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Záverečný účet obce Medveďov za rok 2021 

 
1. Rozpočet obce na rok 2021 

 
        V zmysle ustanovení § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predkladáme údaje o rozpočtovom 

hospodárení súhrnne spracované do záverečného účtu obce.  

 

Rozpočet  obce Medveďov na rozpočtový rok 2021 schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 9. 

decembra 2020 uznesením č. 164/14/2020. Obec pri spracovaní  rozpočtu postupovala  

v súlade s ustanoveniami § 10 ods. 3 a ods. 7  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a zostavila prebytkový 

rozpočet. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako 

schodkový. Rozpočet finančných operácií bol prognózovaný s prebytkom.  

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

Rozpočet bol zmenený  dvakrát: 

 

- prvá zmena schválená dňa 25.08.2021 uznesením č. 208/18/2021 

- druhá zmena schválená dňa 08.12.2021 uznesením č. 223/19/2021 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2021  v eurách 

 

  

Schválený 

rozpočet 

na rok 2021  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2021 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 315 425 375 973 379 716 100,99 

z toho :     

Bežné príjmy 305 225 348 171 362 117 104,01 

Kapitálové príjmy 200 17 600 17 397 98,85 

Finančné príjmy 10 000 10 202 202 1,98 

Výdavky celkom 313 850 360 507 357 241 99,09 

z toho :     

Bežné výdavky 301 350 342 007 343 640 100,48 

Kapitálové výdavky 5 000 11 000 5 790 52,64 

Finančné výdavky 7 500 7 500 7 811 104,15 

Rozpočtové 

hospodárenie obce 

 

1 575 

 

15 466 

 

22 475 

 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 

 
Schválený  

rozpočet na rok 2021  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov k 31.12.2021 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po 

zmenách 

315 425 375 973 379 716 100,99 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 375 973 bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume  

379 716 EUR, čo predstavuje  100,99 % plnenie.  
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A. Príjmy obce 

 

1. Bežné príjmy 

 
Schválený  

rozpočet na rok 2021  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov k 31.12.2021 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po 

zmenách 

305 225 348 171 362 117 104,01 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 348 171 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

362 117 EUR, čo predstavuje  104,01 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 
Schválený  

rozpočet na rok 2021  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov k 31.12.2021 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po 

zmenách 

213 165 224 300 229 580 102,35 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 166 445 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 170 599 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 102,50 %.  

V roku 2021 výška výnosu dane z príjmov bola zvýšená o 2,44 % čo predstavuje sumu 4 154 

EUR.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 30 650 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 30 755 EUR, čo je 

100,34  % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 21 126 EUR, príjmy dane zo stavieb 

boli v sume 9 534 EUR a príjmy  dane z bytov v sume 54 EUR.  Za rozpočtový rok boli 

zinkasované príjmy  za nedoplatky z minulých rokov vo výške 41 EUR. K 31.12.2021 obec 

eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 493,46 EUR. 

 

Daň za psa  - 550 EUR 

Daň za užívanie verejného priestranstva  - 197 EUR 

Daň za nevýherné hracie prístroje – 0 EUR 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 27 479 EUR.  

 

b) nedaňové príjmy:  

  
Schválený  

rozpočet na rok 2021  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov k 31.12.2021 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po 

zmenách 

73 120 82 302 90 171 109,56 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 30 490 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 31 041 EUR, čo je 

101,81 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov, budov,  

priestorov a objektov ako aj z prenájmu nájomných bytov. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 
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Z rozpočtovaných 38 542 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 45 300 EUR, čo je 

117,53 % plnenie.  

 

c)  iné nedaňové príjmy:   

 
Schválený  

rozpočet na rok 2021  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov k 31.12.2021 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po 

zmenách 

3 200 13 250 13 830 104,38 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 13 250 EUR, bol skutočný príjem k 31.12.2021 

vo výške 13 830 EUR, čo predstavuje 104,38 % plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli 

rozpočtované príjmy z dobropisov a vratiek. 

