N ÁV R H

Záverečný účet Obce STREKOV
za rok 2021

Predkladá : Ján TÉGLÁS
Spracoval: Mária Bujnová
VStrekove. dňa 13.06.2022
Návrh záverečného účtu:
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 14.06.2022
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 14.06.2022
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 14.06.2022
Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v .......... dňa ........, uznesením č. ...............
Záverečný účet:
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa ..........................................................
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce .................................
- zverejnený na webovom sídle obce dňa ........................

Záverečný účet obce za rok 2021

OBSAH :
1.

Rozpočet obce na rok 2021

2.

Rozbor plnenia príjmov za rok 2021

3.

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021

4.

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021

5.

Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

6.

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021

7.

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021

8.

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

9.

Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa
§ 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

2

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 na rok 2021 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený
ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2020 uznesením č. 293/15122020
Zmeny rozpočtu:
-

prvá zmena schválená dňa 13.05.2021 uznesením č. 322/13052021
druhá zmena schválená dňa 24.08.2021 uznesením č. 369/24082021
tretia zmena schválená dňa 23.09.2021 uznesením č. 384/23092021
štvrtá zmena schválená dňa 14.12.2021 uznesením č. 425/14122021
piata zmena schválená dňa 29.12.2021 uznesením č. 446/29122021
Rozpočet obce k 31.12.2021

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

Rozpočtové
hospodárenie obce

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2021

1,279.979,94

1,491.267,03

1,492.107,02

1,236.134,87
3.000,00
0,00
40.845,07

1,423.382,05
13.836,00
27.966,42
26.082,56

1,422.773,44
13.836,00
27.980,42
27.517,16

1,278.138,94

1,405.973,58

1,367.172,88

743.906,87
3.000,00
0,00
531.232,07

808.683,56
31.936,14
28,00
565.325,88

799.404,35
31.936,14
28,00
535.804,39

+1.841,00

+ 85.293,45

+124.934,14

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

100

97,2
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

1,279.979,94

1,491.281,03

1,492.107,02

100

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1,491.281,03 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
1,492.107,02 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.
A. Príjmy obce
1. Bežné príjmy:

110
120
130
210
220
290
310
Spolu:

Schválený
rozpočet
594.626,00
125.000,00
54.000,00
11.000,00
25.752,00
3.050,00
422.706,87

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
110 - 627.789,99
120 - 136.000,00
130 44.500,00
210 9.700,00
220 87.883,00
290 3,10
310 - 517.505,96

Skutočné
plnenie príjmov
110 - 627.789,99
120 - 136.423,20
130 44.501,35
210 9.502,85
220 87.048,70
290 1,39
310 - 517.505,96

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách
100
100,3
100
97,9
99,0
44,8
100

1,236.134,87

Spolu: 1,423.382,05

Spolu: 1,422.773,44

99,9

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1,423.382,05 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
1,422.773,44 EUR, čo predstavuje 99,9% plnenie.
a) daňové príjmy:

110
120
130
Spolu:

Schválený
rozpočet
594.626,00
125.000,00
54.000,00
773.626,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
110 - 627.789,99
120 - 136.000,00
130 44.500,00
Spolu:
808.289,99

Skutočné
plnenie príjmov
110 - 627.789,99
120 - 136.423,20
130 44.501,35
Spolu: 808.714,54

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách
100
100,3
100

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 627.789,99 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 627.789,99 EUR, čo predstavuje plnenie
na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 136.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 136.423,20 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100,3 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 117.749,33 EUR, príjmy
dane zo stavieb boli v sume 18.581,39 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 92,48 EUR.
K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 33.085,90 EUR.
Daň za psa 1.459,51 EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva 251,00 EUR
Daň za nevýherné hracie prístroje 0,00 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 42.790,84 EUR
Poplatok za rozvoj 0,00 EUR
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b) nedaňové príjmy:
Schválený
rozpočet
210 11.000,00
220 25.752,00
Spolu:
36.752,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
210 9.700,00
220 87.883,00
Spolu:
97.583,00

Skutočné
plnenie príjmov
210 9.502,85
220 87.048,70
Spolu:
96.551,55

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

98,9

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 9.700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 9.502,85 EUR, čo je 98 %
plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 1.826,35 EUR a príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 7.676,50 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 87.883,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 87.048,70 EUR, čo je
99 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:
Schválený
rozpočet
290 3.050,00
Spolu:
3.050,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
290 –
3,10
Spolu:
3,10

