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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 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 schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2020 uznesením č 88/8/2020
Rozpočet bol zmenený štrnásťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 17.6.2021 uznesením č.53/4/2021
- druhá zmena schválená dňa 17.6.2021 uznesením č.54/4/2021
- tretia zmena dotačná zobratá na vedomie OZ dňa 17.6.2021 uznesením č.55/4/2021
- štvrtá zmena schválená dňa 17.6.2021 uznesením č.56/4/2021
- piata zmena schválená rozpočtovým opatrením 5/2021 starostu obce dňa 21.6.2021
na vedomie OZ 16.9.2021 uznesenie 70/5/2021
- šiesta zmena dotačná na vedomie OZ dňa 16.9.2021 uznesenie 71/5/2021
- siedma zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 7/2021 zamestnancom obce 2.8.2021
na vedomie OZ 16.9.2021 uznesenie č. 72/5/2021
- ôsma zmena schválená dňa 16.9.2021 uznesením č. 73/5/2021
- deviata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 9/2021 zamestnancom obce dňa 22.9.2021
na vedomie OZ 28.10.2021 uznesením č. 91/6/2021
- desiata zmena schválená RO 10/2021 starostu obce 30.9.2021 na vedomie OZ 28.10.2021
uznesením č. 92/6/2021
- jedenásta zmena schválená 28.10.2021 uznesením č. 93/6/2021
- dvanásta zmena vykonaná dotačným rozpočtovým opatrením č. 12/2021 zamestnancom obce
30.11.2021, na vedomie OZ dňa 16.12.2021 uznesením č. 123/10/2021
- trinásta zmena schválená dňa 16.12.2021 uznesením č. 124/10/2021
- štrnásta zmena vykonaná dotačným rozpočtovým opatrením č. 14/2021 zamestnancom obce
dňa 31.12.2021, na vedomie OZ dňa 3.2.2022 uznesením č. 6/1/2022
Rozpočet obce k 31.12.2021

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové
hospodárenie obce

Schválený rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2021

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

2 464 813

1 713 623

1 673 312,35

97,65

1 163 054
1 301 759
0
2 464 813

1 102 764
572 850
38 009

1 088 024,41
480 290,104 997,94
1 559 106,40

98,66
83,84

1 163 054
1 285 499
16 260

1 118 735
578 328
16 560

1 045 529,76
391 441,61
122 135,03

93,46
67,69

114 205,95
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

2 464 813

1 713 623

1 673 312,35

97,65

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 713 623,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume .
..1 673 312,35 EUR, čo predstavuje 97,65 % plnenie.
A. Príjmy obce
1. Bežné príjmy:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

1 163 054

1 102 764

1 088 024,41

98,66

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 102 764,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
1 088 024,41 EUR, čo predstavuje 98,66 % plnenie.
a) daňové príjmy EK 110, 120, 130:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

562 000
99 553
72 535

504 000
106 021
71 707

516 334,24
106 726,66
69 211,81

102,44
100,66
96,52

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve EK110
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume .504 000,- EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2021
poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 516 334,24 EUR, čo predstavuje plnenie na 102,44 %.
V roku 2021 výška výnosu dane z príjmov bola zvýšená oproti roku 2020 o ..3,44.. % čo predstavuje
sumu 17 208,28 EUR.
Daň z nehnuteľností EK 120
Z rozpočtovaných 106 021,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume.106 726,66 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100,66 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov FO boli v sume 9 605,88 EUR,
príjmy dane z pozemkov PO boli v sume 36 453,68 €, príjmy dane zo stavieb FO boli v sume.
17 650,06 EUR, príjmy dane zo stavieb PO boli v sume 42 814,96 EUR a príjmy dane z bytov boli v
sume.202,08 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 106 726,66 EUR, za nedoplatky
z minulých rokov 748,13 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v
sume.805,56 EUR.
Dane za tovary a služby EK 130
Daň za psa 851,- €
Daň za ubytovanie 243,50 €
Daň za užívanie verejného priestranstva ....366,- €
Daň za umiestnenie jadrového zariadenia 12 769,51 EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad .....54 981,80 EUR z toho FO 36 652,94
EUR a PO 18 328,86 EUR.
Poplatok za rozvoj ..0..
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b) nedaňové príjmy EK 210,220:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

