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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. Rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný.
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 15.12.2020 uznesením č.
3/20201215. Bol spracovaný v podobe finančného i programového rozpočtu ako vyrovnaný
v celkovej výške 2317451,00 EUR
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená rozpočtovým opatrením starostu 1/20210331
- druhá zmena schválená dňa 13.4.2021 uznesením č. 28/20210413
- tretia zmena schválená dňa 26.5.2021 uznesením č. 37/20210526
- štvrtá zmena schválená dňa 30.6.2021 rozpočtovým opatrením starostu
- piata zmena schválená dňa 28.7.2021 uznesením 66/28072021
- šiesta zmena schválená dňa 22.9.2021 uznesením 74/20210922
- siedma zmena schválená dňa 30.9.2021 rozpočtovým opatrením starostu
- ôsma zmena schválená dňa 15.12.2021 rozpočtovým opatrením starostu
Rozpočet obce k 31.12.2021

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

Rozpočtové
hospodárenie obce

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2021

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

2317451

2897966

2804544,63

96,77

2051394
75693
147264
43100

2429448
142310
39905
63346

2428025,48
217003,25
96169,66
63346,24

99,94
152,49
240,99
100

2317451

2897966

2447638,44

84,46

1070601
258990
91460
896400

1248467
535570
90125
1023804

1107062,90
233774,18
83031,33
1023770,03

88,67
43,65
92,13
100

0

0

356906,19
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Rozbor plnenia je v štruktúre v akej bol rozpočet schválený obecným zastupiteľstvom.
Výška príjmov v roku 2021 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.
Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej
zmene
2897966

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

2804544,63

96,77

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2317451 EUR bol rozpočet navýšený na 2897966 EUR
t.j o 580515 EUR. Skutočný príjem bol k 31.12.2021 v sume 2804544,63 EUR, čo
predstavuje 96,77% plnenie.
A PRÍJMY OBCE
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej
zmene
2429448

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

2428025,48

99,94

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2429448 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
2428025,48 EUR, čo predstavuje 99,94 % plnenie.
Príjmy rozpočtových organizácií sú súčasťou celkových príjmov obce, rozbor je uvedený
v kapitole Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej
zmene
1462465

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

1462288,28

99,99

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Schválený rozpočet obce vychádzal z prognóz analytikov a počítal s indexom rastu.
Rozpočtová položka bola schválená vo výške 1151254 EUR. Z predpokladanej finančnej
čiastky v sume 1285658 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2021 poukázané finančné
prostriedky zo ŠR v sume 1285658,04 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 84333 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 84378,26 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100,05% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 58951,57
EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 25367,57 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume
59,12 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 82908,91 EUR, za nedoplatky
z minulých rokov 1469,35 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z
nehnuteľností v sume 3772,58 EUR.
Daň za psa 2139,31 EUR. Nedoplatky sú vo výške 56,31 EUR.
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Daň za užívanie verejného priestranstva 239 EUR
Daň za nevýherné hracie prístroje 0
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol zinkasovaný v sume
89873,67 EUR. Zostatok pohľadávok je vo výške 14907,16 EUR, z toho za rok 2021 vo
výške 5639,34 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej
zmene
180075

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

178089,86

98,90

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 180075 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 178089,76 EUR,
čo je 98,9 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume
5665,20 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 116047,99 EUR,
z prenajatých zariadení 87,40 EUR.
Jednotlivé čiastky z prenájmu:
• Príjem z nájmu nájomné byty a garáže vo výške 92656,87 EUR.
• Príjem z nájmu budovy zdrav. strediska je 13543,70 EUR
• Príjem z nájmu budovy Šurianska ulica /obuv a bicykle/ 2178 EUR
• Príjem z nájmu autodielňa 2275,44 EUR
• Príjem z nájmu bufet na ihrisku 3131,73 EUR
• Príjem z nájmu Net NZ 480 EUR
• Príjem z nájmu OKS 1782,25 EUR
Položky
Rozhlasové relácie
Separovaný zber
Zápisné v knižnici
Opatrovateľská služba
Práce plošinou, fekálom, kontajnerom
Predaj smetných nádob
Vstupné kurty
cintorínske poplatky, pohrebné služby

