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Predkladá: 

Alžbeta Háčiková 

hlavný kontrolór obce 

 

Predkladám obecnému zastupiteľstvu odborné stanovisko k Záverečnému účtu obce Nenince za rok 

2021 Vypracované bolo na základe predloženého Návrhu záverečného účtu za r.2021 a na základe 

finančných a  účtovných  výkazov  vyhotovených obcou k 31.12.2021 ako sú: 

 - účtovná závierka obce  za rok 2021 

-  hlavná kniha, ďalšie podklady a doplňujúce údaje vyžiadané od pracovníkov 

   obecného úradu. 

  

Záverečným účtom  obce sa rozumie  súhrnné spracovanie  údajov, ktoré  charakterizujú výsledky 

ekonomickej činnosti obce za obdobie jedného roka a obsahujú výsledky  rozpočtového hospodárenia 

vrátane  hospodárenia peňažných fondov. Zobrazuje skutočný stav v hospodárení s  majetkom obce za 

uplynulé účtovné obdobie. Povinnosť  zostavenia  určuje  § 16 zákona NR SR č. 583/2004 o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. 

 

 Účelom a cieľom  tohto stanoviska je  predovšetkým snaha o odborné posúdenie  všetkých  aspektov 

a náležitostí záverečného účtu, ktorým musí tento dokument disponovať  Jednotlivé kroky možno  

zostaviť  do nasledovnej postupnosti:      

 

 

 

 



 
VÝCHODISKA SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU OBCE 
 
  

•  Zákonnosť predloženého  návrhu záverečného účtu obce Nenince za rok 2021 
  
1.1.Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

Záverečný účet obce Nenince za rok 2021 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a zohľadňuje aj 

ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona č. 597/2003 

Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a ostatné súvisiace právne 

predpisy. Podľa § 16 osta. 12 zákona o rozpočtových pravdlách územnej samosprávy “Návrh 

záverečného je obec  povinná prerokovať do šesť mesiacov po uplynutí rozpočtového roka” , za rok 

2021 je predložený na prerokovanie obecnému zastupiteľstvu v  zákonom stanovenej lehote. 

  

1.2 Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce: 

 V  zmysle § 9 odst 2 zákona o obecnom zriadení  v z.n.p. a v súlade  s  § 16 odst. 9 zákona o 

rozpočtových pravidlách  územnej samosprávy  bol návrh záverečného účtu  obce Nenince  za rok 

2021 bol sprístupnený spôsobom obvyklým  v obci a to  na informačnej tabuli obecného úradu  a  tiež 

na internetovej stránke obce  v zákonom stanovenej lehote, t. j. viac ako 15 dní pred jeho schválením. 

  

1.3 Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce: 

Obec si plní povinnosť podľa § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a dáva si overiť účtovnú závierku audítorom v súlade s § 9 ods. 4 zákona o obecnom 

zriadení.a dodržanie ostaných povinností hospodárenia . 

  

1.4. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu:    

Predložený návrh záverečného účtu obce  obsahuje  povinné náležitosti je zostavený v plnom súlade s 

požadovanými právnymi  normami, ktoré  jeho zostavenie odborne a právne definujú a podmieňujú, 

predovšetkým § 16 odst. 5 zákona zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy  a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov, 

  

V zmysle citovaného zákona má obsahovať: 

- rozpočet obce  v členení podľa  § 10 odst. 3  citovaného zákona v súlade s 

  rozpočtovou   klasifikáciou,  a to vnútorne členený na bežné príjmy bežné výdavky, 

  kapitálové   príjmy, kapitálové výdavky a finančné operácie   

- bilanciou aktív a pasív, 

- prehľad o stave a vývoji  dlhu, 

- údaje o hospodárení  príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti, obce 

- prehľad o zárukách a dotáciách podľa § 7 odst.4  v členení podľa jednotlivých  príjemcov, 

- údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, 

- hodnotenie programov obce. 

  

Údaje o plnení rozpočtu sú spracované  podľa rozpočtovej klasifikácie  v súlade s opatrením MF SR č. 

MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová organizačná  

ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie  v znení neskorších  predpisov a je povinná pri 

zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní  rozpočtov  územnej samosprávy . 

 

 

 



SPRACOVANIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

     Obec po skončení rozpočtového roka  údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovalo do 

záverečného účtu obce v zmysle §16 ods. 1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy. V súlade s §16 ods. 2 citovaného zákona finančne usporiadalo svoje 

hospodárenie a finančné vzťahy k: 

• zriadeným  a založeným právnickým osobám  a  fyzickým osobám, 

• podnikateľom  a právnickým osobám,  ktorým poskytla  prostriedky zo svojho rozpočtu.         

