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Záverečný účet Obce Ardovo za rok 2021
1. Rozpočet obce na rok 2021
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2021.
Obec v roku 2021 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 vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce bol zmenený 1x rozpočtovým opatrením č. 1/2021 ktoré bolo schválené OZ
29.12.2021 uznesením č. 18/2021.

Rozpočet obce k 31.12.2021 v eurách

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

70 727,13

Rozpočet
po zmenách
86 975,91

44 727,13
500
25 500

60 283,32
100
26 592,59

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

70 727,13

75 685,14

48 732,13
21 995
0

60 802,14
14 883
0

Rozpočet

Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 v EUR
Rozpočet na rok 2021
86 975,91

Skutočnosť k 31.12.2021
86 075,37

% plnenia
99%

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2021
52 551

Skutočnosť k 31.12.2021
51 672,26

% plnenia
98 %

Textová časť – bežné daňové príjmy:
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 40 251 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2021
poukázané prostriedky zo ŠR v sume 40 250,97 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 9 100 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021v sume 8 161,35 EUR, čo je 89%
plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 7 044,15 EUR, dane zo stavieb boli v sume 1 117,20
EUR a dane z bytov nie sú. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 8 161,35EUR. K 31.12.2021
obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 631,36 EUR.
c) Daň za psa z rozpočtovaných 205 EUR bola skutočnosť 205 Eur
d) Daň za užívanie verejného priestranstva z rozpočtovaných 30 EUR bola skutočnosť 0 Eur
e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad z rozpočtovaných 2 965 EUR bola
skutočnosť 3 054,94 Eur
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Textová časť – bežné nedaňové príjmy:
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 120 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 6 EUR, čo je 0,5 % .
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 476 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 768,20 EUR čo je 161%
plnenie.
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2021
7 136,32

Skutočnosť k 31.12.2021
7 136,32

% plnenia
100%

Textová časť – bežné ostatné príjmy:
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č. Poskytovateľ
Suma v EUR Účel
1.
ÚPSVaR
727,55 € Aktivačná činnosť § 52
2.
Zo ŠR
78,19 € Úsek hlásenia obyvateľov
3.
SÚ SR
2 192,13 € SOBD- sčítanie obyvateľov
4.
Zo ŠR
15,96 € Recyklačný fond
5.
ÚPSVaR
4 122,49 € Cesta na trh práce § 54
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
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4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2021
100

Skutočnosť k 31.12.2021
100

% plnenia
100%

Textová časť – kapitálové príjmy:
a) Príjem z predaja kapitálových aktív :
Obec v roku 2021 nemala príjem z predaja kapitálových aktív.
b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
Obec v roku 2021 nemala príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív.

c) Granty a transfery
Obec v roku 2021 mala príjem v celkovej výške 100 EUR od FO na rekonštrukciu cintorína.

5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2021
26 592,59

Skutočnosť k 31.12.2021
26 392,59

% plnenia
99 %

Textová časť – príjmové finančné operácie:
Obec v roku 2021 mala prevod financií z rezervného fondu obce v celkovej výške 26 092,59 EUR
a dostala grand od PO v celkovej výške 300 EUR.
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 v EUR
Rozpočet na rok 2021
75 685,14

Skutočnosť k 31.12.2021
68 196,16

% plnenia
90%

Skutočnosť k 31.12.2021
53 353,41

% plnenia
88%

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2021
60 802,14

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Ekonomická oblasť
Bývanie a občianska vybavenosť
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Zdravotníctvo
Ochrana ŽP
Spolu

Rozpočet
46 942,94 €
1200 €
5 040,80 €
2 610 €
1 208,40 €
3800 €

Skutočnosť
40 444,67 €
1 143 €
5 284,31 €
2 298,53 €
652,6 €
3 530,30 €

% plnenia
96 %
95%
45 %
88 %
4%
93%

60 802,14 €

53 353,41 €

88%

Textová časť – bežné výdavky:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 28 307,03 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 25 148,04 EUR, čo
je 88% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, aktivačných pracovníkov.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 8 956,17 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.20121 v sume 8 760,58 EUR, čo je
97% čerpanie.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 22 098,98 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 18 133,46 EUR čo
je 82 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky 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 1 439,96 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 1 311,33 EUR, čo
predstavuje 91% čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
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2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2021
14 883