Skutočné
plnenie príjmov
290 1,39
Spolu
1,39

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

44,8

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

d) prijaté bežné granty a transfery:
Schválený
rozpočet
310 428.303,94
Spolu:
428.303,94

Transfer ZŠ

310 -

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
310 523.944,62
Spolu:
523.944,62

Skutočné
plnenie príjmov
310 523.944,62
Spolu:
523.944,62

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

100

6.438,66 EUR - Dohoda ÚPSVaR v rozpočte RO
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Prijaté bežné granty a transfery:
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Nitra – odbor školstva
Okresný úrad Nitra – Odb. star. o ŽP
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR
Úrad práce soc. vecí a rodiny –N.Z.
Úrad práce soc. vecí a rodiny –N.Z.
Úrad práce soc. vecí a rodiny –N.Z.
Okresný úrad Nitra – odbor školstva
Okresný úrad Nitra – odbor školstva
Okresný úrad Nitra – odbor školstva
Okresný úrad Nitra – odbor školstva
Okresný úrad Nitra – odbor školstva

Okresný úrad Nitra – odbor
školstva
Úrad práce soc. vecí a rodiny –N.Z.
Okresný úrad Nitra – odbor školstva
Úrad práce soc. vecí a rodiny –N.Z.
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Okresný úrad Nitra – odbor školstva
Okresný úrad Nitra – odbor školstva

Suma v EUR
2.474,20
647,46
42,00
388.956,00
192,28
84,76
2.542,36
33,20
6.438,66
1.068,45
2.600,00
3.341,00
4.619,00
3.540,00
3.621,00
2.745,00
20.561,90
690,00
948,47
4.491,87
49.975,00
150,00
13.750,00

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

3.000,00

Okresný úrad Nitra – odbor školstva
Okresný úrad Nitra – odbor školstva
Envirom. Fond
Okresný úrad Nitra – odbor školstva
Okresný úrad Nitra – odbor školstva

850,00
800,00
1.598,97
150,00
1.000,00

Spolu: ŠR
GREP SLOVAKIA
Spolu: transfery

520.911,58
3.033,04
523.944,62

Účel
Matričná činnosť
Hlásenie obyvateľov
Register adries
Základná škola – bežné výdavky
Starostlivosť o životné prostredie
Miestne a účelové komunikácie
Stavebný poriadok
HNZ – školské potreby
Základná škola – dohoda ŠKD
Rodinné prídavky
Základná škola - dopravné
Základná škola – vzdel. poukazy
Pre MŠ
Základná škola – na PN
Základná škola -Učebnice
Základná škola – odchodné
Stravovanie MŠ+ZŠ 1,20+1,30 €
Základná škola – testovanie
Dohody §54 a §50j § 52a
Sčítanie bytov a domov
Obec - pandémia
MŠ - testovanie
Základná škola – odmeny pre
zamestnancov
Materiálno-technic. vybav.
DHZO
Základná škola – na dezinfekciu
Základná škola – čítame radi
Obec – enviromentálny fond
Základná škola – SZP
Základná škola – dištančné
vzdelávanie
SlovSEFF – odmena pre obec

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

Suma v EUR

Ministerstvo vnútra

49.975,00

Okresný úrad Nitra

150.00

Spolu:

Účel

Poznámka

Na testovanie obyvateľov obce
Na testovanie v MŠ

50.125,00

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený
rozpočet
230 - 3.000,00
Spolu:
3.000,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
230 - 13.836,00
Spolu:
13.836,00

Skutočné
plnenie príjmov
230 - 13.836,00
Spolu:
13.836,00

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 13.836,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
13.836,00 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.
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Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 500,00 EUR, čo je 100 %
plnenie.
Príjem z predaja budov bol vo výške 0,00 EUR a príjem z predaja bytov bol vo výške 0,00 EUR.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:
Z rozpočtovaných 13.336,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 13.336,00 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté kapitálové granty a transfery:
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje x %
plnenie.
Prijaté kapitálové granty a transfery: žiadne

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený
rozpočet

450
Spolu:

-

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

0,00
0,00

450 - 22.635,53
Spolu:
22.635,53

Skutočné plnenie
finančných príjmov

450 Spolu:

22.635,53
22.635,53

% plnenia fin. príjmov
k rozpočtu po zmenách

100

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 22.635,53 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume 22.635,53 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.
-

nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 22.613,53 EUR
správny poplatok IMO 22,00 EUR

