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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 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 03.12.2020 uznesením č. 66/2020.
Rozpočet bol zmenený sedemkrát:
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 11.02.2021 uznesením č. 3/2021
- druhá zmena schválená dňa 15.4.2021 uznesením č. 15/2021
- tretia zmena schválená dňa 24.6.2021 uznesením č. 37/2021
- štvrtá zmena schválená dňa 16.7.2021 starostom obce
- piata zmena schválená dňa 9.9.2021 uznesením č. 57/2021
- šiesta zmena schválená dňa 28.10.2021 uznesením č. 76/2021
- siedma zmena schválená dňa 31.12.2021 starostom obce

Rozpočet obce k 31.12.2021
Schválený rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

2 838 904,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
3 171 725,76

2 489 321,00
0,00
349 583,00

2 669 909,45
0,00
501 816,31

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

2 818 086,00

3 157 719,82

1 967 406,00
818 484,00
32 196,00
20 818,00

2 189 258,24
936 145,99
32 315,59
14 005,94
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
2 669 909,45

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia
(zaok. na celé číslo)

2 695 577,52

101

1. Bežné príjmy (obec)
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
2 550 412,38

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia
(zaok. na celé číslo)

2 577 806,53

101

a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
1 732 900

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia
(zaok. na celé číslo)

1 758 920,04

102

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 882 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 904 158,14 EUR, čo predstavuje
plnenie na 103 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 763 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 762 131,65 EUR,
čo predstavuje plnenie na 100 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 102 246 EUR, príjmy
dane zo stavieb boli v sume 658 902 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 983 EUR. Za
rozpočtový rok bolo zinkasovaných 760 699 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 20 197
EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 3 083 EUR.
Daň za psa - nie je
Daň za užívanie verejného priestranstva - nie je
Daň za nevýherné hracie prístroje - nie je
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 76 112,25 EUR
Poplatok za rozvoj – 15 436 EUR
Výnos poplatku za rozvoj vo výške 18 545,20 EUR bol použitý na rekonštrukciu MŠ Voderady.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
86 756

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia
(zaok. na celé číslo)

88 131,11

102

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 69 282 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 70 662,15 EUR, čo je
102 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenájmu majetku obce.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 6 400 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 7 096,27 EUR, čo je
111 % plnenie.
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c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
11 024

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia
(zaok. na celé číslo)

10 972,69

100

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a refundácií za energie
v prenajatých objektoch, z predaja služieb a propagačných materiálov a príjem z poistného
plnenia.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 730 756,38 EUR
730 755,38 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo školstva SR
Min. práce, soc. vecí a rodiny
Ministerstvo vnútra SR (a
ministerstvá)
VUC Trnava
Dobrovoľná požiarna ochrana SR

bol

skutočný

príjem

vo

výške

Suma v EUR
Účel
623 305,00 Financovanie povinnej školskej
dochádzky
34 435,20 Príspevok na obed školáci a
predškoláci
iné
65 315,18 Ostatné prenesené kompetencie obce
2 700,00 Orez stromov – výrub drevín
5 000,00 Mater. vybavenie DHZ Voderady

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy (obec):
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia
(zaok. na celé číslo)

0

0

3. Príjmové finančné operácie (obec):
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
501 816,31

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia
(zaok. na celé číslo)

164 792,44

33

V roku 2021 boli použité:
- prostriedky zo ŠR nevyčerpané v minulých rokoch v sume 42 301,11 EUR
- prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 3 924,36 EUR
- rezervný fond 100 000 EUR na dokončenie Koniarekovej ulice
- rezervný fond 6 423,47 EUR na rekonštrukciu KD
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4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
119 497,07

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia
(zaok. na celé číslo)

117 770,99

99

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
a) Základná škola
80 838,35 EUR
 administratívne poplatky (školné MŠ, ŠKD, réžia v oboch jedálňach a za potraviny v MŠ
pre deti do 5 rokov a dotácia SNV)
80 838,35 EUR
b) Základná umelecká škola
36 932,64 EUR
Z toho najmä:
 administratívne poplatky (školné )
10 899,50 EUR
 transfery (dotácia z Úradu práce, soc. vecí a rodiny na zach. prac. miest v ZUŠ v čase
pandémie COVID 19)
25 512,32 EUR

Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
0
Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia
(zaok. na celé číslo)

0
Skutočnosť k 31.12.2021

0

% plnenia
(zaok. na celé číslo)

