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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 vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021. Rozpočet obce
bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2020 uznesením č. 34/2020.
Rozpočet bol zmenený jedenásťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 19.02.2021, rozpočtovým opatrením starostky obce,
- druhá zmena schválená dňa 25.03.2021, rozpočtovým opatrením starostky obce,
- tretia zmena schválená dňa 03.05.2021, rozpočtovým opatrením starostky obce,
- štvrtá zmena schválená dňa 17.06.2021, uznesením OZ č. 22/2021,
- piata zmena schválená dňa 23.08.2021, rozpočtovým opatrením starostky obce,
- šiesta zmena schválená dňa 09.09.2021, uznesením OZ č. 35/2021,
- siedma zmena schválená dňa 08.11.2021, rozpočtovým opatrením starostky obce,
- ôsma zmena schválená dňa 19.11.2021, rozpočtovým opatrením starostky obce,
- deviata zmena schválená dňa 29.11.2021, rozpočtovým opatrením starostky obce,
- desiata zmena schválená dňa 01.12.2021, rozpočtovým opatrením starostky obce,
- jedenásta zmena schválená dňa 09.12.2021, uznesením OZ č. 59/2021.
Rozpočet obce k 31.12.2021
Schválený rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočtové hospodárenie obce

1 408 255,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
2 041 525,79

1 197 157,00
139 334,00
27 264,00
44 500,00
1 380 991,00

1 386 902,00
439 414,00
158 559,00
56 650,79
1 557 601,96

317 296,00
191 931,00
0,00
871 764,00
27 264,00

365 730,01
221 190,00
0,00
970 681,95
483 923,83
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
2 041 525,79

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

2 040 305,23

99,99

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 041 525,79 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume 2 040 305,23 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
1 386 902,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

1 385 684,07

99,91

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 386 902,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
1 385 684,07 EUR, čo predstavuje 99,91 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
450 412,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

449 791,37

99,86

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 422 214,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 422 213,60 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100,00 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 19 177,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 19 016,22 EUR, čo
predstavuje plnenie na 99,16 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 15 512,87 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 3 478,88 EUR, príjmy dane bytov boli v sume 24,47 EUR.
K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1 041,32 EUR.
Daň za psa 625,00 EUR,
Daň za užívanie verejného priestranstva 268,00 EUR,
Daň za nevýherné hracie prístroje 0,00 EUR,
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 3 361,10 EUR,
Poplatok za prieskumné územie 476,15 EUR,
Poplatok za rozvoj 0,00 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
26 411,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

25 818,50

97,76

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 5 902,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 5 483,70 EUR, čo je
92,91 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov
v sume 5 483,70 EUR.
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 13 911,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 13 738,72 EUR, čo
je 98,76 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
6 598,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

6 596,08

99,97

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 6 598,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
6 596,08 EUR, čo predstavuje 99,97 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, príjmy z náhrad poistného
plnenia a z ročného zúčtovania zdravotného poistenia.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 439 414,00 EUR bol skutočný príjem vo výške
439413,22 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra
(Okresný úrad Michalovce)
Ministerstvo vnútra
(Okresný úrad Michalovce)
Ministerstvo vnútra
(Okresný úrad Michalovce)

Suma v EUR
4 151,75

matričný úrad

18,00

register adries

308,55

register obyvateľov

Úrad práce sociálnych vecí
a rodiny Michalovce

1 245,00

Úrad práce sociálnych vecí
a rodiny Michalovce

38 827,20

Ministerstvo vnútra SR
(Okresný úrad Košice)
Ministerstvo vnútra SR
(Okresný úrad Košice)
Úrad práce sociálnych vecí a
rodiny
Úrad práce sociálnych vecí
a rodiny Michalovce
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra
(Okresný úrad Michalovce)
Ministerstvo životného
prostredia
Okresný úrad Košice

Účel

91,64

dotácia na podporu výchovy k plneniu
školských povinností dieťaťa
ohrozeného sociálnym vylúčením
dotácia na podporu výchovy
k vytváraniu stravovacích návykov
dieťaťa ohrozeného sociálnym
vylúčením
dotácia na výkon štátnej správy na
úseku ochrany prírody a krajiny