Suma v EUR
976
3190,60
77
1727
35449,35
380
2211
5098,52

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky: osvedčenia matriky, overovanie dokladov
a podpisov, rybárske lístky, poplatky za stavebné konania.
Z rozpočtovaných 7000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 7099,75 EUR, čo je
101,42 % plnenie. Poplatky za znečisťovanie ovzdušia boli vo výške 79,57 EUR.
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c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej
zmene
1505

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

2242,48

149

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1505 EUR, bol skutočný príjem vo výške
2242,48 EUR, čo predstavuje 149% plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy patria príjmy z vratiek min.rokov 1826,82 EUR, úroky z vkladov
7,66 EUR a iné príjmy 408,48 EUR
d) prijaté granty a transfery
Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej
zmene
785403

Skutočnosť k 31.12.2021

785404,86

% plnenia

100

Zo schválených rozpočtovaných grantov a transferov 550910 EUR bol skutočný príjem vo
výške 785404,86 EUR
Poskytovateľ dotácie
ÚPSVaR Nové Zámky
DPO SR
NSK
OU Nitra Odbor školstva
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
ÚPSVaR Nové Zámky
ÚPSVaR Nové Zámky
NSK
MH SR
ŠU SR
FPU
ESF a EFRR
EFRR
Metodicko pedagogické centrum
Recobal

Suma v EUR
10171,79
1400
7600
585733
5829,30
1221,99
45,20
362,89
30534,20
1139,85
1900
1784,50
6614,37
1000
17493,90
14535
11119,47
2234,40
700719,86

Účel
Podpora zamestnanosti
Dotácia požiarny zbor
Terénna soc.práca MRK
Školstvo
Matrika
Register obyvateľov
Register adries
Starostlivosť o živ.prostredie
Dot.na podporu vých.strav.návykov
PND osobitný príjemca
Kultúrne a športové akcie
Dotácia na nájom p.Varga
Sčítanie domov a bytov, obyvateľov
Projekt na knihy
Terénna soc.práca
Vyprac. nízkouhlíkovej stratégie
Asistenti učiteľa
Grant na separovaný odpad

V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID - 19 :
Poskytovateľ
MV SR

Suma v EUR
84685

Účel
Výdavky na testovanie COVID 19
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Prijaté granty a transfery boli účelovo určené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich
účelom. Nevyčerpané prostriedky boli presunuté do nasledujúceho roka. Vrátené budú
prostriedky na podporu vých. stravovacích návykov vo výške 16558,80 EUR.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej
zmene
218003

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

217003,25

99,54

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 218003 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume 217003,25 EUR, čo predstavuje 99,54% plnenie. Plánované kapitálové príjmy boli
transfery na projekty na Polytechnickú učebňu a projekt „Wifi pre teba“ a príjmy z predaja
pozemkov.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 1000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0 EUR, čo
predstavuje 0 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných 217003 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 217003,25 EUR,
čo predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
EFRR
Min. investícií reg. rozvoja a
informatizácie
Min. školstva SR
Min. školstva SR
EFRR
Min.pôdohosp.a rozvoja vidieka SR

Účel

Suma
v EUR
1719,12
14612,56

Rozšírenie kapacít MŠ
Rozšírenie kapacít MŠ

1900
141000
51690,35
6081,22

Zlepšenie vybavenia ŠJ
Revitalizácia atletickej dráhy
Polytechnická učebňa
Polytechnická učebňa

Prijaté granty a transfery boli účelovo určené na kapitálové výdavky a boli použité v súlade
s ich účelom.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej
zmene
187169