B. Príjmy rozpočtových organizácií
Bežné príjmy:
Rozpočtová organizácia
Základná škola
Základná škola

220
290

Schválený
rozpočet
40.845,07
0,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
25.555,66
526,90

Skutočné
plnenie príjmov
26.990,26
526,90

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách
105,6
100

Z rozpočtovaných bežných príjmov 26.082,56 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
27.517,16 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.
Kapitálové príjmy: žiadne
Príjmové finančné operácie:
Rozpočtová organizácia
Základná škola

- 450

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné plnenie
finančných príjmov

% plnenia fin. príjmov
k rozpočtu po
zmenách

0,00

5.344,89

5.344,89

100

V roku 2021 boli v rozpočte rozpočtových organizácií použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 11.658,35 EU
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 5.344,89 EUR
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Poznámka: Rozbor čerpania výdavkov sa vykoná v takej štruktúre v akej bol rozpočet schválený
obecným zastupiteľstvom (napr. ak bol rozpočet schválený na kategórie, rozbor čerpania výdavkov sa
vykoná na kategórie ...)
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
čerpanie výdavkov

% čerpania výdavkov
k rozpočtu po zmenách

1,278.138,94

1,405.973,58

1,367.172,88

97,2

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1,405.973,58 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 1,367.172,88 EUR, čo predstavuje 97.2 % čerpanie.

k 31.12.2021

A. Výdavky obce
1. Bežné výdavky:
Skutočné
čerpanie výdavkov

366 406,87

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
338.409,13

02 OBRANA
03 VEREJNÝ PORIADOK
A BEZPEČNOSŤ

1 500,00
23 400,00

57.675,00
25.750,00

57.567,08
25.609,48

04 EKONOMICKÁ OBL.
05 OCHRANA ŽP
06 BÝVANIE A OB. VYB
07 ZDRAVOTNÍCTVO
08 REKREÁCIA,
KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO
09 VZDELÁVANIE
10 SOCIÁLNE
ZABEZPEČENIE
Spolu:

2 500,00
52 000,00
36 600,00
0,00
137 400,00

5.100,00
66.098,97
40.716,71
0,00
147.830,10

4.869,60
65.424,34
39.897,51
0,00
141.893,68

116 650,00
7 450,00

110.881,40
16.222,25

111.490,68
16.414,38

743 906,87

808.683,56

799.404,35

Funkčná klasifikácia
01 VŠEOBECNÉ
VEREJNÉ SLUŽBY

Schválený
rozpočet

% čerpania
výdavkov
k rozpočtu po
zmenách

336.237,60

98,8

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 808.683,56 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
799.404,35 EUR, čo predstavuje 98,8% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania:
Z rozpočtovaných výdavkov 301.297,25 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume:
299.969,88 EUR, čo je 99,5 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, mestskej
polície, matriky, stavebného úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov
školstva s výnimkou právnych subjektov.
b) Poistné a príspevok do poisťovní:
Z rozpočtovaných výdavkov 116.858,02 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 118.183,37
EUR, čo je 101,1 % čerpanie.
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c) Tovary a služby:
Z rozpočtovaných výdavkov 360.161,89 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 350.825,47
EUR, čo je 97,4 % 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.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 30.366,40 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 30.425,63
EUR, čo predstavuje 100,2 % čerpanie. Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2021
ovplyvnená šírením ochorenia COVID - 19. Dotácie boli krátené o 36,5% v sume 17.444,37 EUR čo
malo negatívny vplyv na fungovanie organizácií v neziskovom sektore.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami:
Z rozpočtovaných výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 0,00 EUR, čo
predstavuje X % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky:
Funkčná klasifikácia
01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ
SLUŽBY
02 OBRANA
03 VEREJNÝ PORIADOK A
BEZPEČNOSŤ
04 EKONOMICKÁ OBL.
05 OCHRANA ŽP
06 BÝVANIE A OB. VYB
07 ZDRAVOTNÍCTVO
08 REKREÁCIA, KULTÚRA
A NÁBOŽENSTVO
09 VZDELÁVANIE
10 SOCIÁLNE
ZABEZPEČENIE
Spolu:

