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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 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený 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 15.12.2020 uznesením č.128/2020.
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
- prvá zmena schválená dňa 31.08. 2021 uznesením č. 161/2021
- druhá zmena schválená dňa 15.12.2021 uznesením č. 173/2021
- tretia zmena schválená rozpočtovým opatrením starostu č. 1 dňa 31.12.2021

Rozpočet obce k 31.12.20201

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2021

1 569 343,00

2 253 569,76

2 253 569,76

100

1 251 343,00
138 000,00
154 500,00
25 500,00

1 410 579,81
615 864,75
191 075,37
36 049,83

1 410 579,81
615 864,75
191 075,37
36 049,83

100
100
100
100

1 561 890,00

1 702 973,75

1 702 973,75

100

647 342,00

717 623,78

204 000,00
153 497,00
557 051,00

209 359,99
167 492,15
608 497,83

717 623,78
209 359,99
167 492,15
608 497,83

7 453,00

550 596,01

550 596,01

Schválený
rozpočet

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočtové
hospodárenie obce

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

100
100
100
100
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Výška príjmov v roku 2021 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
2 253 569,76

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

2 253 569,76

100

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 253 569,76 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume 2 253 569,76 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
1 410 579,81

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

1 410 579,81

100

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 410 579,81 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
1 410 579,81 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
682 328,22

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

682 328,22

100

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 569 879,61 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 569 879,61 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 68 818,49 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 68 818,49 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 39 654,52 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 28 856,83 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 307,14
EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných za nedoplatky z minulých rokov 3 281,96 EUR.
K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 6 278,65 EUR.
Daň za psa 984 eur.
Daň za užívanie verejného priestranstva 433 eur.
Daň za nevýherné hracie prístroje 0,37 eur.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 42 212,75 eur.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
68 148,86

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

68 148,86

100
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 68 148,86 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 68 148,86 EUR, čo
je 100 % plnenie.
Uvedený príjem predstavuje príjem prijem z prenajatých pozemkov v sume 10 691,83 EUR a
príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 1 265,08 EUR, príjmy z podnikania
obce predstavujú čiastku 41 663,50 EUR a príjmy za stravu od rodičov v sume 8 214,68 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 6 313,77 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 6 313,77 EUR, čo je
100 % plnenie. Príjmy za administratívne poplatky v sume 2 322EUR , za predaj výrobkov,
tovarov a služieb v sume 3 991,77 EUR
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
5 435,16

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

5 435,16

100

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 5 435,16 EUR, bol skutočný príjem vo výške
5 435,16 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 654 667,57 EUR bol skutočný príjem vo výške
654 667,57 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Nadácia ZSE
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Úrad práce ,sociálnych vecí a rodiny
Senica
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo životného prostredia SR
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Ministerstvo školstva SR
Regionálny úrad školskej správy Trnava
Regionálny úrad školskej správy Trnava

Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR
SR
Regionálny úrad školskej správy Trnava
Regionálny úrad školskej správy Trnava
Regionálny úrad školskej správy Trnava

Ministerstvo životného prostredia SR
Ministerstvo vnútra SR
Krajský úrad Trnava
Regionálny úrad školskej správy Trnava

Štatistický úrad SR

Suma v EUR
Účel
700,00 Na projekt Deti v pohybe
5 000,00 Projekt „Celoplošné rozmiestenie
síl a prostriedkov“ pre DHZO
25 668,60 Strava zdarma pre predškolákov
v MŠ a deti ZŠ
46 830,00 BT MOM Sobotište – testovanie
406,02 BT nafta
56236,88 Projekt „Po stopách habánov“
10 118,04 Vzdelávanie detí – nemčina v MŠ
454 836,00 Prenesené kompetencie - ZŠ
14 574,00 PK – normatív - VKZ
4 151,75 BT na matričnú činnosť
63,24 Prenesené kompetencie na úseku
miestnych komunikácií
2 938,00 Dopravné žiakom ZŠ
4 301,00 Vzdelávacie poukazy pre deti ZŠ
5 316,00 Predškolská výchova detí v MŠ
143,47 Prenesené kompetencie na úseku
životného prostredia
483,12 Prenesené kompetencie na úseku
evidencie obyvateľstva-REGOB
214,80 Vojnové hroby
1 000,00 BT múdre hranie v MŠ
3 965,98 Sčítanie domov a bytov
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Regionálny úrad školskej správy Trnava
Regionálny úrad školskej správy Trnava