• ďalej usporiadala finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu,  štátnym fondom,  rozpočtom iných obcí a k  

rozpočtom VÚC. 

ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného  rozpočtu  na rok 2021, ktorý bol schválený obecným  

zastupiteľstva dňa  11.12.2020 uznesením  č. 5/XII/2020 a  upravený opatrením č. 1/2021 zo dňa 

10.12.2021 uznesením obecného zastupiteľstva č.5/XII2021 a bol zostavený ako vyrovnaný, čím 

boli naplnené podmienky § 10 odst. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,  v 

rovnakej výške príjmov 1.193.962,73 € a výdavkov  1.193.962,73 €, vrátane príjmov a výdavkov ZŠ 

a MŠ .  Zmeny rozpočtu boli vykonané na základe potrieb obce a v súlade príslušných ustanovení 

zákona o rozpočtových pravidlách. 

  

    Rozpočet  bol zostavený v zmysle § 10 odst. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a jeho vnútorné členenie v súlade s týmto zákonom na bežný a kapitálový rozpočet v 

členení  na príjmy a výdavky a finančné operácie. 

Výsledok rozpočtového hospodárenia obce hodnotený v záverečnom účte obce k 31.12.2021 je 

tvorený z rozdielu príjmov  a výdavkov obce: z bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a z 

finančných operácií. 

  

  

 

  

                                          Rozpočet obce - 31.12.2021 

  

                                                                     Schválený rozpočet     

                               Schválený rozpočet       po poslednej zmene       Skutočnosť       % plnenie 

  

- Bežné príjmy                 1.039.845,00               1.115.961,92        1.159.440,90         

- Kapitálové príjmy                       0,00                         810,60           237.623,80         

- Finančné príjmy                 18.000,00                    77.190,21             77.190,21         

  Príjmy spolu:               1.057.845,00               1.193.962,73        1.474.254,91        123,48 

 

- Bežné výdavky                986.217,00               1.071.203,38        1.055.039,11    
  -obec                                       432.764,21                     532.724,38             502.795,66 

  -ZŠ a MŠ                                553.452,79                      538.479,00             552.243,45  

- Kapitálové výdavky          22.000,00                    73.131,35             75.175,60         

- Finančné výdavky             49.628,00                    49.628,00             50.820,03          

 

   Výdavky spolu:           1.057.845,00               1.193.962,73        1.181.034,74         98,92 

 

 

 

 

  



                                                                                       

Prehľad ukazovateľov pri plnení príjmovej časti rozpočtu: 

  

                                       Schválený rozpočet   Schválený rozpočet   Skutočnosť     %  

                                                                                   po úprave                                 plnenia                           

  
Daňové príjmy:                                 463.550,00                  483,050,00          475.305,33         98,40 

podielové dane                                    406.000,00                  426.000,00          425.355,79           

daň z majetku                                       26.000,00                    26.000,00             25.233,04           
-z toho daň z pozemkov                                                                                                       16.562,15 

             daň zo stavieb                                                                                                          8.580,40 

       daň z bytov                                                                                                                   90,49     

daň za psov+ verej. priestr.                    1.050,00                        550,00                   305,00            

komun. odpad + služby                        30.500,00                   30.500,00              24.411,50          

  

Nedaňové príjmy:                             118.951,14                 117.001,14            111.916,39         95,70 

príjmy z prenájmu budov                      99.280,00                 100.280,00              94.244,09            

príjmy z prenájmu pozemkov                 4.231,14                     4.231,14                4.227,92          

správne popl.(over. matrič.stav.)            4.020,00                     1.520,00                1.546,80   

pokuty za porušenie predpisov                      0,00                           0,00                      50,00      

administratívne a iné poplatk                  8.502,00                     7.330,00                6.213,16          

- cintorínske                                               130,00                        130,00                   140,00        

- relácie v miestnom rozhlase                    350,00                        350,00                   244,00              

- za opatrovateľkú službu                       1.000,00                      1.250,00               1.251,30                

- vodné, stočné                                        1.100,00                            0,00                   421,87               

- za vydanie.rybár.lístka                            450,00                        550,00                   571,00                     

- poplatok za užívanie telocvične                   0,00                            0,00                      0,00 

- popl.za ŠKD +rež.popl.šk.jedáleň        5.000,00                     5.000,00                3.528,97                                                              

- poplatok za zneč.ovzdušia                         50,00                          50,00                     56,02       

 