Schválený
rozpočet

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene

Skutočné
čerpanie výdavkov

0,00
0,00

510,67
0,00

510,67
0,00

0,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00

5.839,43
2.712,00
13.522,44
0,00
9.351,60

5.839,43
2.712,00
13.522,44
0,00
9.351,60

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3 000,00

31.936,14

31.936,14

% čerpania výdavkov
k rozpočtu po
zmenách

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 31.936,14 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 31.936,14 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

100

k 31.12.2021

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor položiek kapitálového rozpočtu:
a) Mulčovač TMC 1600 Zanon
Z rozpočtovaných 7.050,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021
predstavuje 100 % čerpanie.
b) Rozšírenie verejného osvetlenia
Z rozpočtovaných 3.140,04 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021
predstavuje 100 % čerpanie.
c) Tieniaca technika
Z rozpočtovaných 3.332,40 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021
predstavuje 100 % čerpanie.
d) Projektová dokumentácia – zvýšenie energetickej bezpečnosti
Z rozpočtovaných 3.450,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021
predstavuje 100 % čerpanie.

v sume 7.050,00 EUR, čo
v sume 3.140,04 EUR, čo
v sume 3.332,40 EUR, čo
v sume 3.450,00 EUR, čo
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e) Odpadový systém SEPARUS
Z rozpočtovaných 2.712,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 2.712,00 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
f) Rozhlasová ústredňa
Z rozpočtovaných 2.494,40 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 2.494,40 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
g) Betónová žumpa pri budove TJ
Z rozpočtovaných 2.157,20 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 2.157,20 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
h) kontajner+ rúra konštrukčná – zberný dvor
Z rozpočtovaných 5.839,43 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 5.839,43 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
i) Výmena okien – Budova TJ
Z rozpočtovaných 950,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 950,00 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
j) Žiarič
Z rozpočtovaných 510,67 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 510,67 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
k) Projektová dokumentácia-OZE
Z rozpočtovaných 300 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 300 EUR, čo predstavuje
100 % čerpanie.

3. Výdavkové finančné operácie:
Funkčná klasifikácia
01 VŠEOBECNÉ
VEREJNÉ SLUŽBY

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné čerpanie
finanč. výdavkov

% čerpania fin.výdavkov
k rozpočtu po zmenách

0,00

28,00

28,00

100

Skutočné
čerpanie výdavkov

% čerpania výdavkov
k rozpočtu po zmenách

B. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Bežné výdavky:
Rozpočtová organizácia
Základná škola
Školská jedáleň pri ZŠ
ŠKD
Spolu:

Schválený
rozpočet

408.500,00
98.888.00
23 844,07
531.232,07

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

433.700,35
101.674,38
29.951,15
565.325,88

416.286,33
90.760,53
29.117,53
535.804,39

94,8

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 565.325,88 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
535.804,39 EUR, čo predstavuje 94,8% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Kapitálové výdavky: žiadne
Výdavkové finančné operácie: žiadne
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Hospodárenie obce STREKOV
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

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
1,450.290,60
1,422.773,44
27.517,16

1,335.208,74
799.404,35
535.804,39

+115.081,86
13.836,00
13.836,00
0,00

31.936,14
31.936,14
0,00

-18.100,14

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku 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
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver
Upravené hospodárenie obce

0,00
0,00
+ 96.981,72
27.980,42

28,00
27.952,42
1,492.107,02
1,367.172,88
+124.934,14
34.638,06
0,00
+90.296,08

Prebytok rozpočtu v sume 124.934,14 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 30.044,94 EUR
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Vylúčené z prebytku:
Zostatok FP ZŠ - na bežné výdavky
Zostatok FP ZŠ - dopravné
Zostatok FP ZŠ - vzdelávacie poukazy
Zostatok FP ZŠ - deti zo znevýhod. prostr.
Zostatok FP – dotácia na stravovanie 1,20 a 1,30 €
SPOLU:
Nevyčerpané FP na stravovanie ŠJ ZŠ

14.691,71
587,33
3.328,00
150,00
11.287,90
30.044,94
4.593,12

CELKOM vylúčené z prebytku

34.638,06 EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Zostatok prebytku vo výške

90.296,08 EUR

navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu vo výške

90.296,08 EUR

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 finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........

