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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 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 vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021 a zmenami
rozpočtu schválenými starostom obce a obecným zastupiteľstvom. Rozpočet bol schválený
v zmysle platných zákonov a smerníc a vychádzal z potrieb obce pre dané obdobie.
Rozpočet obce bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 13/2020/5
15.12.2020 bez programovej štruktúry.

dňa

Rozpočet bol zmenený celkovo desaťkrát, z toho štyrikrát uznesením a šesťkrát
rozpočtovým opatrením vykonaným zamestnancom obce a následne schváleným rozpočtovým
opatrením starostom obce.
P.č. Číslo RO
1.
1/2021
2.
2/2021
3.
3/2021
4.
4/2021
5.
5/2021
6.
6/2021
7.
7/2021
8.
8/2021
9.
9/2021
10.
10/2021

Schválené
26.01.2021
15.02.2021
31.03.2021
30.06.2021
28.10.2021
30.10.2021
19.11.2021
08.12.2021
16.12.2021
31.01.2022

Číslo uznesenia
14/2021/3
16/2021/3
17/2021/4
18/2022/2

Obec Dolný Ohaj v súlade s ustanovením § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov spracovala údaje
o rozpočtovom hospodárení za rok 2021 do záverečného účtu, ktorý predkladám obecnému
zastupiteľstvu v Dolnom Ohaji na prerokovanie a schválenie.
Súčasťou plnenia rozpočtu obce je aj plnenie rozpočtu rozpočtových organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, a to Základnej školy s materskou školou J. Holčeka
v Dolnom Ohaji a Domu seniorov v Dolnom Ohaji.
Obec v roku 2021 neposkytla žiadne záruky. Zákonná úprava nedovoľuje obci prevziať
záruku za úver poskytnutý fyzickej osobe, podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorej nie je
zriaďovateľom alebo zakladateľom.
Obec v roku 2021 nevykonávala podnikateľskú činnosť.
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Rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom
rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom
rozpočtovom roku. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom.
Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. Obsahuje príjmy a výdavky,
v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám –
podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj obyvateľom žijúcim na tomto území
vyplývajúce pre obce zo zákonov a iných všeobecne záväzných predpisov, zo všeobecne
záväzných nariadení obce ako aj zo zmlúv. Rozpočet zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtu
obce.
Rozpočet obce obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým organizáciám zriadených obcou. Na
hospodárenie rozpočtových organizácií sa vzťahuje zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.
Rozpočet príjmov a výdavkov sa vnútorne člení na časť, ktorá obsahuje:
a) bežné príjmy a bežné výdavky – bežný rozpočet
b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky – kapitálový rozpočet
c) finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z mimorozpočtových peňažných
fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie.
Rozpočtové výdavky obce na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní zahŕňajú výdavky za
spracované mzdy za obdobie december 2020 až november 2021, t.j. rozpočtové výdavky
v mesiacoch 01-12/2021.
Rozpočtové príjmy a rozpočtové výdavky sa vykazujú vo Výkaze o plnení príjmov a výdavkov
FIN 1-12.
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov

111003

1-bežný rozpočet
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej
41 samospráve

121001
121002

Schválený Upravený
2021
2021

Skutočnosť
2021

%
plnenia

715000

783836,45

783836,45

100

41 Z pozemkov

41500

42111,81

42111,81

100

12500

13230,91

13230,91

100

121003

41 Zo stavieb
Z bytov a nebytových priestorov v bytovom
41 dome

290

292,38

292,38

100

133001

41 Za psa

900

900

849,32

94

133006

41 Za ubytovanie

100

100

84,66

85

133012

41 Za užívanie verejného priestranstva
Za komunálne odpady a drobné stavebné
41 odpady

600

600

508

85

33000

33000

31400,3

95

803890

874071,55

872313,83

99

2500

2500

2045,74

82

37500

37817,68

37317,5

99

4500

4542

4351,6

96

100

100

0

0

24700

26589,61

23174,03

87

0

142,5

142,5

100

133013
100

Daňové príjmy

212002

41 Z prenajatých pozemkov

212003

41 Z prenajatých budov, priestorov a objektov

221004

41 Ostatné poplatky

222003

41 Za porušenie predpisov

223001

41 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

223004

41 Za prebytočný hnuteľný majetok

229005

41 Za znečisťovanie ovzdušia

300

300

212,9

71

41 Z vkladov

150

247,65

247,65

100

242
292008

Z odvodov z hazardných hier a iných
41 podobných hier

292017

41 Z vratiek

200
312001

400

20

1,92

10

5600

4962,43

4401,69

89

75750

77221,87

71895,53

93

1000

1000,00

680,66

100

111 Zo ŠR DSe

253344

254684,00

254684,00

100

111 Zo ŠR ZŠ

303555

394727,00

394727,00

100

0

18675,60

18675,60

100

4000

4151,75

4151,75

100

20

151,60

151,60

100

560

560,00

510,51

100

40

40,00

32,40

100

Nedaňové príjmy
111 Zo ŠR ÚPSVaR-Rod.prídavky

111 Zo ŠR ZŠ - UPSVaR STRAVA
111 Zo štátneho rozpočtu Matrika
111 Zo štátneho rozpočtu - ŽP
111 Zo štátneho rozpočtu REGOB
111 Zo štátneho rozpočtu REG adries

0

1189,28

1189,28

100

01.6.0.

