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Predkladá : Zoltán Mento 

Spracoval: Csilla Kissová 

 

V Strede nad Bodrogom, dňa 13. 5. 2022 

 

 

Návrh záverečného účtu: 

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 16.05.2022 

- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa  

- zverejnený na webovom sídle obce dňa 16.05.2022 

 

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Strede nad Bodrogom dňa 31.05.2022, 

uznesením č. 327/2022 

 

 

Záverečný účet:  

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 01.06.2022 

- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce 

- zverejnený na webovom sídle obce dňa 01.06.2022  
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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 na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený 

ako vyrovnaný 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.200/2020 

Rozpočet bol zmenený štyrikrát  

- prvá zmena   schválená dňa 20. 4. 2021        uznesením č. 220/2021 

- druhá zmena schválená dňa 15. 6. 2021        uznesením č. 236/2021 

- tretia zmena  schválená dňa 27. 10. 2021      uznesením č. 260/2021 

- štvrtá zmena schválená dňa 25. 1. 2022        uznesením č. 294/2022 

-  

Rozpočet obce k 31.12.2021  

 

 

  

Schválený rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2021 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 2 783 036,00 3 347 233,80 3 409 513,46 101,86 

z toho :     

Bežné príjmy 2 259 345,00 2 483 121,40 2 545 395,29 102,51 

Kapitálové príjmy    150 000,00    220 923,92    220 923,92 100,00 

Finančné príjmy    185 100,00   353 552,37    353 558,37 100,01 
Príjmy RO s právnou  

subjektivitou 
   188 591,00   289 636,11    289 635,88   99,99 

Výdavky celkom 2 783 036,00 3 253 325,44 3 237 815,69   99,52 

z toho :     

Bežné výdavky    833 956,00    917 543,39    905 070,36 98,64 

Kapitálové výdavky    150 000,00    360 467,49    374 023,59      103,76 

Finančné výdavky    180 100,00    158 762,21    158 762,21      100,00 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
1 618 980,00 1 816 552,35 1 799 959,53  99,09 

Rozpočtové 

hospodárenie obce 

 + 93 908,36 + 171 697,77  
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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 

2 783 036,00 3 347 233,80 3 409 513,46 101,86 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 3 347 233,80 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

3 409 513,46 EUR, čo predstavuje  101,86 % plnenie.  

 

A. Príjmy obce 

 

1. Bežné príjmy: 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

2 259 345,00 2 483 121,40 2 545 395,29 102,51 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 483 121,40 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

2 545 395,29  EUR, čo predstavuje  102,51 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy: 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

835 959,00 863 916,53 863 916,53 100,00 

    

    

    

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 752 690,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 792 624,39 EUR, čo predstavuje plnenie 

na 105,30 %. 

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 44 019,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 44 887,14 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 101,97 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 28 598,93 EUR, príjmy 

dane zo stavieb boli v sume 15 777,10 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 511,11 EUR. Za 

rozpočtový rok bolo zinkasovaných 44 887,14 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 590,58 EUR. 

K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 41 665,50 EUR. 

 

Daň za psa  724,50 Eur 

Daň za užívanie verejného priestranstva 500,00 Eur 

Daň za nevýherné hracie prístroje 0,00 Eur 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  25 180,50 Eur 

 

 

b) nedaňové príjmy:  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

77 690,00 72 702,60 69 625,00 95,77 
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

 

Z rozpočtovaných 34 932,98 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 34 932,98 EUR, čo je  

100 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z podnikania v sume 15 710,20 EUR, príjem 

z prenajatých pozemkov v sume 15 443,10 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov 

v sume 3 779,68 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 31 439,67 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 28 362,07 EUR, čo je 

.90,21 %  plnenie. 

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

 6 329,95 6 329,95 100,00 

    

    

    

 

Z rozpočtovaných  iných  nedaňových  príjmov 6 329,95  EUR, bol skutočný príjem 6 329,95 EUR, 

 čo predstavuje 100,00 % plnenie.  

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

 

d) prijaté bežné granty a transfery: 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

1 345 696,00 1 546 502,27 1 611 853,76 104,23 

 

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 1 546 502,27 EUR bol skutočný príjem vo výške  

1 611 853,76  EUR, čo predstavuje 104,23 % plnenie. 