Suma v EUR
5.711,34
2.071,97
0,00
0,00

- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021

0,00
0,00
7.783,31

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
Prírastky - povinný prídel – 1,05 %
- ostatné prírastky
Úbytky - na stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
827,64
2.791,16
1.620,38

1.100,00
898,42

Fond prevádzky, údržby a opráv – obec nevytvára
Fond rozvoja bývania - obec nevytvára
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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
2,776.816,62
2,343.225,27

KZ k 31.12.2021 v EUR
2,793.050,77
2,293.038,57

5.875,00
1,907.606,15
429.744,12
428.376,68

7.011,66
1,856.282,79
429.744,12
498.366,15

390,22
140.606,14
4.403,10
88.403,25
194.573,97

327,22
131.692,66
2.804,21
72.011,80
291.530,26

5.214,67

1.646,05

ZS k 1.1.2021 v EUR
2.776.816,62
2,189.532,94

KZ k 31.12.2021 v EUR
2,793.050,77
2,221.263,01

2,189.532,94
101.295,77

2,221.263,01
115.420,41

6.186,00
22.613,53
1.797,65
36.568,59
34.130,00
485.987,91

3.499,50
30.044,94
1.834,97
45.911,00
34.130,00
456.367,35

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 - ost. zúčt. rozp. obce
- štátnemu rozpočtu – návratná FV
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2021

z toho v lehote splatnosti

2.098,55
22.088,83
17.111,58
4.123,13
30.044,94
34.130,00
0,00
0,00
5.823,38
115.420,41

z toho po lehote splatnosti

1.810,50
22.088,83
17.111,58
4.123,13
30.044,94
34.130,00
0,00
0,00
5.823,38
115.132,36

288,05

288,05

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2021
Veriteľ

MF SR

Účel

Výška
poskytnutého
úveru/NFV

Kompenzácia
výpadku dane z
príjmov

Ročná splátka
istiny
za rok 2021

34.130,00

0,00

Ročná splátka
úrokov
za rok 2021

0,00

Zostatok úveru
(istiny)
k 31.12.2021

Rok
splatnosti

34.130,00

2027

V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon
samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku
pandémie ochorenia COVID-19 v sume 34.130,00 EUR schválená obecným zastupiteľstva dňa
27.8.2020 uznesením č. 254/27082020 Prvá splátka v roku 2024 a posledná splátka v roku 2027.
Dlžník môže predčasne splatiť celkovú sumu poskytnutej návratnej finančnej výpomoci alebo jej časť.
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.
a) Výpočet dlhu obce podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:
z toho
- 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 pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB

Suma v EUR

1,281,843,36
14.223,08

1,296.066,44

34.130,00
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- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
- zostatok istiny z pôžičky z Audiovizuálneho fondu
- zostatok istiny z pôžičky z Fondu na podporu umenia
- zostatok istiny z ........
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z pôžičky z Audiovizuálneho fondu
- z pôžičky z Fondu na podporu umenia
- z úverov ................
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce

34.130,00

0,00

Spolu upravená/znížená celková suma dlhu obce k 31.12.2021**

34.130,00

Zostatok istiny k 31.12.2021**

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2020*

§ 17 ods.6 písm. a)

34.130,00

1,296.066,44

2,63 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Bez 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. 1/2010 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2021 ovplyvnená šírením ochorenia COVID 19. Dotácie boli krátené o 36,5%, čo malo negatívny vplyv na fungovanie organizácií v neziskovom
sektore.
Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ...
-1-

BT - Telovýchovná jednota
BT- Strekovin – Strekovské otvorené pivnice
BT - Stolnotenis. klub Strekov
BT - Dobrovoľný hasičský zbor
BT- Kynologický klub
BT - Csemadok ZO
BT- COMPASS
BT - Zväz skautov
BT - Zväz vinohradníkov a vinárov
Spolu:

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

8.000,00
2.000,00
2.000,00
1.200,00
0,00
0,00
600,00
1.200,00
0,00
15.000,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

8.000,00
2.000,00
2.000,00
1.200,00
0,00
0,00
600,00
1.200,00
0,00
15.000,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. .....
o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Bez podnikateľskej činnosti

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.
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

ZŠ s VJM Strekov - ŠKD
ZŠ s VJM Strekov– ŠJ ZŠ
ZŠ s VJM – ŠJ ZŠ - stravné
Spolu:

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

22.783,00
71.261,84
17.339,59
111.384,43

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

22.659,07
65.896,69
17.339,59
105.895,35

123,93
5.365,15
0,00
5.489,08

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia
ZŠ s VJM Strekov – Bežné výdavky
ZŠ s VJM Strekov - Vzdel. poukazy
ZŠ s VJM Strekov- dopravné
ZŠ s VJM Strekov - SZP
ZŠ s VHM Strekov – lyž .kurz
ZŠ s VJM Strekov– na učebnice
ZŠ s VJM Strekov – mimoriadne odmeny ZŠ
ZŠ s VJM Strekov-škola v prírode
ZŠ s VJM Strekov - pandémia
ZŠ s VJM Strekov – dištančné vzdel.

