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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 Kvetoslavov 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 08.12.2020 uznesením č. 65/2020. 

 

Rozpočet bol zmenený dvakrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 15.06.2021  uznesením č. 34/2021 

- druhá zmena schválená dňa 12.08.2021 uznesením č. 54/2021 

- tretia zmena schválená dňa 14.12.2021 uznesením č. 89/2021 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2021 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2020 

Príjmy celkom 2 127 004,00 2 329 500,12 2 407 625,98 

z toho :    

Bežné príjmy 1 435 304,00 2 116 499,00 2 165 214,82 

Kapitálové príjmy         681 700,00 101 620,00 122 568,96 

Finančné príjmy 0,00 95 361,12 95 361,12 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 10 000,00 16 020,00 24 481,08 

Výdavky celkom 2 127 004,00 1 920 935,00 1 904 982,59 

z toho :    

Bežné výdavky 862 204,00 1 000 381,00 968 289,98 

Kapitálové výdavky 805 700,00 305 015,00 299 854,63 

Finančné výdavky 8 800,00 8 800,00 12 760,00 

Výdavky RO s právnou subjektivitou 450 300,00 606 739,00 624 077,98 

Rozpočtové hospodárenie obce 0,00 408 565,12 502 643,39 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 

 

Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

2 329 500,12 2 407 625,98 103,35 
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Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 329 500,12 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 

v sume 2 407 625,98 EUR, čo predstavuje  103,35 % plnenie.  

1. Bežné príjmy bez RO 

 

Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

2 116 499,00 2 165 214,82 102,30 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 116 499,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 

v sume 2 165 214,82 EUR, čo predstavuje  102,30 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

1 294 340,00 1 317 646,75 101,80 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 631 139,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 646 752,36 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 102,47  %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 118 690 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 116 664,18 EUR, 

čo predstavuje plnenie na 98,29 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 64 593,03 

EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 51 402,13 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 

669,02 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 23 340,57 

EUR. 

 

Daň za psa  3 950,83 EUR 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 105 992,20 EUR 

Poplatok za rozvoj 444 287,18 EUR 

 

K 31.12.2021 obec eviduje daňové nedoplatky na dani za psa vo výške 109,00 EUR,  

pohľadávky na poplatkoch  za KO a DSO vo výške 566,21 EUR a pohľadávky  na poplatkoch 

za rozvoj vo výške 61 154,89 EUR.  

 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

210 266,00 222 582,26 105,86 
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 1 684,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 761,60EUR, čo 

je 104,61 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov 

a objektov  a ostatného majetku obce. 

  

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 208 582,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 220 820,66 EUR, 

čo je 105,87 % plnenie.  

 

c)  iné nedaňové príjmy:   

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

8 233,00 9 833,07 119,43 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 8 233,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške  

9 833,07 EUR, čo predstavuje 119,43 % plnenie.  

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

 

d) prijaté granty a bežné transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 603 660,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 

615 152,74 EUR, čo predstavuje 101,90 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Okresný úrad  Dunaj. Streda 667,11 

72,40 

Evidencia obyvateľov a hlásenie 

pobytu občanov a register adries 

Krajský stavebný úrad 2 113,45 Spoločný stavebný úrad 

Obvodný školský úrad 485 942,00 Základné vzdelanie  

Obvodný školský úrad 0,00 Príspevok na odchodné 

Obvodný školský úrad 4 608,00 Vzdelávacie poukazy  

Obvodný školský urad 1 065,00 Náklady na COVID-19 – 

základné vzdelanie 

Obvodný školský úrad 6 800,00                          Vzdelávanie v MŠ – rozvojový 

projekt  

Obvodný školský úrad 7 882,00 Predprimárne vzdelávanie v MŠ 

Krajský úrad život. prostredia 159,84 Ochrana životného prostredia 

Krajský úrad cestnej dopravy a 

pozemných komunikácií Trnava 

70,46 Podpora starostlivosti o miestne 

komunikácie 

Obvodný školský úrad 3 913,00 Na nákup učebníc 

Letná škola  4 141,11 Letná škola 

Dotácia na stravovanie ŠJ 27 694,80 Stravovanie ŠJ 

Dotácia na COVID-19 52 935,00 Náklady na COVID-19 

Úrad vlády Slovenskej republiky 6 200,00 Pomník obetiam 1. a 2. svetovej 

vojny 

Štatistka SODB 4 142,34 sčítanie obyvateľov obce 

 