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

96169,66

51,38

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 187169 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2021 v sume 96169,66 EUR, čo predstavuje 51,38% plnenie.
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Uznesením obecného zastupiteľstva č. 3/20210527 bolo schválené použitie rezervného fondu
v sume 121000 EUR na zakúpenie budovy starej školy s priľahlými pozemkami. V druhá
platba sa zrealizovala v roku 2021 vo výške 61000 EUR.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 3/20210526 bolo schválené použitie rezervného fondu
kúpu traktorovej kosačky vo výške 10787 EUR.
V roku 2021 boli do príjmových operácií zahrnuté:
- nevyčerpané fin. prostriedky z predchádzajúceho roku na rekonštrukciu hasičskej
zbrojnice vo výške 11264,06 EUR
- nevyčerpané fin. prostriedky na sčítanie domov a bytov vo výške 371,46 EUR
- nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 2617,94 EUR
- nevyčerpané prostriedky r. 2020 zo školského stravovania v sume 10129,20 EUR
B. PRÍJMY ROZPOĆTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
Základná škola s materskou školou
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej
zmene
56331,78

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

56332,02

100

Z rozpočtovaných bežných príjmov 56331,78EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
56332,02 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.
RO okrem vlastných príjmov t.j. školné MŠ a ŠKD vo výške 8901 EUR, príjem z prenájmov
30 EUR, stravné 27476,79 EUR a réžia 13478,10 EUR získala finančné prostriedky na
projekt z UPSVaR vo výške 4055 EUR, vratky z preplatkov energií 2391,13 EUR. Originálne
kompetencie boli financované z prostriedkov obce z výnosu DPFO vo výške 348464,10 EUR
a nasledovných dotácií:
Poskytovateľ dotácie

Suma
v EUR

Okresný úrad Nitra Odbor
511857
školstva
2101
3204
4813
6960
1663
13060
2000
4064
2083
1824
1000
800
2550
4064

Účel
Normatívne prostriedky
Úprava po RIS-e
Odmeny zamestnancom
Stabilizačné odmeny pedag.a odb.zamestnancom
Prevádzkové náklady
Odmeny zamestn.škôl vrátane vedúcich zamestn.
Odmeny zamestn. Podľa KZ dodatok č. 1
digitalizácia
AU na 1-4
VZP
Prísp.predšk.výchova 1-4
Múdre hranie
Čítame radi
Učebnice 1-4
AU na 5-8
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2083
1824
3100
1997
1490
4064
400
4416
2906
1410
585733
Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej
zmene
0
Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej
zmene
7014,22

VZP 4-6
Prísp. predšk.výchova 5-8
Zlepšenie vybavenia ŠJ
Učebnice -ročníky 5-9
Ochranné pomôcky a dezinf.prostr. ZŠ a MŠ
AU 9-12
Mimoriadne výsledky žiakov
Prísp. predšk.výchova 9-12
VZP 9-12
Testovanie, ochr.pomôcky, dezinfekcie

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

0

0

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

7014,22

100

V roku 2021 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2021 v sume 7014,22 EUR na mzdové výdavky
asistentov
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Výška výdavkov v roku 2021 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.
A. VÝDAVKY OBCE
Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej
zmene
1874162

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

1423868,41

75,97

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1874162 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021
v sume 1423868,41 EUR, čo predstavuje 75,97 % čerpanie.
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1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej
zmene
1248467

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

1107062,90

88,67

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1248467 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021
v sume 1107062,90 EUR, čo predstavuje 88,67 % čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 364245 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume
360093,53 EUR, čo je 98,86 % .
Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, správy majetku obce, správcu
cintorínov , športového areálu, OKS, knižnice, opatrovateľskej služby, kamerového systému
a aktivačných pracovníkov.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 142372 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume
136000,42 EUR, čo je 95,52 % čerpanie.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 661611 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume
541377,91 EUR, čo je 81,83 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce,
ako sú energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 50708 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume
41810,67 EUR, čo predstavuje 82,45 % čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 29531 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume
27780,37EUR, čo predstavuje 94,07 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej
zmene
535570