71 120,00

asistenti učiteľov ZŠ s MŠ

1 040,75

osobitný príjemca

3 865,31
45 882,87

refundácia nákladov za zamest. § 54 –
menšie obecné služby
refundácia nákladov za MOPS-miestne
občianske poriadkové služby

300,72

refundácia skladníka CO

476,15

za prieskumné územie

8 591,00

dopravné ZŠ
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Metodicko-poradenské
centrum Prešov
Ministerstvo vnútra SR
(Okresný úrad Košice)
Ministerstvo vnútra SR
(Okresný úrad Košice)

53 640,01

mzdy asistentov a odb. zam. ZŠ s MŠ

4 671,00

príspevok MŠ

2 529,98

odchodné ZŠ s MŠ

Dobrovoľná požiarna
ochrana SR

3 000,00

Štatistický úrad SR

3 407,36

Ministerstvo vnútra SR
(Okresný úrad Košice)
Ministerstvo vnútra SR
(Okresný úrad Košice)
Ministerstvo vnútra SR
(Okresný úrad Košice)
Ministerstvo vnútra SR
(Okresný úrad Košice)
Ministerstvo vnútra SR
(Okresný úrad Košice)
Ministerstvo vnútra SR
(Okresný úrad Košice)
Ministerstvo vnútra SR
(Okresný úrad Košice)
Ministerstvo vnútra SR
(Okresný úrad Košice)
Ministerstvo hospodárstva
SR
Ministerstvo vnútra
(Okresný úrad Michalovce)
Obec Ložín

7 900,00

na zabezpečenie materiálno-technického
vybavenia DHZO, na osobné ochranné
pracovné prostriedky pre členov DHZO,
odbornú prípravu členov DHZO a
zabezpečenie servisu – opravy a nákup
náhradných dielov na hasičskú techniku
a hasičské motorové vozidlá
sčítanie domov bytov a obyvateľov
2021
nenormatívne FP – sociálne
znevýhodnené prostredie

5 261,00

príspevok na učebnice ZŠ s MŠ

7 066,00

nenormatívne FP – vzdelávacie poukazy

608 702,00
955,00
2 000,00
800,00
2 830,00
200,00

normatívne FP-ZŠ s MŠ
normatívne FP-ZŠ s MŠ z r. 2020
nenormatívne FP-ZŠ s MŠ-dig.
Technika
nenormatívne FP-ZŠ s MŠ-rozvojový
projekt Čítame radi
nenormatívne FP-ZŠ s MŠ-príspevok na
špecifiká
refundácia nájomného

30 110,00

mobilné testovacie miesto

1 559,06

refundácia nákladov MŠ

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID - 19 :
Poskytovateľ dotácie
Suma
Účel
v EUR
Ministerstvo vnútra (Okresný úrad
30 110,00 mobilné testovacie miesto
Michalovce)
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2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
439 414,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

439 413,22

100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 439 414,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume 439 413,22 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0,00 EUR.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 439 414,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 439 413,32 EUR,
čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo pôdohospodárstva
rozvoja vidieka SR

Suma v EUR
Účel
a
39 413,22 Zlepšenie technického vybavenia
odborných učební
v ZŠ s MŠ Bracovce
Environmentálny fond
400 000,00 Zvýšenie energetickej účinnosti
administratívnej budovy
Kapitálové transfery na pokračovanie projektu Zlepšenie technického vybavenia odborných
učební v ZŠ s MŠ Bracovce a projekt Zvýšenie energetickej účinnosti administratívnej budovy,
ktorý sa bude realizovať v roku 2022.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
158 559,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

158 557,15

99,99

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 158 559,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2021 v sume 158 557,15 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 34/2021 zo dňa 09.09.2021 bolo schválené čerpanie
rezervného fondu na projekt Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách vo výške 13.860,00 €
a uznesením č. 59/2021 zo dňa 09.12.2021 bolo schválené použitie rezervného fondu vo výške
49 063,09 EUR na úhradu faktúry spoločnosti MIVASOFT spol. s. r. o. až do dňa refundácie
nenávratných finančných prostriedkov z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoj vidieka SR v
rámci projektu „ Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Bracovce.
V roku 2021 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 95 634,06 EUR v súlade so zákonom č. 583/2004
Z. z..
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
56 650,79

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

56 650,79

100,00
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Z rozpočtovaných bežných príjmov 56 650,79 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
56 650,79 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola s materskou školou Bracovce
Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
-

