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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.  

 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 9.12.2020 uznesením 

č. 80/2020 

Zmeny rozpočtu:  

- zmena schválená dňa 22.12.2020 rozpočtovým opatrením č. 1 

- zmena schválená dňa 31.03.2021 rozpočtovým opatrením č. 2 

- zmena schválená dňa 30.06.2021 rozpočtovým opatrením č. 3 

- zmena schválená dňa 30.09.2021 rozpočtovým opatrením č. 4 

- zmena schválená dňa 15.12.2021 rozpočtovým opatrením č. 5 

- zmena  schválená OZ uznesením č. 20/2021, 70/2021, 73/2021, 109/2021 

 

 

                                     Rozpočet obce k 31.12.2021 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Skutočné 

čerpanie 

k 31.12.2021 

Príjmy celkom 1752875,00  1770812,63 1754481,25 

z toho :    

Bežné príjmy 1498340,00 1695210,00 1679401,78 

Kapitálové príjmy 57350,00 22700,00 22283,76 

Finančné príjmy 174185,00 4100,00 3993,08 

Bežné príjmy RO s právnou 

subjektivitou 

23000,00 48802,63 48802,63 

Výdavky celkom 1752875,00  1726601,23 1612010,24 

z toho :    

Bežné výdavky 945925,00 966569,00 857248,19 

Kapitálové výdavky 235750,00 88480,00 83238,73 

Finančné výdavky 16700,00 16950,00 16921,09 

Bežné výdavky RO s právnou 

subjektivitou 

554500,00 654602,23 654602,23 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 

 

 

Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

% plnenia 

1722010,00 1705678,62 99,05 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov  1722010,00 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2021 v sume 1705678,62 EUR, čo predstavuje  99,05  % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

% plnenia 

1695210,00 1679401,78 99,07 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1695210,00 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2021 v sume 1679401,78 EUR, čo predstavuje  99,07  % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

% plnenia 

898850,00 896764,85 96,08 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej prvotnej prognózy v sume 704080,00 EUR a následne viacerých 

zmien a prognóz počas pandémie, boli z výnosu dane z príjmov k 31.12.2021 

poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 737717,55 EUR.  

 

Daň z nehnuteľností 

Skutočný príjem za daň z nehnuteľností k 31.12.2021 bol v sume 94867,58 EUR. 

Príjmy za dane z pozemkov boli v sume 53799,55 EUR, príjmy za dane zo stavieb 

boli v sume 41068,03 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z 

nehnuteľností v sume  2823,69 EUR. 

Daň za psa bola 1611,18 EUR. 

Daň za užívanie verejného priestranstva bola 756,00 EUR. 

Daň z ubytovania bola 972,00 EUR. 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol 60840,54 EUR. 
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b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

% plnenia 

168850,00 152807,65 85,6 

Z rozpočtovaných 180250,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

156101,08 EUR, čo je 86,6 % plnenie. 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 4021,66 EUR 

a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 41795,38 EUR, príjem 

z predaja tovarov a služieb (voda, opatrovateľské, smetné nádoby, cintorínske 

poplatky a pod.) predstavuje čiastku 78706,87 EUR. 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky skutočný príjem bol k 31.12.2021 

9318,66 EUR.  

Iné poplatky a platby - skutočný príjem bol: 13052,76 EUR prestavuje úhradu 

nákladov školskej jedálne a čiastka 6087,82 EUR sú ostatné poplatky(stravné, 

poplatky školy a školské zariadenia a pod.). 

 

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

% plnenia 

4900,00 3293,43 67,3 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 4900,00 EUR, bol skutočný príjem 

k 31.12.2021 vo výške 3293,43 EUR, čo predstavuje 67,30  % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a vratiek, 

výťažky z lotérií, poistné plnenia a iné.  

 

d) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 628610,00 EUR bol skutočný príjem vo 

výške 626535,85 EUR, čo predstavuje 98,86 % plnenie. 

