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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2021
1. Rozpočet obce na rok 2021
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2021.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 18.12.2020 uznesením č. Uznesenie č.
51/2020

Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena zo dňa 21.12.2021
- druhá zmena zo dňa 21.12.2021
- tretia zmena zo dňa 31.12.2021
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

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene

584 556,00

551 789,42

506 025,00
0,00
78 531,00
0,00
584 556,00

530 420,81
206,75
21 161,86
0,00
531 054,78

484 206,00
100 350,00
0,00
0,00

500 226,17
30 828,61
0,00
0,00
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Rozpočet na rok 2021

Skutočnosť k 31.12.2021

584 556,00

551 789,42

% plnenia
94,39 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 584 556,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 551 789,42 EUR.

1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2021

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

506 025,00
530 420,81
104,82 %
Z rozpočtovaných bežných príjmov 506 025,00,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 530 420,81 EUR.

a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2021
Skutočnosť k 31.12.2021
% plnenia
289 113,00
289 043,35
99, 97 %
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 266 013,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 267 336,43 EUR.
Daň z pozemkov
9 435,80
Daň zo stavieb
5 753,22
Daň za nevýherné hracie prístroje
30,27
Daň za psa
158,00
Daň za komunálny odpad
5 184,23
Prenájom
1 145,40
b) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2021
Skutočnosť k 31.12.2021
% plnenia
5 305,00
10 351,26
195,12 %
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 5 305,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
10 351,26 EUR
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ

-1-

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

Dotácia na ZŠ
Dotácia na stravu

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

141 411,12
8217,60

Register adries

37,20

Dotácia na životné prostredie

77,80

REGOB
Nadácia Ekopolis
ÚPSVaR
MPC

262,02
280,00
19 038,98
2750,00

Dotácia CO sklad

96,66

Požiarna ochrana

1 400,00

SODB 2021

3258,46

MOPS
Nadácia Allianz
COVID
Dotácia TOS
Hasičská zbrojnica

26 508,22
4 000,00
21 045,00
2 585,71
30 000,00

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2021
Skutočnosť k 31.12.2021
206,75
0
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

% plnenia
x

Z rozpočtovaných x EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 206,75 EUR

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2021

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

78 531,00
21 161,86
x
Z rozpočtovaných finančných príjmov 78 531,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 21 161,86 EUR.

3. Rozbor čerpania výdavkov obce za rok 2021
Rozpočet na rok 2021

Skutočnosť k 31.12.2020

584 556,00

531 054,78

% čerpania
90,84 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 584 556,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 531 054,78 EUR.

1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2021

Skutočnosť k 31.12.2021

484 206,00

500 226,17

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Názov výdavku
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania zamestnancov obce,
MOPS, ÚPSVaR, školstva, kontrolór,
DOVP, odmeny a príspevky...
Odvody
Členské príspevky, os. príjemca
Energie, poštové a tel. služby
Materiál, interiérové vybavenie
Odpadové služby
Verejné priestranstvá
Príspevok na šport, kultúru, cirkev,
COVID
Ostatné služby

Skutočné čerpanie
255 630,56

93 426,67
16 009,76
19 474,11
45 344,85
9 236,35
3 131,75
13 221,00
40 037,29

% čerpania
103,30 %
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2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2021

Skutočnosť k 31.12.2021

100 350,00

30 828,61

% čerpania
30,72 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 100 350,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 30 828,61 eur.

Druh majetku na zaradenie
Altánok
Rekonštrukcia ZŠ
Gril
Kávovar
Lavičky ZŠ
Merače rýchlosti
Notebook ZŠ
Plechové búdy
Spotrebiče v ŠJ
Kamerový systém v ZŠ
Retardéry
Kúpa pozemkov
Kroje

Výška zaradenia majetku
3 718,18 eur
2 622,24 eur
510,36 eur
309,00 eur
732,00 eur
4 650,00 eur
539,00 eur
1 220,00 eur
10 062,00 eur
2 323,96 eur
942,46 eur
2039,15 eur
525,00 eur

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2021
Skutočnosť k 31.12.2021
% čerpania
0,00
0,00
0,00
Z rozpočtovaných finančných výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
0,00 EUR.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Hospodárenie obce
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/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
530 420,81
530 420,81
x
500 226,17
500 226,17
x
30 194,64
206,75
206,75
x
30 828,61
30 828,61
x
- 30 621,86
-427,22

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
ZOSTATOK FIN.PROSTRIEDKOV Z MIN.ROKOV

-427,22
21 161,86
0,00
21 161,86

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce v roku 2021

20 734,64

Vylúčenie z prebytku
-

ZŠ – prenesené kompetencie

-

Dotácia na stravu

Upravené hospodárenie obce v roku 2021

5 340,67
1 296,10
14 097,87

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške
100% - 14 097,87 (prírastok RF za rok 2022) EUR, nakoľko obec netvorí iné fondy.