56 650,79 EUR

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

-

-

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
0,00 EUR, čo predstavuje - % plnenie.
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0,00 EUR
Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej
zmene
-

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

-

-

V roku 2021 boli použité: 0,00 EUR v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
586 920,01

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

576 261,61

98,18

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 586 920,01 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 576 261,61 EUR, čo predstavuje 98,18 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej
zmene
365 730,01

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

362 379,85

99,08

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 365 730,01 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 362 379,85 EUR, čo predstavuje 99,08 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 131 375,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume
131 507,89 EUR, čo je 100,10 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
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matriky, drobnej prevádzkarne a pracovníkov miestnej občianskej poriadkovej služby ako aj
pracovníkov zamestnaných v rámci projektov UPSVaR.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 49 692,05 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
49 466,61 EUR, čo je 99,55 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 177 000,96 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
173 744,59 EUR, čo je 98,16 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ,
ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, ostatné tovary
a služby, poplatky a odvody.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 7 662,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
7 660,76 EUR, čo predstavuje 99,98 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2021
% čerpania
2021 po poslednej zmene
221 190,00
213 881,76
96,70
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 221 190,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 213 881,76 EUR, čo predstavuje 96,70 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Obstaranie pozemkov:
Z rozpočtovaných 1 560,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 1 590,80 EUR,
čo predstavuje 101,97 % čerpanie.
b) Rozšírenie a modernizácia kamerového systému v obci Bracovce – prenos cez optické
vlákna
Z rozpočtovaných 1 195,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 1 195,00 EUR,
čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
c) Rekonštrukcia strechy budovy TJ:
Z rozpočtovaných 6 951,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 6 950,53 EUR,
čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
d) Realizácia nových stavieb – prístupová cesta ŠJ:
Z rozpočtovaných 2 689,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 2 688,84 EUR,
čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
e) Rekonštrukcia časti hasičskej zbrojnice v obci Bracovce:
Z rozpočtovaných 18 403,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 18 402,44
EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
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f) Prípravná a projektová dokumentácia rekonštrukcia verejného osvetlenia:
Z rozpočtovaných 3 621,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 3 620,75 EUR,
čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
g) Rekonštrukcia a modernizácia učební ZŠ:
Z rozpočtovaných 121 073,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 113737,71
EUR, čo predstavuje 93,94 % čerpanie.
h) Výstavba detského ihrisko pri Materskej škole:
Z rozpočtovaných 23 092,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 23 091,52
EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
i) Obstaranie prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení:
Z rozpočtovaných 4 118,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 4 117,8 EUR,
čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
j) Rekonštrukcia autobusovej zastávky:
Z rozpočtovaných 209,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 208,88 EUR, čo
predstavuje 99,94 % čerpanie.
k) Nákup časti budovy COOP Jednota:
Z rozpočtovaných 20 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 20 000,00
EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
l) Projektová dokumentácia - Zvýšenie energetickej účinnosti administratívnej budovy:
Z rozpočtovaných 9 950,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 9 950,00 EUR,
čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
m) Modernizácia budovy drobnej prevádzkárne:
Z rozpočtovaných 3 146,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 3 145,39 EUR,
čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
n) Rekonštrukcia budovy OU:
Z rozpočtovaných 5 183,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 5 182,10 EUR,
čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
-

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

-

-

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 0,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2021 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje - % čerpanie.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2021
% čerpania
2021 po poslednej zmene
970 681,95
970 681,95
100,00
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 970 681,95 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 970 681,95 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola s materskou školou Bracovce
970 681,95 EUR
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2021
% čerpania
2021 po poslednej zmene
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 0,00 EUR, čo predstavuje - % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola s materskou školou Bracovce

0,00 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
1 442 334,86
1 385 684,07
56 650,79

1 333 061,80
362 379,85
970 681,95

109 273,06
36 288,86
439 413,22
0,00

56 237,63
213 881,76
0,00

Kapitálový rozpočet

225 531,46

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

334 804,52

Vylúčenie z prebytku
- KZ 111 – BT a KT zo ŠR:
90 718,37
- KZ 131K – BT zo ŠR 2020-opr. chyby:
319,72
- KZ 72f – prebytok hosp. ŠJ:
192,34
- KZ 45 – KT Environmentálny fond
400 000,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU

491 230,43

-156 425,91
158 557,15
0,00

158 557,15
2 040 305,23
1 546 943,56
11

493 361,67
491 230,43
12,04
2 143,28

Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku(nevyčerp. FP ŠJ, BT a KT zo ŠR) (-)
Oprava chyby (+) (BT ŠR)
Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 334 804,52 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 491 230,43
EUR a takto zistený schodok v sume -156 425,91 EUR bol v rozpočtovom roku 2021 vysporiadaný
- z finančných operácií v sume 156 425,91 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 2 131,24
EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu 2 131,24 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
rozpočtovom roku v sume 91 218,39 EUR, a to na:

predchádzajúcom

- prenesený výkon v oblasti školstva: 60 505,69 EUR,
- dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre ZŠ a MŠ Bracovce: 30 712,70 EUR,
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom
rozpočtovom roku v sume 400 000,00 EUR, a to na :
- Zvýšenie energetickej účinnosti administratívnej budovy: 400 000,00 EUR.
c) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu 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 192,34
EUR.
Z prebytku rozpočtu boli vylúčené príjmy vo výške opráv účtovania: bežný transfer zo ŠR 2020 - normatívne
finančné prostriedky v celkovej výške 319,72 EUR. Do prebytku rozpočtu boli zahrnuté príjmy vo výške opráv
účtovania: upravené výdavky z čerpania bežných transferov zo ŠR za obdobie roku 2021 vo výške 12,04 EUR.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo
výške 2143,28 EUR.
Tabuľka čerpania rozpočtu obce za rok 2021 podľa zdrojov financovania
Obec+RO
BP Obec

Hospodárenie obce rozpočet podľa KZ-2021
Obec

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

41

45

46

72a

72c

72f

72h

72j

111

11h

131K

131I

1AC1

1AC2

1AC3

3AC1

3AC2

1AA1

1AA2

1 040,75

3 000,00 800 131,20

4 923,00

2 325,00

475 609,87

1 559,06

BP RO

557,91

KP Obec

47 574,19

955,00
1 041,74

67 339,40

9 781,66

7 048,29

16 612,75

2 606,09

1 385 684,07 1 385 684,07

228,95

56 650,79

400 000,00

35 264,46

4 148,76

KP RO
62 923,09

1 000,00

5 519,74

13,63

2 559,06 53 093,93

5 977,38

77 836,63

11 264,06

158 557,15

Príjem z FO RO

229 288,03

BV RO

146 049,21

557,91

13 860,00

1 559,06
557,91

98 141,39

49 063,09

52 901,59

5 325,00 800 131,20

2 702,80

3 000,00

3 274,58

2 325,00 670 824,79

1 041,74 79 020,58 11 264,06 67 339,40

38 588,04
1 041,74

1 000,00

9 781,66

23 633,74

27 736,97

2 792,37

40 067,12

39 602,43

6 989,29

15 000,00

7 048,29 16 612,75
16 612,75

2 606,09 35 264,46

362 379,85

362 379,85

2 606,09

7 048,29

970 681,95

11 264,06

35 264,46

4 148,76

213 881,76
0,00
0,00

Výdaj z FO RO

0,00
473 478,63

0,00 62 923,09

2 131,24 400 000,00

0,00

557,91
0,00

2 559,06 52 901,59
0,00

192,34

5 977,38

5 325,00 709 412,83

0,00

0,00 90 718,37

1 041,74 78 700,86 11 264,06 67 339,40
0,00

319,72

0,00

0,00

9 781,66
0,00

7 048,29 16 612,75
0,00

0,00
1 983 654,44

Výdaj z FO Obec

Rozdiel CP a CV podľa KZ

0,00
158 557,15

4 148,76 2 040 305,23

KV RO

Spolu

439 413,22

0,00
475 609,87 400 000,00 62 923,09

BV Obec

KV Obec

439 413,22

56 650,79

0,00

Príjem z FO Obec

Spolu

RO

Celkom

0,00

2 606,09 35 264,46
0,00

0,00

4 148,76 1 546 943,56
0,00

56 650,79

970 681,95
213 881,76
0,00
0,00
0,00
576 261,61

493 361,67 1 407 392,83

970 681,95
-914 031,16

12

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
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :

Suma v EUR
9 496,97
53 426,12
0,00
0,00

- uznesenie č. č. 34/2021 zo dňa 09.09.2021
obstaranie: oprava výtlkov na miestnych
komunikáciách,

13 860,00

- uznesenie č. č. 59/2021 zo dňa 09.12.2021
obstaranie: na úhradu faktúry spoločnosti
MIVASOFT spol. s. r. o. v rámci projektu
Rekonštrukcia a modernizácia učební ZŠ

49 063,09

- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021

0,00
0,00
0,00

Peňažný fond
Obec nevytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. v z. n. p..
O použití peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Sociálny fond
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
Suma v EUR
ZS k 1.1.2021
45,83
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
1 158,62
- ostatné prírastky
0,00
Úbytky - závodné stravovanie
342,38
- regeneráciu PS, dopravu
600,00
- dopravné
0,00
- ostatné úbytky
0,00
KZ k 31.12.2021
262,07
Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec nevytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 443/2010
Z. z. v z. n. p..
Fond rozvoja bývania
Obec nevytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. v z. n. p..
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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
KZ k 31.12.2021 v EUR
1 022 334,22
1 578 328,26
469 655,35
700 401,90
0,00
469 655,35
0,00
550 483,69

0,00
700 401,90
0,00
875 578,94

0,00
382 916,47
0,00
5 550,28
162 016,94
0,00
0,00
2 195,18

0,00
375 305,04
0,00
5 042,31
495 231,59
0,00
0,00
2 347,42

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
KZ k 31.12.2021 v EUR
1 022 334,22
1 578 328,26
545 241,05
565 580,64
0,00
0,00
545 241,05
97 386,24

0,00
0,00
565 580,64
584 401,64

840,00
89 114,32
45,83
6 255,54
0,00
379 706,93

840,00
491218,39
265,30
91 806,40
0,00
428 345,98

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
- štátnym fondom
- ostatné záväzky

Záväzky celkom
k 31.12.2021 v EUR

91 806,40
130,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
265,30

z toho v lehote
splatnosti

91 806,40
130,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
265,30

z toho po lehote
splatnosti

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Záväzky spolu k 31.12.2021

92 202,25

92 202,25

0,00

Stav úverov k 31.12.2021
Rok

Veriteľ

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná
splátka istiny
za rok 2021

Ročná
splátka
úrokov
za rok 2021

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2021

splatnosti

-

-

-

-

-

-

-

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 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
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO 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 bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021

1 363 714,59
1 299 532,63
64 181,96
1 363 714,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Zostatok istiny k 31.12.2021

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2020

§ 17 ods. 6 písm. a)

0,00

1 363 714,59

0,00 %

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

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy

Suma v EUR

1 363 714,59
1 299 532,63
64 181,96
1 363 714,59
779 455,99
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- dotácie zo ŠR
- dotácie z MF SR ....
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
- dotácie zo zahraničia
- príjmy RO – ŠJ z úhrad stravy
- dotácie z Eurofondov
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2020
Spolu upravené 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
- 821005
- 821006
- 821007
- 827009
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021**

68 348,17
0,00
0,00
1 200,00
0,00
34 696,65
0,00
883 700,81
480 013,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2021**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2020*

§ 17 ods.6 písm. b)

0,00

480 013,78

0,00 %

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

8. Údaje o hospodárení 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 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 6/2017 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na podporu športových aktivít
- kapitálové výdavky na ....
-1-

OŠK Svornosť Bracovce

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

6 000,00

5877,64

122,36

-4-

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 6/2017
o dotáciách. Nespotrebovaná časť dotácie OŠK Svornosť Bracovce bola vrátená na bankový účet
obce dňa 17.12.2022 vo výške 122,36 €.

