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Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2021
1. Rozpočet obce na rok 2021
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce na rok 2021 bol jej rozpočet. V roku 2021 obec
zostavila rozpočet podľa § 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 v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie. Rozpočet
obce na rok 2021 bol zostavený ako prebytkový, kde v príjmovej časti boli schválené príjmy vo výške
595 797,00 EUR a výdavky v sume 595 200,00 Eur, rozdiel – prebytok v sume 597,00 EUR.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021. Finančný rozpočet obce na roky
2021 – 2023, záväzný na rok 2021 bol schválený obecným zastupiteľstvom na jeho riadnom zasadnutí
konanom dňa 17.03.2021 uznesením č. 85. Rozpočet bol upravovaný podľa prijatých rozpočtových
opatrení o poskytnutých finančných prostriedkoch zo zdrojov štátneho rozpočtu. V rozpočte boli vykonané
úpravy v zmysle zásad o hospodárení s majetkom obce a v zmysle pravidiel rozpočtového hospodárenia.
Príjmová aj výdavková časť rozpočtu bola upravovaná v bežnom rozpočte o prostriedky na havarijný stav
vonkajších výplní otvorov na telocvični ZŠ s MŠ v sume 29 270.- € a na havarijný stav podlahových plôch
v sume 57 252.- € . Úprava rozpočtu bola schválená uznesením obecného zastupiteľstva číslo 105 zo dňa
23.06.2021. Ďalšia úprava rozpočtu bola schválená starostom obce nasledovne:
2. Rozpočtové opatrenie : obec zabezpečovala v prvom polroku 2021 testovanie obyvateľov
v súvislosti s epidémiou Covid – 19 antigénovými testami prostredníctvom prevádzkovania mobilného
odberného miesta. Náklady spojené s touto činnosťou boli obci postupne refundované zo štátneho
rozpočtu v celkovej sume 19 435.- € o túto sumu boli upravené položky bežných príjmov a výdavkov
3. Rozpočtové opatrenie : presun finančných prostriedkov medzi položkami vo výdavkovej časti
4. Rozpočtové opatrenie : finančné prostriedky na valorizáciu matriky v sume 395,65 € boli zapracované do
príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu.
5. Rozpočtové opatrenie : presun finančných prostriedkov medzi položkami vo výdavkovej časti v sume
2 000 € z dôvodu úhrady pokuty za nedodržanie legislatívnych usmernení vodného zákona.
6., 7. a 8. Rozpočtové opatrenie: presuny finančných prostriedkov vo výdavkovej časti.
9. Rozpočtové opatrenie : prijatá dotácia na kompenzáciu mzdy v sume 3 362,90 €, z čoho 2 008,90 €
nebolo zapracované v rozpočte. Uvedená suma bola zapracovaná do príjmovej aj výdavkovej časti
rozpočtu.
10. Rozpočtové opatrenie: finančné prostriedky na odmenu na úseku matriky v sume 54,85 € boli
zapracované do príjmovej aj výdavkovej časti.
11. Rozpočtové opatrenie : prijatá dotácia na podporu cestovného ruchu od Nitrianskeho samosprávneho
kraja vo výške 1550.- €. Rozpočet bol upravený v príjmovej aj nákladovej časti.
12. Rozpočtové opatrenie : presuny finančných prostriedkov vo výdavkovej časti
13. Rozpočtové opatrenie : úprava rozpočtu v príjmovej časti, príjem z podielových daní a príjmy zo
štátneho rozpočtu na školstvo v sume 42 000,19€.
V rozpočtovej organizácii ZŠ s MŠ boli vykonané rozpočtové opatrenia vo výdavkovej časti v sume
59 775,42 €, a v príjmovej časti v sume 18 000,80 EUR.

Operatívna evidencia o rozpočtových opatreniach za rok 2021 (Obec)
Poradové
číslo
zmeny
rozpočtu

Dátum zmeny
rozpočtu
rozpočtovým
opatrením

Zmena rozpočtu rozpočtovým
opatrením schválená uznesením číslo
- rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. 2
písm. a) b) c) d)

Zmena rozpočtu
oproti
schválenému
rozpočtu
v príjmoch
v€

Zmena rozpočtu
oproti
schválenému
rozpočtu vo
výdavkoch
v€
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1.

23.06.2021

Č.105

+ 86 522,00

+ 86 522,00

2.

30.09.2021

Starostom obce

+ 19 435,00

+ 19 435,00

3.

30.09.2021

Starostom obce, presun

0,00

0,00

4.

30.09.2021

Starostom obce

+395,65

+395,65

5.

30.09.2021

Starostom obce, presun

0,00

0,00

6.

30.09.2021

Starostom obce, presun

0,00

0,00

7.

30.09.2021

Starostom obce, presun

0,00

0,00

8.

30.09.2021

Starostom obce, presun

0,00

0,00

9.

31.12.2021

Starostom obce, dotácia mzdy
ÚP

+2 008,90

+2 008,90

10.

31.12.2021

Starostom obce, dotácia
a presuny Matrika

+54,85

+54,85

11.

31.12.2021

Starostom obce, dotácia na
podporu cest. Ruchu BADICA

+1 550

+1 550

12.

31.12.2021

Starostom obce, presuny

0,00

0,00

13.