Iné nedaňové príjmy.                               2.840,00                  3.640,00                 5.634,42         

- príjmy z výť.lotérií a iných pod.hier        200,00                           0,00                        0,00      

- iné príjmy-sponzorské 

preprava autobusom                             2.500,00                    3.600,00                 5.495,88               

- vratky zo zdrav. poisť.                             140,00                         40,00                    138,54      

 

Medzisúčet.:                                        582.501,14                 600.051,14            587.221,72          97,86 

  

Granty a transféry:                            457.343,87               515.910,78             572.219,18        110,90 

UPSVaR strav.žiakov v HN                           0,00                  20.311,20                 9.228,90            

UPSVaR škol.potr. pe deti  HN                  215,80                      282,20                    282,20                

Obv,úrad odb. CO                                       251,08                      300,72                    300,72       

Dotácia zo ŠR testov..ochranu(COVID-19)          0,00                 26.450,00               26.450,00 

Dotácie -výdavky s pobytom občanov REGOB     471,09                      516,58                    516,58                                  

Min.financiiSR - sčítanie OBD 2021        3.841,38                  3.841,38                 3.841,38                              

Obv,úrad odb.VVS- matrič.činnosť          4.018,51                  4.042,05                 4.151,75                     

MPSVaR-denný stacionár                      30.384,00                 32.028,00               32.028,00   

MPSVaR denný stac. Vitamín.doplnky          0,00                          0,00                    320,00                                  

Implem.agentúra.MPSVaR-opatr.služba       10.260,00                   8.658,70                 8.659,65        

MPSVaR opatrov.služ. Zálohao d12/21                      0,00                          0,00               45.696,00 

BBSK- deň rodiny                                           0,00                          0,00                 1.000,00     

OU odb.školstva BB- na školstvo         383.829,00               393.119,00            403.394,00     

(prenesené kompetencie) 

OU odb.škol. BB -Doprava žiakov           5.093,00                  7.382,00                 7.382,00         

OU odb.škol. BB -vzdel.pouk ZŠ             4.090,00                  4.160,00                 4.160,00      



OU odb.škol. BB -vzdel.pouk MŠ            1.103,00                  2.392,00                   2.392,00     

OU odb.škol. BB a vzdel žiakov                

(sociálne znevýhodnené prostredie)         1.350,00                    1.250,00                  1.250,00                     

OU odb.škol. BB-prísp.na učebnice         5.454,00                    2.665,00                  2.665,00                    

OÚ odb.škol.BB – asistent učiteľa           5.933,00                    6.096,00                  6.096,00                    

OU odb.škol. BB - lyž.kuz                       1.050,00                           0,00                         0,00  

OÚ odb.škol.BB škola v prírode                     0,00                           0,00                         0,00 

OÚ odb.školstva BB 

(digitalizácia a ochr.pomôcky COVID19)                     0,00                           0,00                   2.405,00 

OU odb.školstva BB  

(novovzniknuté triedy MŠvrátené v r. 2022)                 0,00                           0,00                  10.000,00                 

 Bežné príjmy spolu:                        1.039.845.00              1.115.961,92          1.159.440,90     103,90 

             

-Príjem z predaja pozemkov                               -                          810,60                     810,00 

-Min.invest.RaR SR rekonštr. Miest.komun.               -                                     0,00              236.813,20    

Kapitálové príjmy-spolu:                                 -                          810,60              237.621,80     293,14 

 

Nevyč.prostr.ŠR z r.2020(7557,98+500,88)                   -                       8.058,86                  8.058,86 

Nevyč.prostr.zo ŠR r. 2017                       18.000,00                18.000,00                18.000,00                                       

Vlastné zdroje obce z rezerv.fondu obce            -                     51.131,35                51.131,35  

Finančné operácie spolu:                         18.000,00               77.190,21                77.190,21     100,00                

  

Príjmy celkom:                                     1.057.845,00             1.193.962,73        1.474.254,91     123,48 

 

  

 Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 

  

Príjmy - bežného rozpočtu  naplnili sa v objeme  1.159.440,90 €  sú vytvorené z vlastných príjmov ( 

daňové a nedaňové príjmy ) a cudzích príjmov ( grantov a transferov zo štátneho rozpočtu pre obec).   