 

Prijaté bežné granty a transfery: 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR                    Účel 

MF-ZŠ s vyuč.jazykom slovenským 546 187,80 Výkon prenesených kompetencií 

MF-ZŠ s vyuč.jazykom maďarským 596 974,00 Výkon prenesených kompetencií 

Úrad práce – cesta na trh práce     6 182,74 Bežné výdavky projektu 

Úrad práce Trebišov        763,00 Záškoláctvo 

Ministerstvo práce –Domov dôchodcov 287 845,00 Výkon prenesených kompetencií 

MPSVaR   32 640,00 Podpora opatrovateľskej služby 

Ministerstvo vnútra     7 506,85 Matrika 

Úrad práce Trebišov     1 765,39 Chránená dielňa - Janíková 

Úrad práce Trebišov     7 354,81 Chránená dielňa - Pálinkášová 

Úrad práce – podpora v zamestnaní        587,36 Bežné výdavky projektu 

Štatistický úrad      4 761,15 Sčítanie obyvateľov 

Dobrovoľná požiarna ochrana     5 663,79 Dobrovoľný hasičský zbor 

Ministerstvo vnútra - REGOB        731,61 Hlásenie pobytu občanov-evidencia 

Úrad práce Trebišov          33,20 MŠ-výkon prenes. kompet. z ÚP 

Okresný úrad Košice-odbor školstva     4 670,00 MŠ – učebné pomôcky cez KŠU 

Úrad práce Trebišov     4 325,70 ŠJMŠ – hmotná núdza strava 

Ministerstvo vnútra        386,64 Civilná ochrana 
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Ministerstvo dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR 

6 397,73 Výkon prenesených kompetencií 

spoločný stavebný úrad 

Ministerstvo životného prostredia    468,27 Výkon prenes.kompet.-spol. úrad 

Obce spoločného stavebného úradu: 

z toho 

Malý Kamenec 

Ladmovce 

Zemplín 

Klin nad Bodrogom 

Viničky 

Veľký Kamenec 

3 430,28 

 

   588,28 

   439,68 

   491,28 

   239,48 

   627,60 

1 043,96 

Výkon prenesených kompetencií 

spoločného stavebného úradu 

obcí Malý Kamenec 

Ladmovce 

Zemplín 

Klin nad Bodrogom 

Viničky 

Veľký Kamenec 

 

V roku 2021 obec prijala nasledovné bežné granty a transfery v súvislosti so šírením ochorenia 

COVID - 19: 

 
Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel Poznámka 

MV SR 99 965,00 Výdavky spojené s testovaním   

    

    

    

    

    

 

Popis najvýznamnejších prijatých bežných grantov a transferov v súvislosti so šírením ochorenia 

COVID -19: 

Počas núdzového stavu obec prijala transfery v sume 99 965 EUR, ktoré boli použité na kúpu 

ochranných pomôcok, dezinfekčných prostriedkov, odvoz a likvidáciu nebezpečného odpadu a ostatné 

výdavky spojené s testovaním. 

 

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

2. Kapitálové príjmy:  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

150 000,00 220 923,92 220 923,92 100,00 

    

    

    

    

    

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 220 923,92 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

220 923,92 EUR, čo predstavuje  100 % plnenie.  

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív: 

Z rozpočtovaných 2 244,32 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 2 244,32 EUR, čo 

predstavuje 100 % plnenie 

Prijaté kapitálové granty a transfery: 

Z rozpočtovaných 212 847,02 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 212 847,02 EUR, čo 

predstavuje 100  % plnenie. 
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Prijaté kapitálové granty a transfery: 
Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel Poznámka 

Ministerstvo pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR 

134 791,76 Dotácia na kaštieľ  

Ministerstvo životného 

prostredia SR 

  78 055,26 Dotácia na kultúrny dom  

    

    

    

    

    

    

    

 

V roku 2021 obec neprijala kapitálové granty a transfery v súvislosti so šírením ochorenia COVID - 

19: 

 

3. Príjmové finančné operácie:  
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné plnenie  

finančných príjmov 

% plnenia fin. príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

185 100,00 353 552,37 353 558,37 100,00 

    

    

    

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 353 552,37 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 

v sume  353 558,37 EUR, čo predstavuje  100,00 % plnenie.  