31.12.2021

Starostom obce, príjem z pod.
daní, RO na PK

+42 000,19

0,00

151 966,59

109 966,40

SPOLU
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Rozpočet obce k 31.12.2021

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
V tom: bežné príjmy RO s právnou subjektivitou
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
V tom: Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho:
Bežné výdavky
v tom: Výdavky RO s právnou subjektivitou
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

Schválený rozpočet
602 850,42

Upravený rozpočet
772 817,81

572 797,00
2 000,00
25 000,00
5 053,42
5 053,42
595 200,00

734 443,59
11 680,00
25 000,00
13 374,22
13 374,22
764 941,82

555 682,00
322 000,00
25 000,00
14 518,00

725 423,82
381 775,42
25 000,00
14 518,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 (iba obec)
Výška príjmov v roku 2021 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19.
Rozpočet na rok 2021
747 763,59

Skutočnosť k 31.12.2021
723 649,65

% plnenia
96,77

Z rozpočtovaných celkových príjmov 747 763,59 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 723 649,65
Eur, čo predstavuje 96,77 % plnenia. Plnenie bolo ovplyvnené okrem pandémie ochorenia COVID-19 aj
skutočnosťou, že sa nepodarilo uskutočniť plánovaný predaj hmotného majetku v sume 25 000.- €.
2.1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2021
Skutočnosť k 31.12.2021
% plnenia
722 763,59
722 583,65
99,98
Z rozpočtovaných bežných príjmov 722 763,59 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 722 583,65
Eur, čo predstavuje 99,98 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2021
311 456,95,00

Skutočnosť k 31.12.2021
306 909,06

% plnenia
98,54

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 262 811,95 Eur z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2020
poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 262 811,95 Eur, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 36 790,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 33 824,88 Eur, čo je 91,94 %
plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 29 729,95 Eur, dane zo stavieb boli v sume 4 094,93 Eur. Za
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rozpočtový rok bola vyrubená daň v čiastke 33 900,13 Eur, a nedoplatky DzN z minulých rokov
k 31.12.2021 obec evidovala pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1 578,93 Eur.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 855 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2021 v sume 954,67 Eur, čo je 111,66 % plnenie.
Nedoplatky za psa sú evidované v sume 150,00 Eur.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 11 000,00 Eur na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol tento
uhradený v sume 9 317,56 Eur. V sume sú zahrnuté aj zinkasované nedoplatky z minulých rokov. Príjmy
za poplatok boli splnené na 84,71 %. Nedoplatky minulých rokov vrátane roku 2021, predstavujú aj naďalej
pomerne vysokú sumu kde pohľadávky obce sú evidované k 31.12.2021 v čiastke 3 212,83 Eur.
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2021
20 320,00

Skutočnosť k 31.12.2021
23 870,96

% plnenia
117,48

Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných príjmov 20 320,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 23 870,96 Eur, čo je
117,48 % plnenie. Príjem z vlastníctva majetku predstavuje príjem z prenájmu pozemkov, budov
a ostatných zariadení, príjem z prenajatých pozemkov v sume 4 027,17 Eur a príjem z prenajatých budov,
priestorov a objektov v sume 6 412,44 Eur z čoho čiastku tvoria príjmy nájomného z obecnej bytovky v
sume 5 170.- Eur, pričom nedoplatok na nezaplatenom nájomnom k 31. 12.2021 bol 110.- EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 10 400,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 12 872,01 Eur, čo je 123,77 %
plnenie, ďalej rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek v sume 800.-€ bol skutočný príjem 559,34 Eur,
čo je 69,92 % plnenie a z úrokov rozpočet v sume 20.- Eur , skutočnosť 0.
c ) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 390 986,64 Eur bol skutočný príjem vo výške 391 803,63
Eur, čo predstavuje takmer 100,23 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad Nitra, Odbor školstva
Okresný úrad Nitra, Odbor školstva
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Levice
Odbor krízového riadenia
ÚPSV a R Levice
ÚPSV a R Levice
ÚPSV a R Levice

Suma v Eur
Účel
259 079 Normatívne a nenormatívne –
základné školstvo
1 398,00 Predškoláci MŠ
2 474,20 Matričná činnosť
241,89 Register obyvateľov
18,00 Register adries
171,84 Odmena skladníka CO
785,95 Osobitný príjemca RP
166,00 Školské pomôcky deti v HMN
12 004,80 Stravné deti v hmotnej núdzi
6
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ÚPSV a R Levice
Ministerstvo vnútra SR
Štatistický úrad SR
Dobrovoľná požiarna ochrana Bratislava
OÚ Nitra, odbor školstva
OÚ Nitra, odbor školstva
Nitriansky samosprávny kraj
Spolu prijaté bežné dotácie v roku 2021
Spolu prijaté kapitálové dotácie v roku 202
Celkom prijaté dotácie v r. 2021

Projekt na podporu zamestnanosti
3 362,90 § 54
19 435,00 Dotácia na náklady s COVID - 19
3 194,05 Sčítanie obyvateľstva
Zabezpečenie potrieb
1 400,00 a akcieschopnosti DHZ Čaka
MT vybavenie a OOPP pre členov
29 270,00 Havarijný stav vonkajších výplní na
telocvični ZŠ s MŠ
57 252,00 Havarijný stav podlahových plôch
telocvične ZŠ s MŠ
1 550,00 Dotácia na podporu cestovného ruchu
391 803,63
0,00
391 803,63

Granty a transfery boli účelovo učené a použité v súlade s ich účelom.
Obec v roku 2021 celkom prijala transféry a granty v sume 391 803,63 Eur. V bežnom rozpočte boli prijaté
finančné prostriedky v sume 391 803,63 Eur. Prevažnú časť tvorili dotácie na prenesené kompetencie.
V roku 2021 nám bola vyplatená dotácia na výdavky spojené s vyhlásením mimoriadnej situácie COVID –
19 a na výdavky na zabezpečenie plošného testovania obyvateľov v sume 19 435.- Eur-.