312001

111 Dotácia z Envirofondu
111 Zo štátneho rozpočtu - SODaB

4053

4053,63

4053,63

100

02.2.0.

312001

111 Zo štátneho rozpočtu - Covid19

0

44465

44465

100

08.2.0.

312001

111 Zo štátneho rozpočtu - NSK kultúra

300

Granty a transfery
Bežné príjmy spolu

0

800

800

100

566572

724497,86

724121,43

99

1446212 1675791,28 1668330,79

99

2- kapitálový rozpočet
233001

41 Z predaja pozemkov
Kapitálové príjmy spolu

10000

10000

3417

34

10000

10000

3417

34

0

49375,94

49375,94

100

80000

80000

0

0

80000

129375,94

49375,94

95

1536212 1815167,22 1721123,73

95

3-finančné operácie
453
454001

Prostriedky z predchádzajúcich rokov
Z rezervného fondu obce a z rezervného
46 fondu vyššieho územného celku
Finančné operácie spolu
Celkom príjmy spolu
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Z rozpočtovaných celkových príjmov 1.815.167,22 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume 1.721.123,73 EUR, čo predstavuje 95 % plnenie.
Výška príjmov v roku 2021 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
1.675.791,28

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

1.668.330,79

99

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1.675.791,28 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
1.668.330,79 EUR, čo predstavuje 99 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
874.071,55

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

872.313,83

99

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 783.836,45 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 783.836,45 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Rozpočtované boli len predpísané dane z nehnuteľnosti pre rok 2021. Príjmy dane z pozemkov
boli v sume 42.111,81 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 13.230,91 EUR a príjmy dane
z bytov boli v sume 292,38 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávku na dani
z nehnuteľnosti za rok 2021 vo výške 1.233,33 Eur a celkové pohľadávky na dani z
nehnuteľností v sume 4.455,32 EUR za obdobie rokov 2015-2021.
Daň za psa
Rozpočet bol stanovený v objeme 900,00 EUR, skutočný príjem v roku 2021 bol 849,32 EUR.
Obec eviduje celkové pohľadávky na dani za psov za obdobie rokov 2015-2021 spolu v sume
195,31 EUR.
Daň za ubytovanie
Skutočný príjem v roku 2021 dosiahol sumu 84,66 EUR.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Obec dosiahla v roku 2021 príjem z poplatku za užívanie verejného priestranstva vo výške
508,00 EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Rozpočtovaný bol predpísaný poplatok na rok 2021 v sume 33.000,00 EUR, v skutočnosti obec
prijala 31.400,30 EUR.
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b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
77.221,87

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

71.895,53

93

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 2.045,74 EUR a príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 37.317,50 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 4.542,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 4.351,60 EUR, čo je
96 % plnenie.
Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb sú väčšinou poplatky, ktorých výška je stanovená
vo VZN alebo sú to aj náhodné a jednorázové príjmy. Tieto nedaňové príjmy sa týkajú hlavne
poplatkov za služby v dome smútku, za relácie miestnom rozhlase, cintorínske poplatky, stravné
DSE, kopírovanie dokladov, predaj smetných nádob. Rozpočtovanie týchto položiek je veľmi
ťažké, keďže sa nedá presne predpokladať koľko bude relácií v MR a pod. Skutočný príjem na
položke 223 bol 23.316,53 EUR.
Iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
5.530,08

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

4.864,16

88

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 5.530,08 EUR, bol skutočný príjem vo výške
4.864,16 EUR, čo predstavuje 88 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy za úroky z vkladov, za znečisťovanie
ovzdušia, z odvodov stávkových spoločností, z dobropisov a z vratiek.
c) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 724.497,86 EUR bol skutočný príjem vo výške
724.121,43 EUR, čo predstavuje 99 % plnenie.
Granty a transfery sa nerozpočtujú v schválenom rozpočte, upravujú sa len v rozpočtových
opatreniach, keďže sú vždy účelovo viazané a nedajú sa použiť na iný účel. V roku 2020 sa
schvaľoval rozpočet v období, keď sme niektoré výšky grantov a transferov poznali, preto boli
zaradené do schváleného rozpočtu. Granty a transfery boli viazané účelovo a boli použité s ich
účelom, tie ktoré boli zaslané rozpočtovým organizáciám boli v plnej výške poukázané na ich
výdavkový účet. Granty a transfery boli vyúčtované v stanovenom termíne, prípadne ešte budú
podľa stanovených požiadaviek a podmienok.
V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID - 19 :
Poskytovateľ
Ministerstvo vnútra SR
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2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
10.000,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

