka v roku 2021 obsahovú náplň.
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2. Kapitálové výdavky:

Funkčná klasifikácia

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
čerpanie výdavkov

% čerpania výdavkov
k rozpočtu po zmenách

710

48.960,00

91.503,77

42.960,52

46,95

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 91.503,77 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 42.960,52 EUR, čo predstavuje 46,95 % čerpanie.

k 31.12.2021

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

1. Rekonštrukcia a modernizácia – KULTÚRNY DOM
Z rozpočtovaných 56.103,77 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 42.543,77 EUR , čo
predstavuje 75,83 % čerpanie.

3. Výdavkové finančné operácie:
Pre túto položku nemá účtovná jednotka v roku 2020 obsahovú náplň.

B. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Bežné výdavky:
Pre túto položku nemá účtovná jednotka v roku 2021 obsahovú náplň.
Kapitálové výdavky:
Pre túto položku nemá účtovná jednotka v roku 2021 obsahovú náplň.
.
Výdavkové finančné operácie:
Pre túto položku nemá účtovná jednotka v roku 2021 obsahovú náplň.
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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

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
421.370,23
421.370,23
0,00

344.127,04
344.127,04
0,00

+ 77.243,19
240,00
0,00
0,00

42.960,52

z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO

42.960,52
0,00

Kapitálový rozpočet

- 42.720,52

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku HČ
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií

PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Rozpočtové hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku HČ
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania
PČ)
Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver
Upravené rozpočtové hospodárenie obce

+ 34.522,67
- 18.118,89
0,00

+ 16.403,78
68.243,73
0,00

+ 68.243,73
0,00
0,00

+ 102.766,40
- 18.118,89
0,00
0,00

+ 84.647,51
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Prebytok rozpočtu v sume 34.522,67 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 18.118,89 EUR navrhujeme použiť na:
tvorbu rezervného fondu …................. 16.403,78 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 na
prenesený výkon v oblasti školstva v sume …..................................................... 13.577,00 EUR
- nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR na prenesený výkon v oblasti školstva – školské
stravovanie 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 …................................................................................................................... 2.121,50 EUR
- nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR účelovo určené na Sčítanie obyvateľov 1.057,86 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom
fonde (obec nemá zriadený samostatný bankový účet v banke)
v sume …............................................................................................................... 1.362,53 EUR

Zostatok finančných operácií v sume 68.243,73 EUR 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 upravený o nevyčerpané návratné zdroje financovania v sume 0,00 EUR,
navrhujeme použiť na :
tvorbu rezervného fondu …...............

68.243,73 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo
výške 84.647,51 EUR.
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4. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití
rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2021
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 98-23/06-2021 zo dňa 23.06.2021
rekonštrukcia – KULTÚRNY DOM v obci
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
21.907,29
0,00
0,00
71.301,92
42.543,77
0,00
0,00
50.665,44

Peňažný fond
Pre túto položku nemá účtovná jednotka v roku 2021 obsahovú náplň.
Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho
fondu upravujú Zásady na tvorbu a použitie sociálneho fondu v roku 2021.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2021
Prírastky - povinný prídel 1,05 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
1.108,49
1.348,64
0,00
0,00
935,00
0,00
0,00
159,60
1.362,53

Fond prevádzky, údržby a opráv
Pre túto položku nemá účtovná jednotka v roku 2021 obsahovú náplň.
Fond rozvoja bývania
Pre túto položku nemá účtovná jednotka v roku 2021 obsahovú náplň
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5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021

AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2021 v EUR
2.556.980,34
2.410.730,87

KZ k 31.12.2021 v EUR
2.575.186,36
2.387.860,31

0,00
2.324.370,49
86.360,38
145.182,35

0,00
2.301.499,93
86.360,38
185.938,64

765,07
0,00
0,00
13.870,62
130.546,66
0,00
0,00
1.067,12

753,72
0,00
0,00
17.441,19
167.743,73
0,00
0,00
1.387,41

ZS k 1.1.2021 v EUR
2.556.980,34
301.618,52

KZ k 31.12.2021 v EUR
2.575.186,36
375.100,23

0,00
0,00
301.618,52
46.689,21

0,00
0,00
375.100,23
43.038,51

0,00
25.016,19
1.108,49
20.564,53
0,00
2.208.672,61

0,00
15.891,65
1.362,53
25.784,33
0,00
2.157.047,62

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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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