2.2. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2021
25 000

Skutočnosť k 31.12.2021
186,00

% plnenia
0,74

Príjmy z predaja kapitálových aktív
Obec plánovala v r. 2021 predať nadbytočný hnuteľný majetok – traktor v sume 25 000.-EUR. Tento predaj
majetku sa nepodarilo do konca roku 2021 uskutočniť.
Príjmy z predaja pozemkov a nehnuteľných aktív
V roku 2021 obec predala so súhlasom obecného zastupiteľstva konaného dňa 17.3.2021 uznesením č.89
a č.90 pozemky v celkovej výmere 104 m2 v hodnote 186.- EUR.
2.3. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2021
0

Skutočnosť k 31.12.2021
880,00

% plnenia
0

Obec nemala v roku 2021 rozpočtované žiadne finančné operácie. Prijala zábezpeku od nájomníkov
obecných bytov v sume 880.- EUR.
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Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2021
11 680,00

Skutočnosť k 31.12.2021
11 642,33

% plnenia
99,68

Skutočnosť v sume 11 642,33 Eur tvoria príjmy, ktoré boli rozpočtované v upravenom rozpočte 11 642,33
Eur a v tejto skupine sú príjmy školskej jedálne za stravné od stravníkov ZŠ s MŠ ako aj dotácia na
stravovanie z ÚPSVaR, ktoré boli následne použité na úhradu za stravu v Súkromnej školskej jedálni
Jasová.
Finančné operácie príjmové
Rozpočet na rok 2021
13 374,22

Skutočnosť k 31.12.2021
13 374,27

% plnenia
100

Skutočnosť v sume 13 374,27 Eur tvoria príjmy finančných operácií zo zapracovania do rozpočtu
z predchádzajúceho účtovného obdobia do nasledujúceho účtovného obdobia a je to zostatok preplatkov
za stravné, ktoré bude zúčtované alebo vrátené v nasledujúcom období.
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Rozpočet na rok 2021
764 941,82

Skutočnosť k 31.12.2021
725 097,53

% čerpania
94,79

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 764 941,82 Eur bolí k 31.12.2021 skutočne čerpané prostriedky
v sume 725 097,53 Eur, čo predstavuje 94,79 % čerpania.
3.1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2021
725 423,82

Skutočnosť k 31.12.2021
704 447,61

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 725 423,82 Eur bola k 31.12.2021
704 447,61 Eur, čo predstavuje 97,11 % čerpanie.

% čerpania
97,11
skutočne čerpaná suma

Rozpis bežných výdavkov podľa Ostp Obec, RO
Názov
Obec – Správa obce
Finančná a rozp.oblasť
Iné všeobecné služby
Všeobecné verejné služby
Trans. verej. dlhu úroky
Civilná ochrana COVID-19
Ochrana pred požiarmi
Nakladanie s odpadmi
Rozvoj bývania
Rozvoj obcí
Zásobovanie vodou

Ostp
01.1.1
01.1.2
01.3.3
01.6.0
01.7.0
02.2.0
03.2.0
05.1.0
06.1.0
06.2.0
06.3.0

Schvál.rozp. € Upravený rozp. € Skutočnosť €
Pln. v %
126 156,00
126 156,00
121 504,16
96,31
800,00
800,00
626,73
78,34
4 534,00
2 734,50
2 734,23
99,99
3 194,00
3 194,00
3 194,05 100,00
1 568,00
1568,00
1 386,82
88,45
1 500,00
19 585,00
19 590,46 100,03
0,00
3 600,00
3 590,54
99,74
12 000,00
12 000,00
13 165,67 109,71
3 200,00
3 200,00
2 415,32
75,48
53 830,00
57 388,90
55 054,73
95,93
100,00
100,00
72,03
72,03
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Verejné osvetlenie
Rekreačné a šport.služby
Kultúrne služby
Základné vzdelanie
Staroba
Rodina a deti
Bežné výd. obce spolu
Civilná ochrana
Predprim. vzdel.s bež. star.
Primár. vzdel.s bež. star.
Nižš.sek.vz.všeob-bež.star.
Vzdel.nedefin.podľa úrovne
Vedľ.sl. – predprim.vzdel.
Vedľ.služ. – primár.vzdel.
Vedľ.služ.-nižš.sek.vzdel.
Bežné výd. RO
Spolu bež.výd. obce a RO

06.4.0
08.1.0
08.2.0
09.1.2
10.2.0
10.4.0
02.2.0
09.1.1.1
09.1.2.1
09.2.1.1
09.5.0
09.6.0.1
09.6.0.2
09.6.0.3

11 000,00
2 000,00
10 000,00
0,00
1 500,00
2 300,00
233 682,00
0,00
42 200,00
90 604,00
108 096,00
13 500,00
11 000,00
31 300,00
25 300,00
322 000,00

11 000,00
2 000,00
10 000,00
86 522,00
1 500,00
2 300,00
343 648,40
980,00
49 364,00
113 459,21
122 117,21
16 547,00
12 819,00
28 694,00
37 795,00
381 775,42

9 299,94
1 204,69
8 073,33
87 211,39
1 500,00
985,95
331 610,04
971,78
49 328,24
108 964,11
117 881,51
16 532,80
12 800,79
28 617,50
37 740,84
372 837,57

84,54
60,23
80,73
100,82
100,00
42,87
96,50
99,16
99,93
96,04
96,53
99,91
99,86
99,73
99,86
97,66