3.417,00

34

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 10.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume 3.417,00 EUR, čo predstavuje 34 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:
Uvedená položka sa na rok 2021 rozpočtovala, nakoľko obec plánovala predaj pozemkov
a nehmotných aktív vo výške 10.000,00 EUR. Z rozpočtovaných bol skutočný príjem
k 31.12.2021 v sume 3.417,00 EUR, čo je 34 % plnenie.
Tuzemské granty a transfery
Obec v roku 2021 neprijala žiadny kapitálový transfer.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
-

Suma v EUR

Účel

-

-

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
129.375,94

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

49.375,94

38

V roku 2021 boli cez príjmové finančné operácie zapojené do príjmov nevyčerpané prostriedky
z roku 2020 účelovo určené vo výške 49.375,94 Eur.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
304.122,85

Skutočnosť k 31.12.2021
294,226,68

% plnenia
96,75

Z rozpočtovaných bežných príjmov 304.122,85 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
294.226,68 EUR, čo predstavuje 96,75 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Zariadenie
Základná škola
Dom Seniorov
Spolu

Skutočnosť v €
39.149,48
255.077,20
294.226,68

Bežné príjmy rozpočtových organizácií väčšinou tvoria poplatky spojené s prenájmom, školné,
úhrady od klientov, úroky z vkladov, stravné, granty a transfery, dary.
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Všetky bežné príjmy rozpočtových organizácií boli odvedené obci a spätne vrátené na
výdavkové účtu organizácií.
Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

0

0

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Funč.kl.

Názov
1-bežný rozpočet
*01.1.1
Všeobecné verejné služby
*01.6.0
Všeobecné verejné služby – SODB
*02.2.0
Civilná ochrana
*04.5.1
Cestná doprava
*05.1.0
Nakladanie s odpadmi
*05.4.0
Ochrana prírody a krajiny – verejná zeleň
*06.1.0
Rozvoj bývania
*06.4.0
Verejné osvetlenie
*07.2.1
Všeobecná zdravotná starostlivosť
*08.1.0
Rekreačné a športové služby
*08.2.0
Kultúrne služby
*08.4.0
Náboženské a iné spoločenské služby
*09.1.2
Primárne vzdelávanie – jedáleň ZŠ
*09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou
*10.2.0
Staroba
*10.3.0
Pozostalí
*10.7.0
Sociálna pomoc občanom
Bežné výdavky OU

*01.1.1
*03.5.0
*04.5.1
*05.1.0
*05.2.0
*07.2.1
*08.1.0
*08.2.0
*10.2.0

*01.1.1
*06.1.0
*09.1.2

2-kapitálový rozpočet
Výkonné a zákonodarné orgány
Výskum a vývoj v oblasti verejného poriadku a
bezpečnosti
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Nakladanie s odpadovými vodami
Všeobecná zdravotná starostlivosť
Rekreačné a športové služby
Kultúrne služby
Staroba
Kapitálové výdavky OU
3-finančné operácie
Výkonné a zákonodarné orgány
Rozvoj bývania
Primárne vzdelávanie
Výdavkové finančné operácie OU
Celkové výdavky OU spolu
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Schválený Upravený Skutočnosť %
2021
2021
2021
plnenia
539100 567352,24
0
4053,63
5600
46222,7
15000
5390
33000
35210
1000
1000
13700 18788,15
10000
8690
5000
5000
20000
20570
30800
27930
12350
6569,37
6500
6500
3500
3500
25000 16827,64
150
162
1000
2000
721700 775765,73

541098,74
4053,63
40690,92
4999,8
34471,22
437,12
18420,54
8455,24
3405,38
14340,56
19130,8
1979,58
3325,96
3080,52
900
161,4
1280,11
700231,52

95
100
88
93
98
44
98
97
68
70
68
30
51
88
5
100
64
90

35500

39350,36

29916,91

76

0
20000
5000
0
0
10000
11113
0
81613

6173,1
9500
22964
3914,36
4596,3
7310,28
1282,74
3400
98491,14

6173,1
2940
22964
3914,36
0
6241,5
929,7
3400
76479,57

100
31
100
100
0
85
72
100
78

10000
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1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
775.765,73