0

0
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
3 157 719,82

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia
(zaok. na celé číslo)

2 374 538,65

75

1. Bežné výdavky (obec)
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
850 002,78

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia
(zaok. na celé číslo)

785 840,93

93

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 211 489,81 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume
209 077,35 EUR, čo je 99 % čerpanie.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 87 089,02 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
84 846,80 EUR, čo je 97 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 487 434,95 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
431 449,41 EUR, čo je 86 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky ako sú cestovné náhrady,
energie, materiál, dopravné, údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. Najvyššie
náklady (nad 5 tis. €) tvoril nový asfalt – príjazd školský areál, označovací uličný systém,
výsadba Koniarekova ulica, zbúranie bývalej šatne pri futbalovom ihrisku, náklady na stratovú
vodu, náklady na odvoz a likvidáciu odpadu, spotreby elektriky na verejné osvetlenie, spotreby
plynu a elektriky v Kultúrnom dome.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 57 650,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
54 128,99 EUR, čo predstavuje 94 % čerpanie. Išlo najmä o členské príspevky obce v rôznych
združeniach, dotácie, príspevky v sociálnej oblasti.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 6 339,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
6 338,38 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. Išlo o úroky z dvoch úverov zo Štátneho fondu
rozvoja bývania poskytnutého na výstavbu obecných bytov v roku 2010 a 2011.
2. Kapitálové výdavky (obec)
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
933 846,67

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia
(zaok. na celé číslo)

250 840,77

27

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Rekonštrukcia Koniarekovej ulice – dokončenie z roku 2020
Z rozpočtovaných výdavkov 113 500 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume
113 300,49 EUR, čo je 100 % čerpanie
7

b) Rekonštrukcia MŠ – dokončenie rekonštrukcie exteriéru v MŠ – terénne úpravy,
výsadba, závlaha a výsev trávnika, energetický certifikát budovy a nové detské ihrisko.
Z rozpočtovaných výdavkov 71 000 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume
70 193,49 EUR, čo je 99 % čerpanie
c) Rekonštrukcia Kultúrneho domu
Z rozpočtovaných výdavkov 250 000 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume
6 423,47 EUR, čo je 3 % čerpanie, z toho:
 Okná a dvere na KD - z rozpočtovaných výdavkov 39 334,73 EUR bolo skutočné
čerpanie k 31.12.2021 v sume 3 933,47 EUR, čo je 10 % čerpanie
 Inžiniering rek. KD – 100 % plnenie rozpočtu vo výške 2 490,00 EUR
d) Rozšírenie rozhlasu o lokalitu Jozefov Dvor
Z rozpočtovaných výdavkov 6 000 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume
5 358,32 EUR, čo je 89 % čerpanie
e) Kúpa dreveného Betlehemu
Z rozpočtovaných výdavkov 10 000 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume
10 000 EUR, čo je 100 % čerpanie
f) Územný plán obce
Z rozpočtovaných výdavkov 50 000 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume
6 389,00 EUR, čo je 13 % čerpanie
g) Projektové dokumentácie
Z rozpočtovaných výdavkov 85 000 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume
29 320,00 EUR, čo je 35 % čerpanie
3. Výdavkové finančné operácie (obec)
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
32 315,59

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia
(zaok. na celé číslo)

32 226,85

100

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 29 146,00 EUR na splácanie istiny
z prijatých úverov ŠFRB bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 29 139,26 EUR, čo
predstavuje 100,00 %.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
1 341 554,78

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia
(zaok. na celé číslo)

1 305 630,10
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Ekon. kl. Základná škola s materskou školou
Základná umelecká škola
Schválený
Čerpanie
%
Schválený
Čerpanie
%
654 407,00
652 297,40
100
148 164,80 146 783,53
610
228 942,54
228 942,54
100
52 334,52 52 334,52
620
231 071,88
199 891,08
87
13 063,03 12 701,82
630
10 071,72
9 179,92
91
1 199,97
1 199,97
640
1 124 493,14 1 090 310,94
97
214 762,32 213 019,84
Spolu

99
100
97
100
99
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Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
2 299,32

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia
(zaok. na celé číslo)

2 299,32

100

Kapitálové výdavky mala iba Základná škola s materskou školou – nákup pece do kuchyne MŠ.
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4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR

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
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Vylúčenie cudzích prostriedkov (nájomníci obec. bytov - zádržné)
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií (prebytok)

