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

Hospodárenie  obce  sa  riadilo  rozpočtovým  provizóriom  až  do  schváleného 
rozpočtu na rok 2021. 

1. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 03.03.2021, uznesením 
č.3/XV/03032021.
Zmena  rozpočtu  rozpočtovým  opatrením  č.1/2021  bolo  schválené  Obecným 

zastupiteľstvom  dňa  07.06.2021,  uznesením  č.9/XVI/07062021  rozpočtovým  opatrením 
č.2/2021  bolo  schválené  Obecným  zastupiteľstvom  dňa  13.12.2021,uznesením 
č.3/XVIII/13122021.     

Rozpočet obce k 31.12.2021

Schválený 
rozpočet 

Schválený 
rozpočet 

po poslednej 
zmene

Skutočnosť

Príjmy celkom 84.281 84.281 85.974,11
z toho :
Bežné príjmy 67.477 67.477 69.169,81
Kapitálové príjmy 0 0 0     

Príjmové finančné operácie 16.804 16.804 16.804,30
Výdavky celkom 77.188 77.188 61.555,23
z toho :
Bežné výdavky 67.456 67.456 56.063,23
Kapitálové výdavky 6.300 6.300 2.060,00
Výdavkové finančné operácie 3.432 3.432 3.432,000

Rozpočet  obce 7.093 7.093 24.418,88

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Schválený rozpočet na 
rok 2021 po poslednej 

zmene

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia

84.281 85.974,11 102
Z rozpočtovaných  celkových  príjmov  84.281  EUR  bol  skutočný  príjem  k 31.12.2021 
v sume 85.974,11 EUR, čo predstavuje 102 % plnenie.
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1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na 
rok 2021 po poslednej 

zmene

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia

67.477 69.169,81 102,50
Z rozpočtovaných bežných príjmov 67.477 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 
69.169,81 EUR, čo predstavuje  102,50 % plnenie.  

a) daňové príjmy 
Schválený rozpočet na 
rok 2021 po poslednej 

zmene

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia

61.172 63.369,31 103,59
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 
Z predpokladanej  finančnej  čiastky  v sume  42.790  EUR  z výnosu  dane  z príjmov  boli 
k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 45.215,37 EUR, čo predstavuje 
plnenie na 105,66 %.

Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 17.920 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 17.699,41 EUR, čo 
je 98,76 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 16.799,70 EUR, dane zo stavieb 
boli  v sume  899,71  EUR.  Za  rozpočtový  rok  bolo  zinkasovaných  17.692,46  EUR,  za 
nedoplatky z minulých rokov 6,95 EUR.  Odpísané bolo  195,45 EUR K 31.12.2021 obec 
eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume  150,36 EUR.

Daň za psa
Z rozpočtovaných  350  EUR,  bol  skutočný  príjem  k 31.12.2021  v sume  343  EUR.  Obec 
neeviduje pohľadávky na dani za psa.

Daň z úhrad za dobývací priestor
Z rozpočtovaných 112,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 111,53 EUR.

b) nedaňové príjmy: 

Schválený rozpočet na 
rok 2021 po poslednej 

zmene

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia

3.332              3.457,35 103,76

Daň za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 1.900 EUR príjmy dane za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 
boli  v sume  1.677,85  EUR.  Za  rozpočtový  rok  bolo  zinkasovaných  1.665,85  EUR,za 
nedoplatky z minulých rokov 12 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani za 
komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 36,00 EUR.

4



Záverečný účet Obce Meliata za rok 2021

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 125,44 EUR, čo je 
41,81 % plnenie.  Uvedený príjem predstavuje   príjem z prenajatých pozemkov v sume 
102,16 EUR príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 13,28 EUR a príjmy 
z prenajatých strojov,prístrojov a zariadení v sume 10,- EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky – správne poplatky, miestny rozhlas, kopírovacie služby. 
Z rozpočtovaných 1.092 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1.354,06 EUR, čo je 
123,99 % plnenie. 