Dôležitou položkou bežných príjmoch sú podielové dane, poskytnuté zo štátneho rozpočtu pre obec 

vo výške   425.355,79  €, na tvorbe príjmov bežného rozpočtu sa podieľajú 36,69 % . Patria sem  tiež 

dane z majetku  ako aj poplatok za komunálny odpad  a ostatné služby,  vo výške  49.949,54 €  ( z 

toho daň z majetku vo výške  25.538,04 € poplatky za komunálny odpad a ostatný stavebný odpad  vo 

výške 24.411,50 € ) na tvorbe príjmov bežného rozpočtu sa podieľajú  4,31 %.  Veľmi dôležitou 

položkou príjmov sú dotácie, transfery a granty zo štátneho rozpočtu ,  boli poskytnuté  vo výške         

572.219,18  €,  podieľajú sa  49,35 % na plnení bežných príjmov.  Značná časť z nich  a to čiastka  

403.394,00  €  pripadá na prenesený výkon štátnej správy - financovanie základných škôl a školských 

zariadení. Nedaňové príjmy ostatné boli naplnené vo výške  111.916,39  €  podieľajú  sa  na plnení 

bežných príjmov  vo výške  9,65 %. 

 

Prehľad súhrnných údajov o  plnení príjmov 

  

Bežné príjmy                                                             1.159.440,90  €      78,65 %    

-podielové dane                                                            425.355,79  €       

-poplatky za komun.odpad + ost. Dane                      49.949,54  €     

-dotácie transféry a granty                                         572.219,18  €     

  z toho:  - dotácia ZŠ a šk. zaariadenia                        403.394,00  € 

               - dotácia pre obec                                           168.828,18  €           

-nedaňové príjmy                                                        111.916,39  €       

  

Kapitálové príjmy                                                       237.621,80  €      16,12 % 

  

Finančné operácie                                                          77.190,21 €        5,23 % 

 

Príjmy spolu:                                                            1.474.254,91  €    



 

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 

 
Výdavky - bežného rozpočtu sa naplnili  v objeme  1.055.039,11 €.  Na krytie výdavkov  obce  

pripadá 502.795,66 €   t.j. 47,66  % a na krytie výdavkov ZŠ a MŠ    552.243,50 € t.j. 52,34%.  

Súčasťou rozpočtu výdavkov obce sú i  kapitálové výdavky, boli čerpané vo výške  75.175,60 €  na: 

 

 -Rekontštr. a moderniz. verejného osvetlenia – vlastné zdroje obce                6.993,12  € 

- Rekonštrukcia domu smútku                                                                         65.182,48  € 
  - z dotácie ( r.2019)                                                                                                     12.000,00  €  

  - z rezervného fondu                                                                                                    51.161,35  €    

  - z vlastných zdrojov                                                                                                      2.051,13  €         
  

Finančné operácie  výdavkové boli čerpané vo výške                                 50.820,03 € 

na úhradu  splátok dlhodobých úverov 
-  pre ŠFRaB  4x4 B.J.……………………                                                                      32.796,03  € 

-  pre OTP banku Slovensko v čiastke...........…                                                            18.024,00  €  

 

Výdavkové finančné operácie zahrňajú splátky  istín z úverov vrátane  ŠFRB.  

   

                                            Schválený rozpočet      Rozpočet I. úprava         Skutočnosť         

  

Bežné príjmy                                 1.039.845.00              1.115.961,92            1.159.440,90                

Bežné výdavky                                 986.217,00              1.071.203,38            1.055.039,11            

z toho:        

-obec                                                 432.764,21                532.724,38                502.795,66    

-škola                                                553.452,79                538.479,00                552.243,45                  

Výsledok hospodárenia                      53.628,00                 44.758,54                104.401,79   

           

Kapitálové príjmy                                        0,00                      810,60                 237.623,80               

Kapitálové výdavky                            22.000,00                  73.131,35                  75.175,60 

Výsledok hospodárenia                    -22.000,00                 -72.320,75                162.448,20 

 

Finančné operácie príjmové                18.000,00                  77.190,21                  77.190,21              

Finančné operácie výdavkové             49.628,00                 49.628,00                   50.820,03     

Výsledok hospodárenia                     -31.628,00                 27.562,21                   26.370,18 

                           

príjmy celkom                                 1.057.845,00             1.193.962,73             1.474.254,91    

výdavky celkom                              1.057.845,00             1.193.962,73             1.181.034,74     

Hospodárenie obce                                                                                                 293.220,17    

     

Úprava prebytku o nevyčerpané účelovo určené prostriedky                         287.749,20 
  - nevyčerpané prostiedky zo ŠR účolovo určené na bežné výdavky                                     50.936,00 

  - zostatok dotácie OU odb. škostva na novovytvorené triedy MŠ                                        10.000,00    

  - nevyčerpané  prostriedky ŠR na kapitálové výdavky - rekonštr. miest.komunikácii       236.813,20       

  

Rozdiel príjmov a výdavkov –bežného rozpočtu je prebytok   104.401,79 €,  rozdiel príjmov  a 

výdavkov kapitálového rozpočtu je prebytok 162.448,20 € a rozdiel  príjmov a výdavkov vo 

finančných operáciách  je prebytok  26.370,18 €. Prebytok bežného a kapitálového  rozpočtu  

266.849,99 €  a po úprave o nevyčerpané účelovo určené  prostriedky, vzniknutý schodok vo výške   

-20.899,21 €  bude krytý prebytkom finančných operácií.  

