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Návrh záverečného účtu: 

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 5.5.2022 
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Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom vo Vaďovciach dňa x.x.2022, uznesením č. 

xx/2022 

 

 

Záverečný účet:  

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa x.x.2022 

- zverejnený na webovom sídle obce dňa x.x.2022 
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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   2020. 

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 prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako 

prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 8.12.2020 uznesením č. 57/2020. 

- prvá zmena bola schválená dňa 6.4.2021 uznesením č. 15/2021 

- druhá zmena bola schválená dňa 28.9.2021 uznesením č. 38/2021 

- tretia zmena bola schválená dňa 7.12.2021 uznesením č. 56/2021 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2021 

Schálený rozpočet
Schválený po poslednej 

zmene
Skutočnosť Perc. %

Príjmy celkom 480 237,48 € 669 610,72 € 743 532,22 € 111,04 

z toho :

Bežné príjmy 457 237,48 € 523 419,67 € 517 580,17 € 98,88 

Kapitálové príjmy 1 000,00 € 18 982,50 € 220 743,50 € 1 162,88 

Finančné príjmy 22 000,00 € 127 208,55 € 5 208,55 € 4,09 

Výdavky celkom 476 866,90 € 659 913,21 € 495 177,54 € 75,04 

z toho :

Bežné výdavky 426 366,90 € 499 449,41 € 452 870,91 € 90,67 

Kapitálové výdavky 22 000,00 € 130 263,80 € 13 447,24 € 10,32 

Finančné výdavky 28 500,00 € 30 200,00 € 28 859,39 € 95,56 

Rozpočtové hospodárenie  

obce
3 370,58 € 9 697,51 € 248 354,68 €
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021  
 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

480 237,48 669 610,72 743 532,22 111,04 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 669 610,72 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

743 532,22 EUR, čo predstavuje  111,04 % plnenie.  

 

A. Príjmy obce 

 

1. Bežné príjmy: 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

457 237,48 523 419,67 517 580,17 98,88 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 523 419,67 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

517 580,17 EUR, čo predstavuje  98,88 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy - 100: 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

293 417,00 298 143,00 296 471,13 99,44 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 298 143,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky v sume 296 471,13 EUR, čo predstavuje plnenie na 

99,44 %. 

 

V roku 2021 výška výnosu dane z príjmov bola zvýšená o 5,34 % čo predstavuje sumu 251 375,72 

EUR.  

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 32 770,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 28 212,37 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 86,09 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 10 362,59 EUR, príjmy 

dane zo stavieb boli v sume 17 743,21 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 106,57 EUR. 

K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 12 423,83 EUR, z toho 

najvyšší dlžník je firma RADE-COM s.r.o. v sume 9 810,36 EUR. 

Daň za psa bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 518,91 EUR, čo predstavuje plnenie na 

102,55% plnenie. 

Poplatok za komunálny odpad z rozpočtovaných 16 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 

v sume 16 364,13 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,18 % plnenie. 

 

 

b) nedaňové príjmy - 200:  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

98 500,80 103 040,22 96 196,84 93,36 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 103 040,22 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 96 196,84 EUR, čo je 

93,36 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 6 450,00 EUR, príjem 
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z prenajatých pozemkov v sume 2 777,27 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov 

v sume 50 220,27 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 36 521,95 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 36 749,30 EUR, čo je 

100,62 % plnenie.  

 

c)  iné nedaňové príjmy - 300:  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

65 319,68 122 236,45 124 912,20 102,19 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 122 236,45 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

124 912,20 EUR, čo predstavuje 102,19 % plnenie.  

 

d) prijaté bežné granty a transfery: 

 

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 122 236,45 EUR bol skutočný príjem vo výške 

124 912,20 EUR, čo predstavuje 102,19 % plnenie 

 