 

Poskytovatel dotácie Suma v EUR Účel 

Úrad práce soc. vecí a rodiny 937,85 Individuálne potreby, rod. 

prídavky 

Úrad práce soc. vecí a rodiny 99,60  Školské potreby 

Ministerstvo vnútra SR 5829,30 Matrika 

Úrad práce soc. vecí a rodiny 11459,71 Asistent učiteľa, MŠ 

Úrad práce soc. vecí a rodiny 35123,40 Asistent učiteľa, ZŠ 

Úrad práce soc. vecí a rodiny 15778,80 Hmotná núdza, strava dotácia 

Ministerstvo vnútra SR 742,17 REGOP 
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Okresný úrad Nitra 220,40 Životné prostredie 

Ministerstvo vnútra SR 14900,99 Refundácia nákladov na 

covid testovanie 

Krajský školský úrad 505394,00 Základná škola 

Krajský školský úrad 7126,00 Materská škola 

VÚC Nitra 1520,00 Kultúrno-športové podujatie 

Ministerstvo životného 

prostredia 

982,58 Geologický prieskum územia  

Ministerstvo vnútra SR 4794,94 Sčítanie obyvateľstva, 

domov a bytov 

Ministerstvo vnútra SR 37,20 Register adries 

Environmentálny fond 2963,91 Separovanie 

Báječné kvety 150,00 Deň detí 

Slovenská energetická 

a inovačná agentúra 

9975,00 Energetické audity 

Ministerstvo vnútra SR  8500,00 Oprava pomníka SNP 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

2. Kapitálové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

% plnenia 

22700,00 22283,76 98,17 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 22700,00 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2021 v sume 22283,76 EUR, čo predstavuje  98,17 % plnenie.  

 

Granty a transfery 

Obec k 31.12.2021 nečerpala účelové kapitálové granty a transfery. 

Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma 

v EUR 

Účel 

  0,00   

 

Príjem z predaja majetku 

Obec za účelom vysporiadania pozemkov odpredala časť pozemku v hodnote 

22283,76  EUR. 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

% plnenia 

4100,00 3993,08 97,37  % 

Obec Zbehy v roku 2021 neprijala žiadny úver ani návratnú finančnú výpomoc. 
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4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – Základná škola: 

Obec Zbehy má jednu rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou a to 

Základnú školu. 

 

Bežné príjmy  

Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

% plnenia 

48802,63 48802,63 100,00 % 

 

Z rozpočtovaných bežných  príjmov 48802,63 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2021 v sume 48802,63 EUR, čo predstavuje  100,00 % plnenie. Čiastka 

2081,16 EUR boli granty na mimoškolskú činnosť a čiastka vo výške 46721,47 

EUR predstavuje vlastný príjem ZŠ z prenájmu, poplatky za školy a školské 

zariadenia,  za stravné, réžie a pod.  

  

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 

 

Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

% čerpania 

1071999,00  957408,01 89,31 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov  1071999,00 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2021 v sume  957408,01 EUR, čo predstavuje  89,31  % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

 Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

% čerpania 

966569,00 857248,19 88,69 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 966569,00 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2021 v sume   857248,19  EUR, čo predstavuje  88,69 % čerpanie.  

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou 

Záverečného účtu.  

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 336890,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 

v sume 313444,32  EUR, čo je 85,63  % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky 

pracovníkov OcÚ, opatrovateľskej služby, pracovníkov materskej školy, dohody 

o vykonaní práce a odmeny obecného zastupiteľstva. 
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Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 126099,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 

v sume 109898,25  EUR, čo je 83,44 % čerpanie.  

 

Tovary a služby  

Z rozpočtovaných výdavkov 445340,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 

v sume 387510,38 EUR, čo je 89,31  % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky 

všetkých stredísk obce, ako sú manažment, kontrola, sociálne služby, bezpečnosť, 

zamestnanosť, komunikácie, odpadové hospodárstvo, rozvoj obce, vybavenosť, 

rekreačné a športové služby, kultúra, materská škola. Sú tu účtované cestovné 

náhrady, energie (voda, elektrina, plyn), bežný materiál, dopravné, pohonné hmoty 

rutinná a štandardná údržba budov, ciest, verejných priestranstiev, nájomné za 

nájom, osvetlenie, odvoz odpadu a ostatné tovary a služby zabezpečujúce 

fungovanie a chod obce a jej zložiek. 

 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov  51600,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 

v sume 40108,46 EUR, čo predstavuje 77,73 % čerpanie. 

 

Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami 

a návratnými     finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov  6490,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 

v sume 6286,78 EUR, čo predstavuje 97,16  % čerpanie.  