Celkové hospodárenie obce za rok 2021 po úprave - prebytok  5.470,97 €. 

  

 

 

  



 

 Prehľad ukazovateľov pri plnení výdavkov rozpočtu: 

  

                                          Schválený rozpočet      Schválený rozpočet      Skutočnosť:     % 

                                                                                               po úprave                                  plnenia       

  

Bežné výdavky rozpočtu:                432.764021               532.724,38          502.795,66         94,40 %    

(obec) v tom: 
Mzdy +odmeny+príplatky                       143.282,51                   144.299,81             151.154,94       104,80 %                                
- Obec                                                         100.360,00                  100.360,00              102.189,17          

- Matrika   (ŠR)                                              2.908,51                      2.914,97                  3.579,86     

- Denný stacionár                                         22.814,00                    24.164,00                24.164,00                

- Opatrovateľská služba  85%                        6.400,00                      5.819,50                  9.403,43               

- Opatrovateľská služba  15 %                       1.100,00                      1.026,83                  1.026,83              

- Opatrovateľská lsužba – vl.zdroj                 2.800,00                      4.513,83                  5.290,97                 

- Projekt UPSVaR                                          6.900,00                     5.500,68                  5.500,68 

             

Poistné a príspevky do poisťovní              50.074,35                    51.173,01               54.283,30      106,10 %  

 - Obec                                                          35.700,00                    35.700,00               37.404,12          

-  Matrika   (ŠR)                                             1.090,00                      1.090,00                 1.060,40              

-  Denný stacionár                                          7.350,00                      7.494,00                  7.512,96 

-  Opatrovateľská služba  85%                       2.210,00                      1.966,67                 3.142,74            

-  Opatrovateľská služba  15 %                         380,00                         347,55                    347,55             

- Opatrovateľská lsužba – vl.zdroje                  962,00                      1.621,37                 1.875,98 

- Projekt UPSVaR                                          2.382,35                      1.893,42                 1.893,42 

- Testovanie                                                          0,00                      1.060,00                  1.046,13 

 

Tovary a služby                                          211.361,55                 292.186,43               263.661,85     90,20 % -

Cestovné                                                          4.500,00                     5.500,00                   5.470,39       

-Energie: +MŠ + stacionár                            34.200,00                   35.400,00                 24.936,89           
  z toho   plyn                                                   7.800,00                     7.800,00                   5.226,30  

               plyn MŠ                                            1.200,00                     2.200,00                   1.967,50  

               elektrika                                         22 000,00                   22.000,00                  11.436,91    

               energie denný stacionár                   1.000,00                     1.000,00                      934,07  

               Energie-testovanie COVID                     0,00                            0,00                   3.089,45 

               poštovné služba                                1.000,00                     1.000,00                      770,05         

               telefónne služby                                1.200,00                     1.400,00                   1.512,61  

  

-Sptr. mat.+reprezentačné                              14.350,00                   21.450,00                18.973,62     

z toho:   

-Inter.vyb., výp.tech.                                               0,00                        400,00                     393,30    

-Prev.stroje                                                             0,00                        700,00                     700,25 

-Všeobecný mat.OcÚ                                       5.000,00                     5.000 ,00                  3.155,68 

-Všeobecný materiál-Denný stacionár               400,00                        400,00                     771,19 

-Všeobecný mat. kultúra                                     500,00                        500,00                     165,42 

-Kanc. potreby + čistiace potreby                   2.800,00                     2.200,00                  1.631,47  

-Knihy časopisy                                                  650,00                        650,00                     627,25 

-Reprezentačné + kultúra                                5.000,00                     5.000,00                  5.071,99  

-Reprezentačné dôchodcovia                                 0,00                      3.000,00                  2.913,13    

-Všeob.mat. -ochranný mat. + test                         0,00.                    3.600,00                  3.543,94  

 

-Všeob.služby + odpadov.hospod.              158.311,55                   229.836,43             214.280,95    

z toho:  