Skutočnosť k 31.12.2021

233774,18

% čerpania

43,65

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 535570 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021
v sume 233774,18 EUR, čo predstavuje 43,65 % čerpanie.
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Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Kúpa budovy starej školy v sume 61000 EUR 2.splátka.
b) Projekt Polytechnická učebňa ZŠ v sume 53367,99 EUR.
c) Prístrešok MŠ na ul. J.Hralu – časť platby v sume 3203,38 EUR.
d) Traktorová kosačka John Deere 18787,20 EUR
e) Revitalizácia atletickej dráhy ZŠsMŠ 86151,55 EUR
f) Vrátenie dotácie na rek.hasičskej zbrojnice v sume 11264,06 EUR
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na
Skutočnosť k 31.12.2021
% čerpania
rok 2021 po poslednej
zmene
90135
83031,33
92,12
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 90135 EUR bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2021 v sume 83031,33 EUR, čo predstavuje 92,12% čerpanie.
Výdavkové finančné operácie boli čerpané na splácanie istiny z prijatých úverov na výstavbu
nájomných bytoviek, rekonštrukciu ZŠsMŠ a výstavbu garáží pri bytovkách. Rozpis úverov
je v časti 7.
B. VÝDAVKY ROZPOĆTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ:
Základná škola s materskou školou
Rozpočtované sú výdavky na zabezpečenie poskytovania vzdelávacích služieb materskej
školy, školskej jedálne, školského klubu detí a to výdavky na mzdy, odvody, energie a bežné
výdavky na prevádzku. Objem finančných prostriedkov v rozpočte Obce Bánov na rok 2021
sa na materské školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Bánov rozpisuje
podľa počtu detí a žiakov k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola a školské
zariadenie vykázalI v štatistickom výkaze Škol MŠ SR 40-01 a ktoré sú prijaté do škôl a
školských zariadení na základe právoplatného rozhodnutia príslušnej školy a školského
zariadenia k 15.9.2020. Finančné prostriedky pre školskú jedáleň pri ZŠsMŠ sa rozpisujú
podľa počtu potenciálnych stravníkov k 15.9. predchádzajúceho roka. Finančné prostriedky
pre školský klub detí sa rozpisujú podľa počtu detí prijatých do ŠKD podľa stavu k 15.9.
predchádzajúceho roka.
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej
zmene
1021904

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

1021870,03

99,99

Z plánovaných výdavkov vo výške 896400 EUR bolo navýšenie v celkovej sume 125504
EUR. Z upravených bežných výdavkov 1021904 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021
v sume 1021870,03 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
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Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej
zmene
1900

Skutočnosť k 31.12.2021

1900

% čerpania

100

V roku 2021 boli v rozpočte použité v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. prostriedky
z predchádzajúceho roku
a) nevyčerpané prostriedky na asistentky zo ŠR vo výške 3135,59 EUR,
b) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu vo výške 651,69
EUR

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
Vylúčenie z prebytku/
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie obce
Príjmové finančné operácie RO
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Rozpočtové hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené rozpočtové hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
2484357,50
2428025,48
56332,02

2128932,93
1107062,90
1021870,03

355424,57
217003,25
217003,25
0,00

235674,18
233774,18
1900,00

-18670,93
336753,64
-80665,38
256088,26
96169,66
7014,22
83031,33

20152,55
2804544,63
2447638,44
356906,19
-80665,38
276240,81
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Prebytok rozpočtu v sume 336753,64 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 80665,38 Eur navrhujeme použiť
na:
- tvorbu rezervného fondu 256088,36 EUR
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 :
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 znení neskorších predpisov v sume 6245,22 EUR nájomné byty + 960 EUR FO
garáže t. j. spolu 7205,22 EUR,
d) nevyčerpaný bežný transfer ŠR na stravné pre deti v hmotnej núdzi ZŠsMŠ vo výške
16558,80 EUR,
e) nevyčerpané prostriedky z NSK na terénnu sociálnu prácu v sume 2052,91 EUR
f) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky na revitalizáciu
atletickej dráhy vo výške 54848,45 EUR
c)

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 20152,55 EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 20152,55EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške
276240,81 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.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. O použití
rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2021
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
Úbytky - použitie peňažného fondu :
- uznesenie č. 3/20210527
zo dňa 27.5.2021
obstaranie budovy a pozemkov stará škola
- uznesenie č. 28/20210413 zo dňa 13.4.2021 na

Suma v EUR
206284,96
153079,41

-61000
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obstaranie traktorovej kosačky John Deere

