OBEC BODZIANSKE LÚKY

Záverečný účet obce Bodzianske Lúky
za rok 2021

Bodzianske Lúky, máj 2022
Ing. Aradi Monika
Starostka obce
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1. Rozpočet obce na rok 2021
Po skončení rozpočtového roka spracuje obec údaje o svojom rozpočtovom
hospodárení do záverečného účtu v zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových

pravidlách

územnej

samosprávy

a o zmene

a doplnení

niektorých zákonov. Pred spracovaním záverečného účtu musí obec finančne
usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám a k fyzickým osobám, ktorým poskytli
prostriedky

svojho

rozpočtu,

k štátnemu

rozpočtu,

štátnym

fondom,

rozpočtom iných obcí a rozpočtom vyšších územných celkov.
Návrh záverečného účtu prerokuje obecné zastupiteľstvo najneskôr do šiestich
mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. V zmysle ustanovenia § 9 ods. 2
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
najmenej

15 dní pred schválením záverečného účtu má obec povinnosť

zverejniť záverečný účet obyvateľom obce na verejnú diskusiu v mieste
obvyklým spôsobom. Obec Bodzianske Lúky zverejňuje návrh záverečného
účtu vyvesením na úradnej tabuli obce a na webovom sídle.
Zákon o obecnom zriadení v § 18 f ods. 1 písm. c) ukladá hlavnému
kontrolórovi obce povinnosť vypracovať odborné stanovisko k návrhu
záverečného

účtu

pred

jeho

schválením

a prerokovať

v obecnom

zastupiteľstve. Prerokovanie záverečného účtu obce sa uzatvára s výrokom :
➢ celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad,
➢ celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami.
V prípade, ak sa celoročné hospodárenie schvaľuje s výhradami, obecné
zastupiteľstvo má povinnosť prijať opatrenia pre nápravu nedostatkov.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce
na rok

2021. Obec na rok 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 v členení:

Príjmy

Výdavky

Bežný rozpočet

67420 €

66820 €

Kapitálový rozpočet

0

600 €

Finančné operácie

0

0

spolu

67420 €

67420 €

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom na dňa 15. decembra 2020
uznesením č. 4/2020 bod. A odsek 2.

Rozpočet v €
Príjmy celkom
z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Výdavky celkom
z toho:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Výsledok rozpočtového
hospodárenia

Rozpočet po
zmenách
120296,9

Skutočnosť v
€
119124,33

67420

98846,9
0
21450
120296,9

97674,33
0
21450
117854,56

66820
600
0

87874,9
32422
0

86032,56
31822
0
1269,77

67420
67420
0

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 v €
Rozpočet na rok 2021 po
posl.zmene
120296,9

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenie

119124,33

99,03

Skutočnosť k 31.12.2021
77924

% plnenie
118

1) Bežné príjmy
Bežný rozpočet na rok 2021
66065

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 37000,- € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2021 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 45337,01 €, čo predstavuje plnenie na
122,53 %.

b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 22550,- € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 22338,14 €, čo je 99,06
% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 19620,4 €, dane zo stavieb boli vo výške
2717,74 €.
K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 1046,98 €,
c) Dane za špecifické služby
Z rozpočtovaných 4410 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 3996,28 €, čo je 90,62 %
plnenie. Príjmy dane za psa boli vo výške 185 € a poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad boli vo výške 3791,28 €
K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky týchto daniach vo výške 737,61 €
2) Bežné príjmy- nedaňové príjmy (200)
Rozpočet na rok 2021
3460

Skutočnosť k 31.12.2021
6978

% plnenie
201,67

a) Príjmy z vlastníctva (212)
Z rozpočtovaných 2960 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 5766,21 €, čo je
194,8 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 3569,21 €a
príjem z prenajatých pozemkov vo výške 2197 €.
b) Administratívne poplatky (221)
Administratívne poplatky – ostatné poplatky (správne): Z rozpočtovaných 150,-€ bol skutočný
príjem k 31.12.2021 vo výške 776,94 €, čo je 517,96 % plnenie. Príjem tvoria príjmy zo
správnych poplatkov
c) Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb (223)
c) Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb (223)
Z rozpočtovaných 350 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 173,90 €, čo je 49,68 %
plnenie. Významnú čiastku tvorí cintorínsky poplatok a vyhlásenie v miestnom rozhlase.
d) Príjem z dobropisov (292)
Obec v roku 2020 mala preplatok na elektrickej energii, príjem tvorí 158,48 EUR k 31.12.2021

