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Záverečný účet Obce BOLDOG za rok 2021
1. Rozpočet obce na rok 2021
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2021.
Obec v roku 2021 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. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce bol obecným zastupiteľstvom schválený dňa 9. decembra 2020 uznesením
č. 39/2020.

Rozpočet obce k 31.12.2021 v €
Rozpočet schválený
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmové operácie

339.690,--

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavkové operácie

339.690,--

339.690,--

339.690,--

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 v €
Rozpočet na rok 2021
339.690,00

Skutočnosť k 31.12.2021
448.410,56

% plnenia
132,00

1) Bežné príjmy,
Rozpočet na rok 2021
339.690,00
v tom :


Skutočnosť k 31.12.2021
317.161,28

% plnenia
93,37

Daňové príjmy 1.1. :

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve,
z predpokladanej finančnej čiastky v sume 160.000,-- € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2021 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 169 100,45 €, čo predstavuje plnenie
na 105,68 % plnenie.
b) Daň z nehnuteľností,
z rozpočtovaných 50.000,-- € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 61 380,87 €, čo je
122,78 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 25 226,17 €, dane zo stavieb boli
v sume 36 154,70 €. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume
1 274,32 €.
Rozpočet 2021
EUR

Skutočnosť 2021 % plnenia
EUR

c) Daň za psa
350,00-384,00-d) Poplatok za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad
33.000,00-22 633,20-e) Poplatok za rozvoj
20.000,-17.738,60 -f/ Poplatok za ubytovanie
100,-1.882,00-g/VP
40,-250,-K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch v sume 26,00 €.


109,71
68,58
88,69
1 882,00
625,00

Nedaňové príjmy 1.1. :

a) Príjmy z vlastníctva majetku,
z rozpočtovaných 1.400,-- € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1.821,42 €, čo je
130,10 % plnenie.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky - správne a ostatné poplatky,
z rozpočtovaných 700,- € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1.185,00 €, čo je 169,28
% plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku prístrojov
– automatov a zo stavebníctva (ďalej napr. overovanie listín, osvedčovanie podpisov,
ryb.lístok a pod.).
c) Pokuty a penále,
skutočný príjem k 31.12.2021 bol v sume 300,00 €.

d) Dividendy
skutočný príjem k 31.12.2021 bol v sume 633,76 €.

e) Stravné a materské školy,
skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 3 581,92 €.
f) Výťažky z hier
skutočný príjem k 31.12.2021 bol v sume 0€.
g) Ostatné poplatky / poplatok za materskú školu,preplatok el.energie/ v sume 3.503,05 €.


Ostatné príjmy 1.1. :

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Poskytovateľ
Okresný úrad
Okresný úrad
Okresný úrad
Okresný úrad ŽP
Okresný úrad
Okresný úrad
Okresný úrad
Dobrovoľná požiar. ochr. SR, Bratislava
BSK

Suma v €
38,80
2 520,54
156,42
46,45
1 577,00
1 072,80
22 855,00
3 000,00
1 500,00

Účel
Register adries
Sčítanie obyv.
Regob - evidencia obyv.
Životné prostredie
Školstvo – MŠ
Voľby, strava
COVID,mš
Dobrov. hasičský zbor
KD kuchyňa

Z rozpočtovaných 73.800,-- € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 32.767,01 €, čo je
49,34 % plnenie.
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s podpísanými a platnými
zmluvami.
2) Kapitálové príjmy 1.1. :
Rozpočet na rok 2021

Skutočnosť k 31.12.2021
63.233,02

% plnenia

3) Príjmové finančné operácie 2.1. :
Rozpočet na rok 2021

Skutočnosť k 31.12.2021
68.016,26

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 v €

% plnenia

Rozpočet na rok 2021
339.690,00

Skutočnosť k 31.12.2021
447.466,70

% plnenia
131,72

1) Bežné výdavky 1.2. :
v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy

Rozpočet
339.690,--

Skutočnosť
316.807,62

% plnenia
93,26

Hore uvedené finančné prostriedky boli použité na pokrytie nasledovných výdajov :
- odvody do ZP a SP za zamestnancov
- na prevádzku budov (administratívna budova OcÚ, materská škola, cintorín – dom
smútku), ako aj ostatných výdajov súvisiacich s prevádzkovaním týchto činností (energia,
vodné, stočné, telefóny, internet, web stránka, poštovné, výpočtová technika, všeobecný
materiál, palivá, stravovanie)
- školenia, audítor, hlavný kontrolór, poslanci OZ, právny zástupca, expertízy
- Spoločný stavebný úrad
- ŽP, evidencia obyvateľstva, register adries, voľby
- kultúrne podujatia , členské príspevky a príspevky občianskym združeniam
- cestovné náhrady, reprezentačné a ostatné bežné transfery.