555 682,00

725 423,82

704 447,61

97,11

Medzi významné položky bežného rozpočtu patria:
Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania
V obci z rozpočtovaných prostriedkov na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 99 399,75 Eur, bolo
skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 97 804,03 Eur, čo je 98,39 % čerpanie. Patria sem mzdové
prostriedky starostu, všetkých pracovníkov OcÚ, matrika a REGOB aj pracovníkov zamestnaných cez
ÚPSVaR a taktiež odmeny poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií vytvorených pri obecnom
zastupiteľstve.
V rozpočtovej organizácii obce – ZŠ s MŠ prostriedky na mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania boli
rozpočtované k 31.12. 2021 v čiastke 248 586,52 Eur a skutočné čerpanie tejto sumy predstavuje
prostriedky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre originálne kompetencie a pre prenesené
kompetencie spolu v sume 240 327,21 Eur. Plnenie v percentách je 96,68 %.
Poistné a príspevok do poisťovní
V obci z rozpočtovaných 34 932,00 Eur bolo k 31. 12. 2021 skutočne čerpaná suma 34 085,87 Eur, čo je
plnenie na úrovni 97,58 %.
V rozpočtovej organizácii obce – ZŠ s MŠ prostriedky na poistné a príspevky do poisťovní boli
rozpočtované k 31. 12. 2021 v sume 84 310,48 Eur a skutočné čerpanie odvodov na poistné bolo k 31.12.
2021 v sume 84 184,88 Eur, čo predstavuje plnenie v percentách na 99,85 %.
Tovary a služby
V obci z rozpočtovaných 200 616,65 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 192 604,84 Eur, čo
je 96,01 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, a časti originálnych kompetencii RO ako sú
cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, v ktorej je zahrnutá dotácia
na havarijný stav telocvične ZŠ s MŠ v celkovej výške 86 522 EUR a ostatné tovary a služby.
V rozpočtovej organizácii obce – ZŠ s MŠ tovary a služby boli rozpočtované k 31. 12. 2021 v sume
48 080,42 Eur a skutočné plnenie bolo v sume 47 729,98 Eur. Plnenie v percentách predstavuje 99,27 %.
Bežné transfery
V obci z rozpočtovaných 7 200,00 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 5 785,98 Eur, čo
predstavuje 80,36 % čerpanie. Jedná sa predovšetkým o použitie transferov na osobitného príjemcu
9
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rodinných prídavkov na deti, školské pomôcky a stravné pre deti v HMN, transfery poskytnuté z rozpočtu
obce pre OZ Pažite a OZ Čakanka pôsobiace v našej obci a členské príspevky .
V rozpočtovej organizácii obce – ZŠ s MŠ transfery jednotlivcom boli rozpočtované v sume 798,00 Eur
a skutočné čerpanie bolo v sume 595,50 Eur, čo predstavuje čerpanie 74,62 %. V tejto položke transferu
bolo dopravné pre žiakov ZŠ s MŠ, ktorí dochádzajú do našej školy z iných obcí. Nevyčerpané prostriedky
boli poukázané na účet obce, ktorá ich vrátila poskytovateľovi Okresnému úradu Nitra Odbor školstva.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami
Z rozpočtovaných 1 500,00 Eur bola k 31. 12. 2021 na splátky úrokov z úverov skutočne vyčerpaná suma
1 329,32 Eur, čo predstavuje 88,62 % čerpanie.
3.2. Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2021
25 000,00

Skutočnosť k 31.12.2021
4 680,00

% čerpania
18,72

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 25 000,00 Eur bolo skutočne čerpaných k 31.12.2021: 4 680.Eur, čo predstavuje 18,72% čerpanie. V týchto výdavkoch sa počítalo s preinvestovaním príjmu z predaja
traktora, čo sa nepodarilo zrealizovať. Výdavky vo výške 4 680.- EUR predstavujú výdavky na projektovú
dokumentáciu na projekt Zberný dvor a Parkovisko, chodníky.
Rozpis kapitálových výdavkov podľa Ostp Obec
Názov
Rekonšt. a modern.OÚ KZ 41
Zberný dvor – proj.dok. KZ 41
Parkovisko, chodníky KZ 41
Zberný dvor-proj.dok. KZ 41

Ostp Schvál.rozp. € Upravený rozp. € Skutočnosť € Pln. v %
06.2.0
25 000,00
25 000,00
0
0
06.2.0
0,00
0,00
3480,00
0
06.2.0
0,00
0,00
600,00
0
05.1.0
0,00
0,00
600,00
0

Kapitálové výdavky
spolu

25 000,00

25 000,00

4 680,00

18,72

3.3. Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2021
14 518,00

Skutočnosť k 31.12.2021
15 969,92

% čerpania
110,00

Z rozpočtovaných výdavkov finančných operácií 14 518,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021
v sume 15 969,92 Eur, čo predstavuje 110,00 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií
Názov
Ostp Schvál.rozp. € Upravený rozp. € Skutočnosť € Pln. v %
Bankové úvery dlhodobé – splát. 01.7.0
14 518,00
14 518,00
14 517,92 100,00
Poskytnuté finančné výpomoci –
úhrada pohrebu
01.1.0
0
0
1 452,00
0,00
Transakcie finančných operácii
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spolu

14 518,00

14 518,00

15 969,92

110,00

Z rozpočtovaných 14 518,00 Eur na splácanie istiny z prijatých úverov bola skutočne splatená k 31.12.2021
čiastka 14 517,92 Eur, čo predstavuje 100,00 %. Obec splácala dlhodobé úvery v rámci plánovaných
splátok v zmysle zmlúv o úveroch. Bol splatený úver na traktor a úver na znižovanie energetickej
náročnosti KSC.
V roku 2021 bola poskytnutá návratná finančná výpomoc na úhradu nákladov pohrebu dvoch rómskych
občanov, ktorí zomreli v dôsledku ochorenia epidémie COVID – 19 v sume 1 452.- EUR.
3.4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2021
381 775,42