Ministerstvo vnútra SR

2 514,00 Na nákup učebníc pre I. a II.
stupeň ZŠ
2 995,00 BT na špecifiká – MŠ a ZŠ
19,60 Register adries

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich
účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
615 864,75

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

615 864,75

100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 615 864,75 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume 615 864,75 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 1 475,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 475,00 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných 614 389,75 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 614 389,75 EUR,
čo predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo pôdohospodárstva a RV
SR
Environmentálny fond SR

Suma v EUR
Účel
114 389,75 KT – projekt „Po stopách
habánov“
500 000,00 KT – rozšírenie kapacít MŠ

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

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
191 075,37

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

191 075,37

100

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 191 075,37 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2021 v sume 191 075,37 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
V roku 2021 bol prijatý municipálny bankový úver Univerál v sume 132 326,82 EUR, ktorý bol
schválený obecným zastupiteľstva dňa 16. júna 2020 uznesením č.107/2020 s 1 % úrokovou
sadzbou.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 181/2021 zo dňa 15.12.2021 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 48 532,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 48 532,00 EUR.
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V roku 2021 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 8 575,66 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 1 616,12 EUR
- nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti v sume 20,77 EUR
- prijaté zábezpeky – OIMO v sume 4,00 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
33 451,23

Skutočnosť k 31.12.2021
33 451,23

% plnenia
100

Z rozpočtovaných bežných príjmov 33 451,23 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
33 451,23 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
33 451,23 EUR
Kapitálové príjmy
Rozpočtová organizácia – Základná škola Sobotište v roku 2021 neprijala žiadne kapitálové
príjmy.
Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej
zmene
2 598,60

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

2 598,60

100

V roku 2021 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 2 598,60 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Výška výdavkov v roku 2021 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
1 702 973,75

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

1 702 973,75

100

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 702 973,75 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 1 702 973,75 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej
zmene
717 623,78

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

717 623,78

100
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Z rozpočtovaných bežných výdavkov 717 623,78 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 717 623,78 EUR, čo predstavuje 100 % 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 293 410,29 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume
293 410,29 EUR, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
starostu, matriky, hlavného kontrolóra, spoločného stavebného úradu-dofinancovanie, mzdy
v obecnej knižnici, kultúrnom dome ,pohrebníctve, hospodárskej činnosti a pracovníkov školstva
s výnimkou právnych subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 104 322,48 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
104 322,48 EUR, čo je 100 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 301 662,69 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
301 662,69, čo je 100 % 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.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 17 236,71 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
17 236,71 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. Výška dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2021
ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID - 19. Dotácie boli krátené o 50% (okrem JD Sobotište
a EC AV) v sume 5 850 EUR čo malo negatívny vplyv na fungovanie organizácií v neziskovom
sektore.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 991 61 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 991,61
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
209 359,99

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

209 359,99

100

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 209 359,99 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 209 359,99 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Rozšírenie kapacít MŠ – rekonštrukcia
Z rozpočtovaných 72 909,94 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 72 909,94
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
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b) Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu – budovy TJ Sobotište
Z rozpočtovaných 75 867,88 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 75 867,88
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
c) Rekonštrukcia chodníka k ZŠ Sobotište
Z rozpočtovaných 15 431,66 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 15 431,66
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
d) Nákup detského ihriska pre Materskú školu
Z rozpočtovaných 9 660,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume9 660,00 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
e) Transfer do zahraničia – projekt „Po stopách habánov“
Z rozpočtovaných 17 356,39 EUR bolo skutočne vyčerpaných k 31.12.2021 v sume 17 356,39
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. Jedná sa o preposlanie finančných prostriedkov z dotácie
na uvedený projekt partnerovi obci Vacenovice.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
167 492,15

Skutočnosť k 31.12.2021
167 492,15

% čerpania
100

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 167 492,15 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2021 v sume 167 492,15 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 167 492,15 EUR na splácanie istiny
z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 167 488,15 EUR, čo
predstavuje 100 %.
Vrátené finančné zábezpeky v sume 4,00 eur.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
604 627,83

