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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.
Finančné hospodárenie obce Dvorianky sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený Uznesením
Obecného zastupiteľstva v Dvoriankach č.73/XII/2020 zo dňa 15. 12. 2020 v celkovej sume:
príjmy: 521 513,66 €, výdavky: 521 513,66 €.

1. zmena rozpočtu Obce Dvorianky bola

schválená – Rozpočtové opatrenia č. 1 - uznesením obecného zastupiteľstva 84/III/2021 zo dňa
31. 03.2021 zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti o 35 486,34 € a vo výdavkovej časti zvýšenie o
35.486,34 €. 2. zmene rozpočtu Obce Dvorianky bola schválená - Rozpočtové opatrenia č. 2, 3,
4, 5 – uznesením č. 107/XII/2021 zo dňa 15. 12. 2021 celkovým zvýšením v príjmovej časti o
32 300,00 € a vo výdavkovej časti taktiež zvýšením o 32 300,00 €. Celkový rozpočet po
všetkých rozpočtových opatreniach v roku 2021 je: Celkové príjmy v hodnote 589 300,00 € a
celkové rozpočtované výdavky v hodnote 589 300,00 €.

Rozpočet obce k 31. 12. 2021
Schválený
rozpočet

Schválený
Skutočné plnenie
rozpočet po
príjmov/čerpani
poslednej zmene e výdavkov k
31.12.2021

%plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

521 513,66

589 300,00

466 451,26

79,15

326 204,00

340 470,35

324 211,19

95,22

Kapitálové príjmy

98 332,51

98 332,51

0,00

0,00

Finančné príjmy

96.977,15

150 497,14

142 .240,07

94,51

Výdavky celkom

521 513,66

589 300,00

429 249,52

72,84

Bežné výdavky

305 061,00

370 947,89

310 .329,86

83,66

Kapitálové výdavky

105 120,15

111 519,60

111.519,60

100

Finančné výdavky

111 332,51

106 832,51

7 400,06

0,00

0,00

37 201,74

Príjmy celkom
z toho
Bežné príjmy

z toho:

Rozpočtové
hospodárenie obce
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6,93

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Výška príjmov v roku 2021 bola ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID-19.
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

589 300,00

466 451,26

79,15

Z rozpočtovaných celkových príjmov 589 300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
466 451,26 EUR, čo predstavuje 79,15 % plnenie.

1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

340 470,35

324 211,19

95,22

Z rozpočtových bežných príjmov 340 470,35 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 324
211,19 EUR, čo predstavuje 95,22 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

238 468,41

234 577,50

98,36

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 224 691,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k
31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 221 818,14 EUR, čo predstavuje
plnenie na 98,72%. V roku 2021 výška výnosu dane z príjmov bola ovplyvnená v dôsledku
pandémie ochorenia COVID-19 bola krátená o cca 1,28% čo predstavuje sumu 2 872,86 EUR.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 13 122,41 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 12 194,36 EUR, čo
predstavuje plnenie na 92,93 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov za rok 2021 boli v sume 9
485,60 EUR, príjmy dane z pozemkov za minulé roky boli 154,74 EUR, príjmy dane zo stavieb
za rok 2021 boli v sume 2 554,02 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje daňové pohľadávky - daň z
nehnuteľností za rok 2021... 701,94 EUR, daň z nehnuteľnosti minulé roku v sume 538,11 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 655,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 565,00 EUR, čo
predstavuje plnenie na 86,25 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 560,00 EUR, za
nedoplatky z minulých rokov 5,00 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani za psa
za rok 2021 80,00 EUR, poplatok za psa za minulé roky 15,00 €.
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b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