Vrátené prostriedky od ostatných subjektov VS,príjmy z dobropisov a iné
Vrátené prostriedky od ostatných subjektov VS,príjmy z dobropisov a iné
Z rozpočtovaných 40 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 300 EUR.

c) iné nedaňové príjmy: 
Schválený rozpočet na 
rok 2021 po poslednej 

zmene

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia

0 0 0 

d) Prijaté granty a transfery
Schválený rozpočet na 
rok 2021 po poslednej 

zmene

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia

2.973 2.343,15 78,81
Z rozpočtovaných grantov a transferov 2.973 EUR bol skutočný príjem vo výške 2.343,15 
EUR, čo predstavuje78,81 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel
Ministerstvo vnútra 65,01 Register obyvateľov
OÚ-odbor star.o živ.prostredie 19,31 Prenesený výkon št.správy
Ministerstvo vnútra 30,80 Register adries
ŠÚSR 2.228,03 Transfer SODB

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. Podrobnejší 
rozpis čerpania grantov v bode 11 písm. b Záverečného účtu.

2. Kapitálové príjmy: 
Schválený rozpočet na 
rok 2021 po poslednej 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia
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zmene
0 0 0

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0 EUR, 
čo predstavuje 0  plnenie.

3. Príjmové finančné operácie: 
Schválený rozpočet na 
rok 2021 po poslednej 

zmene

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia

16.804 16.804,30 100,00
Z rozpočtovaných  finančných  príjmov  16.804  EUR  bol  skutočný  príjem  k 31.12.2021 
v sume 16.804,30 EUR, čo predstavuje  100,00 % plnenie. 

Tvorba soc. fondu za rok 2021
Počiatočný stav Tvorba Čerpanie Konečný stav

263,63 264,43 300 228,06

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021

Schválený rozpočet na 
rok 2021 po poslednej 

zmene

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania

77.188 61.555,23 79,74
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 77.188 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 
v sume 61.555,23 EUR, čo predstavuje  79,74% čerpanie. 

1. Bežné výdavky 
Schválený rozpočet na 
rok 2021 po poslednej 

zmene

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania

67.456 56.063,23 83,11
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 67.456 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 
v sume 56.063,23 EUR, čo predstavuje 83,11 % čerpanie.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí: 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 29.700 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 27.449,05 EUR, 
čo je 92,42 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, starostu.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných  12.635 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 10.554,59 EUR, 
čo je 83,53 % čerpanie. 
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Tovary a služby
Z rozpočtovaných 23.872 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 17.675,59 EUR, 
čo  je  74,04  %  čerpanie.  Ide  o prevádzkové  výdavky  všetkých  zariadení  OcÚ,  ako  sú 
cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za 
nájom a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 949 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 213,52 EUR, čo 
predstavuje 22,49 % čerpanie.
Splácanie  úrokov  a ostatné  platby  súvisiace  s úvermi,  pôžičkami  a návratnými 
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 300 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 170,48 EUR, čo 
predstavuje 56,82 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :
Schválený rozpočet na 
rok 2021 po poslednej 

zmene

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania

6.300                  2.060 32,69
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 6.300 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 
v sume 2.060 EUR, čo predstavuje  32,69% čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: 

Nákup pozemku škôlka
Z rozpočtovaných  6.300  EUR  bolo  skutočne  vyčerpané  k 31.12.2021  v sume  2 060  EUR,  čo 
predstavuje 32,69 % čerpanie. 

3) Výdavkové finančné operácie :
Schválený rozpočet na 
rok 2021 po poslednej 

zmene

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania

3.432                       3.432 100

4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2021

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR

Bežné  príjmy spolu 69.169,81
Bežné výdavky spolu 56.063,23
Bežný rozpočet 13.106,58
Kapitálové  príjmy spolu 0
Kapitálové  výdavky spolu 2.060
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Kapitálový rozpočet -2.060
Prebytok bežného a kapitálového 
rozpočtu

11.046,58

Úprava prebytku rozpočtu/Soc.fond/ 228,06
Upravený prebytok bežného 
a kapitálového rozpočtu

10 818,52

Príjmy z finančných operácií 16.804,30
Výdavky z finančných operácií 3.432,00
Rozdiel finančných operácií 13.372,30

PRÍJMY SPOLU  85.974,11
VÝDAVKY SPOLU 61.555,23
Hospodárenie obce 24 418,88
Vylúčenie z prebytku/Sociálny fond/ 228,06
Upravené hospodárenie obce 24 190,82

Prebytok rozpočtu v sume 11 046,58 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 z.n.p. je základom pre tvorbu finančných fondov. Prebytok  rozpočtu v sume 
11.046,58 EUR navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

Zostatok finančných operácií  v sume 13 372,30 EUR  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 upravený o : 

nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom
fonde  v sume  228,06 EUR, navrhujema použiť na:

tvorbu rezervného fondu v sume: 13 144,24 EUR 

Na základe uvedených skutočností  navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 
24 190,82 EUR.