Obec v roku 2021 prijala nasledovné granty a transfery  

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 

prostriedkov  

Krajský školský úrad Trenčín 
Základná škola – normatívne finančné 

prostriedky 
68 654,00  

Krajský školský úrad Trenčín Príspevok pre MŠ 2 745,00  

Ministerstvo dopr. výstavby 

a regionál. rozvoja SR 
Dotácia na dopravu a výstavbu 31,36  

Ministerstvo dopr. výstavby 

a regionál. rozvoja SR 
Dotácia na dopravu a výstavbu 940,75  

Ministerstvo živ. prostredia Živ. prostredie 71,15  

Ministerstvo vnútra SR Hlásenie pobytu občanov 259,18 

Krajský školský úrad Trenčín Vzdelávacie poukazy 608,00 

ÚPSVaR Nové Mesto n/V Refundácia §60 – chránená dielňa 2 876,75 

Dobrovoľ. požiarna ochrana SR 
Dotácia pre dobrovoľ. požiarnu ochranu 

obce Vaďovce 
3 000,00 

Ministerstvo vnútra Príspevok na učebnice do ZŠ 493,00 

Trenčiansky samosprávny kraj 
Príspevok na projekt – Na krídlach 

orlice 
800,00 

Trenčiansky samosprávny kraj Príspevok na projekt – Zelené oči 2 000,00 

Štatistický úrad SR Sčítanie obyvateľov 3 186,66 

Krajský školský úrad Trenčín 
Príspevok na špeciálne ochranné 

pomôcky 
260,00 

ÚPSVaR Nové Mesto n/V Materská a rodičovský príspevok 897,75 

ÚPSVaR Nové Mesto n/V Dotácia na stravu pre deti MŠ a ZŠ 4 317,60 

Ministerstvo vnútra Testovanie na covid-19 32 470,00 

ÚPSVaR Nové Mesto n/V Rodinné prídavky 51,00 

Slovenský futbalový zväz Príspevok na projekt – dajme spolu gól 200,00 

Anna Slobodová, RNDr. Lavice pre deti ZŠ 1 050,00 

SPOLU  124 912,20   
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V roku 2021 obec prijala nasledovné bežné granty a transfery v súvislosti so šírením ochorenia 

COVID - 19: 
Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Ministerstvo vnútra 32 470,00 € Testovanie na covid-19 

Krajský školský úrad Trenčín 260,00 € Príspevok na špeciálne ochranné pomôcky 

 

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

2. Kapitálové príjmy:  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

1 000,00 18 982,50 220 743,50 1 162,88 

 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 18 982,50 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

220 743,50 EUR, čo predstavuje  1 162,88 % plnenie.  

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív: 

Z rozpočtovaných 16 982,50 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 16 660,50 EUR, čo 

predstavuje 98,10 % plnenie. 

 

Prijaté kapitálové granty a transfery: 

Z rozpočtovaných 2 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 204 083,00 EUR, čo 

predstavuje 10 204,15 % plnenie. 

 

Prijaté kapitálové granty a transfery: 

 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 

prostriedkov  

Environmentálny fond Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy ZŠ 202 083,00 

Krajský školský úrad Trenčín Základná škola – vybavenie školskej jedálne 2 000,00 

Spolu  204 083,00 

 

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na kapitálové výdavky a boli použité v súlade s ich 

účelom. 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

22 000,00 127 208,55 5 208,55 4,09 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 127 208,55 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 

v sume 5 208,55 EUR, čo predstavuje  4,09 % plnenie.  

 

V roku 2021 boli použité: 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 5 208,55 EUR 

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..     
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021  
 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

476 866,90 659 913,21 495 177,54 75,04 

 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 659 913,21 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 

495 177,54 EUR, čo predstavuje  75,04 % čerpanie.  

 

A. Výdavky obce 

 

1. Bežné výdavky:  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

426 366,90 499 449,41 452 870,91 90,67 

 

 

