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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie 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.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12. 2020 uznesením č.9/a/2020.
Rozpočet bol zmenený sedemkrát:
- prvá zmena schválená dňa 19. 02. 2021 uznesením č. 6/a/2021 starostom obce
- druhá zmena schválená dňa 15. 03. 2021 uznesením č. 6/b/2021
- tretia zmena schválená dňa 26. 05. 2021 uznesením č. 9/a/2021 starostom obce
- štvrtá zmena schválená dňa 14. 06. 2021 uznesením č. 9/b/2021
- piata zmena schválená dňa 14. 09. 2021 uznesením č. 5/2021
- šiesta zmena schválená dňa 26. 11. 2021 uznesením č. 8/a/2021 starostom obce
- siedma zmena schválená dňa 13.12.2021 uznesením č.8/b/2021

Rozpočet obce k 31.12.2021

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekivitou
Rozpočet obce

Schválený
rozpočet
366 410

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
475 179,11

354 410
0
5 000
7 000
366 410

368 855,46
220
98 000
8 103,65
475 179,11

194 095
5 000
0
167 315

213 645,86
98 220
0
163 313,25

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Rozpočet na rok 2021
467 075,46

Skutočnosť k 31.12.2021
442 284,87

% plnenia
94,69

Z rozpočtovaných celkových príjmov 467 075,46 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
442 284,87 €, čo predstavuje 94,69 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2021
368 855,46

Skutočnosť k 31.12.2021
368 419,56

% plnenia
99,88

Z rozpočtovaných bežných príjmov 368 855,46 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 368
419,56 €, čo predstavuje 99,88 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2021
284 081,-

Skutočnosť k 31.12.2021
283 898,23

% plnenia
99,93

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 261 131 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2021
poukázané finančné prostriedky v sume 260 961,93 €, čo predstavuje plnenie na 99,94 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 9 978,- € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 9 968,50 €, čo je 99,90 %
plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 7 282,36 €, dane zo stavieb boli v sume 2 662,29 €
a dane z bytov boli v sume 23,85 €.
Daň za psa 435,- €
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 12 532,80 €
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2021
4 144

Skutočnosť k 31.12.2021
3 888,84

% plnenia
93,84

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 1 796 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 796,55 €, čo je 100,03 %
plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume
1 510 € , z prenajatých pozemkov v sume 286,55 € .
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky, iné poplatky:
Z rozpočtovaných 2 348 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 2 092,29 €, čo je 89,11 %
plnenie. Ide o ostatné poplatky – správne poplatky v sume 1 733 €, príjem z predaja tovarov a
služieb 359,29 € .

c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2021
1802

Skutočnosť k 31.12.2021
1802,42

% plnenia
100,02

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1802 €, bol skutočný príjem vo výške 1802,42 €,
čo predstavuje 100,02 % plnenie.
Iné nedaňové príjmy tvoria príjmy z vratiek a dobropisov.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 78 828,46 € bol skutočný príjem vo výške 78 830,07 €,
čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Kraj. úrad ŽP
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad
ÚPSVaR
Ministerstvo vnútra SR
Štatistický úrad SR
Ministerstvo vnútra SR
Enviromentálny fond

Suma v EUR
71,64
262,43
68 922
3032,20
1400
3191,94
1505
444,86

Účel
Ochrana pred povodňami
REGOB-hlásenie pobytu občanov
Školstvo
Školské potreby HN, strava
Grant pre DHZ
SODB
COVID
Transfér za vytriedenosť odpadov

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2021
Skutočnosť k 31.12.2021
% plnenia
220
220
100
V roku 2021 obec mala kapitálový príjem za predaj pozemkov v sume 220.- €.
3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2021
98 000

Skutočnosť k 31.12.2021
73 645,31

% plnenia
75,15

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 98 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume 73 645,31 €, čo predstavuje 75,15 % plnenie.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2021
Skutočnosť k 31.12.2021
% plnenia
8 077,46
6 769,28
83,80
Z rozpočtovaných bežných príjmov 8 077,46 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 6
769,28 €, čo predstavuje 83,80 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola s MŠ

1 050,- € školné MŠ, ŠKD
678,15 € réžia ŠJ
32,34 € príjmy z dobropisov
3978,67 € za stravné
941,59 € projekt - upratovačka v ZŠ
88,53 € dobrovoľnícka činnosť ŠKD

Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2021
Skutočnosť k 31.12.2021
% plnenia
0
0
0
Základná škola s Materskou školou v Ďačove nemala žiadné kapitálové príjmy.

