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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 vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2020
63/12/2020
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
- prvá zmena schválená dňa 25.08.2021
uznesením č. 37/08/2021
- druhá zmena schválená dňa 14.12.2021
uznesením č. 61/12/2021.
Rozpočet obce k 31.12.2021

79 020,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
224 800,00

79 020,00
0
0
79 020,00

94 000,00
100 800,00
30 000,00
224 800,00

79 020,00
0
0

99 000,00
125 800,00
0

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
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uznesením č.

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Rozpočet na rok 2021
224 800,00

Skutočnosť k 31.12.2021
255 335,65

Z rozpočtovaných celkových príjmov 224 800,00
v sume 255 335,65 EUR, čo predstavuje 113,58

% plnenia
113,58

EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021
% plnenie.

1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2021
94 000,00

Skutočnosť k 31.12.2021
96 502,39

% plnenia
102,66

Z rozpočtovaných bežných príjmov 94 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
96 502,39 EUR, čo predstavuje 102,66 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2021
Skutočnosť k 31.12.2021
% plnenia
74 903,08
99,06
75 610 ,00
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 60 000 ,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 58 730,96 EUR, čo predstavuje
plnenie na 97 ,88 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 11 730,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 12 238,45 EUR,
čo je 104 ,35 % plnenie . Príjmy dane z pozemkov boli v sume 9 537,78
EUR, dane zo
stavieb boli v sume 2 670,84 EUR a dane z bytov boli v sume 29,83 EUR.
K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 2 046,29 EUR.
Daň za psa : rozpočet 280 ,00 € , skutočnosť 318 ,00 €.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad :rozpočet 3 600,00 €, skutočnosť
3 615 ,67 €.
K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky za komunálny odpad v sume 614,50 EUR
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2021
3 310,00

Skutočnosť k 31.12.2021
5388,17

% plnenia
162,78

Príjmy z prenájmu
Z rozpočtovaných 1 750 ,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 2 711,67 EUR,
čo je 154,95
% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov v sume 2 609,55 prenájom pozemkov 100,12 EUR a prenajatých strojov a prístrojov
v sume 2,00 EUR.
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných
720,00
EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 753,00
EUR, čo je 104,58 % plnenie. Sú to správne poplatky v sume 315,80
EUR, poplatok za
MR 68,00 EUR, kopírovanie 27,60 EUR, predaj /kuka nádoby/ 138,60 EUR, za odovzdaný
elektroodpad 33,00 EUR, za cyklickú údržbu potoka 170 ,00 EUR .
Iné nedaňové príjmy:
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov
840 ,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
1 923,50
EUR, čo je 228,99 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy : pokuty a penále – 870,00 za stravné –
674,95 EUR, úroky v bankách – 1,50 EUR, príjmy z dobropisov – 333,37 EUR /preplatok
energie/ príjmy z vratiek – 43,68 / VzP/
d)
Prijaté granty a transfery
Rozpočet na rok 2021
Skutočnosť k 31.12.2021
% plnenia
16 211,14
107,50
15 080,00
Z rozpočtovaných grantov a transferov 15 080 ,00 EUR bol skutočný príjem vo výške
16 211,14 EUR, čo predstavuje 107,50 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR
99,84
127,50
2 281,89
3 433,89
5 965,00
4 303,02

Ministerstvo vnútra SR

Úrad práce, soc. vecí a rodiny
Štatistický úrad SR
Úrad práce, soc. vecí a rodiny
Ministerstvo vnútra SR
Slovenská agentúra životného
prostredia

Účel
REGOB,register adries
osobitný príjemca – rodinné príd.
SODB 2021
NP-50j
Celoplošné testovanie COVID -19
Komunitná včelnica v obci
Rovňany

Granty a transfery boli účelovo dané a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2021
100 800,00

Skutočnosť k 31.12.2021
158 833,26

% plnenia
157,57

Granty a transfery
Z rozpočtovaných 100 800 ,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021
EUR, čo predstavuje 157,57 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Environmentálny fond
Minister. inv.,reg.rozvoja a inf.SR
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v sume 158 833,26

Suma v EUR
Účel
100 794 ,00 Intenzifikácia ČOV Rovňany
58 039,26 Rekonštrukcia miestnej komunik.

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2021
30 000,00

Skutočnosť k 31.12.2021
0

% plnenia
0

Z plánovaných 30 000,00 € neboli čerpané žiadne prostriedky, nakoľko v roku 2021 sa
plánované práce na projekte „Intenzifikácia ČOV Rovňany“ neuskutočnili.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Rozpočet na rok 2021
224 800,00

Skutočnosť k 31.12.2021
95 570,76

% čerpania
42,52

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 224 800 , 00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 95 570,76
EUR, čo predstavuje 45,52
% čerpanie, nakoľko dotácie na
Intenzifikáciu ČOV a rekonštrukciu ČOV neboli čerpané, práce sa neuskutočnili a prostriedky
boli presunuté do roku 2022.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2021
99 000,00