 

V roku 2021 bol prijatý bankový úver v sume 212 518,17 EUR schválený obecným zastupiteľstva dňa 

13. 7. 2021 uznesením č. 244/2021. 

 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 235/2021 zo dňa 15. 6. 2021 bolo schválené použitie 

rezervného fondu v sume 122 825,63 EUR.  V roku 2021 boli použité: 

- Na kapitálové a na bežné výdavky, nakoľko počas Covid 19, sa dalo použiť aj na bežné 

výdavky. 

 

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..     

 

B. Príjmy rozpočtových organizácií 

 

Bežné príjmy:  
Rozpočtová organizácia Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

k rozpočtu po zmenách 

ZŠ s vyuč.jaz.slovenským                                   15 891,00 60 623,89 60 623,66 100,00 
ZŠ s vyuč.jaz.maďarským   2 200,00   2 837,39   2 837,39 100,00 

Domov dôchodcov 170 500,00 223 184,42 223 184,42 100,00 

Z rozpočtovaných bežných  príjmov 286 645,70 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

286 645,47 EUR, čo predstavuje  100,00 % plnenie.  

 

Kapitálové príjmy: 

Rozpočtové organizácie nemali kapitálové príjmy. 

 

 



                                                                    8 

 

 

Príjmové finančné operácie:  
Rozpočtová organizácia Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Skutočné plnenie  

finančných príjmov 

% plnenia fin. príjmov 

 k rozpočtu po 

zmenách 

ZŠ s vyuč.jaz.slovenským                                   0,00 2 990,41 2 990,41 100,00 
ZŠ s vyuč.jaz.maďarským 0,00 0,00 0,00  

    Domov dôchodcov 0,00 0,00 0,00  

V roku 2021 boli v rozpočte rozpočtových organizácií použité: 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 0,00 EUR 

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 2 990,41 EUR 

- nevyčerpané prostriedky z darov v sume 0,00  EUR 

 

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..     

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 
 

Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

2 452 936,00 2 734 095,74 2 705 029,89 98,94 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2 734 095,74 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 2 705 029,89 EUR, čo predstavuje  98,94 % čerpanie.  

 

A. Výdavky obce 

 

1. Bežné výdavky:  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

833 956,00 917 543,39 905 070,36 98,64 

    

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 917 543,39 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 

905 070,36 EUR, čo predstavuje  98,64 % 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 350 131,97 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 349 641,73 

EUR, čo je 99,86 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, Spoločného 

stavebného úradu, opatrovateľskej služby, kolkárne a pracovníkov národných projektov. 

 

 

 

b) Poistné a príspevok do poisťovní: 

Z rozpočtovaných výdavkov 133 486,88 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 133 486,86 

EUR, čo je 100  % čerpanie.  
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c) Tovary a služby: 

Z rozpočtovaných výdavkov 406 264,25 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 394 281,48 

EUR, čo je 97,05 % 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 27 046,80 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 27 046,80 

EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. 

e) Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     finančnými 

výpomocami: 
Z rozpočtovaných výdavkov 613,49 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 613,49 EUR, čo 

predstavuje 100  % čerpanie.  

 

2. Kapitálové výdavky: 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

 k rozpočtu po 

zmenách 

150 000,00 360 467,49 374 023,59 103,76 

    

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 360 467,49 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 374 023,59 EUR, čo predstavuje 103,76 % plnenie 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:  

a) Kultúrne služby 

Z rozpočtovaných  131 605,99 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 131 605,99 EUR, 

čo predstavuje 100  % čerpanie.  

b) Realizácia komunikačnej infraštruktúry 

Z rozpočtovaných 122 576,57 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 122 576,57 EUR, 

čo predstavuje 100  % čerpanie.  

 

3. Výdavkové finančné operácie: 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné čerpanie 

finanč. výdavkov 

% čerpania 

fin.výdavkov 

k rozpočtu  po 

zmenách 

180 100,00 158 762,21 158 762,21 100,00 

    

 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 158 762,21 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2021 v sume 158 762,21  EUR, čo predstavuje  100 % čerpanie. 