67.456,03

55.476,14

82,24

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 10 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 9 380,56 EUR, čo
predstavuje plnenie na 93,81 % plnenie. K 31.12.2021 obec eviduje nedaňové pohľadávky poplatok za komunálny odpad za minulé roky 263,11 EUR.
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku z rozpočtovaných 1 814,03 EUR bol skutočný
príjem v sume 2 286,86 EUR, čo predstavuje 126,07% plnenie. K 31. 12. 2021 obec eviduje
nedaňové pohľadávky za – prenájom vodomeru v sume 268,71 EUR.
Administratívne a iné poplatku
Administratívne a iné poplatku z rozpočtovaných v roku 2021 v sume 55 592,00 EUR, plnenie v
roku 2021 bolo v sume 43 808,72 €, čo predstavuje 78,80 %. K 31. 12. 2021 obec eviduje
nedaňové pohľadávky za – poplatok za vodu FO v sume 3 209,17 EUR, poplatok za kanalizáciu
v sume 7 486,69 EUR.
Úroky z vkladov
Úroky z vkladov rozpočtovaných v roku 2021... 50,00 EUR, plnenie v roku 2021... 0,00 EUR.

c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

0,00

0,00

0,00

Iné nedaňové príjmy v roku 2021 neboli rozpočtované a ani nebolo žiadne plnenie.
d) prijaté granty a transfery:
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2021
2021 po poslednej zmene

% plnenia

34 545,91

98,88

34 157,55

Z rozpočtovaných grantov a transferov 34 545,91 EUR bol skutočný príjem vo výške 34 157,55
EUR, čo prestavuje 98,88 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel

Úrad práce, soc. vecí a rodiny
Trebišov §54

2 034,18

Dotácia-§54

Ministerstvo život.prostredia

65,07

Dotácia – životné prostredie
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SR
Ministerstvo vnútra SR

28,68

Ministerstvo vnútra SR

3 148,00

Dotácia – opravy ciest a
komunik.

Dotácia – pre predškolákov v
MŠ

Ministerstvo ŽP SR

361,24

Dotácia – ŽPEnvironmentálny fond

Ministerstvo ŽP SR

310,30

Dotácia - ŽP

Ministerstvo vnútra SR

27,60

Ministerstvo vnútra SR

219,12

Štatistický úrad SR

Dotácia- register adries
Dotácia - REGOB

3 121,18

Dotácia – sčítanie obyvateľov

Ministerstvo vnútra SRodmena skladníkovi CO

128,88

Dotácia – odmena skladníkovi
CO

Úrad práce, soc. vecí a rodiny
Trebišov

913,30

Dotácia – na stravu MŠ

Ministerstvo vnútra SR

23 800,00

SPOLU:

34 157,55 €

Dotácia - COVID19

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

2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

98 332,51

98 332,51

0,00

Z rozpočtových kapitálových príjmov 98 332,51 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 0,00
EUR. Jedná sa o príjem, refundácia finančných prostriedkov z PPA na projekt č. 074KE220082Využívanie obnoviteľného zdroja energie.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Obec v roku 2021 nerealizovala predaj kapitálových aktív.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:
Obec v roku 2021 nerealizovala predaj kapitálových aktív.
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Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel

---

0,00

--

Spolu:

0,00

V roku 2021 obec nemala prijaté žiadne granty a transfery.

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

150 497,14

142 240,07

94,51

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 150 497,14EUR bol skutočný príjem k
31.12.2021 v sume 142 240,07 EUR, čo predstavuje 94,51 % plnenie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Výška výdavkov v roku 2021 bola ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID-19.
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

589 300,00

429 249,52

72,84

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 589 300,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v
sume 429 249,52 EUR, čo predstavuje 72,84 % čerpanie.

1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

370 947,89

310 329,86

83,66

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 370 947,89 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v
sume 310 329,86 EUR, čo predstavuje 83,66 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
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Z rozpočtovaných výdavkov 152 441,21 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume
121 038,89 EUR, čo je 79,40 % čerpanie. Patri sem mzdové prostriedky pre starostu obce,
pracovníkov OcÚ, pracovníkov, ktorých mzda je refundovaná Úradom práce, sociálnych vecí a
rodiny Trebišov, pracovníkov MŠ, pracovníka vodovodu, ostatných pomocných pracovníkov,
odmeny na základe dohôd, z určitá časť bola refundovaná, taktiež mzdy a dohody súvisiace s
COVID19.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 54 632,33 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume
42 660,87 EUR, čo je 78,08 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 169 427,90 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2021 v sume
154 068,82 EUR, čo je 90,93 % čerpanie.
Bežné transfery
Z rozpočtových výdavkov 800,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 793,40 EUR
čo predstavuje 99,17 % čerpanie. Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2020
ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID19.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami
Z rozpočtových výdavkov 6 487,69 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 5 335,65
EUR, čo predstavuje 82,24 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