Druh záväzkov voči:
dodávateľom
zamestnancom
poisťovniam
daňovému úradu
štátnemu rozpočtu
bankám
štátnym fondom
ostatné záväzky
iné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2021

z toho v lehote splatnosti

5.532,48
11.252,78
7.156,90
1.842,17
15.891,65
0,00
0,00
1.362,53
0,00
43.038,51

5.532,48
11.252,78
7.156,90
1.842,17
15.891,65
0,00
0,00
1.362,53
0,00
43.038,51

z toho po lehote splatnosti

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2021
Pre túto položku nemá účtovná jednotka v roku 2021 obsahovú náplň

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Pre túto položku nemá účtovná jednotka v roku 2021 obsahovú náplň

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Pre túto položku nemá účtovná jednotka v roku 2021 obsahovú náplň

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Pre túto položku nemá účtovná jednotka v roku 2020 obsahovú náplň

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 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 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-

Pre túto položku nemá účtovná jednotka za rok 2021 obsahovú náplň

-

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-

Pre túto položku nemá účtovná jednotka za rok 2021 obsahovú náplň

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

prostriedky zriaďovateľa
Príspevková organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

Pre túto položku nemá účtovná jednotka za rok 2021 obsahovú náplň

-

prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Príspevková organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

Pre túto položku nemá účtovná jednotka za rok 2021 obsahovú náplň
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-

prostriedky vlastné
Príspevková organizácia

Vlastné finančné
prostriedky
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

Pre túto položku nemá účtovná jednotka za rok 2021 obsahovú náplň

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická osoba

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

Pre túto položku nemá účtovná jednotka za rok 2021 obsahovú náplň

b)

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

-1-

OÚ, odbor školstva, Košice
OÚ, odbor školstva, Košice

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )
-5-

Normatívne finančné prostriedky
Dotácia na deti predškolského
veku
Vzdelávacie poukazy
Asistent učiteľa
Sociálne znevýhodnené prostredie
Príspevok na učebnice
Príspevok na digitálnu technológiu
- ZŠ
Príspevok – projekt SPOLU
MÚDREJŠÍ

140.632,00
989,00

140.632,00
989,00

13.577,00
0,00

1.338,00
10.160,00
3.900,00
944,00
500,00

1.338,00
10.160,00
3.900,00
944,00
500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1350,00

1350,00

0,00

OÚ, odbor školstva, Košice

Rozvojový projekt MÚDRE HRANIE MŠ

300,00

300,00

0,00

MV SR, Bratislava
MV SR, Bratislava
OÚ , odbor ŽP, Košice
ÚPSVaR, Sp. Nová Ves

Prenesený výkon - REGOB
Dotácia na úseku adries
Prenesený výkon - ŽP
Dotácia na škol. potreby pre deti v
HN
PnD – osobitný príjemca
Dotácia na stravu pre deti v ZŠ
Dotácia – Sčítanie obyvateľov
Dotácia na dezinf. prostr. - ZŠ
Dotácia na dezinf. prostr. - MŠ
Verifikácia výdavkov spojených s
testovaním

206,91
18,00
61,44
132,80

206,91
18,00
61,44
132,80

0,00
0,00
0,00
0,00

4.263,05
6.300,00
3.082,11
450,00
185,00
8.845,00

4.263,05
6.300,00
3.082,11
450,00
185,00
8.845,00

0,00
2.121,50
1.057,86
0,00
0,00
0,00

OÚ, odbor školstva, Košice
OÚ, odbor školstva, Košice
OÚ, odbor školstva, Košice
OÚ, odbor školstva, Košice
OÚ, odbor školstva, Košice
OÚ, odbor školstva, Košice

ÚPSVaR, Sp. Nová Ves
ÚPSVaR, Sp. Nová Ves
Štatistický úrad SR, Košice
OÚ, odbor školstva, Košice
OÚ, odbor školstva, Košice
OÚ, odbor CO, Gelnica
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c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

0,--

0,--

0,--

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

0,--

0,--

0,--

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

0,--

0,--

0,--

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

0,--

0,--

0,--

Obec

-4-

-4-

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

VÚC

-4-

-4-

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Účtovná jednotka v účtovnom roku 2021 neuplatňovala programy v rozpočte obce.

13. Návrh uznesenia:
Uznesenie č. ….............
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu
za rok 2021.
Uznesenie č. ….............
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad – s výhradou
2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 84.647,51
EUR.
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3. Tvorba a použitie peňažných fondov konkrétne:
a) počiatočný stav
: 50.665,44 EUR
b) tvorba z prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2021 : 84.647,51 EUR
c) konečný stav
: 135.312,95 EUR
4. Hospodársky výsledok – zisk za rok 2021 vo výške 73.481,71 EUR so sledovaním na účte 428 Ú
21 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia za rok 2021.
:

Vypracovala: Viera Drabová
V Závadke, dňa 16.05.2022

1