 

d) prijaté bežné granty a transfery 

 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 41 569 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo 

výške  42 366 EUR, čo predstavuje 101,92 % plnenie.  

 

Obec prijala nasledovné granty a transfery 

- Grant 

P.č. Poskytovateľ  grantu Suma v € Účel  

1. Nadácia „Vzdelanie a 

zdravie“ 

500 Na podporu spoločenskej akcie pre 

seniorov 

2. Nadácia „Rákóczi hálózat“ 135 Na podporu činnosti MŠ 

 

-Transfery 

P.č. Poskytovateľ   Suma v € Účel  

1. Ministerstvo vnútra SR 178 Evidencia obyvateľov a hlásenie 

pobytu občanov 

2. Ministerstvo dopravy 

a výstavby SR 

698 Na podporu činnosti stavebného 

úradu 

3. Ministerstvo dopravy 

a výstavby SR 

23 Podpora starostlivosti o miestne 

komunikácie   

4. Okresný úrad, odbor 

starostlivosti o ŽP 

53 Ochrana životného prostredia 

5. Ministerstvo vnútra SR 86 Vedenie  CO materiálu 

6. Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu SR 

1 131 Príspevok na výchovu 

a vzdelávanie detí v poslednom 

ročníku  

7. Úrad práce, soc. vecí a rodiny 

v Dun. Strede 

712 Na stravovanie detí v MŠ 

8.  Štatistický úrad SR  2 989 Na zabez.  sčítania obyvateľov, 

bytov a domov v roku 2021 

9. Úrad vlády SR  1 000 Na letný tábor detí  

10. Ministerstvo vnútra SR 18 Register adries 

11. Ministerstvo vnútra SR-

dobrovoľná požiarna ochrana 

SR 

1 400 Podpora činnosti DHZ 

12. MŠVVaŠ SR -  „Múdre hranie“ 500 Podpora zručnosti detí v MŠ 

13. Implementačná agentúra  21 880 Na podporu opatrovateľskej 

služby 
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14. Trnavský samosprávny kraj – 1600 Na podporu drobných projektov  

15. Úrad práce, soc. vecí a rodiny 

v Dun. Strede 

 

104 

 

Na podporu zamestnan.v obci 

 

-Bežný transfer 

P.č. Poskytovateľ   Suma v € Účel 

1. Ministerstvo vnútra SR 9 359 Na skríningové testovanie 

obyvateľov obce 

 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov v súvislosti s pandémiou ochorenia 

COVID -19: 

- na materiálne a organizačné zabezpečenie skríningového testovania obyvateľov obce 

Medveďov. 

 

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

účelom. 

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

2. Kapitálové príjmy:  

  
Schválený  

rozpočet na rok 2021  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov k 31.12.2021 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po 

zmenách 

200 17 600 17 397 98,85 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 17 600 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 

v sume 17 397 EUR, čo predstavuje  98,85 % plnenie.  

 

Príjem z predaja kapitálových aktív: 

Z rozpočtovaných 17 600 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 17 397 EUR, čo je 

98,85 % plnenie.  

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  

Z rozpočtovaných 17 600 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 17 397 EUR, čo je 

98,85 % plnenie.  

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  
Schválený  

rozpočet na rok 2021  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov k 31.12.2021 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po 

zmenách 

10 000 10 202 202 1,98 

 

Z rozpočtovaných finančných príjmov 10 202 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume  

202 EUR, čo predstavuje 1,98  % plnenie.  

 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 164/14/2020 zo dňa  09.12.2020 bolo schválené 

použitie zostatku finančných prostriedkov z minulých rokov vo výške 10 000 €. V skutočnosti 

bolo plnenie 0.  

V roku 2021 boli použité: 

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 202 EUR. 
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B. Príjmy rozpočtových organizácií: 

 

Obec Medveďov nie je zriaďovateľom  rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou.    

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 
 

Schválený  

rozpočet na rok 2021  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov k 31.12.2021 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po 

zmenách 

313 850 360 507 357 241 99,09 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 360 507 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 357 241 EUR, čo predstavuje  99,09 % čerpanie.  

 

Výška výdavkov v roku 2021 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. 