Granty a transfery v rámci verejnej správy poskytnuté zo štátneho rozpočtu boli účelovo určené 

a boli použité v súlade s ich  účelom.  
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2. Kapitálové príjmy:  

 Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

101 620,00 122 568,96 120,61 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 101 620,00 EUR bol príjem k 31.12.2021 vo výške 

122 568,96 EUR, čo predstavuje 120,61 % plnenie.   

 

Granty a transfery 

Z rozpočtovaných 101 620,00 EUR  bol príjem  k 31.12.2021  122 568,96 EUR. 

 

  Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Ministerstvo pôdohospodárstva 122 568,96 Rekonštrukcia MŠ 2. etapa 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.202 % plnenia 

95 361,12 95 361,12 100% 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 95 361,12 EUR bolo skutočne čerpané 

95 361,12 EUR čo predstavuje 100%. 

 

V roku 2021 boli použité: 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 67 573,85  EUR 

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 3 787,27  EUR. 

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Bežné príjmy RO – Základná škola 

 

Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

16 020,00 24 481,08                152,82 

 

Z rozpočtovaných bežných  príjmov 16 020,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume  

24 481,08 EUR, čo predstavuje 152,82 % plnenie.  Príjmy rozpočtovej organizácie tvoria 

príjmy za školné, stravné a príjmy z vratiek. 
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 
 

Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

1 920 935,00 1 904 982,59 99,17 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 920 935,00 EUR bolo skutočne čerpané 

k 31.12.2021 v sume 1 904 982,59 EUR, čo predstavuje  99,17 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky bez RO 

 
 Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

1 000 381,00                   968 289,98                96,79 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 000 381,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 968 289,98 EUR, čo predstavuje  96,79 % čerpanie.  

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 350 785,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume  

348 826,88 EUR, čo je 99,44 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, 

stavebného úradu a pracovníkov školských zariadení.  

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 119 693,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume  

119 498,84 EUR, čo je 99,84 % čerpanie.  

Tovary a služby  

Z rozpočtovaných výdavkov 523 034,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume  

493 699,05 EUR, čo je 94,39 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých organizačných 

zložiek obce, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná 

údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 4 369,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 

4 533,49 EUR, čo predstavuje 103,76 % čerpanie. 

 

Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov 2 500 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 1 731,72 

EUR, čo predstavuje 69,93 % čerpanie.  

 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

305 015,00                  299 854,63 98,31 
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Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 305 015,00 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2021 v sume 299 854,63 EUR, čo predstavuje  98,31 % čerpanie.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

 

a) Rekonštrukcia materskej školy v celkovej sume 290 584,63 Eur.  

Z rozpočtovaných  293 345,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 290 584,63 

EUR, čo predstavuje 99,06 % čerpanie.  

 

 

b) Obstaranie kopírovacieho stroja v celkovej sume 4 320,00  Eur. Z rozpočtovaných 

3 920,00 EUR bolo skutočne čerpaných 4 320,00 EUR, čo predstavuje 110,20 % čerpanie. 

 

 

3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

8 800 12 760,00                145,00 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 8 800 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2021 v sume 12 760,00 EUR, čo predstavuje  145,00 % čerpanie.  

 

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – Základná škola 

 

 Bežné výdavky  

 

Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

606 739,00                   624 077,98 102,86 

 

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 606 739,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 624 077,98 EUR, čo predstavuje  102,86 % čerpanie.  
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

 

Hospodárenie obce   

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR   

Bežné  príjmy spolu 2 189 695,90 

z toho : bežné príjmy obce  2 165 214,82 

             bežné príjmy RO 24 481,08 

Bežné výdavky spolu 1 592 367,96 

z toho : bežné výdavky  obce  968 289,98 

             bežné výdavky  RO 624 077,98 

Bežný rozpočet 597 327,94 

Kapitálové  príjmy spolu 122 568,96 

z toho : kapitálové  príjmy obce  122 568,96 

             kapitálové  príjmy RO 0 

Kapitálové  výdavky spolu 299 854,63 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  299 854,63 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet                                           -177 285,67 