 

2. Kapitálové výdavky  

 Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

% čerpania 

88480,00 83238,73 94,08 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov  88480,00 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2021 v sume 83238,73 EUR, čo predstavuje  94,08 % čerpanie.  

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou 

Záverečného účtu.   

Medzi  položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) Výstavba chodníka MRK 51996,00 EUR 

b) Kabína na traktor 4207,83 EUR 

c) Kúpa traktorovej kosačky 2490,00 EUR  

d) Prípravná a projektová dokumentácia: PD rekonštrukcia kotolne ZŠ 700,00 

EUR, PD chodníky (smer Retic a Holotka)  600,00 EUR, PD  Horná domovina 

2600,00 EUR, PD  Materská škola 2000,00 EUR, PD  nové úseky chodníkov 

a osvetlenie prechodov 300,00 EUR 

e) Preliezky doplnenie v MŠ 4999,20 EUR 

f) Rekonštrukcia a modernizácia areálu MŠ v hodnote 10780,00 EUR 

g) Konvektomat MŠ 2565,70 EUR 
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3. Výdavkové finančné operácie  

 Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

% čerpania 

16950,00 16921,09 99,83 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií  16950,00 EUR bolo skutočne 

čerpané  k 31.12.2021 v sume  16921,09 EUR, čo predstavuje  99,83  % čerpanie. 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je 

prílohou Záverečného účtu.  

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií boli prostriedky v hodnote    

16921,09  EUR použité na splácanie istiny zo ŠFRB. Obec v roku 2021 spláca iba 

úver zo ŠFRB. 

 

 

4.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 Bežné výdavky  

Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

% čerpania 

654602,23 654602,23                100,00 

 

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 654602,23 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2021 v sume  654602,23 EUR, čo predstavuje  100,00 % čerpanie.  

Uvedená čiastka predstavuje mzdové výdavky, režijné náklady, kancelársky, 

čistiaci a hygienický materiál a ostatné bežné výdavky na zabezpečenie chodu 

Základnej školy. Základná škola mala v roku 2021 iba bežné výdavky. 
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

 

Hospodárenie obce  

 

Skutočnosť k 31.12.2021 v 

EUR 

  

Bežné  príjmy spolu 1.728.204,41 

z toho : bežné príjmy obce  1.679.401,78 

             bežné príjmy RO 48.802,63 

Bežné výdavky spolu 1.511.850,42 

z toho : bežné výdavky  obce  857.248,19 

             bežné výdavky  RO 654.602,23 

Bežný rozpočet +216.353,99 

Kapitálové  príjmy spolu 22.283,76 

z toho : kapitálové  príjmy obce  22.283,76 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 83.238,73 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  83.238,73 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -60.954,97 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového 

rozpočtu 
155.399,02 

Vylúčenie z prebytku  11.223,71 

Upravený prebytok/schodok bežného 

a kapitálového rozpočtu 
+144.175,31 

Príjmové finančné operácie  3.993,08               

Výdavkové finančné operácie 16.921,09 

Rozdiel finančných operácií -12.928,01 

PRÍJMY SPOLU   1.754.481,25 

VÝDAVKY SPOLU 1.612.010,24 

Hospodárenie obce  +142.471,01 

Vylúčenie z prebytku 11.223,71               

Upravené hospodárenie obce  131.247,30 

 
 

Prebytok rozpočtu upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR (ZŠ dopravné 

587,42 EUR, hmotná núdza – strava a školské potreby 8297,90 EUR,  Materská 

škola –projekt 1000,00 EUR, individuálne potreby 51,00 EUR, Sčítanie 

obyvateľov domov a bytov 1287,39 EUR) je v sume  144.175,31  EUR   zistený 

podľa ustanovenia § 2 písm. b) a c) § 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 platnej metodiky účtovania sa zisťuje rozpočtový výsledok hospodárenia 

ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami bez časti „finančné operácie“. 
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Rozpočtový výsledok hospodárenia je kladný a preto sa bude tvoriť odvod do 

rezervného fondu minimálne 10 % z výsledku hospodárenia, t.j. zo sumy 

144.175,31 EUR. Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu 

rezervného fondu za rok 2021 vo výške  14.418,00 EUR ( § 15  ods.  4 zákona 

číslo 583/2004 Z.z.).   