-Servis, údržba mot. voz.                                   500,00                           500,00                    324,80  

-Poistenie mot. voz.                                           500,00                           500,00                    149,64 

 -Všeobecné služby                                     100.000,00                     128,397,72             112.530,61 

- Auditorské služba                                         1.800,00                        1.800,00                 1.800,00  

 -Odmeny poslancom OZ                                2.000,00                        2.000,00                 2.394,25 

- Stravovanie                                                  4.800,00                         4.800,00                4.356,00 

- Stravovanie denný stacionár                          600,00                            600,00                       0,00  



- Prídel do soc.fondu                                        1.068,00                         1.030,95                  1.127,12 

- Poistné budov                                                 3.000,00                        3.000,00                   2.936,91 

- Odmena zo ŠR CO + REGOB                         

+ mimopr.pomer                                               2.222,17                        2.317,20                   1.945,18 

-  Odmeny SODB 2021                                      3.841,38                        3.841,38                  3.841,38 

-Odvoz komun. odpadu                                   26.000,00                      26.000,00                 27.199,76 

-Poplatky a ulož.odpadu                                   5.000,00                        5.500,00                   6.343,50  

-Poplatky a ulož. nebezp.odpadu                             0,00                        1.400,00                   1.390,00 

-Všeob. služby kultúra                                       1.000,00                        2.600,00                  2.446,28   

-Všeob.služby kult. z VUC                                        0,00                        1.000,00                  1.000,00              

- Všeob.služ.denný stac. opatrov.služ.                 680,00                           680,00                      658,41  

- Školenie, semináre                                            100,00                               0,00                          0,00 

- Poplatky bankám                                            2.200,00                        3.200,00                  3.323,54  

- Rutinná údržba budov                                           0,00                      20.119,08                 20.084,87 

- Všeobecné služ. Testovanie CPVID-19                        0,00                      17.500,00                 17.380,48 

- Všeob.služby dotácia citara                           3.000,00                        3.000,00                   3.000,00 

-Všeob.slážby šk. jedáleň                                        0,00                             50,00                        48,00  

         

Bežné transféry spolu                                   17.945,80                      34.965,13                 23.701,53      67,78 % 

z toho: 

-Spoločná úradovňa                                         2.000,00                        1.503,00                    1.503,00   

-Bežné transféry na  nemoc.dávky                     510,00                        1.048,73                    1.044,63  

-Bežné transféry obč.združeniam                  12.500,00                       9.100,00                    9.035,00  

- Bežné transféry TJ                                    10.000,00                        6.000,00                    6.000,00                

- členské Zmovr  + Novohrad IK                  2.000,00                           600,00                       535,00  

- Zväzzdrav.post.,Pivnič.,Rím.kat.cirk.            500,00                        2.500,00                    2.500,00           

-Bežné transféry ostatné                                  2.935,80                     23.313,40                  12.118.90  

-na stravovanie žiakov v HN                                     -                      20.311,20                    9.228,90         

-školské potreby  žiakom v HN                         215,80                          282,20                               -               

-pri sobáši, narodení dieťaťa                         2.720,00                      2.720,00                    2.890,00   

          

 Splácanie úrokov bankám                           10.100,00                   10.100,00                    9.994,04      99,00  % 

 

 Bežné výdavky rozpočtu (obec)                 432.764021                 532.724,38               502.795,66        

  

 Bežné výdavky rozpočtu  ZŠ+MŠ                553.452,79                 538.479,00               552.243,45     102,56 % 
 - mzdy,platy služ.príjmy                                369.644,00                 358.479,00               372.282,64  

 - poistené a prísp.do poisťovní                     128.899,80                 125.985,80                128.804,05 

-  Tovary a služby                                            53.968,99                   52.007,20                  49.399,15  

-  Bežné transféry                                                 940,00                     2.007,20                    1.757,61 

            

Bežné výdavky spolu:                          986.217,00             1.071.203,38        1.055.039,11      98,49 % 

  

  

Kapitál. výdavky rozpočtu:                      22.000,00              73.131,35           75.175,60      102,79 % 
- Rekonštrukcia a modernizácia 

  verejného osvetlenia                                            7.000,00                   7.000,00                6.993,12      

- Výstavba trhového miesta                                   3.000,00                   3.000,00                3.000,00  

- Rek..Domu smútku ŠR úrad podpory vl.          12.000,00                 12.000,00              12.000,00  

- Rek..Domu smútku  z rezevn.fondu                                                   51.131,35              51.131,35 

- Rek..Domu smútku  z vlastných zdrojov                                                                           2.051,13  

  

  