5. Tvorba a     použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)   
a     sociálneho fondu  

Rezervný fond
Rezervný fond Suma v EUR
ZS k 1.1.2021 0
Tvorba za uplynulý rok 2.060

Čerpanie   2.060
KZ k 31.12.2021 0
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Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond Suma v EUR
ZS k 1.1.2021 263,63
Tvorba 264,43
Čerpanie   Fa č.202103644  pokl.bl.č.158 zo dňa 
07.12.2021  nákup TESCO poukážok pre 
zamestnancov OcÚ.

300,00

KZ k 31.12.2021 228,06

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 291.550,27 296.556,67
Neobežný majetok spolu
z toho :

273.855,52 271.420,83

Dlhodobý hmotný majetok
z toho:

273.855,52 271.420,83

- Pozemky 67.541,60 69.601,60
- Stavby 202.633,53 197.242,98
- Stroje prístroje 0,00 626,50
- Dopravné prostriedky 0,00 0,00
- DDHM 1.125,39 1.394,75
- Obstaranie DHM 2.555,00 2.555,00

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00
Dlhodobý finančný majetok 0,00 0,00
Obežný majetok spolu
z toho :

17.245,56 24.655,42

Zásoby 0,00 0,00
Zúčtovanie medzi subjektmi VS 0,00 0,00
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00
Krátkodobé pohľadávky 351,26 236,54
Finančné účty 16.894,30 24.418,88
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00
Poskytnuté  návratné  fin.  výpomoci 
krát.

0,00 0,00

Časové rozlíšenie 449,19 480,42
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Majetok   „NC“

                                           stav k 1.1.2021             prírastok           úbytok     zostatok k 31. 12.2021
Pozemky                              67.541,60                      2.060                                              69.601,60
Budovy                               157.479,09                                                                          157.479,09
Stavby                                   90.604,13                                                                            90.604,13
Inventár                                  5.770,74                         751,79           1.100,92                  5.421,61   
Dopravné prostriedky         1.697,04                                                                               1.697,04          
DDHM                                 14.379,21                          772,33           1.759,58               13.391,96  
042                                           2.555                           3.584,12            3.584,12                 2.555                 

S P O L U :                        340.026,81                        7.168,24            6.444,62             340.750,43

Pozemok- prírastok v sume 2.060 € nákup pozemku – škôlka
Inventár-prírastok v sume 751,79 € kúpený počítač SODB
DDHM-prírastok v sume 224,13 € kúpená pultová mraznička
DDHM-prírastok v sume 257,50 € kúpený PVC gumolit
DDHM-prírastok v sume 119,80 € kúpená kanc.stolička SODB
DDHM-prírastok v sume 170,90 € kúpený konvertor

042-prírastok v sume 2.060 € nákup pozemku = škôlka
042-prírastok v sume 751,79 € kúpený počítač SODB
042-prírastok v sume 224,13 € kúpená pultová mraznička
042-prírastok v sume 257,50 € kúpený PVC gumolit
042-prírastok v sume 119,80 € kúpená kanc.stolička SODB
042-prírastok v sume 170,90 € kúpený konvertor

042-úbytok v sume 2.060 € nákup pozemku = škôlka
042-úbytok v sume 751,79 € kúpený počítač SODB
042-úbytok v sume 224,13  € kúpená pultová mraznička
042-úbytok v sume 257,50 € kúpený PVC gumolit
042-úbytok v sume 119,80 € kúpená kanc.stolička SODB
042-úbytok v sume 170,90 € kúpený konvertor

Na účtoch obce v EUR :
bankové účty (vo forme IBAN): k 1. 1. 2021 k 31. 12. 2021
 obec:

~ SK63 0200 0000 0000 2482 8582                    16.493,33                    22.737,02
      -=    SK66 0900 0000 0051 7367 3847                            72,89                      1.282,41

SPOLU BANKOVÉ ÚČTY k 31. 12. 2021  24.019,43 
POKLADNICA k 31. 12. 2021                          399,45
Peňažné prostriedky celkom k 31. 12. 2021                                                  24.418,88EUR
Ceniny k 31.12.2021                                                                                         0,00
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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