Prebytok  bežného a kapitálového rozpočtu 420 042,27 

Vylúčenie z prebytku  370 361,18 

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 49 681,09 

Príjmové finančné operácie  95 361,12 

Výdavkové finančné operácie 12 760,00 

Rozdiel finančných operácií 82 601,12  
PRÍJMY SPOLU   2 407 625,98 

VÝDAVKY SPOLU 1 904 982,59  

Hospodárenie obce  502 643,39   

Vylúčenie z prebytku 370 361,18 

Upravené hospodárenie obce 132 282,21 

 
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  22 300,80 EUR, a to na:  

- prenesený výkon v oblasti školstva v sume  3 485,81EUR, 

- výchovu stravovacích návykov dieťaťa  17 116,30  EUR, 

- sčítanie obyvateľov, bytov a domov 1 698,69 Eur, 

b) nevyčerpané prostriedky z poplatku za uloženie odpadov  podľa zákona č.17/2004 Z. 

z. o poplatkoch za uloženie odpadov v z.n.p. v sume 20 345,80 EUR 
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c) 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 7 572,08 EUR.  

d) 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 

319 842,50 EUR. 

e) nevyčerpané prostriedky z darov od fyzickej osoby pre ZŠ podľa ustanovenia  § 22 

ods. 1 zákona č.523/2004 Z.z. o verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov v sume 300,00 EUR. 

 

Prebytok rozpočtu v sume  49 681,09 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, navrhujeme použiť na :  

- tvorbu rezervného fondu      49 681,09  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 82 601,12 EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu 82 601,12EUR  

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 

132 282,21 EUR.  

  

5. Tvorba a použitie prostriedkov 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 228 518,69 

Prírastky  132 282,21 

Úbytky   - použitie rezervného fondu         

KZ k 31.12.2022 360 800,90       

 

 

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 7 435,02 

Prírastky - povinný prídel  5 126,86 

Úbytky   - závodné stravovanie                     3 789,37 

KZ k 31.12.2021 8 772,51 

 

 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021 
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A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2021  v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR 

Majetok spolu 3 690 368,71 4 302 464,68 

Neobežný majetok spolu 3 232 953,10 3 411 604,71 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok    10 571,14 10 276,06 

Dlhodobý hmotný majetok 3 067 716,56 3 246 663,25 

Dlhodobý finančný majetok 154 665,40 154 665,40 

Obežný majetok spolu 457 180,41 890 859,97 

z toho :   

Zásoby 284,65 1 185,45 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 15 742,18  22 344,24 

Dlhodobé pohľadávky 11 582,91 17 594,07 

Krátkodobé pohľadávky  78 960,47 123 528,53 

Finančné účty  350 610,20 724 010,60 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  235,20 0,00 

 

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 3 690 368,71 4 302 464,68 

Vlastné imanie  1 883 841,82 2 479 538,12 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  1 883 841,82 2 479 538,12 

Záväzky 213 007,80 232 761,22 

z toho :   

Rezervy  3 920,00 3 920,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 7 435,02 8 772,51 

Krátkodobé záväzky 90 965,47 89 094,37 



12 

 

Bankové úvery a výpomoci 110 687,31 101 927,31 

Časové rozlíšenie 1 593 519,09 1 590 165,34 

 

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 22 334,05 22 334,05  

- zamestnancom 21 585,61 21 585,61  

- poisťovniam  13 071,39 13 071,39  

- daňovému úradu 3 186,02 3 186,02  

- prijaté preddavky 6 383,64 6 383,64  

- bankám 72 060,31 72 060,31  

- iné záväzky 302,61 302,61  

- ostatné dlhodobé záväzky 29 867,00 29 867,00  

- záväzky zo SF 8 772,51 8 772,51  

Záväzky spolu k 31.12.2021 177 563,14 177 563,14  

 

Stav úverov k 31.12.2021 

 
 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2021 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2021 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2021 