2 695 577,52
2 577 806,53
117 770,99
2 089 171,71
785 840,93
1 303 330,78
606 405,81
0,00
0,00
0,00
253 140,09
250 840,77
2 299,32
- 253 140,09
+ 353 265,72
- 51 564,25
301 701,47
164 792,44
- 3 495,77
- 32 226,85
129 069,82

REKAPITULÁCIA:
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

2 860 369,96
2 374 538,65
485 831,31
- 55 060,02
430 771,29

Prebytok rozpočtu v sume 301 701,47 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 navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.
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 :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 29 516,35 EUR, a to na :
 prenesený výkon v oblasti školstva v sume 9 529,92 EUR
 sčítanie obyvateľstva v sume 2 207,63 EUR
 stravovanie žiakov a detí MŠ 1 rok pred školskou dochádzkou spolu v sume 17 778,80
EUR
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b) nevyčerpané prostriedky školského stravovania 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 2 380,47 EUR (Základná škola s materskou školou
Voderady)
c) zostatok dotácie pre Poľovnícke združenie Gidra Voderady v sume 300 EUR
d) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p.
v sume 8 400 EUR
e) nevyčerpané prostriedky z Enviromentálneho fondu v sume 7 415,43 EUR
f) nevyčerpané prostriedky z miestneho poplatku za rozvoj podľa zákona č.447/2015 Z. z.
o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume
3 552,00 EUR.
Zostatok finančných operácií 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 v sume 129 069,82 EUR, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške
430 771,29 EUR.

5. 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
rozpočtový rok 2021
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu : na
kapitálové investície:
- uznesenie č. 66 zo dňa 03.12.2020 –
rekonštrukcia kultúrneho domu
- uznesenie č. 4 zo dňa 11.2. 2021 - rekonštrukcia
chodníkov a cestnej komunikácie na Koniarekovej
ulici
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
949 554,52
276 788,96
0

- 6423,47
- 100 000

0
0
1 119 920,01

Peňažný fond
Obec nevytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
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 a vnútorná smernica.
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Sociálny fond
ZS k 1.1.2021
Prírastky - povinný prídel - 1 %
- povinný prídel 0,05 %
- ostatné prírastky
Úbytky - príspevok na stravné lístky
- regeneráciu PS (divad. predstavenie)
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
272,41
0,00
1 965,51
0,00
- 1 807,87
- 0,00
0,00
430,05

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z.
v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade
s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.
Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 1.1.2021
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu :
- na opravu BD s.č. 423
- na opravu BD s.č. 424
- na opravu BD s.č. 425
- na opravu BD s.č. 432
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
32 579,53
+ 8 400,00

-

2 302,74
- 641,52
- 1 161,40
- 290,30
36 583,57

Fond rozvoja bývania
Obec nevytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p.. Zdrojom by
boli finančné prostriedky z predaja obecných bytov.

6. 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
KZ k 31.12.2021 v EUR
11 780 581,41
11 914 941,68
9 695 606,49
8 308 836,44
2 803,75
9 413 840,83
278 961,91
2 082 837,46

6 389,00
8 023 485,53
278 961,91
3 603 611,07

488,71
635 647,85

313,94
1 828 896,40

11 688,46
1 435 012,44

20 068,79
1 754 331,94

2 137,46

2 494,17
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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

ZS k 1.1.2021 v EUR
KZ k 31.12.2021 v EUR
11 780 581,41
11 914 941,68
7 194 885,38
7 547 729,40

7 194 885,38
910 279,85

7 547 729,40
813 316,23

2 000,00
141 346,72
636 913,40
130 019,73
0
3 675 416,18

3 000,00
127 763,70
608 061,62
74 490,91
0
3 553 896,05

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
Stav záväzkov k 31.12.2021
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2020 v EUR

- dodávateľom
- zamestnancom (vrátane soc. fondu
- poisťovniam
- daňovému úradu
- nájomníkom obec. bytov
- bankám
- štátnym fondom (ŠFRB)
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2021