17 200
6 099

22 210
6 519

19 424,45
5 995,50

87,46
91,96

Príjmy z vlastníctva majetku EK210
Z rozpočtovaných ..22 210,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume. 19 424,45. EUR, čo je
87,46 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 8 210,47 EUR a
príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume...11 213,98 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby EK220
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných ..6 519,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume.5 995,50 EUR, čo je 91,96
% plnenie.
Platby za porušenie predpisov EK222 166,- EUR
Platby za poskytnuté služby EK223
Z rozpočtovaných príjmov 75 944,- bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 56 044,65 € čo je
73,79%. Uvedený príjem predstavuje:
- Príjem za predaj výrobkov a služieb 35,78 EUR
- Príjem za predaj služieb – ubytovanie a opatrovanie ZOS 5 564,40 EUR
- Príjem za predaj opatrovateľských služieb 1 138,80 EUR
- Príjem za vývoz fekálií FO 16 141,41 EUR
- Príjem za vývoz fekálií PO4 138,58 Eur
- Príjem za členské príspevky v knižnici 112,28 EUR
- Príjem za vývoz fekálií ZOS a MŠ 599,09 EUR
- Príjem za hrobové miesta 962,50 EUR
- Príjem za vstupné FS 1 508,- EUR
- Príjem za služby MR 372,- EUR
- Príjem za školné MŠ 2 417,- EUR
- Príjem za školné ŠKD 2 453,- EUR
- Príjem za stravné klienti ZOS 3 259,- EUR
- Príjem za stravné zamestnanci ZŠJ MŠJ, občania obce 1025,07 EUR
- Príjem za upratovanie a pranie ZOS 765,- EUR
- Príjem za stravné lístky zamestnancov z min.r. 649,98 EUR
- Príjem za predaj prebytočného majetku ZOS 563,- EUR
- Príjem za predaj avia, hyundai 1351,- EUR
- Príjem za predaj služieb ZMO KS 399,60 EUR
- Stravné MŠJ od rodičov a zam. 6 644,97 EUR
- Stravné ZŠJ od rodičov a zam. 5 880,71 EUR
- Ostatné príjmy: predaj knihy a ostatné: 63,48 EUR
c) iné nedaňové príjmy EK240,290:
Schválený
rozpočet

5 510

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

25 659

23 864,96

93,01

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 25 659,- EUR, bol skutočný príjem vo výške 23 864,96.
EUR, čo predstavuje 93,01.% plnenie.
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Medzi inými nedaňovými príjmami boli skutočné príjmy:
- Z vratiek ZP,SP, SUS, RZ daňový bonus 324,07 EUR
- Za vrátené stravné lístky 524,40 EUR
- Z refundácii EE, plynu a vody 3 148,49 EUR
- Z refundácie inventár a čistenie obrusov KS 79,10 EUR
- Fond opráv 376,20 EUR
- Z náhrad poistného plnenia 223,92 EUR
- Z dobropisov EE, plyn 19 188,78 EUR
d) prijaté bežné granty a transfery a dary EK311,EK312:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

1 000
279 947

1 455
288 869

1 454,34
288 801,80

99,95
99,98

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov .290 324,- EUR bol skutočný príjem vo výške .290
256,14. EUR, čo predstavuje 99,98.% plnenie.
Prijaté bežné granty a transfery:
Poskytovateľ dotácie

TAVOS s.r.o.
Plantex s.r.o.
Univerzita Komenského
UK Bratislava
Okr.úrad odbor školstva
UPSVaR
UPSVaR
Okr.úrad odbor školstva
UPSVaR
UPSVaR
Dobrovoľná
požiarna
ochrana SR
Okresný úrad
Okresný úrad
Okresný úrad
Min.PSVaR
Okr.úrad odbor školstva
Štatistický úrad SR
Okr.úrad odbor školstva
Okr.úrad odbor školstva
Úrad vlády SR
Okr.úrad odbor školstva
SOU Modra
Min.živ.prostredia SR
SIEA
SIEA
UPSVaR
UPSVaR