111 518,60

111 519,60

100

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 111 519,60 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
111 519,60 EUR, čo predstavuje 100 % čerpania.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou
Záverečného účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a.) Číslo projektu 074KE220082 – Využívanie obnoviteľného zdroja energie v obci
Dvorianky
Z rozpočtovaných 86 977,15 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 86 977,15
EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie- uvedené prostriedky by mali byť refundované PPA,
taktiež na uvedenú akciu boli použité vlastné finančné prostriedky rozpočtované v sume
7 300,65 EUR, čerpanie k 31. 12. 2021 v sume 7 300,65 EUR, čo predstavuje čerpanie 100%.
Celková suma použitých finančných prostriedkov v roku 2021 na uvedený projekt bola v sume
94 277,80 EUR.
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b.) Rekonštrukcia chodníka pri Kultúrnom dome
Z rozpočtovaných 17 241,80 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2021 v sume 17 241,80
EUR, čo predstavuje 100% čerpanie, uvedené prostriedky boli použité 10 000,00 EUR bola
účelová dotácia z Úradu vlády SR, presunutá z minulých rokoch a 7 241,80 EUR boli vlastné
finančné prostriedky.

3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej
zmene

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania

106 832,51

7 400,06

6,93

Z toho:
projekt
0,00
074KE220082Využívanie
obnoviteľných zdrojov energie
v sume
98 332,51

0,00

Splátka úveru Prima banka
Slovensko v sume
8 500,00

87,06

7 400,06

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 106 832,51 EUR bolo skutočne čerpané k
31.12.2021 v sume 7 400,06 EUR, čo predstavuje 6,93%.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je príloho
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 8 500,00 EUR na splácanie istiny z
prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 7 400,06 EUR, čo predstavuje 87,06 %
čerpanie.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 98 332,51 EUR – na splácanie projektu –
číslo projektu 074KE220082-Využívanie obnoviteľného zdroja energie, bolo skutočné čerpanie
0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie. Uvedená suma by mala byť refundovaná PPA a
následne obec by mala vyplatiť uvedený úveru na akciu projektu 074KE220082.

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

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR

Bežné príjmy

324 211,19

Bežné výdavky

310 329,86

Bežný rozpočet - prebytok

+13 881,33
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Kapitálové príjmy spolu

0,00

Kapitálový výdavky spolu

111 519,60

Finančné operácie - príjmy

142 240,07

Finančné operácie - výdavky

7 400,06

Kapitálový rozpočet

-111 519,60

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

-97 635,27

Upravený prebytok/s a kapitálového
rozpočtu
Rozdiel finančných operácií

+134 840,01

PRÍJMY SPOLU

466 .451,26

VÝDAVKY SPOLU

429 249,52

Hospodárenie obce

+37 201,74

Zo zostatku hospodárskeho výsledku obce k 31. 12. 2021 ktorý je výške 37 201,74 EUR obec
prevedie do rezervného fondu 10% t.j. 3 720,00 EUR. Ako odôvodnenie obec uvádza, že
zostatok rezervného fondu z predchádzajúceho roka je v sume 29 956,98 EURA. Z tohto dôvodu
Obec Dvorianky za rok 2021 prevedie do rezervného fondu 10% t.j. 3 720,00 EUR.
Na obecných účtoch v bankách k 31. 12. 2021 evidujem zostatok 66.018,26 EUR , z uvedenej
sumy je preúčtovaných do rezervného fondu 29.956,98 EUR a v pokladni obci evidujeme
zostatok 1.546,93 EUR. Z predchádzajúceho výpočtu je zrejmé, že po odrátaní nevyčerpaných
prostriedkov ŠR na základe uvedených skutočnosti navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok
2021 vo výške 10% z hospodárskeho výsledku t.j. 3 720,00 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. vz. n.p.. o
použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný

Suma v EUR

ZS k 01.01.2021

0,00

Prírastky – z prebytku rozpočtu za uplynulý rok z r.
2020

65.409,24

Úbytky – použitie rezervného fondu v roku 2021

35.452,26

KS k 31.12.2021

29.956,98
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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 01.01.2021

0,00

Prírastky – povinný prídel – 1%

784,12

Úbytky

784,12

KZ k 31.12.2021

0,00

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
AKTÍVA
Názov

ZS k 01.01.20211 v EUR KZ k 31.12.2021 v EUR

Majetok spolu

1 827 111,14

1 241 346,85

Neobežný majetok spolu

1 731 059,31

1 241 346,65

Dlhodobý nehmotný majetok

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

1 609 119,25

1 241 346,85

Dlhodobý finančný majetok

121 940,06

121 940,06

Obežný majetok spolu

96 051,83

80 138,52

0,00

0,00

Zúčtovanie medzi subjektami 0,00
VS

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

10 831,84

12 573,33

Finančné účty

85 219,99

67 565,19

Poskytnuté návratné fin.
výpomoci dlhodobé

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin.
výpomoci krátkodobé

0,00

0,00

Časové rozlíšenie

0,00

0,00

z toho:

toho:
Zásoby
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Vzťahy k účtom klientov
Štátnej pokladnice (účtová
skupina 20)

0,00

0,00

PASÍVA
Názov

ZS k 01. 01. 2021 v EUR KZ k 31.12.2021 v EUR

Vlastné imanie a
záväzky spolu

1 827 111,14

1 812 146,58

vlastné imanie

674 345,51

632 843,02

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

674 345,51

632 843,02

Záväzky

81 925,73

142 763,35

Rezervy

0,00

0,00

Zúčtovanie medzi subjektami
VS

10 000,00

0,00

Dlhodobé záväzky

8 133,74

4 067,48

Krátkodobé záväzky

21 886,57

17 213,36

Bankové úvery a výpomoci

41 905,42

121 482,51

Časové rozlíšenie

1 070 839,90

1 036 540,21

Vzťahy k účtom klientov
štátnej pokladnice (účtová
skupina 20)

0,00

0,00

z toho:

z toho

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

Záväzky celkom k Z toho v lehote
31.12.2021 v EUR splatnosti

Z toho po lehote
splatnosti

4 305,69

00,00

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom

4.305,69
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- zamestnancom

6 917,69

6 917,69

0,00

- poisťovniam

4 720,03

4 720,03

0,00

- daňovému úradu

1 187,58

1 187,58

0,00

-iné záväzky

82,37

82,37

0,00

- bankám – Prima
banka Slovensko

11 650,00

11 650,00

0,00

- ostatné dlhodobé
záväzky-Škoda Fábia
Combi

4 067,48

4 067,48

0,00

- úver-Prima banka
Slovensko- projekt
074KE220082Využívanie
obnoviteľného zdroja
energie

98 332,51

98 332,51

0,00

- návratné finančné
výpomoce – MF SR

11 500,00

11 500,00

0,00

- pohľadávky voči
zamestnancom

10,60

10,60

0,00

Záväzky spolu k
31.12.2021

142.773,95

142.773,95

0,00

Stav úverov k 31.12.2021
Veriteľ

Účel

Výška
Ročná
poskytnut splátka
ého úveru istiny za
rok 2021

Ročná
splátka
úrokov za
rok 2021

Zostatok Rok
úveru
splatnosti
(istiny k
31.12.202
1)

11 500,00

0,00

0,00

11 500,00

2027

Prima banka Investičný 98 332,51
Slovensko úver, ktorý
a.s.
bude
refundovaný
PPA

0,00

654,41

98 332,51

2022

Prima banka Investičný
Slovensko úver
a.s.

2 004,00

443,61

11 650,00

2027

Ministerstvo Návratná
financií SR finančná
výpomoc

13 654,00
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Prima banka Investičný
Slovensko úver
a.s.