V zmysle hospodárenia obce vo výške 142.471,01  EUR po vylúčení  z prebytku je 

upravené hospodárenie obce vo výške 131.247,30 EUR vedené ako peňažný fond -

prebytok rozpočtu za rozpočtový rok. 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov 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 64827,96       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok (v rozpočtovom 

roku 2020) 

9600,00      

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 0,00       

KZ k 31.12.2020 74427,96       

 

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.. Fond prevádzky, údržby a opráv sa v prípade potreby 

používa v súlade s predpismi na bytové domy 2x7 b.j. 

      Fond prevádzky, údržby a opráv Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021 32509,45 

Prírastky - z dohodnutého nájomného vo 

výške  

0,5 % nákladov na obstaranie nájomného 

bytu   

3597,77      

Úbytky   - použitie fondu  196,15  

KZ k 31.12.2021 35911,07             

 

Peňažný fond 

Obec má vytvorený peňažný fond určený na splácanie návratnej finančnej 

výpomoci poskytnutej z Ministerstva financií SR vo výške 39245,00 EUR. Obci 

boli poskytnuté v zmysle zmluvy o návratnej finančnej výpomoci č. 

2020/128/0806,  finančné prostriedky vo výške 39245,00 EUR. Splatnosť tohto 

záväzku je rozdelená do štyroch splátok: v roku 2024 splátka 9811,00 EUR, v roku 

2025 splátka 9811,00 EUR, v roku 2026 splátka 9811,00 EUR a v roku 2027 

splátka 9812,00 EUR. Fond sa úplne zruší zaplatením poslednej splátky. 

 

Sociálny fond 



                                                                      12 

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 7437,25 

Prírastky - povinný prídel -        %                    2644,98 

Úbytky   - závodné stravovanie                     1480,52   

               - regeneráciu PS, dopravu               230,00    

KZ k 31.12.2021 8371,71 

 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021 

 

A K T Í V A  

Názov   KS  k 01.01.2021  v 

EUR 

ZS  k 31.12.2021 v 

EUR 

Majetok spolu 5948136,11 5895492,77 

Neobežný majetok spolu 5045009,51 4877545,83 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 36700,00 36700,00 

Dlhodobý hmotný majetok 4612917,04 4445453,36 

Dlhodobý finančný majetok 395392,47 395392,47 

Obežný majetok spolu 902881,06 1017696,94 

z toho :   

Zásoby 1163,56 1338,36 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 320383,40 302486,78 

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  39059,23 36205,02 

Finančné účty  542274,87 677666,78 

Poskytnuté návratné fin. 

výpomoci dlh. 

  

Poskytnuté návratné fin. 

výpomoci krát. 

  

Časové rozlíšenie  245,54 250,00 

 

P A S Í V A  

Názov KS  k 01.01.2021 v 

EUR 

ZS  k 31.12.2021 

v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 5948136,11 5895492,77 

Vlastné imanie  2612814,19 2734537,14 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

  Výsledok hospodárenia  2612814,19 2734537,14 

Záväzky 524741,61 508029,90 
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z toho :   

Rezervy  1800,00 1800,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 11159,58 11223,71 

Dlhodobé záväzky 371848,94 404879,42 

Krátkodobé záväzky 100688,09 50881,77 

Bankové úvery a výpomoci 39245,00 39245,00 

Časové rozlíšenie 2810580,31 2652925,73 

 

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:     

- dodávateľom 4872,21 4872,21 0,00 

- zamestnancom 23010,58 23010,58 0,00 

- poisťovniam  14533,10 14533,10 0,00 

- daňovému úradu 3118,48 3118,48 0,00 

- štátnemu rozpočtu 11223,71 11223,71 0,00 

- zábezpeka na byty 13106,04 13106,04 0,00 

- štátnym fondom 347490,60 347490,60 0,00 

- návratná finančná výpomoc 39245,00 39245,00 0,00 

- fond opráv 35911,07 35911,07 0,00 

- ostatné záväzky 3049,58 3048,58 0,00 

- ostatné rezervy 1800,00 1800,00 0,00 

- sociálny fond 8371,71 8371,71 0,00 

- prijaté preddavky 2297,82 2297,82 0,00 

Záväzky spolu k 31.12.2020 508029,90 508029,90 0,00 

 