a) Mzdy a odvody
z rozpočtovaných 152.700,-- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 159.602,96 €, čo
je 111,84 % plnenie (obecný úrad, MŠ, ŠJ).
b/Údržba vody,
z rozpočtovaných 2.600,-- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 2.553,92 €, čo je
98,22 % plnenie.
c) Služby TKO,
z rozpočtovaných 35.650,-- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 35.181,13 €, čo je
98,68 % plnenie.
d) Potraviny - ŠJ,
skutočné čerpanie k 31.12.2021 bolo v sume 1 378,00 €.
e) Starostlivosť o starých občanov
z rozpočtovaných 15.020,--skutočné čerpanie k 31.12.2021 bolo v sume 2.360,00 €, čo je
1571% plnenie.
2) Kapitálové výdavky 1.2. :

Rozpočet na rok 2021

Skutočnosť k 31.12.2021
130.659,08

% plnenia

4. Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2021
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR

Bežné príjmy spolu

317 161,28

z toho : bežné príjmy obce

317 161,28

Bežné výdavky spolu

316 807,62

z toho : bežné výdavky obce

316 807,62

Bežný rozpočet

353,66

Kapitálové príjmy spolu

63 233,02

z toho : kapitálové príjmy obce

63 233,02

Kapitálové výdavky spolu

130 659,08

z toho : kapitálové výdavky obce

130 659,08

Kapitálový rozpočet

-67 426,06

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-67 072,40

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

-483,20
-67 555,60
68 016,26

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

68 016,26
448 410,56

VÝDAVKY SPOLU

447 466,70

Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku
Upravené hospodárenie obce

943,86
-483,20
-67 555,60

Schodok rozpočtu v sume -67 555,60 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 v sume 483,20 EUR navrhujeme použiť na:

-

tvorbu rezervného fondu

0

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 483,20 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume .......... EUR
- stravné pre deti v sume 483,20 EUR
- ............
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 0 EUR, a to na :
- rekonštrukciu ,cesty v sume 0 EUR
- ...........
c) 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 ................. EUR,
d) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov od .................................... podľa
ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v sume ................. EUR, (obec)
e) nevyčerpané prostriedky z darov od .................................... 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 ................. EUR, (RO)
f) nevyčerpané prostriedky z príspevkov podľa zákona č.245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v sume ................. EUR,
g) 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 .................. EUR, (obec, RO)
h) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z.
o sociálnom fonde (len v prípade, ak obec nemá zriadený samostatný bankový účet
v banke) v sume
..................... EUR,
i) nevyčerpané prostriedky z finančnej náhrady za výrub drevín podľa zákona
č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. v sume ................... EUR,
j) nevyčerpané prostriedky z fondu rozvoja bývania podľa zákona č.182/1993 Z.z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v z.n.p. v sume .................. EUR,
k) 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
................ EUR,
l) 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 ................ EUR,
m) .....

5. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu

Sociálny fond

Suma v €

ZS k 01.01.2021

794,79

Prírastky

1 083,62

Úbytky - stravovanie

830,00

Konečný zostatok k 31.12.2021

1 048,41

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021 v €
AKTÍVA
Názov

skutočnosť k 31.12.2021

Skutočnosť k 31.12.2020

Netto

Netto

Majetok spolu

1 156 494,46

1 164 883,16

Neobežný majetok spolu

1 053 412,32

986 878,54

898 197,23

837 935,79

11 343,32

11 606,19

835 307,38

774 339,07

15 523,78

19 123,78

2. Dlhodobý finančný majetok

146 949,48

146 949,48

Obežný majetok spolu

102 758,87

177 606,74

70,90

54,00

1 300,32

5 985,76

101 387,65

171 566,98

z toho :
1. Dlhodobý hmotný majetok
z toho :
Pozemky
Stavby
Stroje ,prístroje
Dopravné prostriedky

z toho :
Zásoby – materiál
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
z toho :
Pokladnica