Suma v EUR

1 000
135,44
106,30
212,60
5 080,4240,40
8 700,1 830,609,80
3704,43
3 000,482,46
48,40
4 151,75
18 362,96
182 378,3 963,87
1 122,1 000,3 500,500,75,728,97
1 380,11 730,1 018,95
179,81

Účel

Stolnotenisový turnaj
Ovocie MŠJ, ZŠJ
Praktikantka ZŠ
Praktikantka MŠ
Predškoláci MŠ
MŠJ obedy
ZŠJ obedy
Vzdelávacie poukazy
Rodinné prídavky
Chránená dielňa FKK
MTZ vybavenie DHZ
OOP, servis has.techn.
Register obyvateľov
Register adries
matrika
ZOS
ZŠ
Sčítanie obyvateľov
Učebnice ZŠ
ZŠ
špecifiká
–
MTZdišt.vzdelávanie
Pomník vojakov 1.sv.v.
MŠ múdre hranie
Praktické vyučovanie
NUS mzdové náklady
NUS MŠ
NUS MŠ
Chránená dielňa
Chránená dielňa

Poznámka

nenormatívne FP
nenormatívne FP

normatívne FP
Nenormatívne FP
Nenormatívne FP
reštaurovanie
Nenormatívne FP rozvoj.p.
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V roku 2021 obec prijala nasledovné bežné granty a transfery v súvislosti so šírením ochorenia
COVID - 19:
Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Okr.úrad odbor školstva
Okr.úrad odbor školstva
MV SR – Okresný úrad

630,510,29 875,-

Účel

Špecifiká testovanie
Špecifiká OOP,dezinf.
MOM

Poznámka

MŠ,ZŠ,ŠJ,SKD
MŠ, ZŠ
OcU

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

572 850,-

480 290,-

83,84

1 301 759,-

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 572 850,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
..480 290,-. EUR, čo predstavuje ......83,84...% plnenie.
Od roku 2018 sa obec uchádzala o NFP v hodnote 731 759,- € projekt: Zníženie energetickej
náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Krakovany. Realizácia projektu nebola úspešná.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:
Z rozpočtovaných ..570 000,-.. EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume.477 440,-.EUR, čo
predstavuje ..83,76.. % plnenie.
Prijaté kapitálové granty a transfery:
Z rozpočtovaných ..2 850,-........ EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume..2 850,-....... EUR, čo
predstavuje ..100.. % plnenie.
Prijaté kapitálové granty a transfery:
Poskytovateľ dotácie

Trnavský samospr.kraj

Suma v EUR

2 850,-

Účel

Poznámka

Doplnenie
detského
ihriska prvkami pre
väčšie deti

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na kapitálové výdavky a boli použité v súlade s ich
účelom.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné plnenie
finančných príjmov

% plnenia fin. príjmov
k rozpočtu po zmenách

0

38 009

104 997,94

276,24

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií .38 009.. EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume ..104 997,94..... EUR, čo predstavuje ...276,24...% plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. ..97/6/2021.. zo dňa ..28.10.2021.. bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume....25 480,-....... EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume...22 228,68.. EUR
na údržbu MK 4 760,- EUR, všeobecný materiál KS 462,- EUR a na obstaranie dlhodobého majetku.
V roku 2021 boli prijaté finančné zábezpeky na pozemky Konopisko 40 000,- EUR a zábezpeky
projekt zníženie energ. náročnosti KD 30 000,- EUR. Finančná zábezpeka na dlhodobý nájom Notár
bola zvýšená o 240,- EUR na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy.
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V roku 2021 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – sčítanie v sume.. 1 749,38.... EUR
- nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume...0.... EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – ZŠ prebytok v sume.. 7 303,52.... EUR
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania MŠJ v sume ....1 026,-...... EUR
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania ZŠJ v sume .... 1 632,-...... EUR
- zostatok prostriedkov z potravinového účtu min.r. školských jedální v sume ..818,36... EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
čerpanie výdavkov