Funkčná klasifikácia 
Schválený 

rozpočet 
Schválený rozpočet 

po poslednej zmene 

Skutočné 

čerpanie 

výdavkov 

% čerpania 

výdavkov 

k rozpočtu 

po zmenách 

01.1.1  Obec  199 327,00 206 102,66 187 711,33 91,08 
01.6.0  Všeobecné verejné služby 719,50 0,00 0,00 - 
01.7.0  Transakcie verejného dlhu  6 600,00 6 620,00 6 145,45 92,83 
02.2.0  Civilná ochrana 0,00 32 470,00 32 470,00 100,00 
03.2.0  Ochrana pred požiarmi  5 413,00 5 413,00 4 166,01 76,96 
04.5.1  Cestná doprava  100,00 100,00 60,88 60,88 
05.1.0  Nakladanie s odpadmi  11 900,00 14 300,00 12 143,08 84,92 
05.3.0  Údržba obecného potoka - - - - 
06.2.0  Rozvoj obcí  2 145,00 2 795,00 2 164,13 77,43 
06.4.0  Verejné osvetlenie  6 600,00 7 100,00 7 131,26 100,44 
06.6.0  Bývanie a občianska vybavenosť 7 900,00 8 400,00 8 544,18 101,72 
08.1.0  Rekreačné a športové služby  1 780,00 1 780,00 1 512,55 84,97 
08.2.0  Knižnice, kultúrne služby, ZPOZ 2 756,00 2 756,00 1 778,46 64,53 
08.3.0  Vysielacie a vydavateľské služby  420,00 670,00 464,20 69,28 
08.4.0  Náboženské a iné spoločenské 

služby  
530,00 702,00 499,18 71,11 

09.1.1.1  Predškolská výchova s bežnou 

starostlivosťou   
52 110,00 53 030,00 42 545,31 80,23 

09.1.2.1  Základné vzdelanie s bežnou 

starostlivosťou   
63 771,00 89 596,00 83 990,01 93,74 

09.5.0  Zariadenie pre záujmové 

vzdelávanie – školská družina 
19 550,00 20 520,00 17 888,87 87,18 

09.6.0.1  Škol. stravovanie MŠ 13 628,00 15 398,00 14 391,02 93,46 
09.6.0.2  Škol. stravovanie ZŠ 13 628,00 15 398,00 14 441,19 93,79 
10.2.0.2  Sociálne zabezpečenie 13 650,00 13 650,00 13 078,80 95,82 
10.1.4  Sociálne zabezpečenie 3 539,40 948,75 51,00 5,38 
10.7.0.0  Sociálne zabezpečenie 300,00 1 700,00 1 694,00 99,65 

 426 366,90 499 449,41 452 870,91 90,67 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 499 449,41 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 

452 870,91 EUR, čo predstavuje  90,67 % čerpanie.  
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Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania: 

Z rozpočtovaných výdavkov 206 992,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 187 795,02 

EUR, čo je 90,73 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, Spoločného 

stavebného úradu, materskej školy, základnej školy, školského klubu detí a školskej jedálne. 

 

b) Poistné a príspevok do poisťovní: 

Z rozpočtovaných výdavkov 114 875,60 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 100 919,28 

EUR, čo je 87,85 % čerpanie.  

 

c) Tovary a služby: 

Z rozpočtovaných výdavkov 163 298,41 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 150 248,95 

EUR, čo je 92,01 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné 

náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary 

a služby. 

d) Bežné transfery  

Z rozpočtovaných výdavkov 7 663,40 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 7 762,21 

EUR, čo predstavuje 101,29 % čerpanie.  

 

e) Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     finančnými 

výpomocami: 

Z rozpočtovaných výdavkov 6 620,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 6 145,45 

EUR, čo predstavuje 92,83 % čerpanie.  

 

 

2. Kapitálové výdavky: 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

22 000,00 130 263,80 13 447,24 10,32 

 

 
 

Funkčná klasifikácia 

Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

01.1.1  Obec 22 000,00 126 263,00 9 360,44 7,41 
09.1.2.1  Základné 

vzdelanie s bežnou 

starostlivosťou   
0,00 4 000,80 4 086,80 102,15 

 22 000,00 130 263,80 13 447,24 10,32 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 130 263,80 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 13 447,24 EUR, čo predstavuje  10,32 % čerpanie.  

 

 

Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:  

a) Kúpa pozemku vo výške 4 200,00 € 

Kúpa serveru do OcÚ vo výške 2 680,37 € 

Kúpa veľkokapacitného kontajnera vo výške 1 716,00 € 

Vybudované nové el. stĺpy v obci vo výške 2 497,44 € 

Kúpa školských lavíc vo výške 2 086,00 €. 

Kúpa vybavenia do školskej jedálne vo výške 2 000,80 € 
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3. Výdavkové finančné operácie: 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

28 500,00 30 200,00 28 859,39 95,56 

 
 

Funkčná klasifikácia 

Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné čerpanie 

finanč. výdavkov 

% čerpania fin.výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

01.7.0  Transakcie 

verejného dlhu 
28 500,00 30 200,00 28 859,39 95,56 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 30 200,00 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2021 v sume 28 859,39 EUR, čo predstavuje  95,56 % čerpanie.  