5 396,06

5 396,06

43,19

0,00

2021

Obec uzatvorila v roku 2020 Zmluvu o úvere na projekt 074KE220082 „Využívanie
obnoviteľného zdroja energie v obci Dvorianky na celkovú sumu 98 332,51 EUR – uznesenie
obecného zastupiteľstva č. 49/VI/2020 zo dňa 04.06.2020, ktorá by mala byť v plnom rozsahu
refundovaná Pôdohospodárskou platobnou agentúrou Bratislava. Uvedený projekt prešiel
kontrolou z PPA , ale doposiaľ nebol refundovaný.

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 zn. 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 subjekt verejnej správy,
prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky
získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet podľa § 17 ods. 6 písm.a):
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu 313 287,18
FIN 1-12 k 31.12.2020 z toho:
- skutočné bežné príjmy obce k 31.12.2020

313 287,18

Spolu bežné príjmy obce k 31.12.2020

313 257,18

Celková suma dlhu obce k 31.12.2021
úverov z toho:
- zostatok istiny z bankových úverov

11 650,00

- zostatok istiny z pôžičiek

0,00

- zostatok istiny z návratných finančných
výpomocí

11 500,00

- zostatok istiny z investičných dodávateľských
úverov

0,00

- zostatok istiny z bankových úverov na
predfinancovanie projektov EÚ- refundovaný
PPA-projekt 074KE220082-Využívanie
obnoviteľných zdrojov energie

98 332,51

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné

0,00
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nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho
fondu

0,00

- zostatok istiny z ……..

0,00

Spolu celková sumu dlhu obce k 31.12.2021

121 482,51

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty

0,00

- z úverov z Environmentálneho fondu

0,00

- z bankových úverov na predfinancovanie
projektov EÚ- refundovaný PPA-projekt
074KE220082-Využívanie obnoviteľných
zdrojov energie

98 332,51

- z úverov ……..
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta
do celkovej sumy dlhu obce

98 332,51

Spolu upravená celková suma dlhu obce k
31.12.2021

23 150,00

Zostatok istiny k
31.12.2021

Skutočné bežné príjmy k § 17 ods. 6 písm. a)
31.12.2020

23 150,00

313 287,18

7,38%

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

b) Výpočet podľa § 17 ods. 6 písm. b):
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu 313 287,18
FIN 1-12 k 31.12.2020 z toho:
- skutočné bežné príjmy obce

313 287,18

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020 313 287,18

Bežné príjmy obce upravené o
účelovo určené:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy

1 613,45

- dotácie zo ŠR

33 564,49

- dotácie z MF SR

0,00

- príjmy z náhradnej výsadby drevín

0,00
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- účelovo určené peňažné dary

0,00

- dotácie zo zahraničia

0,00

- dotácie z Eurofondov

0,00

- …...

0,00
35 177,94

Spolu bežné príjmy obce účelovo
určené k 31.12.2020
Spolu upravené bežné príjmy k
31.12.2020

278 109,24

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu
FIN 1-12 k 31.12.2021 s výnimkou
jednorazového predčasného splatenia:

8 541,27

- ….

---

- ...

---

- ….

--8 541,27

Spolu splátky istiny a úrokov k
31.12.2021

Suma ročných splátok
vrátane úhrady výnosov za
rok 2021

Skutočné upravené bežné
príjmy k 31.12.2020

§ 17 ods. 6 písm. b)

8 541,27

278 109,24

3,07 %

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

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
– podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
Obec v roku 2021 neposkytla žiadne dotácie v súlade so VZN 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 pandémiou ochorenia
COVID-19.
Príjemca dotácie a
účelové určenie
dotácie – bežné
výdavky na činnosť
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
Rozdiel
použitých finančných (stĺ.2-stĺ3)
prostriedkov
-4-3-

---

---

---

---

Spolu:

0,00

0,00

0,00

16

9. 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
finančné 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:
- Obec nemá žiadne finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým
organizáciám:
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- Obec doteraz nezriadila žiadnu príspevkovú organizáciu.
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
- Obec doteraz nezaložila žiadnu príspevkovú organizáciu.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