% čerpania výdavkov
k rozpočtu po zmenách

2 464 813

1 713 623

1 559 106,40

90,98

Z rozpočtovaných celkových výdavkov .1 713 623,-.. EUR bolo skutočne čerpané
v sume 1 559 106,40 EUR, čo predstavuje .90,98.% čerpanie.
A. Výdavky obce

k 31.12.2021

1. Bežné výdavky:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
čerpanie výdavkov

% čerpania výdavkov
k rozpočtu po zmenách

1 163 054,-

1 118 735,-

1 045 529,76

93,45

Z rozpočtovaných bežných výdavkov .1 118 735,-.. EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
1 045 529,76 EUR, čo predstavuje .93,45.% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania:
Z rozpočtovaných výdavkov ...454 502,-EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume.
443 490,79 EUR, čo je ...97,57.. % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ vrátane
starostu obce a kontrolórky, matriky, pracovníkov údržby majetku, Základnej školy, Materskej školy,
školských jedální, školského klubu detí, kultúrneho strediska, zariadenia opatrovateľskej služby
vrátane odstupného a preplatenej dovolenky pri skončení pracovného pomeru, chránenej dielne
a pracovníčky opatrovateľskej služby.
b) Poistné a príspevok do poisťovní:
Z rozpočtovaných výdavkov ...187 821,-.. EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume176 454,19
EUR, čo je 93,95 % čerpanie.
c) Tovary a služby:
Z rozpočtovaných výdavkov 389 461,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume..343 619,22
EUR, čo je 88,23 % 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.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 86 631,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume..81 669,23.
EUR, čo predstavuje 94,27 % čerpanie. Výška čerpaných dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2021
ovplyvnená šírením ochorenia COVID - 19.
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e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami:
Z rozpočtovaných výdavkov 320,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume..266,33 EUR, čo
predstavuje 83,22 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
čerpanie výdavkov

% čerpania výdavkov
k rozpočtu po zmenách

1 285 499

578 328

391 441,61

67,68

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 578 328,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
391 441,61 EUR, čo predstavuje .67,68 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:
a) Zmena územného plánu č. 13.
Z rozpočtovaných 1760,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 1760,-EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
b) obstaranie osobného automobilu Hyundai.
15 170,- EUR
c) prípravná a projektová dokumentácia prístavba soc.priestorov ZŠ
925,- EUR
d) prípravná a projektová dokumentácia kanalizačná prípojka ZŠ
180,- EUR
e) rekonštrukcia Mlynská ulica
9 372,86 EUR
f) rekonštrukcia chodníka medzi lávkami
7 644,48 EUR
g) chodník pri FKK
14 671,63 EUR
h) technické zhodnotenie – čelný nakladač pre traktor Zetor
5 040,- EUR
i) splašková kanalizácia FKK
14 028,66 EUR
j) spoluúčasť Kanalizácia Združenie Obcí Vrbové-Krakovany
64 000,- EUR
k) doplnenie detského ihriska prvkami pre väčšie deti z VUC
2 850,- EUR
l) doplnenie detského ihriska prvkami pre väčšie deti z vl.prostr.
14 937,60 EUR
m) IBV Staré Konopisko siete 1. etapa
207 474,80 EUR
n) Trojpec kuchyňa KD
2 070,- EUR
o) Prípravná a projektová dokumentácia zníženie energ.náročnosti KD
15 600,- EUR
p) Rekonštrukcia a modernizácia KD
11 991,58 EUR
q) Prípravná a projektová dokumentácia zateplenie ZŠ
3 720,- EUR
r) Pozemok pod pomníkom sv.Rodiny
5,- EUR
3. Výdavkové finančné operácie:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné čerpanie
finanč. výdavkov