Skutočnosť k 31.12.2021
90 138,11

% čerpania
91,05

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 99 000 ,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 90 138,11 EUR, čo predstavuje 91,05
% 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 32 470 ,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 33 173,69
EUR, čo je 102,16
% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ /starostka,
kontrolórka, pracovník obce , dohodári, poslanci /
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 10 380 ,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 11 430,59
EUR, čo je 113,04 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 41 070,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 29 322,69
EUR, čo je 71,39
% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky , ako sú cestovné náhrady,
reprezentačné, energie, vodné, materiál, dopravné, poskytnuté služby, rutinná a štandardná
údržba majetku obce.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 15 080,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 16 211,14
EUR, čo predstavuje 107,50 % čerpanie.
Bežné transfery boli čerpané nasledovne:
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MOM – testovanie COVID-19 bolo čerpané v sume 5965,00 EUR – prostriedky na náhrady pre
zdravotníkov a administratívnych pracovníkov, všeobecný materiál – dezinfekcia, ochranné
pomôcky, energie, likvidáciu odpadu, poistné.
Osobitný príjemca – RP – 127,50 EUR
SODB – prostriedky čerpané v sume 2 281,89 EUR – odmeny, poistné a odvody do sociálnej
poisťovne, energie, všeobecný materiál, poštovné a telefón, výpočtová technika.
REGOB a register adries – čerpanie v sume 99,84 EUR na kancelárske potreby, známky,
telefón.
Komunitná včelnica – čerpanie v sume 4303,02 EUR na materiál.
Mzdy a odvody – projekt 50j/ÚPSVaR/ - čerpanie v sume 3433,89 EUR
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2021
125 800,00

Skutočnosť k 31.12.2021
5 432,65

% čerpania
4,32

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 125 800,00
EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.20201v sume 5 532,60
EUR, čo predstavuje 4,32 % plnenie. Plánované kapitálový
výdavky neboli dočerpané z dôvodu neprevedenia prác spojených s intenzifikáciou ČOV
Rovňany.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2021
Skutočnosť k 31.12.2021
0
0

% čerpania
0

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR

Bežné príjmy spolu

96 502,39

z toho : bežné príjmy obce

96 502,39

Bežné výdavky spolu

90 138,11

z toho : bežné výdavky obce

90 138,11

Bežný rozpočet

6 364,28

Kapitálové príjmy spolu

158 833,26

z toho : kapitálové príjmy obce

158 833,26

Kapitálové výdavky spolu

5 432,65

z toho : kapitálové výdavky obce

5 432,65

Kapitálový rozpočet
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153 400,61

147 036,33

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií

0

Výdavky z finančných operácií

0
0
255 335,65

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU

95 570,76

159 764,89

Hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 159 764,89 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, navrhujeme použiť na:
- 100 794,00 € nevyčerpané finančné prostriedky /dotácia z Enviromentálneho fondu/ presun do roku 2022
- 58 039,26 € nevyčerpané finančné prostriedky /dotácia z MIRRI SR/ presun do roku
2022
- 931,63 € použiť na tvorbu rezervného fondu

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z.
rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2021
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
KZ k 31.12.2021

O použití

Suma v EUR
63 276,56
3 212,37
66 488,93

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

477 057,14

621 853,59

Neobežný majetok spolu

387 928,63

371 964,28

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

343 694,63

327 730,28

Dlhodobý finančný majetok

44 234,00

44 234,00

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
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89 088,51

249 849,31

Zásoby

376,20

237,60

Zúčtovanie medzi subjektami VS

743,57

0

0

0

894,18

2 626,03

86 815,58

246 835,68

Obežný majetok spolu
z toho :

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

258,98

150,00

Časové rozlíšenie

40,00

40,00

ZS k 1.1.2021 v EUR

KZ k 31.12.2021 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

477 057,14

621 853,59

Vlastné imanie

216 234,69

218 232,33

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

216 236,69

218 232,33

7 657,89

1997,64

8 318,56

167 735,57

PASÍVA
Názov

z toho :

Výsledok hospodárenia
Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

874,62
0

556,76
158 160,68

333,75

430,85

Krátkodobé záväzky

3 936,19

5 413,26

Bankové úvery a výpomoci

3 174,00

3 174,00

252 503,89

235 885,69

Časové rozlíšenie
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
Obec k 31.12.2021 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči dodávateľom
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- vo ŠR /návratná fin. výpomoc /

0
448,83
2 777,43
2 187,00
3 174,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

8. Podnikateľská činnosť
Obec nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť.

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) štátnemu rozpočtu
b) štátnym fondom
c/ VÚC
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
a)

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

-1-

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
)

99,84

0

-5-

MV SR

REGOB, register adries

UPSVaR

NP-Cesta na TP

3 433,79

3 433,79

0

MV SR

MOM-testovanie COVID

5 965,00

5 965,00

0

ŠU SR

SODB 2021

2 281,89

2 891,89

0

SAŽP

Komun. včelnica v obci Rovňany

4 303,02

4 303,02

0

Environm. fond

Intenzifikácia ČOV Rovňany

100 794,00

0

100 794,0

MIRRI SR

Rekonštrukcia miest.komu.

58 039,26

0

58 039,26

10

99,84

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.
c)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Banská Bystrica

0

Rozdiel

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

0

0

10, Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu.

11.Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému
účtu za rok 2021.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia v sume
159764,89 € nasledovne:
- 100 794,00 € nevyčerpané finančné prostriedky /dotácia z Environmentálneho fondu/ presun do roku 2022
- 58 039,26 € nevyčerpané finančné prostriedky /dotácia z MIRRI SR/ presun do roku
2022
- 931,63 € použiť na tvorbu rezervného fondu

Vypracovala:

Cabanová Jana

V Rovňanoch dňa 28.04.2021

11

Predkladá: Cabanová Jana
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