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

604 627,83

100

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 604 627,83 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 604 627,83 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
604 627,83 EUR
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Kapitálové výdavky
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 3 870 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 3 870 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
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 bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
1 444 031,04
1 410 579,81
33 451,23

1 322 251,61
717 623,78
604 627,83

121 779,43
615 864,75
615 864,75
0,00

213 229,99
209 359,99
3 870,00

+ 402 634,76
+ 524 414,19
528 267,02
23,94
-3 876,77
193 669,97
167 488,15

26 181,82
2 253 565,76
1 702 696,75
550 596,01
528 267,02
23,94
0,00
22 305,05
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Výška schodku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2021 ovplyvnená v dôsledku pandémie
ochorenia COVID - 19.
Schodok rozpočtu v sume 3 876,77 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 528 290,96 EUR bol v rozpočtovom roku 2021
vysporiadaný :
- z finančných operácií
3 876,77 EUR
Schodok rozpočtu 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 upravuje - zvyšuje o :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 15 117,19 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva – dopravné pre deti v ZŠ v sume 338,56 EUR
- projekt pre MŠ – nenormatívne výdaje – Hravé hranie v sume 742,73 EUR
- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 14 035,90 EUR
b ) nevyčerpané prostriedky zo ŠR – environmentálneho fondu účelovo určené na kapitálové
výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 500 000 EUR,
a to na : zhotovenie kanalizácie v sume 500 000 EUR
c) 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 13 149,83 EUR, (obec, RO)
d) nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti ako zdroj financovania
podnikateľskej činnosti podľa zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v sume 23, 94 EUR,
Zostatok finančných operácií v sume 26 181,82 EUR, bol použitý na:
vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 3 876,77 EUR
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 22 305,05 EUR, navrhujeme použiť na :
tvorbu rezervného fondu
22 305,05 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške
22 305,05 EUR.

11

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
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 181/2021 zo dňa 15.12.2021 a to :
rekonštrukcia budovy TJ
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
0,00
48 532,00

48 532,00

0,00

Peňažný fond
Obec v roku 2021 nevytvorila peňažný fond .
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
ZS k 1.1.2021
Prírastky - povinný prídel – 1,25 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR

3 579,69
3 207,36
833,92
5 235,89
717,24

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec v roku 2021 nevytvorila fond prevádzky, údržby a opráv.
Fond rozvoja bývania
Obec v roku 2021 nevytvorila fond na rozvoj bývania.

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
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AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie
PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2021 v EUR
3 032 893,31
2 850 576,76

KZ k 31.12.2021 v EUR
3 614 582,67
2 943 681,79

6 990,00
2 843 586,76
0,00
177 982,92

6 783,00
2 936 898,79
0,00
665 982,30

4 758,13
102 294,84
0,00
5 651,23
65 278,72

4 393,28
98 748,03
0,00
5 842,44
556 998,55

4 333,63

4 918,58

ZS k 1.1.2021 v EUR
3 032 893,31
1 621 091,74

KZ k 31.12.2021 v EUR
3 614 582,67
1 646 209,01

0,00
0,00
1 621 091,74
252 432,30

0,00
0,00
1 646 209,01
750 101,64

1 412,48
8 572,83
3 579,69
43 955,15
194 912,15
1 159 369,27

21 611,46
515 117,19
717,24
52 904,93
159 750,82
1 218 272,02

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

Druh záväzkov voči:
dodávateľom
zamestnancom
poisťovniam
daňovému úradu
štátnemu rozpočtu
bankám
štátnym fondom
ostatné záväzky
ostatné dane a poplatky
prijaté preddavky
iné záväzky
záväzky z sociálneho fondu
Záväzky spolu k 31.12.2021

Záväzky celkom
k 31.12.2021 v EUR

z toho v lehote
splatnosti

10 409,96
21 321,53
12 417,80
3 300,57
30 424,00
129 326,82

10 409,96
21 321,53
12 417,80
3 300,57
30 424,00
129 326,82

289,55
254,40
4 630,80
280,32
717,24
213 372,99

289,55
254,40
4 630,80
280,32
717,24
213 372,99

z toho po lehote
splatnosti
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Stav úverov k 31.12.2021
Veriteľ