Skutočnosť k 31.12.2021
14 842,75

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Ochrana životného prostredia
Ekonomická oblasť
Bývanie a občianska vybavenosť
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Spolu

rozpočet
40 €
3843 €
11 000 €
14 883 €

% plnenia
99,7 %

skutočnosť
38,40 €

% plnenia
96 %

3842,47 €
10 961,88 €
14 842,75 €

99,9%
99,76%
99,7 %

Textová časť – kapitálové výdavky :
a) Výdavky verejnej správy
Ide o nasledovné investičné akcie :
-rekonštrukcia oplotenia cintorína
- asfaltovanie cesty od máteovho domu po detské ihrisko

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2021
0

Skutočnosť k 31.12.2021
0

% plnenia
0%

Textová časť – výdavkové finančné operácie

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2021
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Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

59 582,78
59 582,78

53 353,41
53 353,41

Prebytok bežného rozpočtu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

6 229,37
100
100

14 842,75
14 842,75

Schodok kapitálového rozpočtu
Kapitálový rozpočet

- 14 742,75

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-8 513,38

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

- 8 513,38
26 392,59
0
26 392,59
86 075,37
68 196,16
17 879,21
0
17 879,21 €

Schodok rozpočtu v sume 8 513,38 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, bol v rozpočtovom roku 2021 vysporiadaný :
- z finančných operácií 8 513,38 EU
Zostatok finančných operácií v sume 26 392,59 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 8 513,38 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 17 879,21 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu 17 879,21 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške
17 879,21 EUR.
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5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2021
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- nákup osobného motorového vozidla
- rekonštrukcia oplotenia cintorína
- asfaltovanie cesty
- nákup archivačných skríň
-nákup veľkokapacitných kontajnerov
- rekonštrukcia strechy soc. zariadenia
- materiál v súvislosti s COID-19
- nákup tlačiarne
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
26 092,59

17 156,81
700
11 077,69
3078
547,20
481,20
283,27
799,65
189,80
8 935,78

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021 v EUR
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2021

KZ k 31.12.2021

Majetok spolu

165 099,87

138 519,86

Neobežný majetok spolu

137 651,34

117 204,35

Dlhodobý hmotný majetok

113 256,69

92 809,70

Dlhodobý finančný majetok

24 394,65

24 394,65

Obežný majetok spolu

27 448,53

21 315,51

0

0

364,14

98,50

0

0

991,80

3949,61

26 092,59

17 267,40

0

0

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

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
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PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2021

KZ k 31.12.2021

Vlastné imanie a záväzky spolu

165 099,87

138 519,86

Vlastné imanie

137 808,11

122 805,10

137 808,11

122 805,10

8 169,76

9 714,76

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé záväzky

0

50,36

6 033,76

7 528,40

Bankové úvery a výpomoci

2 136

2 136

Časové rozlíšenie

19 122

6 000

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy

Krátkodobé záväzky

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
Obec k 31.12.2021 eviduje tieto záväzky:
- voči zamestnancom

2 747,33

EUR

1 582,03

EUR

-

voči orgánom sociálneho a zdravotného poistenia

-

voči daňovému úradu

392,04 EUR

-

voči dodávateľom

2 806

-

iné záväzky (zrážka zo mzdy zamestnanca ex. úradu)

50,36

EUR
EUR
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8. 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 právnickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo
verejnoprospešný účel.

9. 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 štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

-1-

ÚPSVaR
ÚPSVaR
ŠR
ŠR
ŠÚ SR

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Aktivačná činnosť § 52
Cesta na trh práce § 54
Úsek hlásenia obyvateľov
Recyklačný fond
SOBD- sčítanie obyvateľov

727,55
4 122,49
78,19
15,96
2 192,13

-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4727,55
4 122,49
78,19
15,96

2 192,13

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-50,00
0,00
0,00
0,00
620

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

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu s inými obcami

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
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13. Návrh uznesenia:
a) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2021.
b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prebytok v sume 17 879,21 €, zisteného 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, z bežného rozpočtu.
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