16 260

16 560

122 135,03

% čerpania fin.výdavkov
k rozpočtu po zmenách

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií
- Vrátené finančné zábezpeky pozemky Konopisko 27 000,- EUR
- Vrátené finančné zábezpeky KD
78 000,- EUR
- Splátka úveru
16 560,- EUR
- Vrátené kaucie za obedy v MŠJ a ZŠJ
575,03 EUR
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4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Hospodárenie obce
Bežné príjmy obce spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku (nevyčerp.dot.+FO+ ŠJ potrav.účet) HČ
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie (bez fin. zábezpek)
Výdavkové finančné operácie (bez FZ a kaucie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Rozpočtové hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku (nevyčerpané dotácie 13 235,71+ fond
opráv 376,20+ školské jedálne potravinový účet 1 747,76 €)
Upravené rozpočtové hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
1 088 024,41
1 045 529,76
42 494,65
480 290,00
391 441,61
88 848,39
131 343,04
-15 359,67
115 983,37
34 757,94
16 560,18 197,94
1 603 072,35
1 453 531,37
149 540,98
-15 359,67
134 181,31

Prebytok rozpočtu v sume....115 983,37 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, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu
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 18 197,94 EUR, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.
Oprava rozpočtového hospodárenia minulého roku o – 838,09 EUR navrhujeme znížiť tvorbu
rezervného fondu.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok
2021 vo výške 133 343,22 EUR.
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby
peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného
zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 13 235,71 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 6 337,48 EUR
- dotácia UPSVaR na stravné pre deti MŠJ v sume ..1 590,- EUR
- dotácia UPSVaR na stravné pre deti ZŠJ v sume 4 905,80 EUR
- dotácia MŠ – múdre hranie v sume
402,43 EUR
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume ..0........ EUR, a to na :
c) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov od .............0....................... podľa
ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
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d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)
l)
m)

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume .................
EUR,
nevyčerpané prostriedky z účelovo určených grantov od ..........0.......................... 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 .......0.......... EUR,
nevyčerpané prostriedky z darov od ..........0.......................... podľa ustanovenia § 22 zákona
č.523/2004 Z.z. o verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v sume ................. EUR,
nevyčerpané prostriedky z príspevkov podľa zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume
.............0.... EUR,
nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné 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 ..1 747,67 EUR, 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 ..376,20 EUR,
nevyčerpané prostriedky z finančnej náhrady za výrub drevín podľa zákona č.543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. v sume .......0............ EUR,
nevyčerpané prostriedky z fondu rozvoja bývania podľa zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov v z.n.p. v sume ....0.............. EUR,
nevyčerpané prostriedky z miestneho poplatku za rozvoj podľa zákona č.447/2015 Z. z.
o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume ....0............
EUR,
nevyčerpané prostriedky z príspevku z poplatkov za uloženie odpadov podľa zákona
č.587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde v z.n.p. v sume ......0.......... EUR,
nevyčerpané prostriedky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad podľa zákona
č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v z.n.p. v sume .....0........... EUR,
nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde
v sume
.........0............ EUR. Obec má zriadený samostatný bankový účet SF.

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 a fin.operácií,
uznesenie OZ 57/4/2021 zo dňa 17.6.2021
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.97/6/2021 zo dňa 28.10.2021 :
- obstaranie oprava MK DF236
- obstaranie inventár KS DF285
- obstaranie HM trojpec KS DFO28
- obstaranie HM detské ihrisko DF 414,450,457
Spolu čerpanie rezervného fondu
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
0
236 726,25
4 759,08
462,2070,14 937,60
22 228,68
214 497,57

Sociálny fond
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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 %
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS
- dopravné
- ostatné úbytky živ.jubileum 3*33,KZ k 31.12.2021
3 547,08+447,43 (12/21)-33

Suma v EUR
3 453,21
5 541,65
0
4934,35
0
99,3 961,51

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.
Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 1.1.2021
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu :
- na opravu

Suma v EUR
376,20
+ 376,20
0

KZ k 31.12.2021

752,40

6.Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
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