Skutočnosť k 31.12.2021
700.231,52

% čerpania
90,00

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 775.765,72 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 700.231,52 EUR, čo predstavuje 90 % čerpanie.
Výška výdavkov v roku 2021 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Všeobecné verejné služby
Z rozpočtovaných výdavkov 567.352,24 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume
541.098,74 EUR, čo je 95 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky administratívnych
pracovníkov OcÚ, starostu, hlavného kontrolóra obce, zástupcu starostu a odmeny poslancov
a členom komisií, odvody zo poisťovní, výdavky matriky, výdavky na energiu administratívnej
budovy, kancelárske potreby, poštové poplatky, poplatky za telefón v pevnej a mobilnej sieti,
cestovné výdavky, voda, stočné, reprezentačné, kolky, právne služby, poplatky bankám,
interiérové vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové stroje, všeobecný materiál, knihy,
časopisy, noviny, dopravné, údržba budov, softwéru, priestorov, prevádzkových strojov
a prístrojov, nájomné za pozemky, školenia, propagácia, všeobecné a špeciálne služby, poistenie
budov, príspevok na ošatenie, prevádzka.
Všeobecné verejné služby – SODB
Z rozpočtovaných výdavkov 4.053,63 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
4.053,63 EUR, čo je 100 % čerpanie. Patria sem všetky výdavky spojené so sčítaním
obyvateľov, domov a bytov v roku 2021.
Civilná Obrana – Covid
Z rozpočtovaných výdavkov 46.222,70 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
40.690,92 EUR, čo je 88 % čerpanie.
- výdavky vynaložené predovšetkým na zabezpečenie testovania obyvateľov na ochorenie
Covid-19, výdavky na nákup ochranných pomôcok, dezinfekčných prostriedkov
potrebných na zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľov obce a zamestnancov obce
počas šírenia ochorenia Covid-19. Tieto výdavky boli obci preplatené zo ŠR
v požadovanej výške.
Cestná doprava
Z rozpočtovaných výdavkov 5.390 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 4.999,80
EUR, čo je 93 % čerpanie.
Výdavky sa vynakladajú predovšetkým na materiál a údržbu miestnych komunikácií a
chodníkov.
Nakladanie s odpadmi
Z rozpočtovaných výdavkov 35.210,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
34.471,22 EUR, čo je 98 % čerpanie.
Záverečný účet obce Dolný Ohaj za rok 2021
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-

výdavky na vývoz, odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu, drobných stavebných
odpadov, separovaný zber, rozbory vôd, nákup smetných nádob, výdavky vynaložené na
odstránenie čiernych skládok, verejná zeleň

Verejná zeleň
Z rozpočtovaných výdavkov 1.000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 437,12
EUR, čo je 44 % čerpanie.
- výdavky vynaložené na starostlivosť a udržiavanie verejných priestranstiev,
predovšetkým palivá na kosenie verejných priestranstiev
Rozvoj bývania
Z rozpočtovaných výdavkov 18.788,15 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
18.420,54 EUR, čo predstavuje 98 % čerpanie.
Patria sem výdavky na nájomné, správa obecných bytov – poplatky za vodu, stočné, poistné
budov, údržba a služby, elektrická energia spoločných priestorov, verejné osvetlenie – elektrická
energia a údržba.
Verejné osvetlenie
Z rozpočtovaných výdavkov 8.690,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
8.455,24 EUR, čo predstavuje 97 % čerpanie.
Patria sem výdavky spojené so zabezpečením verejného osvetlenia obce a služby s tým spojené.
Zdravotná starostlivosť
Z rozpočtovaných výdavkov 5.000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
3.405,38 EUR, čo predstavuje 68 % čerpanie.
Zahŕňa výdavky na zdravotné stredisko – údržba, poistné budovy, energie, materiál.
Rekreačné a športové služby
Z rozpočtovaných výdavkov 20.570,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
14.340,56 EUR, čo predstavuje 70 % čerpanie.
Obec má v rozpočte zahrnuté výdavky na vodu a elektrickú energiu štadiónu OŠK, materiál,
služby, poistné budovy, dotáciu na činnosť OŠK, miestny rozhlas – údržba, transfery
občianskym organizáciám a združeniam.
Kultúrne služby
Z rozpočtovaných výdavkov 27.930,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
19.130,80 EUR, čo predstavuje 68 % čerpanie.
Obec má v rozpočte zahrnuté výdavky na KD – energie, voda, plyn, materiál, služby, údržba
kultúrneho zariadenia, poistné budovy, odmena pre kronikára, pracovníčky knižnice, výdavky na
zakúpenie kníh, časopisov do MĽK.
Náboženské služby
Z rozpočtovaných výdavkov 6.569,37 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
1.979,58 EUR, čo predstavuje 30 % čerpanie.
Obec má v rozpočte zahrnuté výdavky na dom smútku – elektrická energia, voda, materiál,
údržba a poistné budovy, výdavky na cintorín.
Vzdelávanie
Z rozpočtovaných výdavkov 10.000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
6.406,48 EUR, čo predstavuje 64 % čerpanie.
Patria sem výdavky na školenie zamestnancov, školenie BOZP, bežné výdavky základnej školy,
materskej školy, školského klubu detí a školskú jedáleň.
Záverečný účet obce Dolný Ohaj za rok 2021
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Sociálne zabezpečenie
Z rozpočtovaných výdavkov 18.989,64 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
2.341,51 EUR.
Patria sem výdavky jednotlivcom v hmotnej núdzi a náklady Domu seniorov.