 

1. Bežné výdavky  

  
 

Funkčná klasifikácia 

Schválený  

rozpočet  

na rok 2021 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2021 

% čerpania výdavkov 

 k rozpočtu po 

zmenách 

01 - Výdavky verejnej 

správy, ekonomická 

a rozpočtová oblasť 

 

161 675 

 

169 906 

 

168 290 

 

99,05 

02 - Obrana 

 

60 60 86 143,33 

03 - Bezpečnosť a 

poriadok 

 

1 810 

 

2560 

 

2488 

 

97,19 

04 - Ekonomická 

oblasť 

 

16 000 

 

300 

 

154 

 

51,33 

05 - Ochrana 

životného prostredia 

 

33 660 

 

35 010 

 

42 903 

 

122,54 

06 - Bývanie 

a občianska 

vybavenosť 

 

7 425 

 

8 475 

 

9 386 

 

110,75 

07 - Zdravotníctvo 0 22 165 9 359 42,22 

08 - Rekrácia, kultúra 

a náboženstvo 

 

24 620 

 

21 836 

 

20 560 

 

94,16 

09 - Vzdelávanie 50 850 56 385 60 549 107,38 

10 - Sociálne 

zabezpečenie 

 

5 250 

 

25 310 

 

29 865 

 

118,00 

Bežné výdavky:  301 350 342 007 343 640 100,48 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 342 007 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 343 640 EUR, čo predstavuje  100,48  % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  
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Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 139 575,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 148 119,54 

EUR, čo je 106,12 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného 

úradu, plat starostu a pedagogických a nepedagogických zamestnancov materskej školy.  

  

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  49 545,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 52 676,27 

EUR, čo je 106,31  % čerpanie.  

 

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 144 532,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 135 273,69 

EUR, čo je 93,59 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky obecného úradu, ako sú cestovné 

náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba  a ostatné tovary a služby. 

 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 6 705,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 6 156,86 EUR, 

čo predstavuje 91,82 % čerpanie. 

 

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov v sume 1 650,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 1 413,68 EUR, čo predstavuje  85,67  % čerpanie.  

 

2) Kapitálové výdavky : 

  
Schválený  

rozpočet na rok 2021  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov k 31.12.2021 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po 

zmenách 

5 000 11 000 5 790 52,64 

 

Z rozpočtovaných kapitálových  výdavkov 11 000 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 5 790 EUR, čo predstavuje  52,64 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: 

   

Vybudovanie skladu a garáže na parkovanie  

Z rozpočtovaných 5 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 5 790 EUR, čo 

predstavuje 115,80 % čerpanie.  

 

3) Výdavkové finančné operácie  

   
Schválený  

rozpočet na rok 2021  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov k 31.12.2021 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po 

zmenách 

7 500 7 500 7 811 104,15 

 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 7 500 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2021 v sume 7 811 EUR, čo predstavuje  104,15 % čerpanie.  
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 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

Obec Medveďov nie je zriaďovateľom  rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou.    

 

4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

  

Bežné  príjmy spolu 362 116,80 

z toho : bežné príjmy obce  362 116,80 

             bežné príjmy RO 0 

Bežné výdavky spolu 343 640,04 

z toho : bežné výdavky  obce  343 640,04 

             bežné výdavky  RO 0 

Bežný rozpočet 18 476,76 

Kapitálové  príjmy spolu 17 396,52 

z toho : kapitálové  príjmy obce  17 396,52 

             kapitálové  príjmy RO 0 

Kapitálové  výdavky spolu 5 790,24 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  5 790,24 

             kapitálové  výdavky  RO 0 

Kapitálový rozpočet   11 606,28 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 30 083,04 

Vylúčenie z prebytku  2 481,83 

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu  27 601,21 

Príjmy z finančných operácií 201,60 

Výdavky z finančných operácií 7 811,20 

Rozdiel finančných operácií  -7609,60 
PRÍJMY SPOLU   379 714,92 

VÝDAVKY SPOLU 357 241,48 

Hospodárenie obce  22 473,44 
Vylúčenie z prebytku 2 481,83 

Upravené hospodárenie obce 19 991,61 

 
 