SZRB Trnava

Prima banka
Senica

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2021

Ročná splátka
úrokov
za rok 2021

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2021

233 509,71

164 488,15

782,15

0,00

2021

132 326,82

3 000,00

209,46

129 326,82

2030

Financovanie
projektu EÚ
Intereg SR- ČR
„Po stopách
habánov“

Financovanie
KV a BV
obce

Rok
splatnosti

Obec v roku 2021 splatila zostatok bankového úveru na – projekt Intereg SR – ČR z EÚ „Po
stopách habánov“ V sume 164 488,51 EUR.
Obec v roku 2021 prijala municipálny bankový úver Univerzál v sume 132 326,82 eur
s úrokovou sadzbou 1 % a k 31.12.2021 splatila istiny v sume 3 000 eur. Zostatok istiny je
129 326,82 EUR.
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 podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020
z toho::
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020*
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021 z toho:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
- zostatok istiny z ........
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu

Suma v EUR

1 302 842,60
11 193,56
1 314 036,16
159 750,82
129 326,82
30 424,00

159 750,82
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- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- z úverov
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020**
Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2020*
1 314 036,16

Zostatok istiny k 31.12.2021**

129 326,82

159 750,82
§ 17 ods.6 písm. a)

9,84%

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

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020
z toho:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020

1 302 842,60
11 193,56
1 314 036,16

Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR
- dotácie z MF SR ....
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
- dotácie zo zahraničia
- dotácie z Eurofondov

509 707,96
79 180,76

5 700,00
60 078,85

Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2020
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020*
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021**

654 667,57
659 368,59

3 000,00

991,61

3 991,61

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2021**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2020*

§ 17 ods.6 písm. b)

3 991,61

659 368,59

0,61%

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec je nie zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie.
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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.1/2019 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. Dotácie boli krátené o 50%, (okrem ZO JD Sobotište, KT Sobotište a EC AV) čo
malo negatívny vplyv na fungovanie organizácií v neziskovom sektore.
Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Telovýchovná jednota Sobotište- bežné výdaje na
prípravu a financovanie akcie
„Futbalový rok“
Nemocnica s poliklinikou Myjava
Bežné výdaje na dobrovoľné darcovstvo krvi
Dobrovoľný hasičský zbor Sobotište – bežné
výdaje na pohárové súťaže a hasičský tábor

ZRPŠ pri ZŠ Sobotište – bežné výdaje
Na zabezpečenie kostýmov pre mažuretky

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

2 018,00

2 018,00

0,00

150,00

150,00

0,00

900,00

900,00

0,00

500,00

500,00
0,00

Miestne organizácia Slovenského zväzu
astronómov amatérov Sobotište – bežné výdaje na
prípravu a organizovanie projektu
„Astronómia v Sobotišti“
Jednota dôchodcov ZO Sobotište .- bežné výdaje
na prípravu a organizovanie projektu “Kultúra,
starostlivosť a bezpečnosť starších občanov“
Klub turistov Sobotište - bežné výdaje na
prípravu a organizovanie 38. ročníka turistického
pochodu „Sobotišstká pätnástka“
Evanjelická cirkev AV – farský úrad Sobotište
Obnova kultúrnej pamiatky – kostol -strecha
Rímsko-katolícka cirkev – farský úrad Sobotište
Revitalizácia parku pri kostole
SPOLU

300,00

300,00

0,00

400,00

400,00

0,00

400,00

400,00

0,00

8 000,00

8 000,00

0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

14 668,00

14 668,00

0,00

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2019
o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia – koncesná listina č. j ŽO 1465/93
z 19.04.1993 a živnostenský list č. j. 1464/93 z 19.04.1993. Predmetom podnikania je:
-usporadúvanie tanečných zábav a disko zábav pre verejnosť
- cestná motorová doprava- verejná nákladná doprava /vnútroštátna/
- pohrebná činnosť vrátane prepravy zosnulých
- podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
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- murárstvo, stolárstvo, maliarstvo, oprava motocyklov, dámske krajčírstvo, holičstvo,
výmlat obilia, kúrenárstvo, porez palivového dreva pre domácnosť, práce vykonávané
poľnohospodárskou technikou, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému
spotrebiteľovi, údržba a správa verejných priestranstiev a miestnych komunikácií, správa a
údržba verejnej zelene, čistenie obce

V roku 2021 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
42 631,29
Celkové výnosy
42 629,92
Hospodársky výsledok - zisk
1,37