3 ) Granty a transfery
Obec prijala nasledovné granty a transfery(311,312):
Obec prijala v roku 2021 tuzemské bežné transfery vo výške 20212,90 € z čoho 1088 €
obec dostala ešte v roku 2020 na sčítanie obyvateľov, ale vyčerpané boli len v roku 2021.
Ostatné dotácie boli vyčerpané a použité na stanovený účel.

Prijaté transfery sú zobrazené v nasledovnej tabuľke:
poskytovateľ
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Sponzorské
Ministerstvo vnútra SR
Štatistický úrad SR
Ministerstvo ŽP
spolu

Suma v €
21,20
62,04
719,50
16715
3306,53
18,43
20842,70

účel
Register adries
Príspevok na Regob
Tradičné zručnosti
Covid 19
Sčítanie obyvateľov
Ochrana ŽP

Skutočnosť k 31.12.2021
0

% plnenie
0

4) Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2021
0

Obec v roku 2021 nemala kapitálový príjem
5) Príjmové finančné operácie
Rozpočet na rok 2021
21450,-

Skutočnosť k 31.12.2021
21450,

% plnenie
100

V roku 2021 bola oprava plotu cintorína, chodníka a pomníka padlých, kde väčšina
príjmov bola hradená z rezervného fondu obce a prostriedkov z prebytku
predchádzajúcich rokov

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2021 v €
Upravený rozpočet na rok
2021
120296,90

Funkčná klasifikácia
0111- správa úradu
0112- finančné a rozpočtové
záležitosti
0220- civilná ochrana
0443- výstavba
0510- nakladanie s odpadmi

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenie

117854,56

97,9

Rozpočet
(upravený
bežný.)
93910,94
950

skutočnosť

Plnenie v
%

92159,48
921,73

98,13
97,02

14355,64
150
4478,35

14355,64
148,71
4253,46

100
99,14
94,97

0620- rozvoj obcí
0640- verejné osvetlenie
0820- kultúrne služby
0830-vysielacie a vydavateľské
služby
0840- náboženské a iné služby
Spolu

1110
2400
1691,97
60

1102,11
2144,84
1658,45
38,4

99,29
89,37
98,01
64

1190
120296,9

1071,74
117854,56

90

1) Bežné výdavky
Upravený rozpočet
87874,9

skutočnosť
86032,56

% plnenie
97,9

a) Mzdy a ostatné osobné vyrovnania
Z pôvodne rozpočtovaných 30260 € skutočne čerpané 30163,11 €, čo je plnenie na
99,68 %. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov preneseného výkonu štátnej
správy a obecného úradu
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z pôvodne rozpočtovaných 10926 € bolo k 31.12.2021 skutočne čerpané 10809,79 €,
čo je plnenie na 98,93 %. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd všetkých
zamestnancov obce.
c) Tovary a služby
Z pôvodne rozpočtovaných 45068,9 € bolo k 31.12.2021 skutočne čerpané 43502,58
€, čo je plnenie 96,52 %. Ide o prevádzkové výdavky obce, ako sú cestovné náhrady,
energie, materiál, dopravné, opravy a údržba, nájomné, služby
d) Bežné transfery
Z pôvodne rozpočtovaných 1000 € bolo k 31.12.2021 skutočne bolo čerpané 1402,59
€, čo je 140,25 % plnenie. Jedná sa o výdavky na členské príspevky a príspevok
združeniam a jednotlivcom.
e) Úroky
Obec z pôvodne plánovaných 950 EUR k 31.12.2021 skutočne čerpala 921,7, EUR na
splatenie úrokov čo je 97,02 %.
2) Kapitálové výdavky k 31.12.2021
3)
Schválený
rozpočet v €
600,-

Upravený rozpočet
v€
32422,-

Skutočnosť v €
31822,-

Plnenie rozpočtu v
%
98,15

Obec v roku 2021 kapitálový výdavok použila na oplotenie cintorína, na chodník
a pomník padlých v II. Svetovej vojne.
4) Výdavkové finančné operácie
Schválený
Upravený rozpočet
rozpočet v €
v€
0
0

Skutočnosť v €
0

Plnenie rozpočtu v
%
0

V roku 2021 neboli výdavkové finančné operácie.