Príjmové finančné operácie ZŠ s MŠ:
Rozpočet na rok 2021
Skutočnosť k 31.12.2021
% plnenia
26,19
26,19
100
ZŠ s MŠ v Ďačove mala príjmové finančné operácie-prostriedky z predchádzajúcich rokov v
sume 26,19 €.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Rozpočet na rok 2021
311 865,86

Skutočnosť k 31.12.2021
253 931,33

% čerpania
81,42

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 311 865,86 € bolo skutočne čerpané
v sume 253 931,33 €, čo predstavuje 81,42 % čerpanie.

k 31.12.2021

1. Bežné výdavky - obec
Rozpočet na rok 2021
213 645,86

Skutočnosť k 31.12.2021
175 081,02

% čerpania
81,95

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 213 645,86 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
175 081,02 €, čo predstavuje 81,95 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 66 110 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 66 292,57 €, čo je
100,27 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 23 512 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 23 637,14 €, čo je
100,53 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 118 038,86 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 81 609,25 €, čo je
69,13 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady,
energie, materiál, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 5 985 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 3 542,06 €, čo
predstavuje 59,18 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2021
98 220

Skutočnosť k 31.12.2021
78 850,31

% čerpania
80,28

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 98 220 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
78 850,31 €, čo predstavuje 80,28 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) nákup pozemkov
Z rozpočtovaných 11 220 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 6 267,88 €, čo
predstavuje 55,86 % čerpanie.
b) projektová dokumentácia a rekonštrukcia MK8
Z rozpočtovaných 57 000 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 53 791,28 €, čo
predstavuje 94,37 % čerpanie.

c) nákup vybavenia /chladnička, sporák/ v ŠJ - Materskej školy Ďačov
Z rozpočtovaných 5 000 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 5 000 €, čo predstavuje
100% čerpanie
d) garáž na komunálnu techniku/traktor s príslušenstvom/
Z rozpočtovaných 13 251 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2021 v sume 13 251,15 €, čo
predstavuje 100% čerpanie.
e) projektová dokumentácia rozšírenie STL plyn k bytovej výstavbe
Z rozpočtovaných 3000 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 540.- €, čo predstavuje
18% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2021
0

Skutočnosť k 31.12.2021
0

% čerpania
0

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2021
163 313,25

Skutočnosť k 31.12.2021
161 874,42

% čerpania
99,11

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 163 313,25 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
161 874,42 €, čo predstavuje 99,11 % čerpanie. Sú to bežné výdavky ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

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 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
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

375 188,84
368 419,56
6 769,28
336 955,44
175 081,02
161 874,42
38 233,40
220,00
220,00
0
78 850,31
78 850,31
0
-78 630,31
-40 396,91
0
-40 396,91
73 671,50
0
73 671,50
449 080,34
415 805,75
33 274,59
26,19
33 248,40

Zostatok bežného rozpočtu je prebytok vo výške 38 233,40 €.
Zostatok kapitálového rozpočtu je schodok vo výške 78 630,31 €.
Zistený výsledok rozpočtu obce 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 z. n. p. je schodok vo výške 40 396,91 €.
Zistený zostatok finančných operácií je vo výške 73 671,50 €.

Zistený schodok bude krytý zo zostatku finančných operácií.
Zostatok finančných operácií po usporiadaní schodku a vylúčení z prebytku v sume 26,19 € , čo
sú prostriedky z predchádzajúcich rokov školstva bude prevedený na tvorbu rezervného fondu vo
výške 33 248,40 €.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov - rezervného fondu
a sociálneho fondu
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
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- nákup pozemkov, rekonštrukcia MK8,
projekt.dokumentácia prípoj.plynu k bytovej
výstavbe, garáž na komunálnu techniku
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
63 037,99
42 378,88

73 645,31

31 771,56

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2021
Prírastky - povinný prídel
- povinný prídel
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
521,29
657,24
603,94
574,59

6.