Finančné operácie                                      49.628,00              49.628,00          50.820,03     102,40 % 

  

  

Výdavky spolu:                                      1.057.845,00          1.193.962,73     1.181.034,74    98,92 % 

 

 



                                      

• Tvorba a použitie sociálneho fondu 

  

Počiatočný stav k 1.1.2021:                               40,75  € 

Povinná tvorba za rok 2021 :                        1.090,94  € 

Čerpanie v roku 2021                                    1.090,63  € 

Stav sociálneho fondu k  31.12.2021 :               41,06  € 

 

• Fond prevádzky, údržby a opráv  (v zmysle ustanovenia § 18 zák. 443/2010 Z.z. v znení nesk.predp.) 

 

Počiatočný stav k 1.1.2021:                        103.383,93 € 

Prírastky( 0,5 % z  nájomného ...)                21.111,05 € 

Použitie fondu v roku 2021                           7.965,79  € 

Zosatok fondu k  31.12.2021 :                   116.529,19  € 

  

Hospodársky výsledok, vytvorený z rozdielu celkových nákladov a výnosov  v podvojnom 

účtovníctve – strata  vo výške  -83.500,17 €. Tento hospodársky výsledok  je značne ovplyvnený  

účtovaním odpisov z dlhodobého hmotného majetku do nákladov obce. 

BILANCIA AKTÍV A PASÍV 

Bilancia aktív a pasív odzrkadľuje  stav majetku a majetkové vzťahy obce. Aktíva a pasíva sa rovnajú.  

Obec Nenince spravuje k  31.12.2021 majetok v obstarávacej cene 8.676.101,02 €. 

  

Prehľad  aktív k 31.12.2021: 

                                                                      Brutto:                 Korekcia:                Netto: 

Neobežný(hmotný a nehmotný)majetok      8.277.302,61 €      5.153.542,69  €      3.123.759,92  € 

Dlhodobý  hmotný majetok                         7.501.540,73  €     5.153.542,69  €       2.347.998,04  € 

Dlhodobý finančný majetok                           775.761,88  €                                       775.761,88   €    

Obežný majetok:                                             398.722,89  €                                       398.722,89   € 

Majetok spolu:                                           8.676.101,02  €     5.153.542,69  €       3.522.558,33  €                         

  

Prehľad pasív k  31.12.2021: 

  

Nevysporiadaný HV minulých rokov                   1.616.472,40  € 

Hospodársky výsledok za účtovné .obdobie            -83.500,17  € 

Vlastné imanie:                                                     1.532.972,23  € 

Záväzky:                                                               1.368.260,16  €    

z toho: dlhodobé záväzky:                                       909.137,44  

€                                                                                                                                                   

krátkodobé záväzky                                                   34.444,52  € 

                                                                                                                                                  

ostat.zúčt.rozp.obce a VUC                                     287.749,20  €   

Výnosy budúcich období:                                        621.325,94  € 

Pasíva spolu:                                                        3.522.558,33  €                           

                   

Aktíva predstavujú hodnotu majetku, zostatky finančných účtov, pohľadávky a iné , pasíva obsahujú 

stav výsledku hospodárenia, záväzky, úvery a výpomoce  a iné. Bilancia aktív a pasív tvorí súčasť 

záverečného účtu obce a odzrkadľuje  stav majetku  a majetkové vzťahy obce. Inventarizácia majetku, 

pohľadávok a záväzkov obce k 31.12.2021 bola riadne  vykonaná a neboli zistené žiadne 

inventarizačné rozdiely.   

Pri zisťovaní úverovej zaťaženosti  obce treba vychádzať  z ustanovení § 17 odst.6, písm. a) a b) 

zákona  583/2004 Z. z. o rozpočtových  pravidlách územnej samosprávy. Celková suma dlhu obce 

nemôže prekročiť 60% skutočných bežných  príjmov predchádzajúceho roka a suma 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 

prepisu..   

Do celkového dlhu obce sa nezapočítavajú  záväzky z úverov poskytnutých zo ŠFRB na výstavbu 

nájomných bytov 

Výpočet úverovej zaťaženosti obce: je podrobne a prehľadne rozpísané na strane 12- 14 záverečného 

účtu a predstavuje 12,28 % podľa § 17 odst.6 písm.a) a  8,62 % podľa § 17 odst. 6 písm.b)   Zákonná 

podmienka podľa § 17 odst.6 písm. a) a b) sú splnené. 