15 745,60
16 551,99
9 877,96
2 677,70
27 732,18
0
609 334,99
632,11
682 552,53

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

15 745,60
16 551,99
9 877,96
2 677,70
27 732,18
0
609 334,99
632,11
682 552,53

0

0

Stav úverov k 31.12.2021
Veriteľ

ŠFRB

ŠFRB

Účel

nájomné
byty, 3 bytové
domy na Dlhej
ulici
nájomné
byty nad
jedálňou

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2021

Ročná splátka
úrokov
za rok 2021

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2021

740 820,06

23 538,46

5 054,78

485 774,29

r. 2040

178 368,00

5 600,80

1 283,60

123 560,70

r. 2041

Rok
splatnosti

Obec neuzatvorila v roku 2021 nové úverové zmluvy.
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec k 31.12.2021 nečerpala ani neuzatvorila zmluvy na návratné zdroje financovania, ktoré sa
započítavajú do dlhu obce 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..
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8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom 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 s VZN č. 1/2019 o podmienkach poskytovania
dotácií z rozpočtu obce na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : bežné výdavky

-1-

Futbalový klub Voderady - rozvoj futbalu na
klubovej úrovni
Jednota dôchodcov - organizovanie stretnutí
seniorov
Poľovnícke združenie Gidra Voderady – ochrana
a tvorba ŽP, protizáplavové opatrenia
Dobrovoľný hasičský zbor Voderady –
protipožiarna prevencia, civilná ochrana

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 stĺ.3 )

-2-

-3-

-4-

7 500,00

7 500,00

0

1 500,00

1 500,00

0

1 500,00

1 200,00

300

8 000,00

8 000,00

0

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 1/2019
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce. Zostatok dotácie pre Poľovnícke združenie
Gidra Voderady vo výške 300 EUR bude vyplatený v roku 2022.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nemá podnikateľskú činnosť.

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
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Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa a vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Základná škola s MŠ – zriaď.
Základná škola s MŠ zriaď., kapitálové investície
Základná škola s MŠ –
vlastné príjmy
ZUŠ - zriaďovateľ
ZUŠ – vl. príjmy
ZUŠ – dar

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

382 550,68
2 299,32

380 441,08
2 299,32

2 109,60
0

80 838,35

80 838,35

0

175 150,00
11 270,32
150,00

175 133,60
11 270,32
150,00

16,40
0
0

Nedočerpané prostriedky boli vrátené do rozpočtu zriaďovateľa k 31.12.2021.
- prostriedky zo ŠR
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Rozpočtová organizácia

Základná škola s MŠ
Ministerstvo školstva, vedy a
výskumu SR
Ministerstvo práce, soc. vecí
a rodiny
(príspevok
na
stravovanie)

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

623 305,00

613 775,08

9 529,92

34 435,20

16 656,40

17 778,80

Nedočerpané prostriedky z Ministerstva školstva budú vrátené v roku 2022 rozpočtovej
organizácii na dočerpanie (možné čerpanie do 31.3.2022).
Prostriedky z MPSVaR na stravovanie detí a žiakov neboli dočerpané z dôvodu uzatvorenia
školských jedální (z dôvodu pandémie ochorenia COVID 19) a budú vrátené poskytovateľovi
v roku 2022.
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Rozpočtová organizácia

ZUŠ
Ministerstvo práce, soc. vecí
a rodiny (uchovanie prac. miest
v ZUŠ)

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

25 512,32

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

25 512,32

0

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-

MAVOS, s.r.o.
0
0
0
Obec neposkytla návratné ani nenávratné zdroje financovania svojej dcérskej spoločnosti.
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu,
transferu

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

-1-2-

Min.
životného  Dotácia životné prostredie
prostredia
 Prieskumné územie
 Environmentálny fond
Ministerstvo vnútra  Matrika
SR
 Register obyv. a adries
 Krízové riadenie a CO
(najmä COVID 19)
 Sčítanie obyvateľstva
Ministerstvo
 Stavebný poriadok
dopravy a výstavby  Cesty a komunikácie

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

155,63
1 346,40
10 056,10
4 151,75
1 342,04
42 040,00

155,63
1 346,40
2640,67
4 151,75
1 342,04
42 040,00

0
0
7 415,43
0
0
0

4 096,93
2 057,73
68,60

1 889,30
2 216,13
68,60

2 207,63
0
0

Nedočerpané dotácie z Enviromentálneho fondu budú použité v roku 2022. Nedočerpané
prostriedky z Ministerstva vnútra budú vrátené v roku 2022 poskytovateľovi.
c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec v roku 2021 neuzatvorila žiaden fin. vzťah s inými obcami.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec v roku 2021 získala z VÚC Trnava dotáciu 2 700 EUR na orez drevín.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec nemá programový rozpočet (počet obyvateľov do 2 000).
13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2021.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 430 771,29 EUR .
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