Skutočnosť k 31.12.2021
372 837,57

% čerpania
97,66

Rozpočtované bežné výdavky schváleného rozpočtu 322 000,00 Eur boli počas roka upravované
o nenormatívne finančné prostriedky k 31.12.2021 na sumu 381 775,42 Eur. Skutočné čerpanie výdavkov
bežného rozpočtu v rozpočtovej organizácii obce v ZŠ s MŠ k 31.12.2021 bolo v sume 372 837,57 Eur, čo
predstavuje 97,66 % čerpania.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je zahrnuté v tabuľke Rozpis čerpania
bežných výdavkov podľa Ostp Obec, RO na str. 9 Záverečného účtu.
Kapitálové výdavky
Kapitálové výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou v roku 2021 neboli žiadne.
4. Záväzky a pohľadávky
Záväzky
K 31. 12. 2021 obec nevidovala na účte 321 Záväzky voči dodávateľom neuhradené faktúry. Záväzky
vyplývajúce z faktúr boli preúčtované na účet 383 – Výdavky budúcich období v sume 2 655,69 Eur. Tieto
záväzky tvorili vyúčtovacie faktúry za dodávku. el. energie, telekomunikačné. poplatky, vývoz smetí za
december, služby týkajúce sa obdobia roku 2021, ktoré boli vyfakturované a uhradené v roku 2022. Na
účte 325 boli k 31. 12. 2021 účtované cudzie prostriedky – záväzky za obec na tvorbu SF za 12/2021,
zostatok z vkladov na elektrifikáciu viničných domčekov , záväzky na mzdy a odvody z miezd a tvorbu SF
za 12/2021 pre originálne kompetencie, za služby PL a vedenie účtu VŠJ týkajúce sa roku 2021. Celkový
zostatok na účte 325 11 k 31.12.2021 bol v sume 8 170,22 Eur.
Prostriedky určené na mzdy a odvody zamestnancov za mesiac december 2021 zaúčtované na účtoch
331,333,336,341 boli vyplatené v mesiaci január 2022 v riadnom výplatnom termíne. Na účte 472 sú
evidované záväzky sociálneho fondu v sume 483,02 Eur. Účet 461 – bankové úvery k 31. 12. 2021
v celkovej výške 46 639,61 Eur, táto suma predstavuje úver vedený v Prima banke SK. Bankový úver vo
VÚB na nákup traktora bol v roku 2021 splatený. VÚB nám poskytla úver aj na päť percentné
spolufinancovanie projektu Znižovanie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Čaka
(s.č.325), ktorý bol tiež v roku 2021 splatený. V roku 2020 bola prijatá aj návratnú finančnú výpomoc
z Ministerstva financií SR zo štátnych finančných aktív v sume 14 652.- Eur, schválená obecným
zastupiteľstvom dňa 12.10.2020, uznesením č.61, ktorá bola prijatá na kompenzáciu výpadku dane
z príjmov fyzických osôb v r.2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19. Tieto finančné prostriedky
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boli použité na výkon samosprávnych pôsobností. Splácanie tejto dlhodobej finančnej výpomoci sa začne
v r.2024, posledná splátka je plánovaná nar.2027.
V roku 2021 bola vytvorená rezerva v čiastke 2 160 Eur na audity účtovných závierok IÚZ a KÚZ obce
a overenie súladu Výročnej správy obce za rok 2021 s účtovnou závierkou obce.
Pohľadávkyo
hľa
Pohľadávky k 31. 12. 2021, ktoré obec vykazuje za neuhradené dane a poplatky na účtoch 319 – Daňové
pohľadávky, ich výška predstavuje sumu 1 578,93 Eur sú to neuhradené dane z nehnuteľností a daň za
psa, a nedaňové pohľadávky účtované na účte 318 v sume 3 212,83 Eur, obsahom tohto účtu sú
neuhradené poplatky za TKO a cintorínske poplatky. Pohľadávky na účte 315 boli evidované v čiastke
357,64 Eur, z toho
pohľadávka za nájomné bytu v obecnej bytovke 110.- EUR a pohľadávka
z vyúčtovania elektrickej energie v obecnej bytovke za rok 2021 v sume 247,64 EUR.. Celková výška
pohľadávok obce je v čiastke 5 149,40 Eur. Daňové a nedaňové pohľadávky za predošlé roky budú riešené
cez daňové exekučné konanie. Niektoré poplatky má obec zatiaľ nevymožiteľné, nakoľko ich dlžníkovi
nemá z čoho vymáhať, pretože tento je v hmotnej núdzi a na dávku v HMN sa nemôže vzťahovať
exekučný titul. Vymáhanie nedoplatkov je zdĺhavý, časovo náročný proces, ktorý zbytočne zaťažuje
zamestnancov samosprávy.
5. 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 - rozdiel
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet - rozdiel
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového
rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku

Skutočnosť k 31.12.2021 v Eur
734 225,98
722 583,65
11 642,33
704 447,61
331 610,04
372 837,57
29 778,37
186,00
186,00
0,00
4 680,00
4 680,00
0,00
- 4 494,00
25 284,37
0,00
25 284,37
14 254,27
15 969,92
-1 715,65
748 666,25
725 097,53
23 568,72
16 347,54
12
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Upravené hospodárenie obce- prebytok

7 221,18

Hospodársky výsledok v rozpočtovom roku 2021 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 je prebytok v sume 25 284,37 Eur. Z prebytku hospodárenia obce
je potrebné vylúčiť zostatok prijatej dotáciu na stravu detí v ZŠ s MŠ v sume 8 528,30 Eur, stravné prijaté
od žiakov a zamestnancov ZŠ s MŠ v sume 1 242,81 Eur, zostatok finančných prostriedkov na účte ZŠ
s MŠ k 31.12.2020 v sume 6 157,93 Eur a dotácia na cestovné žiakov s sume 418,50 EUR. Ide
o normatívne finančné prostriedky. Celkom z prebytku hospodárenia bude vylúčená suma 16 347,54 Eur.
Prebytok hospodárenia zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy po vylúčení uvedených položiek predstavuje sumu
7 221,18 Eur. O uvedený prebytok navrhujeme navýšiť rezervný fond. Zostatok rezervného fondu po
navýšení bude v sume 28 861,04 Eur.
Fondy
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.
Rezervný fond
ZS k 1.1.2021
Navýšenie rezervného fondu
Zostatok RF po započítaní prebytku za r. 2021