291.550,27 296.556,67

Vlastné imanie 
z toho : 129.737,93 142.075,82

Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00
Fondy 0,00 0,00
Výsledok hospodárenia 129.737,93 142.075,82
Záväzky
z toho : 30.809,76 27.304,43

Rezervy 0,00 0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0
Dlhodobé záväzky 263,63 228,06
Krátkodobé záväzky 4.001,13 3.963,37
Bankové úvery a výpomoci 26.545,00 23.113,00
Časové rozlíšenie 131.002,58 127.176,42

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

Stav záväzkov k 31.12.2021
Druh záväzku Záväzky celkom 

k 31.12.2021v EUR
z toho v  lehote 

splatnosti 
z toho po lehote 

splatnosti

Druh záväzkov voči: 
- dodávateľom 0,00 0,00 0,00
- zamestnancom 2076,75 2076,75 0,00
- poisťovniam 1467,55 1467,55 0,00
- daňovému úradu 344,38 344,38 0,00
- Iní záväzky 74,69 74,69 0,00
- bankám 23 113,00 23 113,00 0,00
- štátnym fondom 0,00 0,00 0,00
- ostatné záväzky zo soc.fondu 228,06 228,06 0,00

Záväzky spolu k 31.12.2021 27 304,43 27 304,43 0,00

Stav úverov 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

Slov.sporiteľňa Asfaltovanie 24 000,00 3.432,00 170,48 20 568,00 2027
MF SR NFV 2 545,00 2 545,00 2027

Obec  uzatvorila  v roku  2020  Zmluvu  o úvere  na  asfaltovanie  miestnej  komunikácie.  Úver  je 
dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2028, splátky istiny a úrokov sú mesačné.
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8. Hospodárenie príspevkových organizácií 
Obec 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  neposkytla  dotácie  právnickým  osobám,  fyzickým  osobám  - 
podnikateľom  na  podporu  všeobecne  prospešných  služieb,   na  všeobecne  prospešný 
alebo verejnoprospešný účel. 

10. Podnikateľská činnosť  
Obec nevykoná 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 rozpočtu, ďalej usporiadať finančné 
vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
a) Zriadeným a     založeným právnickým osobám  
Obec nemá riadenú ani založenú právnickú osobu.

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 -

Min. 
vnútra

Register obyvateľov 65,01 65,01 0,00

OÚ-
odb.živ.pr.

Prenesený výkon štátnej 
správy

19,31 19,31 0,00

Min.vnútr
a

Register adries 30,80 30,80 0,00

ŠÚSR
Transfer SODB

2.228,03 2.228,03 0,00
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c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom  
Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí   
Obec Suma poskytnutých 

finančných 
prostriedkov

Suma skutočne 
použitých 
finančných 

prostriedkov  

Rozdiel 

Spoločná úradovňa 
Plešivec

                0              0               0,00

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC  
Obec nečerpala ani neposkytla finančné  prostriedky do VÚC.
12. Návrh uznesenia:

1. Obecné  zastupiteľstvo  berie  na  vedomie  správu  hlavného  kontrolóra  k návrhu 
Záverečného účtu za rok 2021.

2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie na 
rok 2021  bez výhrad.

3.   Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tvorbu sociálneho fondu na rok 2021

Vypracovala: Mária Šeďová                                                
Predkladá: Mária Šeďová
V Meliate, dňa   03.05 2022

..............................................
Csaba Husaník

                                                                                                                starosta obce

Prílohy:
1. Plnenie rozpočtu r. 2021 k záverečnému účtu
2. FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch,výdavkoch a finančných operáciách k 31. 12. 

2021
3. FIN 3-04 Finančný výkaz o finančných aktívach podľa sektorov k 31.12.2021
4. FIN4-04 Finančný výkaz o finančných pasívach podľa sektorov k 31.12.2021
5. FIN  5-04  Finančný  výkaz  o  dlhových  nástrojoch  a  vybraných  záväzkoch  k 

31.12.2021
6. FIN 6-04 Finančný výkaz o bankových účtoch a záväzkov obcí,vyšších územných 

celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií k 31.12.2021
7. Súvaha Úč ROPO  SFOV 1-01 k 31. 12. 2021
8. Výkaz ziskov a strát Úč ROPO  SFOV 2-01 k 31. 12. 2021
9. Poznámky k účtovej závierke
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