 

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 158 762,21 EUR na splácanie istiny z prijatých 

úverov  bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 158 762,21 EUR, čo predstavuje 100 %.  
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B.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou 

 

 

 

Bežné výdavky:  
Rozpočtová organizácia Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie 

výdavkov 

% čerpania 

výdavkov 

k rozpočtu po 

zmenách 

ZŠ s vyuč.jaz.slovenským                                   608 698,00 674 467,21 666 279,38 98,79 

ZŠ s vyuč.jaz.maďarským 605 158,00 629 281,51 620 950,05 98,68 
Domov dôchodcov 405 124,00 512 808,63 512 730,10 99,98 

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 1 816 557,35 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 

1 799 959,53 EUR, čo predstavuje  99,09 % čerpanie.  

 

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

 

Kapitálové výdavky: 

 

 

Rozpočtové organizácie nemali žiadne kapitálové výdavky. 

 

 

Výdavkové finančné operácie:  

Rozpočtové organizácie nemali žiadne výdavkové finančné operácie. 

 

 

 

V roku 2021 boli v rozpočte rozpočtových organizácií použité: 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v celkovej sume 16 018,59 EUR z toho ZŠ s vyučovacím 

jazykom slovenským vo výške 6 408,26 EUR a ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským vo 

výške 9 610,33 EUR 

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 2 990,41  EUR 

- nevyčerpané prostriedky z darov v sume 0,00 EUR 

-  

 

v súlade so zákonom č.523/2004 Z.z..     
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 2 832 040,76 

z toho : bežné príjmy obce  2 545 395,29 

             bežné príjmy RO                                                                       286 645,47 

Bežné výdavky spolu 2 705 029,89 

z toho : bežné výdavky  obce  905 070,36 

             bežné výdavky  RO 1 799 959,53 

Bežný rozpočet + 127 010,87 

Kapitálové  príjmy spolu 220 923,92 

z toho : kapitálové  príjmy obce  220 923,92 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 374 023,59 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  374 023,59 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  - 153 099,67 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 26 088,80 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ 0,00 
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ  

(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ) 
0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 0,00 
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov  

- finančné zábezpeky školskej jedálne 

- finančné zábezpeky na nájomné - bytovky ŠFRB 

- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie 

356 548,78 

0,00 

0,00 

0,00 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 

finančné zábezpeky školskej jedálne 

- finančné zábezpeky na nájomné - bytovky ŠFRB 

- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie 

158 762,21 

0,00 

0,00 

0,00 

Rozdiel finančných operácií + 197 786,57 
PRÍJMY SPOLU   3 409 513,46 

VÝDAVKY SPOLU 3 237 815,69 

Rozpočtové hospodárenie obce  + 171 697,77 

Vylúčenie z prebytku 95 282,02 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ 

(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ) 
0,00 

Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver  0,00 

Upravené rozpočtové hospodárenie obce 76 415,75 

 

 

 

Výška prebytku/schodku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2021 ovplyvnená v dôsledku šírenia 

ochorenia COVID – 19: 
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Prebytok rozpočtu v sume 171 697,77 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 v sume 

95 282,02 Eur, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu v sume 76 415,75 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 87 162,55 Eur. 

- Nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom 

fonde v sume 2 569,75 Eur. 

- Nevyčerpané prostriedky z podnikateľského bankového účtu v sume 4 404,21 Eur. 

- Dôchodok pre opatrovanú osobu – 1 145,51 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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021  114 144,11          

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

122 825,63      

                - 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 ..........   

122 824,63       

               - krytie schodku rozpočtu  

               - ostatné úbytky  114 144,11 

KZ k 31.12.2021 1,00       

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



                                                                    13 

 

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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021                                                               1 722,96   

Prírastky - povinný prídel -        %                    3 260,70                                     

               - povinný prídel -        %                        

               - ostatné prírastky      

Úbytky   - závodné stravovanie                     2 286,19   

               - regeneráciu PS, dopravu                   

               - iné                          24,06 

               - poplatky                                               103,66    

KZ k 31.12.2021                                                               2 569,75 

 

 

5. 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 5 663 768,67 5 868 307,52 