Skupina
EK
*610
*620
*630
*640
*650

Výdavkové položky
Mzdy, platy, osobné vyrovnania
Poistné a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Bežné transfery
Splácanie úrokov a ostatné pl. súvisiace s úverom
Spolu

Schválený
2021
140000
55000
241700
278000
7000
721700

Upravený Skutočnosť %
2021
2021
plnenia
136844,17 136634,68
100
62197,53
56150,55
90
280629,89 237644,48
85
289077,64 264225,58
91
7016,5
5576,23
79
775765,7 700231,52
90

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
- patria sem mzdové prostriedky administratívnych pracovníkov obce, starostu, hlavného
kontrolóra, zástupcu starostu, matrikárky.
Poistné a príspevky do poisťovní
- patria sem odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
Tovary a služby
- patria sem prevádzkové výdavky všetkých stredísk obecného úradu, ako sú cestovné
výdavky, energie, elektrina voda plyn, stočné , kancelárske potreby, kolky, poštovné,
poplatky bankám, audit, tlačoviny, odborná literatúra, čistiace a hygienické potreby, web
stránka, ošetrenie softwéru, toner, kancelárske stroje a zariadenie, poistné, dopravní,
rutinná a štandardná údržba, nájomné za prenájom zariadenia, ostatné tovary, služby za
kopírovanie, tlač, konzultácie, revízie, posudky, výroba pečiatok, inzercia, stravné lístky,
dohody o vykonaní práce
Bežné transfery
- patria sem predovšetkým dotácie poskytované podľa VZN pre občianske organizácie
a združenia, členské, jednorázové dávky, PN do 10 dní, príspevok Spoločnému úradu
Výška dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2021 ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID – 19,
čo malo negatívny vplyv na fungovanie organizácií v neziskovom sektore.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami
- patria sem splátky investičných úverov a úveru od ŠFRB
2. Kapitálové výdavky
*01.1.1
*03.5.0
*04.5.1
*05.1.0

2-kapitálový rozpočet
Všeobecné verejné služby
Výskum a vývoj v oblasti verejného poriadku a
bezpečnosti
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
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*05.2.0
*07.2.1
*08.1.0
*08.2.0
*10.2.0

Nakladanie s odpadovými vodami
Všeobecná zdravotná starostlivosť
Rekreačné a športové služby
Kultúrne služby
Staroba
Kapitálové výdavky OU

0
0
10000
11113
0
81613

3914,36
4596,3
7310,28
1282,74
3400
98491,14

3914,36
0
6241,5
929,7
3400
76479,57

100
0
85
72
100
78

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 98.491,14 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 76.479,57 EUR, čo predstavuje 78 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Všeobecné verejné služby
- výdavky vynaložené na rekonštrukciu budovy OU – zateplenie a hydroizolácia strechy na
budove OU, nákup štiepkovača haluziny GreenMech, vypracovanie PD na prestavbu
kotolne OU na tepelné čerpadlá, adventný veniec do parku, výškové lešenie,
zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti
Verejný poriadok a bezpečnosť:
- výdavky na skvalitnenie kamerového systému v obci
Cestná doprava:
- výdavky vynaložené na vypracovanie PD na cyklotrasu, vypracovanie PD chodníka v
obci
Nakladanie s odpadmi:
- výdavky vynaložené na zakúpenie zberných kontajnerov do areálu ZD.
Nakladanie s odpadovými vodami:
- výdavky vynaložené na dopracovanie PD ku kanalizácii.
Rekreačné a športové služby:
- výdavky vynaložené na vybudovanie zavlažovacieho systému v areáli OŠK.
Kultúrne služby a náboženstvo
- výdavky boli vynaložené na vypracovanie PD na rekonštrukciu javiska, na vypracovanie
PD letného pódia so sociálnym zariadením
Sociálna starostlivosť:
- ide o výdavky vynaložené na rekonštrukciu sociálnych zariadení v budove DSE.
3. Výdavkové finančné operácie
*01.1.1
*06.1.0
*09.1.2

3-finančné operácie
Výkonné a zákonodarné orgány
Rozvoj bývania
Primárne vzdelávanie
Výdavkové finančné operácie OU
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Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 52.127,86 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2021 v sume 51.785,90 EUR, čo predstavuje 99 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
1 027 034,00

Zariadenie
Základná škola
Materská škola
Školský klub detí
Školská jedáleň
Spolu ZŠ
Dom Seniorov
Celkom

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

998 884,19

97,26

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť
%
309 655,00
407 743,00
407 744,69
86 810,00
113 811,00
113 808,26
18 086,00
16 882,00
16 880,46
32 174,00
37 598,00
37 598,56
446 725,00
576 034,00
576 031,97
478 944,00
545 730,29
520 023,22
925 669,00
1 121 764,29
1 096 055,19

100
99,99
99,99
100
99,99
95,28
97,70

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 121 764,29 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 1 096 055,19 EUR, čo predstavuje 97,70 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Výdavky rozpočtových organizácií sa týkajú predovšetkým miezd a odvodov zamestnancov,
platieb za energie – plyn, elektrina, voda, stočné, kancelárske potreby, poštovné, telefónne
poplatky, poplatky bankám, údržba budov, nákup DHM, školenia, softwér, čistiace a hygienické
potreby, učebné pomôcky, všeobecné služby, cestovné výdavky, opravy a údržby.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy ZŠ
bežné príjmy DSE
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

1 961 757,47
1 668 330,79
38 349,48
255 077,20

1 796 286,71
700 231,52

bežné výdavky ZŠ

576 031,97

bežné výdavky DSE

520 023,22

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

165 470,76
3 417,00
3 417,00

kapitálové príjmy ZŠ

0

kapitálové príjmy DSE

0

Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

76 479,57
76 479,57

kapitálové výdavky RO

0

kapitálové výdavky DSE

0

Kapitálový rozpočet

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku HČ
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