Suma v Eur
21 639,86
7 221,18
28 861,04

Sociálny fond
Sociálny fond
ZS k 1.1.2021
Prírastky - povinný prídel - obec 1,05 %
- povinný prídel - ZŠ s MŠ 1,05 %
Úbytky - regeneráciu PS - obec
- regeneráciu PS – ZŠ s MŠ
KZ k 31.12.2021

Suma v Eur
1 363,98
1 017,64
1 975,30
1 470,00
1 891,90
995,02

6. Finančné usporiadanie vzťahov
Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) štátnemu rozpočtu
b) zriadeným právnickým osobám
c) právnickým a fyzickým osobám
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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 štátnemu rozpočtu
a. bežné transfery poskytnuté obci kapitolou MV SR na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej
správy na úseku matričnej činnosti a registra obyvateľov prijaté v sumách 2 474,20 € a 241,89 Eur
register obyvateľov, register adries 18 Eur a transfer na COO v sume 171,84 Eur boli použité v celej
výške na výkon vyššie uvedených činností,
b. bežný transfer na zabezpečenie preneseného výkonu na úseku stavebného poriadku bol obci v roku
2021 poskytnutý v sume 949,82 Eur priamo na Spoločný obecný úrad Želiezovce, ktorý pre obec
Čaka zabezpečuje výkony spadajúce pre úsek stavebného poriadku,
c. bežný transfer na zabezpečenie preneseného výkonu na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho
stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie bol obci v roku 2021 poskytnutý
v sume 31,67 Eur priamo na Spoločný obecný úrad Želiezovce, ktorý pre obec Čaka zabezpečuje
výkony spadajúce do pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové
komunikácie,
d. transfery na dávky stravné pre deti v ZŠ s MŠ prijaté z ÚPSV a R poskytnuté obci v celkovej
výške 12 004,80 Eur, boli zúčtované a nepoužité prostriedky v sume 8 528,30 boli vrátené 15.02.2022
na účet Štátnej pokladnice.
e. transfer na školské pomôcky pre deti v HMN prijatý v sume 166 Eur, poskytnuté finančné prostriedky
boli použité v plnej sume 166 Eur a zúčtované s ÚPSVaR,
f. transfer na cestovné pre deti ZŠ s MŠ prijatý v sume 1 014.- EUR, bol zúčtovaný a nespotrebované
finančné prostriedky boli vrátené v sume 418.- EUR do štátnej pokladnice dňa 11.3.2022
g. transfer – osobitný príjemca RP prijatý a plne poskytnutý poberateľom v sume 785,95 Eur,
h. transfery prijaté z ÚPSVaR na projekty zamestnanosti na trhu práce v sume 3 362,90 Eur, bol plne
použitý
i. transfer štatistického úradu SR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave,
priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v r.2021 v sume 3 194,05 Eur bol v plnej
výške použitý a vyúčtovaný 21.3.2022
j. transfer na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosť DHZO Čaka v sume 1 400,00 Eur poskytnutý
v roku 2021, v plnej sume použitý a zúčtovaný DPO SR,
k. transfer od MV SR na náklady spojené s pandémiou COVID – 19 v sume 19 435 EUR bol v plnej
výške použitý na určený účel.
l. transfer z OÚ odbor školstva Nitra na havarijný stav podlahových plôch v telocvični ZŠ vo výške
57 252.-EUR bol spotrebovaný v plnej výške
m. transfer od OÚ odbor školstva Nitra na havarijný stav – vonkajších otvorov , telocvičňa ZŠ v sume
29 270.- EUR bol spotrebovaný v plnej výške
n. transfer od Nitrianskeho samosprávneho kraja na revitalizáciu prameňa Badica v sume 1 550.- EUR
bol použitý v plnej výške
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B. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám
Základná škola s Materskou školou
Bežné transfery na zabezpečenie vzdelávania detí v predškolskom veku a tiež bežný transfer pre Základnú
školu s Materskou školou boli v plnej výške 260 477 Eur preúčtované na účet školy, táto prostriedky použila
na bežné výdavky, z ktorých na predškolskú výchovu bola určená čiastka 1 398,00 Eur a na vzdelávací
proces v základnej škole suma 259 079,00 Eur, nespotrebované finančné prostriedky nenormatívne boli
vrátené podľa pokynov Okresného úradu Nitra , Odbor školstva na účet Štátnej pokladnice.
C. Finančné usporiadanie voči právnickým a fyzickým osobám
Obec v roku 2021 poskytla finančnú podporu pre OZ Pažite v sume 1500,- Eur a Záujmové
združenie – Folklórny súbor Čakanka v sume 500,- Eur. Obe organizácie poskytnuté prostriedky použili
a zúčtovali do 31.12.2021.

7. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2021 v Eur
AKTÍVA
Názov
Neobežný majetok spolu
Z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
Z toho:
Zásoby
Zúčt. Medzi subj.VS – pohľadávka na ÚPSVaR
Pohľadávky
Finančný majetok
Poskytnuté návratné finanč. výpomoci dlhodobé
Poskytnuté návratné finanč. výpomoci krátkodobé
Časové rozlíšenie
SPOLU

ZS k 1. 1. 2021
2 455 293,45

KZ k 31. 12. 2021
2 330 104,07

0,00
2 283 402,44
171 891,01
120 173,51

0,00
2 158 213,06
171 891,01
124 534,20

0,00
421,04
5 556,82
114 616,69
0,00
0,00
735,50
2 576 202,46

0,00
0,00
5 149,40
118 492,14
0,00
892,66
0,00
2 454 638,27

ZS k 1. 1. 2021
855 123,15
138 123,83

KZ k 31. 12. 2021
830 462,01
132 351,09

1 363,98
43 991,80
75 813,53
16 954,52

995,02
54 959,73
61 291,61
15 104,73

PASÍVA
Názov
Vlastné zdroje krytia majetku
Záväzky
Z toho:
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky a rezervy
Bankové úvery a ostatné prij. výpomoci
Zúčtovanie medzi subjektmi VS.
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Časové rozlíšenie
SPOLU

1 582 955,48
2 576 202,46

1 491 825,17
2 454 638,27

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu obce k 31.12.2021
Obec a RO k 31.12.2021 eviduje tieto záväzky:
1. Voči bankám
2.Krátkodobé záväzky
- voči zamestnancom, poisť. a FS
- ostatné účet 325
379
321
324

3.Dlhodobé záväzky
4.Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy
5.Rezervy
Záväzky spolu:

61 291,61
52 799,73
42 429,26
8 170,22
880,00
643,25
677,00

995,02
15 104,73
2 160,00
132 351,09

Eur
Eur
Eur
Eur
Eur
Eur
Eur

Eur
Eur
Eur
Eur

Záväzky voči banke k 31. 12. 2021 predstavuje jeden dlhodobý úver v Prima banke SK, vedený aj ako
Univerzálny úverový účet. Tento úver obec splácala v roku 2021 štvrťročnými splátkami vo výške 1 047
Eur a zostatok úveru k 31.12.2021 je 46 639,61 EUR. Peňažné prostriedky z tohto úveru boli použité na
akcii Znižovanie energetickej náročnosti budova KSC Čaka a na spolufinancovanie projektov realizovaných
v r.2020. Predovšetkým na práce pri rekonštrukcii hasičskej zbrojnice, spevnenie plochy v okolí hasičskej
zbrojnice a projekčné práce.
Ďalšie dva dlhodobé úvery boli obci poskytnuté VÚB počas roku 2018 a to 24 000,00 na doplatenie ceny
za nákup traktora. Tento úver obec splatila vo februári 2021. Ďalším z čerpaných úverov bol úver na
päťpercentné spolufinancovanie projektu Znižovanie energetickej náročnosti AB v obci Čaka (s.č.325),
v sume 25 247,92 Eur, z ktorej časť 12 429,36 bola čerpaná ešte v roku 2018, predstavovala 5 %
uhradených prostriedkov za vyfakturované stavebné práce v roku 2018. Tento úver sa začal splácať od
mája 2019 v zmysle dohodnutej platnej úverovej zmluvy. K 30. 11. 2021 bol aj tento úver splatený.
V roku 2020 obec prijala návratnú finančnú výpomoc z Ministerstva financií SR zo štátnych finančných
aktív v sume 14 652.- Eur, ktorá bola prijatá na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb
v r.2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19. Tieto finančné prostriedky boli použité na výkon
samosprávnych pôsobností.
Celkové úverové zaťaženie obce k 31. 12. 2021 predstavuje sumu 61 291,61 Eur nesplatených istín.
Bežné príjmy predchádzajúceho rozpočtového roka (2020) boli 658 078,23 Eur, potom celková suma dlhu
predstavuje 9,31 % bežných príjmov za rok 2020.
V roku 2021 bola splatená istina úverov vo výške 14 517,92 Eur a na úrokoch bolo zaplatené 1 329,32
Eur, teda celková suma splátok predstavuje 4,52 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka
znížených o cudzie zdroje.
Záväzky voči zamestnancom: obsahom týchto záväzkov sú mzdy zamestnancov a zákonné odvody za
zamestnancov a zamestnávateľa obec a RO za mesiac december 2021 v sume 42 429,26 Eur. Záväzky
obce vyplývajúce z tohto titulu boli uhradené v mesiaci január 2022 v riadnom výplatnom termíne obce.
Na účte 325 boli k 31. 12. 2021 účtované cudzie prostriedky – záväzky za obec na tvorbu SF za 12/2021,
zostatok z vkladov na elektrifikáciu viničných domčekov, záväzky na mzdy a odvody z miezd a tvorbu SF
za 12/2021 pre originálne kompetencie, na služby PL a vedenie účtu VŠJ týkajúce sa roku 2021. Celkový
zostatok na účte 325 11 k 31.12.2021 bol v sume 8 170,22 Eur. Podstatná časť uvedeného záväzku
týkajúca sa miezd, odvodov do fondov a odvodov FS za obec a originálne kompetencie RO a úhrad
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poplatkov OK RO bude uhradená v mesiaci január 2021. Na účte 379 je účtovaná zábezpeka, ktorú
v zmysle zmluvy o nájme nájomného bytu zložili podnájomníci obecnej bytovky. Na účte 321 je suma
neuhradených faktúr za elektrinu, vodu a telefón k 31.12.2021 ZŠ s MŠ. Na účte 324 sú zaúčtované prijaté
finančné prostriedky za stravné ZŠ s MŠ.
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 v súlade so VZN č. 3/2021 o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce
právnickým osobám, na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo
verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie
Na bežné výdavky
Občianske združenie PAŽITE
Folklórna skupina ČAKANKA
Spolu

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov
-21 500 Eur
500 Eur
2 000 Eur