-10787

KZ k 31.12.2021

287577,27

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení
neskorších predpisov. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2021
Prírastky - povinný prídel Úbytky - stravovanie
- jubileá
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
1620,04
6485,27
-4085,08
-100,00
-66
2234,19

%

Fond prevádzky, údržby a opráv – nájomné byty
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010
Z.z.o dotáciách na rozvoj bývania v znení neskorších predpisov.
Fond prevádzky, údržby a opráv
Oprava kotla 2/1
Oprava kotla 3/2
Kominár bytovky 1-6
Oprava kotla 1/6
Oprava kotla 2/5
Poistné bytovky 1-4
Poistné bytovka 5
Poistné bytovka 6
Oprava okien 3/5
Zatekanie byt.3/2
Wc, ND byt 3/5
Tvorba FO 2021
Poplatky banke
KZ 31.12.2021

Suma v EUR
-70
-70
-350
-134
-153
-459,52
-319,51
-326,27
-177
-220
-117
6245,22
-98,42
50132,9

Fond prevádzky, údržby a opráv - garáže
Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 1.1.2021
Prírastky – z dohodnutého nájomného
- Oprava brány 3/1
- Poistné garáže
KZ 31.12.2021

Suma v EUR
1060,72
960
-120
-101,64
1799,08

14

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
6090928,85
6198788,33
5545373,04
5435879,05
0
4833944,39
711428,65
539439,94

86151,55
4638298,85
711428,65
754607,05

610,05
1739,75
0
17346,92
519350,41
0
392,81
6115,87

859,33
432,14
0
17225,38
736090,20
0
0
8302,23

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
6090928,85
6198788,33
3056030,27
3168547,53
0
0
3056030,27
1322637,39

0
0
3168547,53
1372639,62

1500
3634,89
645544,57
160659,22
511298,71
1712261,19

1680
153334,45
615760,38
130943,41
470921,38
1657601,18
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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

32662,67
4711,45
18135,93
3898,37
153334,45
470921,38
588157,98
11136,45
87446,75
2234,19
1372639,62

20380,76
4711,45
18135,93
3898,37
153334,45
470921,38
588157,98
11136,45
87446,75
2234,19
1360357,71

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- záväzky z nájmu
- ostatné záväzky
- zo sociálneho fondu
Záväzky spolu k 31.12.2021

z toho po
lehote
splatnosti
12281,91

12281,91

Stav úverov k 31.12.2021
Veriteľ

Prima banka
Slovensko a.s.
Prima banka
Slovensko a.s.
Prima banka
Slovensko a.s.
Prima banka
Slovensko a.s.

Účel
Výstavba
nájomných
bytov
Nájomné byty
inž. siete
Rekonštrukcia
ZŠsMŠ
Výstavba
garáží

Výška
poskytnuté
ho úveru

Ročná
splátka
istiny
za rok 2021

Ročná
splátka
úrokov
za rok 2021

Zostatok úveru
(istiny)
k 31.12.2021

Rok
splatn,

168984,66

5399,85

3227,91

115353,04

2038

208793,74

11217,48

2433

83101,36

2028

295000

14760

3501,14

120340

2024

179876,98

9000

3195,87

152126,98

2038

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 znení neskorších predpisov,
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.
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a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12
k 31.12.2020
z toho::
- 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 z toho:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- 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
- zostatok istiny z ........
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**

Suma v EUR
2232317,66

2134992,55
97325,11
2232317,66
470921,38

588157,98

1059079,36
588157,98

588157,98
470921,38

Zostatok istiny k 31.12.2021**

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2020*

§ 17 ods.6 písm. a)

470921,38

2232317,66

21,10%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov bola splnená.
b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :
Text
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12
k 31.12.2020
z toho:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR
- dotácie NSK
- účelovo určené peňažné dary
- dotácie z kohézneho fondu

Suma v EUR
2232317,66

2134992,55
97325,11
2232317,66

567523,22
45438,73
1836,14

17

- dotácie z ESF
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené 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:
- 821005
- 821007
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021**
Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2021**
102505,62