-73 062,57
92 408,19
53.388,02
39.020,17

Príjmové finančné operácie

50 175,94

Výdavkové finančné operácie

51 785,90

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce - prebytok

Vylúčenie z prebytku HČ
Upravené hospodárenie obce - prebytok

Bežné výdavky
Prebytok
1 961 757,47
1 796 286,71
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok
3 417,00
76 479,57
Príjmy
Výdavky
Prebytok
1 965 174,47
1 872 766,28

-1 609,96
2 015 350,41
1 924 552,18
90 798,23
53.388,02
37.410,21

Bežné príjmy
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Na základe uvedených skutočností obec vykazuje prebytok rozpočtu v sume 92.408,19 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.
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 15.246,28 €:
- nevyčerpané prostriedky UPSVaR na podporu stravovacích návykov dieťaťa v sume
11.289,00 EUR
- nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR – Covid-19 v sume 3.931,78 EUR
- nevyčerpané finančné prostriedky z UPSVaR – rodinné prídavky v sume 25,50 EUR
b) nevyčerpané prostriedky z príspevkov ZŠ v sume 1.656,61 EUR
c) nevyčerpané prostriedky z príspevkov DSE v sume 28.357,25 EUR
d) 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 88,65 EUR,
e) 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 4.920,73 EUR za rok 2021
f) nevyčerpané prostriedky v rámci subjektov VS v sume 3.118,50 EUR
Prebytok rozpočtu v sume 92.408,19 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 39.020,17 EUR navrhujeme použiť na:
1. na vysporiadanie schodku finančných operácií
2. tvorbu rezervného fondu

1.609,96 EUR
37.410,21 EUR
39.020,17 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok
2021 vo výške 37.410,21 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. v z.n.p.. o použití
rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2021
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok 2020
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- ostatné úbytky - uznesenie č.
15/2021/5/c), zo dňa 22.6.2021 - prevod
Záverečný účet obce Dolný Ohaj za rok 2021
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100 798,89
47 669,60
0,00
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prostriedkov FPU za min. roky nevylučovaný
z prebytku rozpočtu
KZ k 31.12.2020

113 800,21

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravujú zásady tvorby SF.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2021
Prírastky - povinný prídel - 1 %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
93,00
1.257,17
293,08
0
0
990
67,09

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z.
v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade s
vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.
Fond prevádzky, údržby a opráv 6 BJ, s. č. 593
ZS k 1.1.2021
Prírastky
Úbytky
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
14 083,00
1.862,58
0
15 945,58

Fond prevádzky, údržby a opráv 6 BJ, s. č. 594
ZS k 1.1.2021
Prírastky
Úbytky
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
13 851,57
1 698,97
0
15 550,54

Fond prevádzky, údržby a opráv 6 BJ, s. č. 595
ZS k 1.1.2021
Prírastky
Úbytky
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
11 918,73
1.359,18
0
13.277,91

Záverečný účet obce Dolný Ohaj za rok 2021

17

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu r.001
Neobežný majetok spolu r.002
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok r.003
Dlhodobý hmotný majetok r.011
Dlhodobý finančný majetok r.024
Obežný majetok spolu r.33
z toho :
Zásoby r.034
Zúčtovanie medzi subjektami VS r.040
Dlhodobé pohľadávky r.048
Krátkodobé pohľadávky r.60
Finančné účty r. 085
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. r.098
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.r.104
Časové rozlíšenie r.110

KS k 01.01.2021
v EUR
4.100.151,71
3.791.466,42

ZS k 31.12.2021
v EUR
4.110.548,41
3.757.662,98

2.587,44
3.479.448,61
309.430,37
305.158,30

8.155,92
3.440.076,69
309.430,37
351.043,01

2.634,67
7.728,86
0,00
33.687,12
261.107,65
0
0
3.526,99

3.683,74
2.298,87
0
41.094,75
303.965,65
0
0
1.842,42

KS k 01.01.2021
v EUR
4.100.151,71
1.755.633,85

ZS k 31.12.2021
v EUR
4.110.548,41
1.893.076,80

0
0
1.755.633,85
659.946,25

0
0
1.893.076,80
584.586,88

2.000
37.901,79
340.715,01
43.693,97
235.635,48
1.684.571,61

2.000
18.364,78
313.574,46
45.170,20
205.477,44
1.632.884,73

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu r.115
Vlastné imanie r.116
z toho :
Oceňovacie rozdiely r.117
Fondy r.120
Výsledok hospodárenia r.123
Záväzky r.126
z toho :
Rezervy r.127
Zúčtovanie medzi subjektami VS r.132
Dlhodobé záväzky r.140
Krátkodobé záväzky r.151
Bankové úvery a výpomoci r. 173
Časové rozlíšenie r. 180

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
Stav záväzkov k 31.12.2021
Druh záväzku

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
Záverečný účet obce Dolný Ohaj za rok 2021

Záväzky celkom
k 31.12.2021 v EUR

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

4.068,55

4.068,55

0
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- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2021