Prebytok rozpočtu v sume 30 083,04 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 2 481,83 EUR  navrhujeme použiť 

na: 

-  tvorbu rezervného fondu                      19 991,61 EUR  

-  na vysporiadanie zostatku finančných operácií    7 609,60 EUR 

 

Prebytok  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 o: 

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

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  1 132,91 EUR, a to na:  
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- prenesený výkon v oblasti SODB v sume   360,91 EUR 

- stravné pre deti v sume                                272,00 EUR 

- MŠVVaŠ SR – Múdre hranie                      500,00 EUR 

 

b)  nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 

18 ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 

v z.n.p. v sume 1 348,92 EUR. 

 

Zostatok  finančných operácií v sume - 7 609,60 EUR bol vysporiadaný :   

 

- z prebytku rozpočtu v sume                     7 609,60  EUR 

 

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

19 991,61  EUR.  

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu a sociálneho fondu 
 

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. 

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.              

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021   17 950,59    

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

  

 20 034,32 

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

 

                - z finančných operácií  

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č.  119/11/2020 zo dňa 20.mája 2020 

- Oprava -nezúčtované v roku 2020 

 8 800,00 

               - krytie schodku rozpočtu  

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2021  29 184,91  

           

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon o sociálnom fonde. 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021     1 673,11 

Prírastky - povinný prídel -        %                                                1 318,11 

               - povinný prídel -        %                        

               - ostatné prírastky  

Úbytky   - stravovanie  zamestnancov                     1 110,50 

               - regeneráciu PS, dopravu                

               - dopravné                            

               - ostatné úbytky                                                 

KZ k 31.12.2021    1 880,72 

 

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. 
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Fond prevádzky, údržby a opráv Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021 10 572,74 

Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške  

0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu   

  1 870,08 

Úbytky   - použitie fondu : 

- na opravu a údržbu bytu č. 195  v bytovom 

dome s 6 bj 

     521,16 

KZ k 31.12.2021 11 921,66 

 

6. 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 640 186 633 421 

Neobežný majetok spolu 580 521 551 148 

z toho:   

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 477 056 447 683 

Dlhodobý finančný majetok 103 465 103 465 

Obežný majetok spolu 59 253 81 833 

z toho:   

Zásoby 0 0 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 0 0 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  4 304 4 399 

Finančné účty  54 949 77 434 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie  412 440 

 

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 640 186 633 421 

Vlastné imanie  302 979 313 438 

z toho:   

Oceňovacie rozdiely  0 0 

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia  302 979 313 438 
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Záväzky 196 581 190 271 

z toho:   

Rezervy  800 800 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 202 1 133 

Dlhodobé záväzky 155 442 149 188 

Krátkodobé záväzky 31 162 30 175 

Bankové úvery a výpomoci 8 975 8 975 

Časové rozlíšenie 140 626 129 712 

 

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 428,58 428,58 0 

- nevyfakturované dodávky 3 656,80 3 656,80  

- zamestnancom 10 643,66 10 643,66 0 

- poisťovniam  6 490,04 6 490,04 0 

- daňovému úradu 1 515,75 1 515,75 0 

- krátkodobé rezervy 800,00 800,00 0 

- bankám - ŠFRB 147 306,86 147 306,86 0 

- SF 1 880,72 1 880,72 0 

- iné záväzky 19,92 19,92 0 

- ostatné záväzky 7 420,33 7 420,33 0 

- nevyčerpané prostriedky  1 132,91 1 132,91 0 

Záväzky spolu k 31.12.2021 181  295,57 181 295,57 0 

 

Stav úverov a výpomocí k 31.12.2021 

 
 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2021 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2021 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2021 

Rok 

splatnosti 

 
Prima  Banka, a.s. investičný 238 996     7 811       1 414 135 191 r. 2038 

       

 

 
 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru 

Ročná 

splátka 

istiny  

za rok 2020 

Ročná 

splátka 

úrokov  

za rok 2020 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2020 

Rok 
splatnosti 

 

Ministerstvo 

financií SR 

výkon  

samosprávnych 

funkcií z dôvodu 

kompenzácie 

výpadku DP FO 

8 975 0 0 8 975 2027 

 

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 pandemického ochorenia COVID-19 v sume 8 975 EUR, schválená 

obecným zastupiteľstvom dňa 21.10.2020 uznesením  č. 151/13/2020. 
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Finančná výpomoc je bezúročná so štvorročnou splatnosťou v rovnomerných ročných 

splátkach, pričom prvá splátka bude uhradená v roku 2024 a posledná do 31.10.2027. 