Návrh Záverečného účtu obce Ondavské Matiašovce za rok 2021

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
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
8 605,90 eur
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
1 494,30 eur
rozpočtový rok (2020)
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie .
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021
10 100,20 eur
Peňažný fond
Obec vytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití
peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond peňažný
ZS k 1.1.2021
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie peňažného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje vyššia kolektívna zmluva.
Sociálny fond
Suma v EUR
ZS k 1.1.2021
Prírastky - povinný prídel
- povinný prídel
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021

3 850,55 eur
1 093,63 eur
2 136,22 eur

2 807,96 eur
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

ZS k 1.1.2021 v EUR

KZ k 31.12.2021 v EUR

1 126 951,58

1 119 972,52

939 507,20

934 681,52

939 507,20

934 681,52

187 444,38

185 291,00

475,90

629,25

6 504,89

9 299,28

180 463,59

175 362,47

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
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PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu

ZS k 1.1.2021 v EUR
1 126 951,58

KZ k 31.12.2021 v EUR
1 119 972,52

314 507,19

370 393,25

Výsledok hospodárenia

314 507,19

370 393,25

Záväzky

109 377,14

84 738,72

56 947,88

36 636,77

3 850,55

2 807,96

Krátkodobé záväzky

34 247,71

30 962,99

Bankové úvery a výpomoci

14 331,00

14 331,00

703 067,25

664 840,55

Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
Záväzky obce k 31.12.2021:
Druh záväzkov voči:
- Voči dodávateľom
- Voči zamestnancom
- Voči poisťovniam
- Voči daňovému úradu
- Štátnemu rozpočtu
- Voči bankám
- Ostatné záväzky
- Sociálny fond

Záväzky celkom k 31.12.2021 v EUR
0,00
17 531,42
11 135,42
2 296,15
14 331,00
0,00
0,00
2 807,96

Obec Ondavské Matiašovce v roku 2021 NEUZATVORILA lízingovú zmluvu na nákup
osobného automobilu.
Obec Ondavské Matiašovce v roku 2021 NEUZATVORILA Zmluvu o úvere na výstavbu
obecnej bytovky.
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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.

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

Suma v EUR
553 920,39
553 920,39

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:
- 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 – VÝPADOK PODIELOVEJ
DOTÁCIE
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov
EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021
Zostatok istiny k 31.12.2021
14 331,00

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2020
553 920,39

553 920,39
14 331,00
14 331,00

14 331,00

14 331,00

§ 17 ods.6 písm. a)
2,58 %

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

Suma v EUR
553 920,39
553 920,39

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie z MF SR – SODB 2021
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2020
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- istina
- úroky
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021

553 920,39
144 995,21

408 925,18
0,00
0,00
0,00
0,00

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2021

Skutočné upravené bežné
príjmy k 31.12.2020

§ 17 ods.6 písm. b)

0,00

408 925,18

0,00

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

8. Hospodárenie 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 právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na
podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nepodniká.

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
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založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
a)

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

-1-

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Dotácia na ZŠ

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

-5-

1 41 411,12

136 070,45

5 340,67

8217,60

6 921,50

1 296,10

Register adries

37,20

37,20

0,00

Dotácia na životné prostredie

77,80

77,80

0,00

REGOB

262,02

262,02

0,00

Nadácia Ekopolis

280,00

280,00

0,00

19 038,98

19 038,98

0,00

2750,00

2750,00

0,00

Dotácia CO sklad

96,66

96,66

0,00

Požiarna ochrana

1 400,00

1 400,00

0,00

SODB 2021

3258,46

3258,46

0,00

26 508,22

26 508,22

0,00

4 000,00

4 000,00

0,00

21 045,00

21 045,00

0,00

2 585,71

2 585,71

0,00

30 000,00

0,00

30 000,00

Dotácia na stravu

ÚPSVaR
MPC

MOPS
Nadácia Allianz
COVID
Dotácia TOS
Hasičská zbrojnica

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.
c)

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

x

x

x

x

VÚC

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

x

x

x

x

Návrh Záverečného účtu obce Ondavské Matiašovce za rok 2021

12.Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu
obce za rok 2021.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 14 097,87 EUR, (nakoľko obec netvorí iné fondy.)