ZS k 1.1.2021 v EUR
2 966 552,19
2 601 414,90

KZ k 31.12.2021 v EUR
3 485 566,41
3 003 851,18

0
2 091 118,65
510 296,25
349 784,97

1 698,85
2 491 856,08
510 296,25
464 916,86

3 474,06
1 911,15
0
35 744,30
308 655,46
0
0
15 352,32

1 139,26
57 174,08
0
17 879,61
388 723,91
0
0
16 798,37
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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
2 966 552,19
1 663 760,55

KZ k 31.12.2021 v EUR
3 485 566,41
2 291 141,22

52 687,91
0
1 611 072,64
228 613,58

52 687,91
0
2 238 453,31
159 674,57

1500
11 710,9
5 403,21
123 404,90
86 594,57
1 074 178,06

3 000
13 235,71
6 304,51
67 099,78
70 034,57
1 034 750,62

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
- Min. financií – návratná fin.pomoc
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2021

Záväzky celkom
k 31.12.2021 v EUR

z toho v lehote splatnosti

10 331,10
29 129,27
19 021,37
5 026,62
13 235,71
42 460,57
27 574,12 895,93
159 674 57

z toho po lehote splatnosti

10 331,10
29 129,27
19 021,37
5 026,62
13 235,71
42 460,57
27 574,12 895,93
159 674,57

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2021
Veriteľ

Účel

Prima banka
Slovensko a.s.
Min.financií SR

Investičný úver
Kompenzácia
Covid 19

Výška
poskytnutého
úveru/NFV

Ročná splátka
istiny
za rok 2021

Ročná splátka
úrokov
za rok 2021

Zostatok úveru
(istiny)
k 31.12.2021

Rok
splatnosti

75 580,57

16 560,-

418,58

42 460,57

2024

27 574

0

0

27 574

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
pandémie ochorenia COVID-19 v sume 27 574,- EUR schválená uznesením obecného zastupiteľstva č
64/6/2020 dňa 28.10.2020 . Prvá splátka bude v roku 2024 a posledná splátka v roku 2027.Ročne
6 895,- vždy k 31.10. a bezúročne.
Obec uzatvorila v roku 2019 Zmluvu o investičnom úvere s Prima banka Slovensko a.s. na zníženie
energetickej náročnosti MŠ – výmenu kotlov vo výške 38 253,91 € a dofinancovanie stavby Zberného
dvora – spevnené plochy a prístupová komunikácia vo výške 37 326,66 €. Úver je dlhodobý s dobou
splatnosti do r. 2024, splátky istiny 1 380,- a úrokov sú mesačné od 1.1.2020.
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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 dlhu obce podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:
- skutočné bežné príjmy obce
Spolu bežné príjmy obce k 31.12.2020*
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
- zostatok istiny z pôžičky z Audiovizuálneho fondu
- zostatok istiny z pôžičky z Fondu na podporu umenia
- zostatok istiny z ........
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z pôžičky z Audiovizuálneho fondu
- z pôžičky z Fondu na podporu umenia
- z úverov ................
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce

1 126 842,55

1 126 842,55
42 460,57
27 574,-

70 034,57

Spolu upravená/znížená celková suma dlhu obce k 31.12.2021**

70 034,57

Zostatok istiny k 31.12.2021**

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2020*

§ 17 ods.6 písm. a)

70 034,57

1 126 842,55

6,21 %

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

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:
- skutočné bežné príjmy obce
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR
- dotácie z MF SR MinPSVaR
- príjmy z náhradnej výsadby drevín

Suma v EUR

1 126 842,55

216 454,78
141 126,12
66 768,-
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- účelovo určené peňažné dary
- dotácie zo zahraničia
- dotácie z Eurofondov
- príjmy podľa osobitných predpisov
- ....
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné
príjmy k 31.12.2020
Spolu upravené/znížené 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 (bankový úver krátkodobý - splátka istiny)
- 821005 (bankový úver dlhodobý - splátka istiny)
- 821007 (úver zo ŠFRB - splátka istiny)
- 821009 (dodávateľský úver - splátka istiny)
- 651002 (bankový úver - splátka úrokov)
- 651003 (úver zo ŠFRB a ostatné subjekty VS - splátka úrokov)
- 651004 (dodávateľský úver a ostatní veritelia - splátka úrokov)
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021**