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 30 200,00 EUR na splácanie istiny z prijatého 

úverov ŠFRB bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 28 859,39 EUR, čo predstavuje 95,56 %.  

- splácanie istiny nebankového úveru ŠFRB - bytový dom „A“ vo výške 7 636,36 EUR 

- splácanie istiny nebankového úveru ŠFRB - bytový dom „B“ vo výške 10 496,22 EUR 

- splácanie istiny nebankového úveru ŠFRB - bytový dom „C“ vo výške 10 726,81 EUR 

  

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

 

Hospodárenie obce

Bežné  príjmy spolu 517 580,17  

z toho : bežné príjmy obce 517 580,17  

Bežné výdavky spolu 452 870,91  

z toho : bežné výdavky  obce 452 870,91  

Rozdiel bežného rozpočtu 64 709,26  

Kapitálové  príjmy spolu 220 743,50  

z toho : kapitálové  príjmy obce 220 743,50  

Kapitálové  výdavky spolu 13 447,24  

z toho : kapitálové  výdavky  obce 13 447,24  

Rozdiel kapitálového rozpočtu 207 296,26  

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 272 005,52  

Príjmy z finančných operácií 5 208,55  

Výdavky z finančných operácií 28 859,39  

Rozdiel finančných operácií -23 650,84  

PRÍJMY SPOLU 743 532,22  

VÝDAVKY SPOLU 495 177,54  

HOSPODÁRENIE OBCE  (rozdiel bežného rozpočtu, kapitálového 

rozpočtu a finančných operácií)
248 354,68  

Vylúčenie z prebytku - nevyčerpané postriedky na ZŠ -9 391,32  

Vylúčenie z prebytku - dotácia z ÚPSVaR mat.a rod.prídavky -1 192,70  

Vylúčenie z prebytku - nevyč. dotácia z o Slov. futbal. Zväzu -200,00  

Vylúčenie z prebytku - nevyčerp.dotácia na stravu MŠ a ZŠ -2 729,20  

Vylúčenie z prebytku - dotácia z Enviromentálneho fondu -202 083,00  

Vylúčenie z prebytku - ŠJ -705,61  

Vylúčenie z prebytku - prírastky fondu opráv bytoviek A,B,C -5 367,00  

HOSPODÁRENIE OBCE 26 685,85  

Skutočnosť 

k 31.12.2021 v EUR
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Prebytok rozpočtu v sume  272 005,52  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 sa navrhuje použiť na vysporiadanie schodku 

finančných operácií v sume 23 650,84 EUR 

 
V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby 

peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)  citovaného 

zákona, z tohto  prebytku vylučujú:  

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume 13 313,22 EUR a to na :  

- nevyčerpané prostriedky v oblasti školstva v sume  9 391,32 EUR 

- príspevok – rodinné prídavky a rodičovský príspevok v sume 1 192,70 EUR 

- stravné pre deti v MŠ a ZŠ v sume 2 729,20 EUR 

b) dotácia zo Slovenského futbalového zväzu (projekt – Dajme spolu gól) v sume 200,00 EUR 

c) ponížené o prostriedky zo školskej jedálne v sume 705,61 EUR 

d) nevyčerpané prostriedky z Environmentálneho fondu účelovo určené na kapitálové  

výdavky  poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 202 083,00 EUR, a to na : 

- rekonštrukciu budovy ZŠ (zvyšovanie energetickej účinnosti budovy ZŠ) v sume 202 083,00 

EUR 

e) ponížené prírastky rezervného fondu bytových domov A, B, C v sume 5 367,00 EUR a to: 

- rezervný fond bytový dom A v sume 1 889,00 EUR 

- rezervný fond bytový dom B v sume 1 798,00 EUR 

- rezervný fond bytový dom C v sume 1 680,00 EUR 

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 

26 685,85 EUR.  

 

Zostatok na bankových účtoch a v pokladni 31.12.2021 bol vo výške 373 217,33 €. 