Skutočné upravené bežné
príjmy k 31.12.2019*
1554226,9

63292,67
678090,76
1554226,9

40377,33
34347,92
12357,92
13961,92
1460,53
102505,62
§ 17 ods.6 písm. b)
6,59%

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 poskytla dotácie v súlade s VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce na
podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný
účel.
Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie
- bežné výdavky

-1-

Telovýchovná jednota- Futbalový oddiel
Stolnotenisový oddiel
Aerobik Fanatik klub
Bedmintonový klub
Tenisový oddiel
Športovo-strelecký klub
Klub slovenských turistov
Slov.zväz postihnutých civilizačnými chorobami
TJ Lokomotíva Bánov
Slov.zväz záhradkárov
Klub seniorov ONEZIM
Slovenský zväz chovateľov
Rozmaríny

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých fin.
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-3-

-4-

19000
2800
1500
0
800
1000
1500
200
1750
0
200
200
1000
29950

19000
2800
1500
0
0
1000
1500
200
1750
0
0
200
1000
28950

0
0
0
0
800
0
0
0
0
0
200
0
0
1000

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Nevyčerpané dotácie boli vrátené na účet obce.
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9. 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
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

ZŠsMŠ Bánov originálne
kompetencie
ZŠsMŠ vlastné príjmy

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

348464,10

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

348464,10

0

51758,42

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

ZŠsMŠ z prostr. ŠR
ZŠsMŠ z ESF
ZŠsMŠ z MPC
ZŠsMŠ z UPSVaR

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

587633
11069,22
11119,47
13789,20

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

587633
11069,22
11119,47
13789,20

0
0
0

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická osoba

KTB s.r.o

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

0

0

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

ÚPSVaR Nové Zámky
DPO SR
ESF a EFRR
OU Nitra Odbor školstva
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
ÚPSVaR Nové Zámky
ÚPSVaR Nové Zámky
MH SR
ŠR SR
EFRR
Min.investícií, reg.rozvoja
a informatizácie
EFRR
Min.investícií, reg.rozvoja
a informatizácie
Platobná jednotka ŽP
MV SR
OU Nitra Odbor školstva
OU Nitra Odbor školstva

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Podpora zamestnanosti
Dotácia požiarny zbor
Terénna sociálna práca
Školstvo
Matrika
Register obyvateľov
Register adries
Starostlivosť o
živ.prostredie
Dot.na podporu výchovu
strav.návykov
PND osobitný príjemca
Dotácia na nájom p.Varga
Sčítanie domov a bytov,
obyvateľov
Rozšírenie kapacít MŠ
Rozšírenie kapacít MŠ

10171,79
1400,00
17493,90
585733
5829,30
1221,99
45,20
362,89

10171,79
1400,00
17493,90
585733
5829,30
1221,99
45,20
362,89

16745,00

186,20

1139,85
1784,50
6614,37

1139,85
1784,50
6614,37

14612,56
1719,12

14612,56
1719,12

Polytechnická učebňa
Polytechnická učebňa

51690,35
6081,22

51690,35
6081,22

Nízkouhlíková stratégia
Výdavky na testovanie
COVID 19
Revitalizácia atletickej
dráhy- kapitálové
Projekt ŠJ- kapitálové

14535
84685,00

14535
84685,00

141000,00

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )

-5-

16558,8

86151,55 54848,45

1900,00

Nevyčerpané prostriedky boli presunuté do roku 2022.
c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Poskytovateľ

-1-

FPU

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

knižnica

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

1000

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )

-5-

1000

0
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d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Obec

Mesto Šurany spoločný
obecný úrad

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

3723,19

3723,19

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma prijatých
finančných prostriedkov
-2-

NSK
kultúrne
a
športové akcie
NSK projekt sociálna
pracovníčka pre MRK

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

1900

1900

0

7600

5547,09

2052,91

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

11. Návrh uznesenia:
• Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
k Záverečnému účtu za rok 2021.

stanovisko hlavného kontrolóra

• Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez
výhrad.
• Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na
tvorbu rezervného fondu vo výške 276240,81 EUR..
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