9.207,72
7.083,01
1.781,45
15.246,28
205.477,44
319.297,76
22.424,67
584.586,88

9.207,72
7.083,01
1.781,45
15.246,28
205.477,44
319.297,76
22.424,67
584.586,88

0
0
0
0
0
0
0
0

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

ŠFRB
Prima banka
SZRB

3x6 bj
MŠ
Jedáleň

647.314,61
149.372,63
200.000,00

21.627,86
9.998,04
20.160,00

3.356,38
307,95
1.895,41

319.297,76
6.067,44
159.680,00

2035
2022
2029

Dňa 28.04.2005 obec uzatvorila Zmluvu o poskytnutí podpory zo ŠFRB SR č.
404/790/2005 na investičnú akciu „Výstavba nájomných bytov v bytom dome Dolný Ohaj,
súpisné č. 593, 594,595“ vo výške 647.314,61 € (19.501.000,- SKK) pri základnej úrokovej
sadzbe 1% a dobe splatnosti 30 rokov (do 15.08.2035).
V zmysle článku IV. uvedenej zmluvy je stanovená výška anuitnej splátky vo výške 2.082,02 €
(62.723,- SKK) v počte 359 splátok. Z účtu č. SK93 0200 0000 0022 5189 2655 vedenom vo
VUB banke bolo doteraz zrealizovaných 181 anuitných splátok úveru zložených z istiny
a úrokov.
Počiatočný stav úveru ŠFRB v r. 2005 (účet 479) 647.314,61 €
Stav úveru k 1.1.2021
340.925,62 €
Splatená istina k 31.12.2021
21.627,86 €
Konečný stav úveru zo ŠFRB k 31.12.2021
319.297,76 €
Dňa 16.07.2007 obec uzatvorila Zmluvu o termínovanom úvere v Dexia banke SR a.s. na
investičnú akciu „Rekonštrukcia a obnova Základnej školy na Materskú školu“ vo výške
149.372,63 € (4.500.000,- SKK) pri úrokovej sadzbe 0,28 % a dobe splatnosti 15 rokov (do
15.07.2022).
V bode 2.2.5. uvedenej zmluvy je stanovená výška splátky úveru 833,17 € (25.100,SKK) v počte 179 mesačných splátok. Výnimka poslednej splátky č. 180, ktorá bude vo výške
235,68 € (7.100,- SKK)Stav úveru k 1.1.2021
Splatená istina k 31.12.2021 (12x833,17)
Konečný stav úveru k 31.12.2021

16.065,48 €
9.998,04 €
6.067,44 €

Dňa 17. júla 2019 obec uzatvorila Úverovú zmluvu v Slovenskej záručnej a rozvojovej
banke, a.s. na investičnú akciu „Prístavba jedálne k základnej škole Dolný Ohaj“ vo výške
200.000,- € pri variabilnej úrokovej sadzbe 1,10 % a dobe splatnosti 10 rokov (do 21.11.2029)
a splácanie istiny začalo od januára 2020.
V bode 5.1 uvedenej zmluvy je stanovená výška mesačnej splátky úveru vo výške
1.680,- € v počte 118 mesačných splátok. Posledná splátka č. 119 bude vo výške 1.760,- €.
Stav úveru k 01.01.2021
Splatená istina k 31.12.2021
Konečný stav úveru k 31.12.2021
Záverečný účet obce Dolný Ohaj za rok 2021

179.840,00 €
20.160,00 €
159.680,00 €
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Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich
úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo
prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Výpočet dlhu obce a dlhovej služby obce podľa § 17 ods. 6 zákona
č.583/2004 Z.z.
a) Východiskové údaje z FIN 1 - 12 za rok 2020:
Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1 - 12 k 31.12.2020:
Bežné príjmy obec
Bežné príjmy RO
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2020
Bežné príjmy obce a RO znížené/upravené o účelovo určené:
- dotácie napr. RK 312001, 312012, 312007, 312008...
- prostriedky EÚ
- prostriedky zo zahraničia RK 331xxx
- príjmy podľa osobitných predpisov napr.:
- z náhradnej výsadby drevín RK 292027
- dary, granty, príspevky napr. RK 311, 315 ...
- ...
Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2020

Suma v Eur
1 512 642,81
292 461,86
1 805 104,67
-670 407,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 134 697,48

b) Východiskové údaje z hlavnej knihy k 31.12.2021:
Suma v Eur
Celkova suma dlhu obce podľa § 17/7 zákona č.583/2004 Z.z. k 31.12.2021
spolu
z toho: účet 461 BÚ zostatok istiny z dlhodobých bankových úverov - MŠ
účet 461 BÚ zostatok istiny z dlhodobých bankových úverov - Jedáleň
účet 273 NFV zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
účet 479 ŠFRB zostatok istiny z úverov zo ŠFRB
Celková suma dlhu obce upravená podľa §17/8 zákona č.583/2004 Z.z. k
31.12.2021
c) Výpočet dlhu obce a dlhovej služby obce podľa § 17/6 zákona č.583/2004
Z.z.:
c1) Výpočet dlhu obce k 31.12.2021 podľa § 17/6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z.
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2020
Záverečný účet obce Dolný Ohaj za rok 2021