Názov účtu Stav k 31.12.2021 v EUR 

Bežný účet 26 331,84 

Pokladňa 354,01 

Spolu 26 685,85 

Rezervný fond obce 44 368,99 

Dotačný účet 5011 202 083,00 

Dotačný účet 3008 9 391,32 

Finančná zábezpeka a účet bytovky A 14 911,13 

Finančná zábezpeka a účet bytovky B 24 192,61 

Finančná zábezpeka a účet bytovky C 13 430,43 

Fond opráv bytovka A 10 810,78 

Fond opráv bytovka B 13 048,29 

Fond opráv bytovka C 13 310,71 

ZŠ účet -0,50 

Sociálny fond 279,11 

Potravinový účet 705,61 

Spolu 346 531,48 
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4. 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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021  24 431,08 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok 2020 
19 937,91 

Úbytky   - použitie rezervného fondu :  - 

               - krytie schodku rozpočtu - 

               - ostatné úbytky  - 

KZ k 31.12.2021 44 368,99 

 

Sociálny fond 

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho 

fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021 372,88 

Prírastky - povinný prídel OcÚ, ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ -  1,5 %                    2 767,04 

               - ostatné prírastky - 

Úbytky   - stravovanie                     1 198,90 

               - regenerácia              1 453,00 

               - dopravné                           - 

               - ostatné úbytky                                                - 

KZ k 31.12.2021 488,02 

 

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  Suma v EUR 

(účet 479) 

ZS k 1.1.2020 33 302,78 

Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške  

0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu. 
A z toho: 
 

Fond opráv – bytový dom A 

Fond opráv – bytový dom B 

Fond opráv – bytový dom C 

5 520,00 

 
 

 

 

1 680,00 

1 920,00 

1 920,00 

Úbytky   - použitie fondu : 
 

Kontrola a výmena poškodeného telesa ČOV 

bytoviek A, B, C: 
 

bytový dom A 

bytový dom B 

bytový dom C 

153,00 
 

 

153,00 
 

31,00 

122,00 

0,00 

KZ k 31.12.2020 38 669,78 
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5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2021  v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR 

Majetok spolu 2 125 865,94 3 098 724,75 
Neobežný majetok spolu 1 975 735,04 2 690 070,93 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 
Dlhodobý hmotný majetok 1 474 440,48 2 188 835,55 
Dlhodobý finančný majetok 501 294,56 501 235,38 
Obežný majetok spolu 149 183,73 407 252,40 
z toho :   
Zásoby 294,77 1 205,26 
Zúčtovanie medzi subjektami VS  0,00 
Dlhodobé pohľadávky  0,00 
Krátkodobé pohľadávky  21 281,66 31 389,81 
Finančné účty  127 607,30 374 657,33 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 
Časové rozlíšenie  947,17 1 401,42 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2021 v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 2 125 865,94 3 098 724,75 
Vlastné imanie  955 205,03 1 721 578,17 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 
Fondy 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia  955 205,03 1 721 578,17 
Záväzky 734 250,02 988 183,58 
z toho :   
Rezervy  1 300,00 1 344,37 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 5 208,55 215 596,22 
Dlhodobé záväzky 671 158,11 648 203,38 
Krátkodobé záväzky 42 908,48 109 737,61 
Bankové úvery a výpomoci 13 302,00 13 302,00 
Časové rozlíšenie 436 410,89 388 963,00 

 

 

      k 01.01.2021 v EUR                               k 31.12.2021 v EUR 

      AKTÍVA = PASÍVA                       AKTÍVA = PASÍVA 

2 125 865,94 = 2 125 865,94 3 098 724,75 = 3 098 724,75 
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021 
 

 

Stav záväzkov k 31.12.2021    

Druh záväzku 
Záväzky celkom 

k 31.12.2021 v EUR 

z toho v  lehote 

splatnosti 

z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- ŠFRB 590 439,82 590 439,82 0,00 

- dodávateľom 68 211,93 68 211,93 0,00 

- zamestnancom 13 172,00 13 172,00 0,00 

- poisťovniam SP a ZP  9 663,78 9 663,78 0,00 

- daňovému úradu 2 110,34 2 110,34 0,00 

- bankám 0,00 0,00 0,00 

- ostatné záväzky 0,00 0,00 0,00 

Záväzky spolu k 31.12.2020 683 397,87 683 397,87 0,00 

 

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2021  
 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru/NFV 

Ročná 

splátka 

istiny  

za rok 2021 

Ročná 

splátka 

úrokov  

za rok 2021 

Zostatok úveru 

(istiny) 

k 31.12.2021 

Rok 

splatnosti 

 

MF SR Kompenzácia 

výpadku 

podiel. daní 

13 302,00 0,00 0,00 13 302,00 2024 

 

V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon  

samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku 

pandémie ochorenia COVID-19 v sume 13 302,00 EUR schválená obecným zastupiteľstva dňa 

23.10.2020 uznesením č. 50/2020. Prvá splátka v roku 2024 a posledná splátka v roku 2027.  