 

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií  
 

Obec Medveďov nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií. 

 

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým 

osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 
 

Obec v roku 2021 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2010 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 70 %, čo malo negatívny vplyv na fungovanie 

organizácií v neziskovom sektore.  

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky na ..... 

- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Športový klub futbalistov  3 300 3 300 0 

    

 

K 31.12.2021 bola vyúčtovaná dotácia, ktorá bola poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2010 

o dotáciách. 

 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti  

 
Obec v roku 2021  neprevádzkovala podnikateľskú činnosť.  

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a. zriadeným a založeným právnickým osobám 

b. ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom 

c. štátnemu rozpočtu 

d. štátnym fondom 

e. rozpočtom iných obcí 

f. 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. 
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a) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 
Poskytovateľ  

 

 

    

         

            - 1 - 

Účelové určenie grantu, 

transferu uviesť : školstvo, 

Regob, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

 

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

 

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

 

- 5 - 

MDV SR Príspevok na miestne komunikácie 23 23 0 

MV SR Evidencia obyvateľstva-REGOB 178 178 0 

MŠVVŠ SR Predškolská výchova detí nad 5 

rokov 

1 131 1 131 0 

MDV SR Stavebný úrad 698 698 0 

Okresný úrad, 

odbor ŽP 

Ochrana životného prostredia  53 53 0 

MV SR  Dotácia na register adries 18 18 0 

 MV SR Dotácia na vedenie materiálu CO 86 86 0 

MV SR  Dotácia na podporu DHZ 1 400 1 400 0 

Štatistický úrad SR Príspevok na SODB           2 989 2 628 361 

ÚPSVaR Na podporu nezamestnaných AČ 104 104 0 

TTSK Podpora určená na realiz. 

účelových projektov v rámci 

spoloč. kultúr. aktivít  

1600 1600 0 

ÚPSVaR Dotácia na stravu detí MŠ  712 440 272 

Úrad vlády SR  Letný tábor pre detí 1 000 1 000 0 

MV SR  Skríningové testovanie 

obyvateľov 

9 359 9 359 0 

Grant od nadácie 

„Rákóczi“ 

Na podporu činnosti MŠ 135 135 0 

Grant – Nadácia 

„Vzdelanie“  

Na podporu spoločenskej akcie 

pre seniorov 

500 500 0 

Implementačná 

agentúra  

Dotácia na opatrovateľskú službu  21 880 21 880 0 

MŠVVaŠ SR Projekt „Múdre hranie“  

poskytnuté pre MŠ 

500 - 500 

Rozdiel  42 366 41 233 1 133 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec  v roku 2021  neuzatvorila zmluvu so žiadnym fondom.    

 

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  
 

Obec v roku 2021 neprijala žiadnu dotáciu z inej obce a ani žiadnu neposkytla. 
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d)Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC  

 

 

12.  Hodnotenie plnenia programov obce   

 
Obec Medveďov v zmysle § 4, ods.5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. zostavila a predložila  

rozpočet  na roky 2022, 2023, 2024 bez programovej štruktúry,  ktoré bolo schválené 

Obecným zastupiteľstvom obce Medveďov dňa 08.12.2021 uznesením č. 227/19/2021. 

 

                                                                                                               

 

                                                                                                                       

                   

         Ing. Ladislav Kulacs v.r.   

          starosta obce 

 

 

V Medveďove dňa  25.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

 

 

 

13. Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k ZÚ 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 19  991,61 EUR. 

 

 

 