EUR
EUR
EUR

Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom
mimorozpočtovom účte.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
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

Základná škola Sobotište

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

108 582,93

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

106 511,94

2 070,99

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

Základná škola Sobotište

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

501 985,89

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

501 985,89

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0,00
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Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec Sobotište nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu ani žiadnej príspevkovej osobe
neposkytla finančné prostriedky.
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec Sobotište nezaložila žiadnu právnickú osobu a ani neposkytla finančné prostriedky.
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-

ÚPSVaR Senica

Dotácia na stravu zdarma pre deti
MŠ a ZŠ – bežné výdaje
MŹP
Dotácia – nafta bežné výdaje
MV SR
Dotácia pre MOM – celoplošné
testovanie – bežné výdaje
Ministerstvo
Dotácia – projekt EU Intereg ČR –
pôdohospodárstva SR –„Po stopách habánov“- celková
SR
obnova habánskeho mlyna – bežné
výdaje
RÚŠS Trnava
Dotácia na prenesený výkon –
školstvo – bežné výdaje-odmena
VKZ
MŠ SR
Dotácia – vzdelávanie detí v MŠnemčina – bežné výdaje
RÚŠS Trnava
Dotácia na prenesený výkon –
školstvo – bežné výdaje
MV SR
Dotácia na matričnú činnosť – bežné
výdaje
Ministerstvo
Dotácia na prenesený výkon ŠS na
dopravy,
úseku miestnych komunikácii –
výstavby SR
bežné výdaje
RÚŠS Trnava
Dotácia na dopravu žiakov – bežné
výdaje
RÚŠS Trnava
Dotácia na vzdelávacie poukazybežné výdaje
RÚŠS Trnava
Dotácia na predškolskú výchovu
v MŠ – bežné výdaje
MŽP SR
Dotácia na prenesený výkon ŠS na
úseku životného prostredia – bežné
výdaje
MV SR
Dotácia na prenesený výkon ŠS na
úseku evidencie obyvateľov
REGOB – bežné výdaje
Krajský úrad
Dotácia na starostlivosť o vojnové
Trnava
hroby
RÚŠS Trnava
Dotácia na výdaje MŠ – projekt NV
Múdre hranie

25 668,60
406,02

11 632,70
406,02

14 035,90

46 830,00

46 830,00

0,00

56 236,95

56 236,95

0,00

14 574,00

14 574,00

0,00

10 118,04

10 118,04

0,00

454 836,00

454 836,00

0,00

4 151,75

4 151,75

0,00

63,24

63,24

0,00

2 938,00

2 599,44

338,56

4 301,00

4 301,00

0,00

5 894,69

5 894, 69

0,00

143,47

143,37

0,00

483,12

483,12

0,00

214,80

214,80

0,00

1 000,00

257,27

742,73

0,00
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RÚŠS Trnava

Dotácia na zabezpečenie špecifiká
detí v MŠ a ZŠ - bežné výdaje
Štatistický úrad
Dotácia na sčítanie domov a bytov
SR
Bežné výdaje
RÚŠS Trnava
Dotácia na asistenta učiteľa – bežné
výdaje
RÚŠS Trnava
Dotácia na školské učebnice pre I.
a II. stupeň ZŠ – bežné výdaje
MV SR
Dotácia na register adries – bežné
výdaje
Ministerstvo
Kapitálový transfer na projekt EÚ
pôdohospodárstva Intereg medzi SR – ĆR- „Po stopách
SR
habánov“

2 995,00

2 995,00

0,00

3 965,98

3 965,98

0,00

12 192,00

12 192,00

0,00

2 514,00

2 514,00

0,00

19,60

19,60

0,00

114 389,75

114 389,75

0,00

500 000,00

500 000,00

0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Environmentálny
fond

Kapitálový transfer na budovanie
1.etapy kanalizácie

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec Sobotište neposkytla finančné prostriedky iným obciam v roku 2021.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0,00

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
V zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č.6/2015 z 15.12.2015 obec Sobotište zostavuje
a predkladá čerpanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry.
Vypracovala : Hurbanisová Marta

Predkladá : Mgr. Dušan Horňák
starosta obce Sobotište
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13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2021.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Správa z audítora za rok 2021 bude k dispozícii až po skončení auditu v 8/2022.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 22 305,05 EUR.
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