 

Stav úverov k 31.12.2021 

 

Obec uzatvorila v roku 2008 Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej bytovky. Úver je dlhodobý s dobou 

splatnosti do r. 2038, splátky istiny a úrokov sú mesačné. 

 

Obec uzatvorila v roku 2008 Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru, číslo zmluvy 

304/590/2009. Je to nebankový dlhodobý úver zo ŠFRB na výstavbu obecnej bytovky “C”. Úver je 

dlhodobý s dobou splatnosti 30 rokov odo dňa otvorenia účtu v banke. Splátky úveru a splátky úrokov 

boli mesačné. 

P. 

č. 

Výška prijatého 

úveru v zmluve 

č.304/590/2009 

Výška skutočne 

čerpaného 

úveru 

Úroková 

sadzba (% 

v p.a.) 

Zabezpečenie úveru 
Zostatok 

k 31.12.2021 

Splatnosť 

 

1. 333 678,00 € 320 936,55 € 1,00 % hnuteľ. majetkom 

bytovky „C“ 

206 428,14 € r. 2038 

 

Obec uzatvorila v roku 2009 Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru, číslo zmluvy 

304/153/2010. Je to nebankový dlhodobý úver zo ŠFRB na výstavbu obecnej bytovky „B“. Úver je 

dlhodobý s dobou splatnosti 30 rokov odo dňa otvorenia účtu v banke. Splátky úveru a splátky úrokov 

boli mesačné.  

P. 

č. 

Výška prijatého 

úveru v zmluve 

č.304/153/2010 

Výška 

skutočne 

čerpaného 

úveru 

Úroková 

sadzba (% 

v p.a.) 

Zabezpečenie úveru 
Zostatok 

k 31.12.2021 

Splatnosť 

 

1. 330 033,17 € 320 941,57 € 1,00 % hnuteľ. majetkom 

bytovky „B“ 

215 425,43 € r. 2039 
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Obec uzatvorila v roku 2011 Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru, číslo zmluvy 

304/360/2011. Je to nebankový dlhodobý úver zo ŠFRB na výstavbu obecnej bytovky „A“. Úver je 

dlhodobý s dobou splatnosti 30 rokov odo dňa otvorenia účtu v banke. Splátky úveru a splátky  

úrokov boli mesačné. 

P. 

č. 

Výška prijatého 

úveru v zmluve 

č.304/360/2011 

Výška skutočne 

čerpaného 

úveru 

Úroková 

sadzba (% 

v p.a.) 

Zabezpečenie úveru 
Zostatok 

k 31.12.2021 

Splatnosť 

 

1. 237 947,02 € 237 947,02 € 1,00 % hnuteľ. majetkom 

bytovky „A“ 

168 586,25 € r. 2041 

 

Splátka istiny sa účtuje na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky sú vo výške 590 439,82 €.  

 

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.  

 

a) Výpočet dlhu obce podľa § 17 ods.6 písm. a): 

 
Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020: 448 566,79 

- skutočné bežné príjmy obce  448 566,79 

Spolu bežné príjmy obce k 31.12.2020* 448 566,79 
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021: 603 741,82 

- zostatok istiny z bankových úverov 0,00 

- zostatok istiny z pôžičiek 0,00 

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 0,00 

- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov 0,00 

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB  590 439,82 

- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 0,00 

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu 0,00 

- zostatok istiny z pôžičky z Audiovizuálneho fondu 0,00 

- zostatok istiny z pôžičky z Fondu na podporu umenia 0,00 

- zostatok istiny z pôžičky NFV 13 302,00 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021 0,00 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB  590 439,82 

- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 0,00 

- z úveru z Environmentálneho fondu 0,00 

- z pôžičky z Audiovizuálneho fondu 0,00 

- z pôžičky z Fondu na podporu umenia 0,00 

- z pôžičky NFV 13 302,00 

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 603 741,82 

Spolu upravená/znížená celková suma dlhu obce k 31.12.2021** 0,00 

 
Zostatok istiny k 31.12.2021** Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2020* 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