Neobežný majetok spolu 5 428 351,53 5 633958,07 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 113,00 0,00 
Dlhodobý hmotný majetok 4 940 420,70  5 146 140,24 
Dlhodobý finančný majetok 487 817,83 487 817,83 
Obežný majetok spolu 231 652,68 228 542,53 
z toho :   
Zásoby 2 075,00 1 409,90 
Zúčtovanie medzi subjektami VS   
Dlhodobé pohľadávky   
Krátkodobé pohľadávky  65 157,64 72 105,27 
Finančné účty  156 456,93 148 446,25 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  3 764,46 5 806,92 

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 5 663 768,67 5 868 307,52 
Vlastné imanie  2 646 276,12 2 629 941,56 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely    
Fondy   
Výsledok hospodárenia  + 73 655,61 - 16 326,36 
Záväzky 317 506,14 423 476,91 
z toho :   
Rezervy  4 667,00 4 767,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 43 548,44 87 162,55 
Dlhodobé záväzky 1 722,96 2 569,75 
Krátkodobé záväzky 65 936,03 73 586,44 
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Bankové úvery a výpomoci 201 631,71 255 391,17 

Časové rozlíšenie 2 699 986,41 2 814  889,05 

 

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 

 

z toho v lehote splatnosti  

 

z toho po lehote splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 17 397,50 17 397,50  

- zamestnancom 26 078,93 26 078,93  

- poisťovniam  17 269,45 17 269,45  

- daňovému úradu 3 284,30 3 284,30  

- štátnemu rozpočtu    

- bankám    

- štátnym fondom    

- ostatné záväzky 9 148,73 9 148,73  

Záväzky spolu k 31.12.2021    

 

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2021  
 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru/NFV 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2021 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2021 

Zostatok úveru 

(istiny) 

k 31.12.2021 

Rok 
splatnosti 

 

MF SR Komp.výp.dane 42 873,00   42 873,00 2027 

VÚB a.s. Rekonštr.chodní

kov,invest.proj. 

212 518,17  285,01 212 518,17 2031 

       

       

 

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 42 873 EUR schválená obecným zastupiteľstva dňa 

13.10.2020 uznesením č. 184/2020. Prvá splátka v roku 2024 a posledná splátka v roku 2027. Dlžník 

môže predčasne splatiť celkovú sumu poskytnutej návratnej finančnej výpomoci alebo jej časť.  

 

Obec uzatvorila v roku 2021 Zmluvu o úvere na rekonštrukciu chodníkov a iné investičné akcie. Úver 

je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2031, 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.  

 

a) Výpočet dlhu obce podľa § 17 ods.6 písm. a): 
Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:  

- skutočné bežné príjmy obce  2 490 817,20 

- skutočné bežné príjmy RO  265 095,03 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020* 2 755 912,23 
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Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:  
- zostatok istiny z bankových úverov 212 518,17 

- zostatok istiny z pôžičiek  

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 42 873,00   

- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov  

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB   

- 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 255 391,17 

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  

Spolu upravená/znížená celková suma dlhu obce k 31.12.2021** 255 391,17 

 

 
Zostatok istiny k 31.12.2021** Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2020* 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

255 391,17 2 755 912,23 9,26%  

 

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

 

 

 

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií  

 

Obec nemá zriadenú príspevkovú 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 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 136/2013 o dotáciách, právnickým osobám, 

fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne 

prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 
Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie  

- bežné výdavky na ..... 

- kapitálové výdavky na  .... 

 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Futbalový klub 7 000,00 7000,00 0,00 

Občianske združenie RESTART 700,00 561,40 138,60 

Stolnotenisový oddiel 600,00 600,00 0,00 

Gréckokatolícka eparchia 8 281,26 8 281,26 0,00 

Miestny spolok červeného kríža 350,00 81,07 268,93 

Tavirózsák 1 000,00 1 000,00 0,00 

Mesto Košice 100,99 100,99 0,00 
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K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 136/2013 

o dotáciách. 

 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia .OU-TV-OZP-2018/005346-2 číslo 

živnostenského registra 870-18339.  Predmetom podnikania je:  

- prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 

- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu. 