 

Stav úverov a návratných finančných výpomocí k 31.12.2021 

 

Veriteľ  

 

Účel 

Ročná 

splátka 

istiny  

za rok 

2021 

Ročná 

splátka 

úrokov  

za rok 

2021 

Zostatok 

úveru 

(istiny) 

k 31.12.2021 

Rok 

splat

nosti 

 

ŠFRB 

 

Výstavba bytoviek 16921,09 3786,97 347490,60 2041 

Ministerstvo 

financií SR 

Návratná finančná výpomoc – 

kompenz. výpadku dane z príjmov 

fyzických osôb v dôsledku 

pandémie ochorenia COVID-19 

        0,00       0,00    39245,00 2027 
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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 ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov 

neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového 

roka.  

Skutočné bežné príjmy obce a  rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej 

pôsobnosti v roku 2020:  

- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12      

 1.629.783,09 EUR 

- bežné príjmy nerozpočtované vykázané v III. časti výkazu FIN 1-12  

 0,00 EUR 

Spolu   1.629.783,09 EUR  

- z toho 60 % 977.869,85 EUR 

- z toho 25 % 407.445,77 EUR 

 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2021: 

- zostatok istiny z bankových úverov  0,00 EUR 

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí        39.245,00 EUR 

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB 347.490,60 EUR 

SPOLU celková suma dlhu obce  386.735,60 EUR 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky   

- z úverov zo ŠFRB                347.490,60 EUR 

SPOLU celková suma dlhu obce upravená o úver zo ŠFRB     39245,00 EUR 

 

 

Zostatok istiny 

k 31.12.2021 

Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2021 

§ 17 ods.6 písm. a) 

39245,00 1.728.204,41 2,3 % 

 

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

splnená.  

 

Suma ročných splátok 

vrátane úhrady 

výnosov za rok 2021 

Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2021 

§ 17 ods.6 písm. b) 

0,00 1.728.204,41 0,00 % 

 

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

splnená.  
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8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií  

Obec nemá 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. 4/2020 o dotáciách, 

právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne 

prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 

Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : podpora 

fungovania organizácii a kultúrno-

spoločenských akcií 

- bežné výdavky  

- 1 - 

Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma 

skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - 

stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

ZO Zväzu zdravotne postihnutých 1000,00 1000,00 0,00 

ZO Slovenského zväzu tech. Športov 1300,00 1300,00 0,00 

TJ Slovan Zbehy 12.000,00 12.000,00 0,00 

ZO Jednoty dôchodcov 1450,00 1450,00 0,00 

Miestny kynologický klub 1100,00 1100,00 0,00 

Spolok turistov 200,00 200,00 0,00 

Zbežanček 400,00 400,00 0,00 

Poľovné zduženie 1396,93 1396,93 0,00 

ZO Slovenský červený kríž 0,00 0,00 0,00 

K 31.12.2021 boli vyčerpané všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so 

VZN č. 4/2020 o dotáciách.  

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

Obec Zbehy nevyvíja 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 
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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 

Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

Základná škola Zbehy 92063,69 92063,69 0,00 

Čiastka 92.063,69 EUR predstavuje poskytnuté originálne kompetencie voči ZŠ 

Zbehy a preposlané vlastné prímy ZŠ Zbehy. 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

Poskytovateľ  

 

 

    

             

                     - 1 - 

Účelové určenie grantu, 

transferu uviesť :  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

 

 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

 

- 3 - 

Suma 

skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedk

ov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 -4) 

 

 

 

- 5 - 

Úrad práce soc. vecí 

a rodiny 

Bežné výdavky – 

Individuálne potreby, rod. 

prídavky 

937,85 937,85 51,00 

Ministerstvo vnútra SR Bežné výdavky – oprava 

SNP pomníka 

8500,00 8500,00 0,00 

Ministerstvo vnútra SR Bežné výdavky – Matrika 5829,30 5829,14 0,00 

Úrad práce soc. vecí 

a rodiny 

Bežné výdavky – Hmotná 

núdza strava + šk. potreby 

15878,40 7580,50 8297,90 

Ministerstvo vnútra SR Bežné výdavky – REGOP 742,17 742,17 0,00 

Okresný úrad Nitra Bežné výdavky – Životné 

prostredie 

220,40 220,40 0,00 

Okresný úrad Nitra Bežné výdavky – refund. 

na covid testovanie 

14900,99 14900,99 0,00 

Krajský školský úrad Bežné výdavky – 

Základná škola 

505394,00 504806,58,

00 

587,42 

Krajský školský úrad Bežné výdavky – 

Materská škola 

7126,00 6126,00 1000,00 

Ministerstvo vnútra SR Bežné výdavky – Register 

adries 

37,20 37,20 0,00 
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Environmentálny fond Bežné výdavky – podpora 

separovania 

2963,91 2963,91 0,00 

Ministerstvo životného 

pros. 