Suma skutočne použitých
Rozdiel
finančných prostriedkov (stĺ.2 - stĺ.3)
-3-41 500 Eur
0
500 Eur
0
2 000 Eur
0 Eur

OZ Pažite a FS Čakanka poskytnuté dotácie v súlade so VZN č. 3/2021 o dotáciách, zúčtovali v zmysle
tohto VZN.
10. Zhodnotenie rozpočtového hospodárenia rok 2021 a opatrenia pre rok 2022
Snahou obce v rozpočtovom roku je nakladať s majetkom obce a viesť účtovníctvo v zmysle
zákona 431/2004 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a predpisov, zákona 583/2004
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení ako aj Zásad o obehu účtovných
dokladov a vedení účtovníctva v podmienkach obce Čaka a v neposlednom rade dodržiavať Zásady
rozpočtového hospodárenia a nakladania s majetkom obce. Výška príjmov bola ovplyvnená v dôsledku
pandémie ochorenia COVID – 19. Aj napriek tejto skutočnosti možno rozpočtové hospodárenie obce
v roku 2021 z hľadiska plnenia rozpočtu hodnotiť pozitívne. V príjmovej časti bežného rozpočtu roku 2021
sa zlepšil výber daní a poplatkov v plnení položky daň z nehnuteľností a znížili sa tiež nedoplatky poplatkov
TKO, hoci niektorí občania aj napriek výzvam si svoje povinnosti voči obci neplnili. Obec bude pokračovať
pri výbere nedoplatkov výberom cez exekučné daňové konanie.
Príjmy bežného rozpočtu obce v roku 2021 boli splnené na 99,98 %. Príjmy kapitálového rozpočtu v roku
2021 boli splnené len na 0,74 %. Obec plánovala príjem z predaja traktora vo výške 25 000.- EUR, čo sa
nepodarilo zrealizovať. Obec nemala v roku 2021 rozpočtované žiadne finančné operácie. Prijala iba
zábezpeku od nájomníkov obecných bytov v sume 880.- EUR.
Celkové plnenie príjmov rozpočtu obce v roku 2021 bolo splnené na 96,78 %.
Plnenie
bežného
rozpočtu
2021
na
strane
výdavkov
obce
bolo
financované
z vlastných zdrojov, z prijatých dotácií a transferov . Výdavky bežného rozpočtu obce boli čerpané na
97,11%. Výdavky kapitálového rozpočtu v roku 2021 boli čerpané na úrovni 18,72 %. V roku 2021 bol
rozpočet na projekt rekonštrukcie obecného úradu, v sume 25 000.- Eur, tento sa nepodarilo zrealizovať
a bol presunutý do nasledujúceho roku 2022, z uvedeného rozpočtu boli použité finančné prostriedky
v sume 4 680.- Eur na projektovú dokumentáciu projektov Zberný dvor a Parkovisko, chodníky.
Finančné operácie výdavkové boli splnené na 110,00 %. Boli splatené dva dlhodobé úvery, z ktorých jeden
bol prijatý v roku 2018 na dofinancovanie nákupu traktora a druhý bol na vyfinancovanie Rekonštrukcie

17

Záverečný účet obce Čaka a rozpočtové hospodárenie za rok 2021
bytovky a na spolufinancovanie projektu Znižovanie energetickej náročnosti AB v obci Čaka (s.č.325),
Celkové výdavky rozpočtu v roku 2021 boli splnené na 94,79 %.
Z uvedeného rozboru rozpočtového hospodárenia vyplýva, že obec v roku 2021 skončila celkové
rozpočtové hospodárenie s prebytkom v sume 7 221,18 Eur, kde VH je vyčíslený v bode 5 ZÚ. VH bol
zistený z rozdielu medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami s vylúčením sumy 16 347,54 Eur, ktorá
predstavovala zostatok nezúčtovanej dotácie
8 528,30 Eur na stravné, prijaté stravné od žiakov
a zamestnancov v sume 1 242,81 Eur , zostatok finančných prostriedkov na cestovná v sume 418,50 Eur
a zostatok finančných prostriedkov na účte ZŠ s MŠ v sume 6 157,93 Eur.
11. Uznesenia
Uznesenie č. 140

Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2021 a celoročné hospodárenie
bez
výhrad.
- schvaľuje použitie prebytku rozpočtu zisteného podľa § 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 (ďalej len "zákon o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy"), po vylúčení účelovo určených finančných prostriedkov v zmysle § 16 ods. 6
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Na financovanie schodku finančných
operácií v sume 1 715,65 EUR a na tvorbu rezervného fondu v sume 7 221, 18 EUR.
Uznesenie č. 139
Obecné zastupiteľstvo v Čake :
berie na vedomie správu kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2021.
Uznesenie č. 141
Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje tvorbu a použitie rezervného fondu v roku 2022
Tvorba :
1. Počiatočný stav na účte rezervného fondu 21 639,86 €
2. Prídel zo zostatku finančných operácií
7 221,18 €
Spolu:
28 861,04 €
Použitie:
1.

Kapitálové investície :

21 639,86 €

V súlade s § 10 odst.9 zákona č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov, použitie rezervného fondu na úhradu záväzkov bežného rozpočtu,
ktoré vznikli v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, konkrétne na úhradu záväzkov:
2.
-

Bežné výdavky :
Slovak Telekom

DF 255
DF 257
Lindstrom ( rohože) DF 258
Slov. elektrárne
DF 259

7 221,18
40,00
70,57
13,10
890,42
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-

Brantner

-

ZsVS
MZDY

DF 263
DF 260
DF 261
DF 262
12/2021

523,38
839,87
256,32
22,03
4 565,49

Ľudovít V i g l a š
starosta obce Čaka
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