4. Hodnotenie plnenia programov obce
V roku 2021 nebol zostavený programový rozpočet obce.

5. Výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2021 finančné
usporiadanie roka
Z rezervného fondu obec čerpala finančé prostriedky vo výške 21450, Eur. Výsledok
rozpočtovného hospodárenia podľa § 10 ods. 3) písm. a, b, c zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy je schodok vo výške 20180,23 Eur, ktorý sa skladá
z nasledovných častí:
- čerpanie rezervného fondu vo výške 20362,- Eur
- čerpanie dotácie poskytnutého v predchádzajúcom roku vo výške 1088,- Eur
- výsledok hospodárenia z príjmov bežného roku, ktorým je zisk vo výške 1269,77 Eur.
Výnosy- účtovný trieda 6 spolu
246026,30 €
Náklady- účtovná triedy 5 spolu
98558,59 €
Účtovný hospodársky výsledok obce je zisk vo výške 147467,41 €, ktorý bude vedený na
účte 428- výsledok hospodárenia minulých rokov.

6. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
V roku 2021 prírastok rezervného fondu 1269,77 €
Sociálny fond
Prírastok sociálneho fondu je 271,47 € a úbytok sociálneho fondu v roku 2021 je 290 €.

7. Finančné usporiadanie vzťahov
Obec Bodzianske Lúky nemá založenú rozpočtovú organizáciu.
Obec Bodzianske Lúky nemá založenú príspevkovú organizáciu.
Obec Bodzianske Lúky nemá založenú obchodnú spoločnosť.
Obec poskytla transfer mestu Kolárovo vo výške 148,71 € pre Spoločný obecný úrad
v Kolárove.

8. Bilancia aktív a pasív
Aktíva v €
názov
Neobežný majetok
Obežný majetok
Časové rozlíšenie

Stav k 1.1.2021
567489,94
93513,81
0

Stav k 31.12.2021
729153,11
73387,22
0

Aktíva spolu
Pasíva v €
Názov
Vlastné imanie
Záväzky
Časové rozlíšenie pasív
Pasíva spolu

661003,75

802724,23

Stav k 1.1.2021
517539,80
9509,7
133954,25
661003,75

Stav k 31.12.2021
665007,09
8795,89
128921,25
802724,23

Podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva obec prepočítala hodnotu pozemkov
v majetku obecného úradu podľa hodnôt zákona o miestnych daniach č. 582/2004 z. z.
Vstupná cena spolu po precenení je 430400,25 EUR. Do účtovníctva bola zaúčtovaná
nesprávna suma vo výške 288258,15 EUR, rozdiel bol zaúčtovaný v 12/2021.

9. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
Obec má záväzok, návratnú finančnú výpomoc vo výške 2351 EUR.
V účtovných knihách sa vykazujú daňové pohľadávky vo výške 3029,36 € a nedaňové
pohľadávky vo výške 1536,41 €.
Záväzky z neuhradených faktúr od dodávateľov sú vo výške 1645,64 €.
Stav bežného účtu k 31.12.2021 je vo výške 68240,21 €, ktorý stav súhlasí aj so stavom
vo výpise bankového účtu. Stav hotovosti v pokladni je 972,37 €.

10. Návrh uznesení
A. Berie na vedomie
1. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2021
B. Schvaľuje
1. Záverečný účet obce Bodzianske Lúky za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez
výhrad.
2. Tvorbu rezervného fondu vo výške 1269,77 EUR.
Vypracovala: Ing. Aradi Monika
Bodzianske Lúky, 2.5.2022
Ing. Aradi Monika
Starostka