160,59

Ceniny
Bankové účty
Časové rozlíšenie – náklady budúcich
období

101 227,06

171 566,98

323,27

397,88

PASÍVA
Názov

skutočnosť k 31.12.2021

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

1 156 494,46

skutočnosť k 31.12.2020
1 164 883,16

514 963,02

539 504,58

-24 541,56

24 776,58

2 278,61

38 312,65

z toho :
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Dlhodobé záväzky

720,00

720,00

1 048,41

794,79

27,00

647,00

639 252,83

587 065,93

Krátkodobé záväzky
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave bankových účtov a pokladnice k 31.12.2021

P. č.
1.
2.
3.
4.
5.

P. č.
1.

Suma v €
8 694,42
1 048,41
1 293,69
190,54
90 000,00
104 227,06

Suma v €
1 473,31

Finančné účty spolu:
Sociálny fond:
Školská jedáleň:
Nevyčerpaná strava:
Rezervný fond:

Názov bankových účtov
Bežný účet prima banka
Sociálny fond
Školská jedáleň-MŠ
Bežný účet VÚB
Termin.vklad
Spolu

Názov
Pokladnica /OcÚ,MŠ/

105 700,37 EUR
- 1 048,41 EUR
- 1 293,69 EUR
483,20 EUR
- 90 000,00 EUR

Čísla účtov
SK18 5600 0000 0066 1271 0002
SK80 5600 0000 0066 2171 8004
SK49 5600 0000 0066 2171 4003
SK15 0200 0000 0000 2172 9132
SK69 0200 0000 0024 9814 1458

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
Obec Boldog k 31.12.2021 eviduje tieto záväzky:
-

voči zamestnancom (12/2021)

27,00 €

9. Záver
Záverečný účet je zverejnený 15 dní pred jeho schválením na vývesnej úradnej tabuli obce
a webovej stránke obce, aby sa občania mohli k nemu vyjadriť.
Na základe predloženého záverečného účtu obce, po jeho prerokovaní obecným
zastupiteľstvom žiadam obecné zastupiteľstvo, aby v súlade so zákonom o rozpočtových
pravidlách vyslovilo :
a) súhlas s celoročným hospodárením obce bez výhrad,
b) súhlas s celoročným hospodárením obce s výhradami.

V Boldogu, 19.apríla 2022

starosta obce
Prílohy záverečného účtu :

-

Finančné výkazy subjektu verejnej správy k 31.12.2021 – Finančný výkaz o príjmoch,
výdavkoch a finančných operáciách FIN 1 - 12
Hlavná kniha r. 2021.

-

Individuálna účtovná závierka k 31.12.2021:
Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01
Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Poznámky - tabuľková a textová časť.

-

Predložené dňa :

V Boldogu, 19. apríla 2022
Návrh uznesenia :
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a jeho celoročné hospodárenie
za rok 2021 bez výhrad.
A.

Berie na

vedomie :

Obsah záverečného účtu :
1. Rozpočet obce na rok 2021
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021.
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021.
4. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2021.
5. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu.
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021.
7. Prehľad o stave bankových účtov k 31.12.2021.
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021.
9. Záver.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2021.
S ch v a ľ u j e :

B.

1. Záverečný účet obce Boldog za rok 20212 s priloženými prílohami :

-

Finančné výkazy subjektu verejnej správy k 31.12.2021 – Finančný výkaz o príjmoch,
výdavkoch a finančných operáciách FIN 1 - 12
Hlavná kniha r. 2021.

-

Individuálna účtovná závierka k 31.12.2021:
Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01
Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Poznámky - tabuľková a textová časť.

-

2. Prevod prebytku do rezervného fondu podľa zákona 10 %.
3. Prevod prebytku do kapitálového rozpočtu (financovanie schválených rozvojových
aktivít obce).
C.

Súhlasí

:

1. S celoročným hospodárením obce Boldog bez výhrad.
V Boldogu, dňa

starosta obce