2 818,27

427 167,17
699 675,38

16 560

16 560

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2021**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2020*

§ 17 ods.6 písm. b)

16 560

699 675,38

2,37 %

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

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.4/2005 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Miestna skupina Slovenského červeného kríža
OZ - Futbalový klub Krakovany
OZ – Centrum futbalovej mládeže J.Adamca
OZ- Králik
OZ stolnotenisový klub
OZ - Lusk
OZ – Jednota dôchodcov
OZ klub paličkovanej čipky Bábence
OZ Krakovčanka
DHZ
RKC farnosť Krakovany

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

1 150
15 570
1 500
700
800
1 500
645,32
2 000
300
394,51
2 000

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

1 150
15 570
1 500
700
800
1 500
645,32
2 000
300
394,51
2000

Obec schválila dotácie z rozpočtu v roku 2021 v celkovej výške 31 600,- EUR
Poskytnuté a vyúčtované dotácie boli v celkovej výške 26 559,83 EUR.
DHZ, MS SČK, OSK, JDS – čerpali menej dotácií, súťaže DHZ a OSK sa neuskutočnili súťaže , ani
naplánované kultúrne akcie SČK a JDS kvôli ochoreniu COVID 19. Rodičovské združenie pri MŠ
a ZŠ nečerpalo dotáciu vôbec - kvôli pandémii ochorenia COVID 19 nebolo možné usporiadať
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naplánované kultúrne akcie MŠ a ZŠ. FKK a centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca bol
zúčtovaný náklad na mzdu a odvody trénera (schválené OZ rozpočtovým opatrením 8/2021 16.9.2021)
V roku 2021 bolo použitých o 4 155,92 EUR viac finančných prostriedkov na dotácie OZ ako v r.2020
K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 4/2005
o dotáciách.

9. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nepodniká.

10. 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
Rozpočtová organizácia

Združenie
obcí
Kanalizácia
Vrbové-Krakovany,bežné výdavk
Združenie
obcí
Kanalizácia
Vrbové-Krakovany kapit.výd.
Združenie
obcí
Kanalizácia
Vrbové-Krakovany – 50 %
refundácia mzdy účtovníčky

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

PS 1 911,15
+ 5 000,--

5 235,07

1 676,08

64 000,-

8 502,-

55 498,-

1 759,68

1 759,68

0

Obec Krakovany je členom združenia obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany od založenia dňa
27.5.2014. Združenie bolo založené za účelom vybudovania a sfunkčnenia stokovej siete kanalizácie
v obci Krakovany a vo Vrbovom. K 31.12.2021 eviduje zostatok nevyčerpaného transferu na bežné
výdavky 1 676,08 EUR a zostatok nevyčerpaného transferu na kapitálové výdavky 55 498,- EUR
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa
Príspevková organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-
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- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Príspevková organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

SIEA zriad.MH SR
11 730,11 730,SIEA zriad MH SR
1 380,1 380,UK Bratislava- praktikantka ZŠ
106,30
106,30
- praktikantka MŠ
212,60
212,60
SOU
Modra
praktické
75,75,vyučovanie MŠ
Obec Krakovany prijala v roku 2021 od Slovenskej inovačnej energetickej agentúry 13 110,- €UR na
projekt NUS nízko uhlíkovej stratégie v MŠ. Od Univerzity Komenského prijala obec finančné
prostriedky pre praktikantky v MŠ a ZŠ v celkovej hodnote 318,90 EUR a od SOU Modra prijala
Obec Krakovany finančné prostriedky pre praktikantku v MŠ suma 75,- EUR. Finančné prostriedky
boli použité v súlade s uzatvorenými zmluvami.
- prostriedky vlastné
Príspevková organizácia