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

388.956,00
3.341,00
2.600,00
150.00
0,00
4.421,00
13.750,00
0,00
1.540,00
1.000,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

374.264,23
13,00
2.012,67
0,00
0,00
4.421,00
13.750,00
0,00
1.540,00
1.000,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

14.691,77
3.328,00
587,33
150.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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ZŠ s VJM Strekov – na prevádzku
ZŠ s VJM Strekov – odchodné

ZŠ s VJM Strekov- dohoda ÚPSVaR
Spolu:

3.540,00
2.745,00
6.438,66
428.481,66

3.540,00
2.745,00
6.438,66
409.724,56

0,00
0,00
0,00
18.757,10

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Nitra –
odbor školstva
Okresný úrad Nitra –
Odb. star. o ŽP
Ministerstvo dopravy,
výstavby a RR
Ministerstvo dopravy
výstavby a RR
Úrad práce soc. vecí
a rodiny –.Z.
Ministerstvo vnútra
Úrad práce soc. vecí
a rodiny –N.Z.
Okresný úrad Nitra –
odbor školstva
Okresný úrad Nitra –
odbor školstva
Okresný úrad Nitra –
odbor školstva
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Nitra –
odbor školstva
Okresný úrad Nitra –
odbor školstva
Úrad práce soc. vecí
a rodiny
Úrad práce soc. vecí
a rodiny
Okresný úrad Nitra –
odb. školstva
Ministerstvo vnútra
Okresný úrad Nitraodbor škol.
Dobrovoľná pož.
ochrana SR
Úrad práce soc. vecí
a rodiny
Okresný úrad Nitra –
odb. školstva
Okresný úrad Nitra –
odb. školstva
Envirom. fond
Okresný úrad Nitra –
odbor školstva

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Matričná činnosť
Hlásenie obyvateľov
Register adries
Základná škola – bežné výdavky

2.474,20
647,46
42,00
388.956,00

Starostlivosť o životné prostredie

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-42.474.20

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

647,46
42,00
388.956,00

0,00
0,00
0,00
14.691,71

192,28

192,28

0,00

84,76

84,76

0,00

2.542,36

2.542,36

0,00

HNZ – školské potreby

33,20

33,20

0,00

Sčítanie bytov a domov
Rodinné prídavky

4.491,87
1.068,45

4.491,87
1.068,45

0,00
0,00

Základná škola - dopravné

2.600,00

2.600,00

587,33

Základná škola – vzdel. poukazy

3.341,00

3.341,00

3.328,00

Pre MŠ

4.619,00

4.619,00

0,00

Voľby
Učebnice

0,00
4.421,00

0,00
4.421,00

0,00
0,00

Základná škola – odchodné

2.745,00

2.745,00

0,00

20.561,90

20.561,90

11.287,90

948,47

948,47

0,00

1.540,00

1.540,00

0.00

50.125,00
1.000,00

50.125,00
1.000,00

0,00
0,00

Materiálno-technic. vybav. DHZO

3.000,00

3.000,00

0,00

Dohoda ZŠ

6.438,66

6.438,66

0,00

ZŠ - na prevádzku

3.540,00

3.540,00

0,00

13.750,00

13.750,00

0,00

1.598,97
150,00

1.598,97
150,00

0,00
150,00

Miestne a účelové komunikácie
Stavebný poriadok

Stravovanie MŠ+ZŠ 1,20 €+1,30 €
Dohody §54 a §50j § 52a
ZŠ – pandémia
OBEC – pandémia
ZŠ – dištančné vzdelávanie

ZŠ – na odmeny zamestnancom
Na bežné výdavky – odpadové hospodárstvo
Základná škola – SZP

Spolu:

520.911,58

30.044,94

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
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d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

-4-

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

-4-

0,00
VÚC

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

-4-

0,00

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
- bez programového rozpočtu

13. 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.
Napr.:
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 90.296,08 EUR.
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