0,00 448 566,79 0,00 % 
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Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  

 

b) Výpočet dlhovej služby obce podľa § 17 ods.6 písm. b) : 
Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020: 448 566,79 

- skutočné bežné príjmy obce  448 566,79 

Spolu bežné príjmy obce k 31.12.2020 448 566,79 
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:  

- dotácie  82 183,10 

- príjmy z náhradnej výsadby drevín 0,00 

- účelovo určené peňažné dary  0,00 

- dotácie zo zahraničia 0,00 

- dotácie z Eurofondov  0,00 

- príjmy podľa osobitných predpisov  0,00 

Spolu bežné príjmy obce účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné 

príjmy k 31.12.2020  
366 383,69 

Spolu upravené/znížené bežné príjmy k 31.12.2020* 366 383,69 
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  
 

- 821004 (bankový úver krátkodobý - splátka istiny) 0,00 

- 821005 (bankový úver dlhodobý - splátka istiny) 0,00 

- 821007 (úver zo ŠFRB - splátka istiny) 28 568,44 

- 821009 (dodávateľský úver - splátka istiny) 0,00 

-   

- 651002 (bankový úver - splátka úrokov) 0,00 

- 651003 (ostatné subjekty VS - splátka úrokov) 0,00 

- 651003 (splátka úrokov z úverov/pôžičiek/NFV od ostatných subj. VS) 0,00 

- 651004 (úver zo ŠFRB) 6 436,40 

- 651004 (dodávateľský úver a ostatní veritelia - splátka úrokov) 0,00 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021** 35 004,84 

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2021** 

Skutočné upravené bežné príjmy 

k 31.12.2020* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

35 004,84 366 383,69 9,55 % 

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

 

8. Údaje o hospodárení 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 neposkytla žiadne dotácie. 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec nemá žiadnu 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 
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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 zriadeným a založeným právnickým osobám 

 

Obec nemá zriadenú žiadnu rozpočtovú organizáciu ani príspevkovú organizáciu. Obec nemá založenú 

žiadnu obchodnú spoločnosť. 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ 

 

 

- 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu 

uviesť : školstvo, matrika, .... 