Vlastné finančné
prostriedky
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám:
Obec Krakovany prijala dar od spoločnosti TAVOS s.r.o. na stolnotenisový turnaj 1 000,- EUR.
Prostriedky boli použité v súlade s darovacou zmluvou.
Firma Plantex s.r,o. poskytla obci Krakovany bežný transfer v roku 2021 na školské ovocie pre MŠJ,
ZŠJ v celkovej výške 135,44 EUR.
Právnická osoba

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

TAVOS s.r.o. stolnotenis.turnaj
1 000,Plantex s.r.o. ovocie MŠJ,ZŠJ
135,44
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Okr.úrad
Okr.úrad
Okr.úrad
Okr.úrad
Okr.úrad
Okr úrad
Okr.úrad

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

BT školstvo ŽŠ normátívne
BT školstvo MŠ predškoláci
BT školstvo vzdelávacie poukazy
BT školstvo - učebnice
BT školstvo – špecifiká MTZ
dišt.vzd
BT školstvo MŠ múdre hranie
BT školstvo špecifiká testovanie

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

1 000,135,44
Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

0
0

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)
-5-

182 378,5 080,1 830,1 122,1 000,-

176 040,52
5 080,1 830,1 122,1 000,-

6 337,48

500,630,-

97,57
630,-

402,43
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Okr.úrad
Okr.úrad
Okr.úrad
Okr.úrad
Okr.úrad
Úrad vlády
UPSVaR
UPSVaR
UPSVaR
UPSVaR
UPSVaR
UPSVaR
Min.PSVaR
Min.živ.prostredia
Dobrovoľná PO
Štatist.úrad SR

BT školstvo špecifiká –
OOP,dezinf.
BT MOM
BT matrika
BT register adries
BT register obyvateľov
BT reštaurovanie pomník padlým
hrdinom I. sv.vojny
BT MŠj obedy
BT ZŠJ obedy
BT rodinné prídavky
BT chránená dielňa
BT chránená dielňa
BT chránená dielňa
BT zariadenie opatrovateľskej
služby
BT NUS mzd.náklady
BT DHZ MTZ vybavenie, OOP
BT sčítanie obyvateľov

510,-

510,-

29 875,4 151,75
48,40
482,46

29 875,4 151,75
48,40
482,46

3 500,4 240,40
8 700,609,80
1 018,95
179,81
3 704,43
18 362,96

3 500,2 650,40
3794,20
609,80
1 018,95
179,81
3 704,43
18 362,96

728,97
3 000,3 963,87

728,97
3 000,3 963,87

1 590,4 905,80

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
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

RKC
Nitra
pre
ZŠ 50
20
30
Topoľčany na CVČ školslý
rok 2021/2022
Spoločný úrad samosprávy
so sídlom v Trebaticiach
7 856,72
8 002,68
145,88
Obec Krakovany dala príspevok pre Spoločný úrad samosprávy so sídlom Trebatice 7 856,72 EUR,
skutočne vyčerpané bolo 8 002,68 EUR. Záväzok 145,88 EUR k 31.12.2021 bol zaplatený 18.1.2022.
Spoločný úrad samosprávy v Trebaticiach vykonáva stavebnú agendu a agendu sociálnych vecí.
Obec Krakovany poskytla dotáciu RKC Nitra pre ZŠ Don Bosca Topoľčany 50,- EUR na prevádzku
CVČ. Z dotácie bolo v roku 2021 použitých 20,- EUR.
Obec

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

-4-
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VÚC

Trnavský samosprávny kraj

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

2 850

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

2 850

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0

11. Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Prebytok rozpočtu v sume 115 983,37 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, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu
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 18 197,94 EUR, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.
Oprava rozpočtového hospodárenia minulého roku o – 838,09 EUR navrhujeme znížiť tvorbu
rezervného fondu.

Na základe uvedených skutočností schvaľujeme tvorbu rezervného fondu za rok
2021 vo výške 133 343,22 EUR.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2021
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