524 775,20
6 067,44
159 680,00
39 730,00
319 297,76
205 477,44

Suma v Eur
1 805 104,67
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Celková suma dlhu obce upravená podľa §17/8 zákona č.583/2004 Z.z. k
31.12.2021
Dlh obce v % k 31.12.2021 - pravidlo 60%*

205 477,44
11,38%

* Pomer dlhu k BP v % = celková suma dlhu obce / úhrn bežných príjmov za predchádzajúci rozpočtový rok x 100

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola
splnená.
c2) Výpočet dlhovej služby obce k 31.12.2021 podľa §17/6 písm. b) zákona
č.583/2004 Z.z.
Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2020
Suma splátok istiny a úrokov z FIN 1 - 12:
- 821007 splátka istiny z dlhodobého úveru ŠFRB
- 651002 splátka úrokov z bankových úverov
- 651004 splátka úrokov z dodávateľských úverov (ostatní veritelia)
Celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2021
Dlhová služba obce v % k 31.12.2021 - pravidlo 25%**

Suma v Eur
1 134 697,48
51 785,90
5 559,74
16,49
57 362,13
5,06%

**Pomer dlhovej služby k upraveným BP v % = celková suma splátok istiny a úrokov / úhrn
upravených
bežných príjmov za predchádzajúci rozpočtový rok x 100

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

8.Prehľad o poskytnutých zárukách
Za rok 2021 obec neposkytla žiadne ručenie svojím majetkom. Z predchádzajúcich
období je ručenie voči ŠFRB k poskytnutým návratným výpomociam ako aj voči Ministerstvu
výstavby a regionálneho rozvoja za dotáciu na výstavbu bytov zriadením záložného práva na
byty.

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. 5/2018 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2021 ovplyvnená pandémiou ochorenia
COVID - 19. Schválená dotácia pre Obecný športový klub bola krátená o 30,70 %.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
-1-

Obecný športový klub
Zväz zdravotne postihnutých
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Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

9.701,44
898,86

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

9.701,44
898,86

0
0
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Príspevok pri narodení dieťaťa
Spolu

600,00
11.200,30

600,00
11.200,30

0
0

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 5/2018
o dotáciách.

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
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 poskytla 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
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky ZŠ a DSE
Zdroj

Suma poskytnutých fin.
prostriedkov

Z rozpočtu obce
Vlastný príjem RO
Spolu

Suma skutočne
použitých fin.
prostriedkov

1.800,00
294.226,68
296.026,68

1.800,00
294.226,68
296.026,68

Rozdiel vrátenie

0,00
0,00
0,00

Rozpočtové organizácie obce vlastné príjmy previedli na účet obce, zostatky na účtoch
a v pokladni k 31.12.2021 boli 0,00 €.
- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy – zo ŠR
Suma prijatých finančných
prostriedkov
692.649,32

Suma skutočne použitých
finančných prostriedkov
692.649,32

Rozdiel - vrátenie
0,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky (BT)
- kapitálové výdavky (KT)
-1-

Školstvo – bežný transfer
Bežný transfer pre DSE – od SPP
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Zostatok
k 01.01.2021
-2-

0,00
0,00

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

394.823,11
450,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

394.823,11
450,00

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)
-5-

0,00
0,00
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Transfér z Envirofondu
Životné prostredie - BT
REGOB – BT
Matrika - BT
ÚPSVaR – rodinné prídavky
ÚPSVaR – rodinné prídavky
ÚPSVaR – rodinné prídavky
Dotácia z NSK – kultúra obec
Dotácia z NSK – kultúra DSE
Dotácia z NSK – kultúra ZŠ
DSE - BT
MPSVaR – kúpeľne DSE KT
Register adries - BT
ÚPSVaR – refundácia mzdy DSE
ÚPSVaR – refundácia mzdy ZŠ
Dotácia na SODB 2020/2021
Dotácia UPSVaR – stravovacie
návyky dieťaťa
Dotácia zo ŠR – COVID-19
Celkom

1.239,67
0,00
0,00
0,00
24,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.999,44
3.400,00
0,00
6.075,10
119,83
0,00
7.042,80

1.189,28
151,60
510,51
4.151,75
379,95
100,90
199,81
800,00
1.000,00
1.952,60
269.093,60
0,00
32,40
20.878,47
4.901,54
4.053,63
30.513,30

2.428,95
151,60
510,51
4.151,75
379,40
100,90
199,81
800,00
1.000,00
1.952,60
289.093,04
3.400,00
32,40
26.953,57
5.021,37
4.053,63
26.267,10

0,00
0,00
0,00
0,00
25,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.289,00

0,00
37.901,79

44.465,00
779.647,45

40.533,22
802.302,96

3.931,78
15.246,28

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:
Obec v roku 2021 neuzatvorila žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.

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

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 37.410,21 EUR.

Vypracovala: Ing. Monika Palacková

Predkladá: Ivan Solár
Starosta obce

V Dolnom Ohaji, dňa 31.05.2022
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