Bežné výdavky–

geolog.prieskum územia 

982,58 982,58 0,00 

Úrad práce soc. vecí 

a rodiny 

Bežné výdavky – asistent 

učiteľa MŠ 

11459,71 11459,71 0,00 

Ministerstvo vnútra SR Bežné výdavky – SODB 4794,94 3507,55 1287,39 

Úrad práce soc. vecí 

a rodiny 

Bežné výdavky – asistent 

učiteľa ZŠ 

35123,40 35123,40 0,00 

Slovenská energetická 

a inovačná agentúra 

Bežné výdavky – 

energetické audity 

9975,00 9975,00 0,00 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

      Obec uzatvorila v roku 2021 zmluvu so Štátny fondom rozvoja bývania.  

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

Obec nečerpala  žiadne prostriedky od iných obcí,  ani neposkytla žiadne 

prostriedky iným obciam. 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

 

VÚC  

Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

VÚC Nitra 1520,00 1520,00 0,00 

Obec Zbehy vyčerpala dotáciu z VÚC na kultúrno-spoločenskú akciu v obci  

v súlade so zmluvou.  

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         

 

Programový rozpočet Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Výdavky verejnej správy                    

Plánovanie, manažment, 

kontrola, členstvo, matrika, 

voľby, chod obce (tvary 

a služby), obecné 

zastupiteľstvo 

454519,00 415777,69 91,48 

Sociálne služby                                  

Opatrovateľská služba, pomoc 

v HN 

25040,00 16937,83 67,64 

Bezpečnosť                                         

Verejné osvetlenie, CO, 

požiarna ochrana 

46730,00 39765,74 85,10 

Komunikačná infraštruktúra               

Údržba a výstavba miestnych 

68100,00 62576,52 91,89 



                                                                      18 

komunikácií  

Odpadové hospodárstvo 

Likvidácia odpadu, údržba 

verejných priestranstiev 

96340,00 93185,52 96,73 

Rozvoj obce, občianska 

vybavenosť  Rozvoj bývania, 

domy smútku, zásobovanie 

vodou, zdravotníctvo 

70100,00 62655,13 89,38 

Rekreačné a športové služby 

 

6700,00 1780,62 26,58 

Kultúra                                             

Kultúrne služby a akcie, 

knižnice, vydavateľské služby, 

transfery občianskym 

združeniam na kultúrno-

spoločenskú činnosť 

51550,00 33852,75 65,67 

Vzdelávanie                                      

Materská škola – mzdy 

a odvody, prevádzka MŠ, 

školská jedáleň pri MŠ 

252920,00 230876,21 91,28 

 

Na základe rokovania obecného zastupiteľstva sa stanovili ciele a priority, 

ktoré bolo potrebné riešiť. Obec vypracovala a upravovala rozpočet 

v závislosti od priorít a potrieb obce. Rozpočet obce bol operatívne 

upravovaný a prispôsobovaný stanovaným potrebám a cieľom obce. 

Prognózy ohľadne príjmov obce z podielových daní sa v dôsledku pandémie 

menili, obec sa snažila riadiť vypracovaným rozpočtom, aj napriek 

situáciám, ktoré si vyžiadali prispôsobenie sa povinnostiam a okolnostiam 

ohľadne pandémie ochorenia COVID 19. Obec sa musela prispôsobovala 

prioritám a povinnostiam, čo zrkadlilo aj na čerpaní rozpočtu vo výške 

89,31 %. Obec postupovala v zmysle programového rozpočtu a naplnila 

jednotlivé programy rozpočtu obce viď. hodnotenie plnenia programov 

obce. Podrobné členenie výdavkov obce je prílohou záverečného účtu. 
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