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021

AKTÍVA
Názov

KZ k 31.12.2020v EUR

KZ k 31.12.2021v EUR

Majetok spolu

1 654 317,74

1 608 716,30

Neobežný majetok spolu

1 222 247,81

1 226 761,12

Dlhodobý hmotný majetok

1 075 913,10

1 080 426,41

Dlhodobý finančný majetok

146 334,71

146 334,71

Obežný majetok spolu

432 069,93

381 955,18

0

0

318 349,18

309 862,28

0

0

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

1 262,02

0

112 458,73

72 092,90

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

Časové rozlíšenie

0

0

KZ k 31.12.2020v EUR

KZ k 31.12.2021v EUR

1 654 317,74

1 608 716,30

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

877 106,64

876 923,62

z toho :
Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

877 106,64

876 923,62

Výsledok hospodárenia

Záväzky

19 448,41

13 095,19

700

700

6 948

0

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

521,29

Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

574,59

11 279,12

11 820,60

0

0

757 762,69

718 697,49

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2021
Obec k 31.12.2021 eviduje tieto krátkodobé záväzky
- voči bankám
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- ostatné

0 EUR
0 EUR
707,80 EUR
0 EUR
2 681,05 EUR
4 865,60 EUR
3 566,15 EUR

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nemá žiadnu príspevkovú organizáciu.

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. 2/2004 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo
verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-1-

Telovýchovná jednota - bežné
výdavky na činnosť

-2-

prostriedkov
-3-

-4-

1 200 €

1 200 €

0

K 31. 12. 2021 bola vyúčtovaná dotácia.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nemá podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 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
ZŠ s MŠ – ŠKD Ďačov

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

94 023,47

92 952,42

1 071,05

- finančné prostriedky poskytnuté pre MŠŠJ-ŠKD,
 vrátenie: ÚPSVaR-strava 940,80 €, zostatok na účte MŠ 86,65 € a 43,60 € zostatok na
potravinovom účte MŠŠJ vrátené zriaďovateľovi
- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia
Obec
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

71,64
262,43

71,64
262,43

0
0

- ide o prenesený výkon štátnej správy – Ochrana pred povodňami, REGOB
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická
osoba
ZŠ s MŠ Ďačov

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

68 922

68 922

Rozdiel - vrátenie
0

Finančné prostriedky pre ZŠ.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-5-

Kraj. úrad ŽP

Ochrana pred povodňami

71,64

71,64

0

Ministerstvo
vnútra SR
Okresny úrad

REGOB

262,43

262,43

0

Školstvo

68 922

0

ÚPSVR

Školské potrebyHN, strava,

3 973

68 922
3 032,20

940,80

MV SR

Grant pre DHZ

1 400

1400

0

SODB 2021

3 191,94

3 191,94

0

COVID

1 505

1 505

0

444,86

444,86

0

Štatistický úrad
SR
Ministerstvo
vnútra SR
MŽP SREnvironentál.f.

Transfér za vytriedenosť
odpadu

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

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Mesto Lipany

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

390,60

390,60

0

- finančné prostriedky poskytnuté na centra voľného času.

12. Hodnotenie plnenia programov obce

Obecné zastupiteľstvo obce Ďačov uznesením č. 9/b/2020 zo dňa 14. 12. 2020 schválilo na rok
2021 zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry.

Vypracovala: Mária Tomčíková

Predkladá: Anton Cuprák

V Ďačove, dňa 23. 05. 2022

13. Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Ďačov za rok 2021
II. schvaľuje
a) Záverečný účet obce Ďačov a celoročné hospodárenie bez výhrad,
b) použitie zostatku finančných prostriedkov po usporiadaní na tvorbu rezervného fondu vo
výške 33 248,40 €.