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

- 5 - 

Krajský školský úrad 

Trenčín 

Bežné výdavky - ZŠ 
68 654,00 59 262,68 9 391,32 

Krajský školský úrad 

Trenčín 

Bežné výdavky - MŚ 
2745,00 2745,00 0,00 

Ministerstvo dopr. výstavby 

a regionál. rozvoja SR 

Bežné výdavky - doprava a 

výstavba 
31,36 31,36 0,00 

Ministerstvo dopr. výstavby 

a regionál. rozvoja SR 

Bežné výdavky - doprava a 

výstavba 
940,75 940,75 0,00 

Ministerstvo živ. prostredia Bežné výdavky - živ. prostredie 71,15 71,15 0,00 

Ministerstvo vnútra SR 
Bežné výdavky - hlásenie 

pobytu občanov 
259,18 259,18 0,00 

Krajský školský úrad 

Trenčín 

Bežné výdavky - vzdelávacie 

poukazy 
608,00 608,00 0,00 

ÚPSVaR Nové Mesto n/V 
Bežné výdavky - chránená 

dielňa 
2 876,75 2 876,75 0,00 

Dobrovoľ. požiarna ochrana 

SR 

Bežné výdavky – materiál pre 

dob. pož. ochranu 
3 000,00 3 000,00 0,00 

Ministerstvo vnútra Bežné výdavky - učebnice ZŠ 493,00 493,00 0,00 

Trenčiansky samosprávny 

kraj 

Bežné výdavky - projekt – Na 

krídlach orlice 
800,00 800,00 0,00 

Trenčiansky samosprávny 

kraj 

Bežné výdavky - projekt – 

Zelené oči 
2 000,00 2 000,00 0,00 

Štatistický úrad SR 
Bežné výdavky - sčítanie 

obyvateľov 
3 186,66 3 186,66 0,00 

Krajský školský úrad 

Trenčín 

Bežné výdavky - špeciálne 

ochranné pomôcky 
260,00 260,00 0,00 

ÚPSVaR Nové Mesto n/V 
Bežné výdavky - materská a 

rodičovský príspevok 
897,75 0,00 897,75 

ÚPSVaR Nové Mesto n/V 
Bežné výdavky - strava pre deti 

MŠ a ZŠ 
4 317,6 1 588,40 2 729,20 

ÚPSVaR Nové Mesto n/V 
Bežné výdavky - rodinné 

prídavky 
51,00 51,00 0,00 

Slovenský futbalový zväz 
Bežné výdavky - projekt – 

dajme spolu gól 
200,00 0,00 200,00 

Anna Slobodová, RNDr. Bežné výdavky - lavice ZŠ 1 050,00 1 050,00 0,00 

Environmentálny fond Kapitálové výdavky – energ. 

účinnosť budovy ZŠ 
202 083,00 0,00 202 083,00 

Krajský školský úrad 

Trenčín 

Kapitálové výdavky – 

vybavenie ŠJ 
2 000,00 2 000,00 0,00 

  296 525,20 81 223,93 215 301,27 
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c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 
 

Obec  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

Združenie zborov pre obč. 

záležitosti človek-človeku 
58,44 58,44 0,00 

Združenie miest a obcí 

Slovenska 
127,42 127,42 0,00 

Regionálne združenie miest a 

obcí stredného Považia 
71,10 71,10 0,00 

Združenie miest a obcí 

Slovenska 
726,00 726,00 0,00 

Kopaničiarsky región – 

miestna akčná skupina 
365,00 365,00 0,00 

Slovenská rada rodičovských 

družení 
123,11 123,11 0,00 

CVČ Stará Turá 105,60 105,60 0,00 

SPOLU 1 576,67 1 576,67 0,00 

 

Príspevky boli poskytnuté vo výške 1 576,67 € a sú v súlade : 

- Združenie zborov pre občianske záležitosti človek človeku v SR – v zmysle XI. Celoslovenskej 

konferencie konanej dňa 24.10.2019 v Banskej Bystrici, schválila výšku ročného príspevku pre obce 

od 500 do 20 000 obyvateľov 30€ + 0,04 € na jedného obyvateľa – 30€ + 711 počet obyvateľov krát 

0,04 € sa rovná 58,44 € 

- Združenie miest a obcí Slovenska – v súlade s čl. 10 Stanov ZMOS je výška členského príspevku pre 

rok 2021 na 1 obyvateľa 0,176 € (podľa štatistického úradu má naša obec k 1.1.2019 724 obyvateľov), 

čo predstavuje 127,42 €. 

- Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia – v zmysle Stanov Regionálneho združenia 

miest a obcí Stredného Považia so sídlom v Trenčíne článok 8, odstavec 2 je člen povinný zaplatiť 

členský príspevok na rok 2021 v sume 71,10 € - suma predstavuje 10 centov na obyvateľov ročne 

(obec mala k 31.12.2020 711 obyvateľov). 

- Združenie miest a obcí Slovenska – v súlade s čl. 10 bod 3 Stanov ZMOS je výška mimoriadneho 

členského príspevku do Združenia miest a obcí Slovenska za využívanie Informačného systému 

Dátové centrum obcí a miest (IS DCOM) pre rok 2020 na 1 obyvateľa 1,00 € a podľa štatistického 

úradu mala naša obec k  31.12.2019 má naša obec 726 obyvateľov, čo predstavuje sumu 726,00 € 

- Kopaničiarsky región členský príspevok – v zmysle uznesenia z riadneho zasadnutia členskej 

schôdze KR – MAS (Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina) zo dňa 30.1.2021 stanovil výšku 

členského príspevku v sume 365,00 €. 

- Slovenská rada rodičovských združení – na základe inventarizácie pohľadávok členských príspevkov 

rodičovského združenia bol zistený nedoplatok za školské roky 2007 až 2021 v sume 123,11 € 

- CVČ (Stará Turá) – dotácia pre žiakov na CVČ (centrum voľného času) vo výške 105,60 € 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 
 

VÚC  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

- - - - 
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Vypracovala: Ing. Alena Hrušová                                                  Predkladá: Alžbeta Tuková 

           starostka obce 

 

 

 

Vo Vaďovciach dňa 3.3.2022 

 

 

 

 

13. Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu 

za rok 2021. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2021. 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného 

fondu vo výške 26 685,85 EUR. 

 

 