 

 

ZADĹŹENOSŤ  A MOŽNOSTI  FINANCOVANIA 

Obec eviduje k 31.12.2021  tieto záväzky: 

                                                                                    

• voči bankám:                                 113.765,00 €           

• voči ŠFRB                                     792.567,19 €      

• MF SR návratná fin. výpomoc       23.164,00  €    

• voči dodávateľom                           26.482,34  €                 

• zamestnanci, soc.poist.                            0,00  €              

• voči právn.a fyz.osobám               116.529,19 €     

• prijaté preddavky                              7.925,00 € 

• zo sociálneho fondu                               41,06 € 

 

• Záväzky spolu:                          1.368.260,16 € 

                                                               

OTP Banka Slovensko: 

                                                       prijaté:         splatné:         zostatok: 

Komunálny investičný úver          1.5.2009        1.5.2024           9.004,00 € 

Komunálny investičný úver          1.6.2010        1.5.2026         22.976,00 € 

Komunálny investičný úver          1.5.2011        1.5.2031         33.296,00 € 

Komunálny investičný úver          1.9.2012        1.9.2032         30.984,00 € 

Komunálny investičný úver      13.10.2017       25.9.2027        17.505,00 € 

  

Zostatok k 31.12.2021                                                            113.765,00 € 

  

Ministerstvo financií SR 

Návratná finančná výpomoc -COVID-19    31.10.2027            23.164,00 € 
Úhrada návratnej finančnej výpomoci bude štyroch splátkach   

ročne 5.791,00 €  vždy k 31.10. príslušného roka  od r. 2024  do r. 2027. 

 

Zostatok k 31.12.2021                                                              23.164,00 € 

  

  

Štátny fond rozvoja a bývania: 

                                                           prijaté:       splatné:         zostatok 

Náj. byty I.etapa 8 B.J. vyšší štand.  16.4.2001   16.1.2031         86.907,56  € 

Náj. Byty II.etapa 8 B.J. vyšší štand   5.5.2005     5.5.2035       141.363,69  € 

Nájom.byty 4x4 B.J.Safránová         24.1.2018   24.1.2058       525.191,54  € 

Nájomné byty 11 B.J.  Školská           1.2.2004     1.2.2034         39.104,40  € 

  

Zostatok k 31.12.2021                                                                792.567,19 € 

   

 

 



 

 

Pohľadávky k 31.12.2021: 

  

- Daňové pohľadávky  (majetkové + TKO)         19.012,67  € 
  -daň z nehnuteľnosti                                                     8.650,79  € 

(r.2021 -4.386,90 €+ predch.roky  4.263,89 €) 

  - daň za TKO                                                               10.361,88 € 

     (r.2021 -3.298,70 €+ predch.roky 7.063,18 €)  

- neuhradené faktúry -nedaňové                           31.758,33  € 

- iné pohľadávky (nájom)                                       7.791,20  € 

                                                                              59.271,20  € 

 

  

Tvorba a použitie rezervného fondu: 

 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona oč. 583/2004 Z.z. v znení neskorších 

predpisov. Vzniknutý prebytok  5.470,97 €  z celkového hospodárenia obce za rok 2021 upravený o 

nevyčerpané účelovo určené prostriedky  predkladám k posúdeniu obecnému zastupiteľstvu preúč-

tovať na tvorbu rezervného fondu na krytie nárastu cien energií. 

  

Hospodárenie Obecného podniku Nenince, s. r. o v roku 2021: 

  

Obchodná spoločnosť  Obecný podnik Nenince, s.r.o. so 100 % majetkovou účasťou Obec Nenince 

zabezpečuje služby pre našu obec hlavne prevádzku obecného vodovodu a obecnej kanalizácie , 

správu verejných budov a verejného priestranstva ako i  triedenie odpadu.  Zároveň predkladám v 

prílohe koncoročnú uzávierku k schváleniu . 

  

  

  

  

ZÁVER 

  

     Záverečný účet Obce Nenince za rok 2021 je prehľadný a poskytuje ucelený podrobný prehľad  o 

hospodárení Obce Nenince za rok 2021,   je spracovaný v súlade s príslušnými právnymi normami a 

objektívne vyjadruje rozpočtové hospodárenie, ako aj stav majetku a záväzkov obce Nenince . 

  

   V zmysle § 16 ods.10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam 

obecnému zastupiteľstvu  obce Nenince  uzatvoriť prerokovanie  záverečného účtu Obce Nenince za 

rok 2021 s výrokom 

  

  

OZ schvaľuje  celoročné hospodárenie bez výhrad. 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                    Alžbeta Háčiková 

                                                                                    hlavná kontrolórka obce Nenince 



  

  

  

  

 