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

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
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b)
c)
d)
e)

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, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

Základná škola s materskou
školou Bracovce

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

146 049,21

146 049,21

0,00

-4-

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-

-

-

-4-

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-

- 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 )

-

-

-

Vlastné finančné
prostriedky

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

- prostriedky vlastné
Príspevková organizácia
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-

-2-

-3-

-4-

-

-

-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-

-

-

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická osoba

-

-4-

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra
(Okresný úrad Michalovce)
Ministerstvo vnútra
(Okresný úrad Michalovce)
Ministerstvo vnútra
(Okresný úrad Michalovce)

Suma v EUR
4 151,75

matričný úrad

18,00

register adries

308,55

register obyvateľov

Úrad práce sociálnych vecí
a rodiny Michalovce

1 245,00

Úrad práce sociálnych vecí
a rodiny Michalovce

38 827,20

Ministerstvo vnútra SR
(Okresný úrad Košice)
Ministerstvo vnútra SR
(Okresný úrad Košice)
Úrad práce sociálnych vecí a
rodiny
Úrad práce sociálnych vecí
a rodiny Michalovce
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra
(Okresný úrad Michalovce)
Ministerstvo životného
prostredia
Okresný úrad Košice
Metodicko-poradenské
centrum Prešov
Ministerstvo vnútra SR
(Okresný úrad Košice)
Ministerstvo vnútra SR
(Okresný úrad Košice)

Účel

91,64

dotácia na podporu výchovy k plneniu
školských povinností dieťaťa
ohrozeného sociálnym vylúčením
dotácia na podporu výchovy
k vytváraniu stravovacích návykov
dieťaťa ohrozeného sociálnym
vylúčením
dotácia na výkon štátnej správy na
úseku ochrany prírody a krajiny

71 120,00

asistenti učiteľov ZŠ s MŠ

1 040,75

osobitný príjemca

3 865,31
45 882,87

refundácia nákladov za zamest. § 54 –
menšie obecné služby
refundácia nákladov za MOPS-miestne
občianske poriadkové služby

300,72

refundácia skladníka CO

476,15

za prieskumné územie

8 591,00

dopravné ZŠ

53 640,01

mzdy asistentov a odb. zam. ZŠ s MŠ

4 671,00

príspevok MŠ

2 529,98

odchodné ZŠ s MŠ
18

Dobrovoľná požiarna
ochrana SR

3 000,00

Štatistický úrad SR

3 407,36

Ministerstvo vnútra SR
(Okresný úrad Košice)
Ministerstvo vnútra SR
(Okresný úrad Košice)
Ministerstvo vnútra SR
(Okresný úrad Košice)
Ministerstvo vnútra SR
(Okresný úrad Košice)
Ministerstvo vnútra SR
(Okresný úrad Košice)
Ministerstvo vnútra SR
(Okresný úrad Košice)
Ministerstvo vnútra SR
(Okresný úrad Košice)
Ministerstvo vnútra SR
(Okresný úrad Košice)
Ministerstvo hospodárstva
SR
Ministerstvo vnútra
(Okresný úrad Michalovce)
Obec Ložín

7 900,00

na zabezpečenie materiálno-technického
vybavenia DHZO, na osobné ochranné
pracovné prostriedky pre členov DHZO,
odbornú prípravu členov DHZO a
zabezpečenie servisu – opravy a nákup
náhradných dielov na hasičskú techniku
a hasičské motorové vozidlá
sčítanie domov bytov a obyvateľov
2021
nenormatívne FP – sociálne
znevýhodnené prostredie

5 261,00

príspevok na učebnice ZŠ s MŠ

7 066,00

nenormatívne FP – vzdelávacie poukazy

608 702,00
955,00
2 000,00
800,00
2 830,00
200,00

normatívne FP-ZŠ s MŠ
normatívne FP-ZŠ s MŠ z r. 2020
nenormatívne FP-ZŠ s MŠ-dig.
Technika
nenormatívne FP-ZŠ s MŠ-rozvojový
projekt Čítame radi
nenormatívne FP-ZŠ s MŠ-príspevok na
špecifiká
refundácia nájomného

30 110,00

mobilné testovacie miesto

1 559,06

refundácia nákladov MŠ

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec uzatvorila v roku 2021 zmluvu s Environmentálnym fondom č. E203408U02 v rámci
realizácie projektu Zvýšenie energetickej účinnosti administratívnej budovy, ktorý sa bude
realizovať v roku 2022.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Obec

-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

+

+

-

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-

-

-

-4-
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e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-

-

-

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-

-

-

VÚC

-

-4-

-4-

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 11/2013 zo dňa 18.12.2013 predkladanie rozpočtu
obce od 2014 bez programovej štruktúry.

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2021.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 2 143,28 EUR.
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