Ministerstvo
vnútra SR

Dotáciarefundácia CO

128,88

128,88

0,00

Ministerstvo ŽP

Dotácia361,24
Environmentálny
fond

361,24

0,00

Ministerstvo
život.prostredia

Dotácia – životné
prostredie

65,07

0,00

65,07
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(stĺ. 3 – stĺ. 4)

SR
28,68

28,68

0,00

3 148,00

3 148,00

0,00

310,30

310,30

0,00

27,60

27,60

0,00

219,12

219,12

0,00

Štatistický úrad
SR

Dotácia – sčítanie 3 121,18
obyvateľov

3 121,18

0,00

Úrad práce, soc.
vecí a rodiny
Trebišov

Dotácia – na
stravu MŠ

913,30

913,30

0,00

Úrad práce, soc.
vecí a rodiny
Trebišov

Dotácia –
2 034,18
refundácia miezd
§ 54

2 034,18

0,00

Ministerstvo
vnútra SR

Dotácia na plošné 23 800,00
testovanie
COVID

23 800,00

0,00

34 157,55

34 157,55

0,00

Ministerstvo
vnútra SR

Dotácia – opravy
ciest a komunik.

Ministerstvo
vnútra SR

Dotácia – pre
predškolákov v
MŠ

Ministerstvo ŽP
SR

Dotácia - ŽP

Ministerstvo
vnútra SR

Dotácia- register
adries

Ministerstvo
vnútra SR

Dotácia - REGOB

Spolu

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec
-1PPA Bratislava

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
Rozdiel (stĺ.2-stĺ.3)
použitých finančných
prostriedkov
-4-3-

--

---

0,00

Obec Dvorianky v roku 2021 dokončila projekt č. 074KE220082-Využívanie obnoviteľného
zdroja energie, kde požiadala PPA Bratislava o jeho refundáciu vo výške, ktorá bola zmluvne
dojednaná v sume 98 332,51 EUR. Uvedený projekt prešiel kontrolou, ale k 31.12.2021 nebol
refundovaný PPA Bratislava.
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d) Finančné usporiadane voči rozpočtom iných obcí
Obec
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
Rozdiel (stĺ.2-stĺ.3)
použitých finančných
prostriedkov
-4-3-

--

--

--

--

Obec v roku 2021 nepostila príspevky iným obciam.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec v roku 2021 neposkytla ani neprijala dotácie z rozpočtu VÚC.

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

11. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému
účtu za rok 2021.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške
37 201,74 EUR.
2. Z uvedeného prebytok hospodárenie za rok 2021 Obec Dvorianky prevedie do rezervného
fondu 10% t.j. 3 720,00 EUR z dôvodu, že v rezervnom fonde ma finančné prostriedky z
predchádzajúcich rokov vo výške 29 956,98 EUR.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tvorbu rezervného fondu vo výške 10% z prebytku
hospodárenie t.j. 3 720,00 EUR.
Tvorba:
a.) počiatočný stav RF 29 956,98 EUR
b.) tvorba RF 3 720,00 EUR
c.) konečný stav: 33 676,98 EUR
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Použitie na kapitálové výdavky:
- na kapitálové výdavky, tj. na krytie schodku kapitálového rozpočtu,
- na splátky návratných zdrojov financovania,
- na pokrytie vkladov do majetku inej právnickej osoby pre prípad založenia alebo zriadenia inej
právnickej osoby,
- na iné finančné operácie.
Prostriedky rezervného fondu obec môže použiť aj na bežné výdavky, a to v súlade so
zákonom č. 583/2004 Z.z., na tieto účely:
- ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie
havarijného stavu majetku obce, alebo na likvidáciu škôd spôsobenými živelnými pohromami
alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného
rozpočtu,
- prostriedky rezervného fondu môže obec použiť na rekonštrukcie a opravy obecných budov a
priestranstiev, opravy a údržby verejného vodovodu a kanalizácie ako aj na projekty obce.
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