Rok 

splatnosti 

 
OTP Banka investičný 175 000,00     8 760,00       1 731,72 72 060,31 r. 2030 

 

 

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

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

z toho: 

1 492 687,42 

- skutočné bežné príjmy obce  1 474 819,36 

- skutočné bežné príjmy RO  17 868,06 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2021 z toho: 101 927,31 

- zostatok istiny z bankových úverov 72 060,31 

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 29 867,00 

 
Zostatok istiny k 31.12.2021 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2020 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

101 927,31 1 492 687,42 6,83% 

 

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 FIN 1-12 k 31.12.2020 

z toho:  

1 492 687,42 

- skutočné bežné príjmy obce  1 474 819,36 

- skutočné bežné príjmy RO  17 868,06 

  

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020 1 005 488,56 

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

10 491,72 

- 821005 8 760,00 

- 651002  1 731,72 

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2021 

Skutočné upravené bežné 

príjmy k 31.12.2020 

§ 17 ods.6 písm. b) 

10 491,72 1 005 488,56 1,04 % 

 

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

 

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií  
 

Obec Kvetoslavov 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 neposkytla dotácie v súlade so VZN č.2/2013 o dotáciách, právnickým 

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

všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia č. OŽP-A/2010/12693-2, vydaného  

Obvodným úradom  Dunajská Streda  zo dňa 16. 11.2010. 

Predmetom podnikania je:  

- prevádzkovanie verejnej kanalizácie na území obce. 

V roku 2021 dosiahla v podnikateľskej činnosti:  
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Celkové náklady           99 392,63 EUR 

Celkové výnosy                      99 763,95 EUR 

Hospodársky výsledok – zisk        371,32 EUR 

 

Obec pri zisťovaní základu dane postupovala v súlade s § 17 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani 

z príjmov v znení neskorších predpisov.   

 

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 Z.z. 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 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 - 

Základná škola  104 469,17 96 463,83 8 005,34 

 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu 

uviesť : školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

         - 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

KŠÚ Školstvo – základné vzdelanie  516 135,97 513 463,16 2 672,81 

KŠÚ Vzdelávacie poukazy  4 608,00 4 608,00 0,00 

Obvodný úrad Register obyvateľstva a register adries 610,63 610,63 0,00 

KSÚ Stavebný úrad 2 113,45 2 113,45 0,00 

KÚŽP Ochrana životného prostredia  159,84 159,84 0,00 

OÚCD a PK Podpora starostlivosti o miest. komun. 70,46 70,46 0,00 

 KŠÚ Pred primárne vzdelanie v MŠ 14 682,00 13 869,00 813,00 
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Okresný úrad -

odbor školstva 

Príspevok na nákup učebníc 3 913,00 3 913,00 0,00 

Obvodný úrad  Dotácia na vedenie materiálu CO 128,88 128,88 0,00 

Okresný úrad - Dotácia na štatistiku SODB  4 142,34 2 443,65 1 698,69 

Okresný úrad -

odbor školstva 

Príspevok na letnú školu 4 000,00 4 141,11 0,00 

KŠÚ Dotácia na platy v MŠ  28 531,63 28531,63 0,00 

Okresný úrad Dotácia na dezinfekciu 1 065,00 1 065,00 0,00 

ÚPSVaR 

Dunaj. Streda 

Dotácia na stravovanie detí a žiakov  27 694,80 10 578,50 17 116,30 

Rozdiel   607 856,00 438 790,11 22 300,80 

 

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 neposkytla a neprijala žiadne finančné prostriedky od iných obcí. 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

Obec v roku 2021 neposkytla a neprijala žiadne finančné prostriedky od VÚC. 

 

    

 

12.Hodnotenie plnenia programov  obce  

 
Obecné zastupiteľstvo  v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov schválilo predkladanie a 

zostavenie rozpočtu obce, bez programovej štruktúry, počnúc rozpočtom obce na roky 2021, 

2022, 2023.  Uznesenie č. 65/2020 bolo prijaté  dňa 08.12.2020.  

 
 

 

 

 

 

           Zoltán Sojka 

                                                                                                          starosta obce Kvetoslavov 
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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. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 132 282,21 EUR. 

 

 

 
 