 

V roku 2021 dosiahla v podnikateľskej činnosti:  

Celkové náklady    15 803,43 EUR 

Celkové výnosy    16 161,88 EUR 

Hospodársky výsledok - zisk                   358,45 EUR 

 

Výnosy a náklady na túto činnosť sa rozpočtujú a sledujú sa na samostatnom účte. 

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) 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 Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

Domov dôchodcov 192 661,68 192 661,68  

Základná škola slovenská 112 032,36 112 032,36  

Základná škola maďarská 44 210,12 44 210,12  

    

 

 

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 
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Rozpočtová organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

Domov dôchodcov 320 594,44 320 594,44  

Základná škola slovenská 546 187,80 537 899,97 Depozit 8 287,83 

Základná škola maďarská 596 974,00 588 642,54 Depozit 8 331,46 

    

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 

Poskytovateľ Účelové určenie grantu, 

transferu – bežné výdavky 

Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma 

skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

Rozdiel 

(stl.3 – stl.4) 

Okr.ú.Košice  

Odbor školstva 

Základná škola slovenská –  

Bežné výdavky 

546 187,80 537 899,97 8 287,83 

Okr.ú.Košice 

Odbor školstva 

Základná škola maďarská – 

bežné výdavky 

596 974,00 588 642,54 8 331,46 

Okr.ú.Košice 

Odbor školstva 

Materská škola – bežné 

výdavky 

    4 855,00      2 788,00 2 067,00 

Úrad práce TV Materská škola – bežné 

výdavky 

         33,20           33,20 0,00 

Štatistický úrad SR Sčítanie obyvateľov      4 761,15      2 605,50  2 155,65 

Úrad práce TV Záškoláctvo-bežné výdavky        763,00         637,50     125,50 

Úrad práce TV Cesta na trh práce      6 182,74      6 182,74         0,00 

MPSVaR Podpora opatrovateľskej 

služby 

   32 640,00            0,00 32 640,00 

Úrad práce TV Chránená dielňa Janíková     1 765,39      1 765,39          0,00 

Úrad práce TV Chránená dielňa     7 354,81       7 354,81          0,00 

Úrad práce TV Šjmš – hmotná núdza strava     4 325,70      3 911,00      414,70 

Ministerstvo vnútra Hlásenie pobytu občanov-

bežné výdavky 

       731,61          731,61           0,00 

Ministerstvo vnútra Register adries          70,80            70,80           0,00 

Ministerstvo vnútra Civilná ochrana-bežné 

výdavky 

      386,64           278,88       107,76 

Ministerstvo vnútra Matrika-bežné výdavky    7 506,85        7 506,85          0,00 

Dobrovoľná 

požiarna ochrana 

Refundácia nákladov na 

výjazd, mtz 

   

Ministerstvo 

dopravy 

Spoločný stavebný úrad    6 397,73        6 397,73          0,00 

Ministerstvo 

životného prostredia 

Spoločný stavebný úrad      468,27          468,27          0,00 

MPSVaR Domov dôchodcov-bežné 

výdavky 

320 594,44 320 594,44          0,00 

Úrad práce TV Podpora v zamestnanosti     587,36       587,36           0,00 

Ministerstvo vnútra Testovanie na COVID 19 99 965,00 99 965,00           0,00 
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c)Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí 

 

 

d)Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí – nemáme náplň pre túto tabuľku. 

 

Obec Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

Rozdiel 

0 0 0 0 

 

 

 

Obec Suma prijatých 

finančných 
prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

Rozdiel 

Malý Kamenec 588,28 EUR 

 

588,28 EUR 0,00 

Ladmovce 439,68 EUR 439,68 EUR 0,00 

Zemplín 491,28 EUR 491,28 EUR 0,00 

Klin nad Bodrogom 239,48 EUR 239,48 EUR 0,00 

Viničky 627,60 EUR 627,60 EUR 0,00 

Veľký Kamenec       1 043,96 EUR       1 043,96 EUR 0,00 

 

 

 

e)Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC – obec nemá náplň 

 

VÚC Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

Rozdiel 

0,00    

 

VÚC Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

Rozdiel 

0,00    

 

 

 

 

 

 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
Príloha č.1 Záverečného účtu. 
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