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Záverečný účet obce 
a rozpočtové hospodárenie 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  (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“). Rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený ako 
prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový  obce a  kapitálový   rozpočet obce 
ako schodkový, pretože je možné v zmysle ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. 
tento schodok kryť zostatkami finančných prostriedkov obce z minulých rokov, návratnými 
zdrojmi financovania, resp. je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom 
rozpočtovom roku.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021. 
Rozpočet obce bol schválený OZ dňa 14.12.2020  uznesením č. 91/2020
Zmeny rozpočtu: 

- prvá  zmena  schválená dňa 13.09.2021 uznesením OZ č. 64/2021
- druhá zmena schválená dňa 13.12.2021 uznesením OZ č. 81/2021
- ďalšia zmena bola vykonaná len v rámci dotácií na prenesený výkon štátnej správy

Rozpočet obce k 31.12.2021 

Schválený 
rozpočet 

Schválený 
rozpočet 

po poslednej 
zmene

Príjmy celkom 526590,00 820917,56
z toho :
Bežné príjmy 467790,00 497272,56
Kapitálové príjmy 30000,00 294845,00
Finančné príjmy 16000,00 16000,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou 12800,00 12800,00
Výdavky celkom 516894,00 559453,98
z toho :
Bežné výdavky 223784,00 253011,85
Kapitálové výdavky 87000,00 91000,00
Finančné výdavky 8150,00 8150,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou 197960,00 207292,13
Rozpočet  obce 9696,00 261463,58
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 

Rozpočet na rok 2021      Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia
526590,00

Rozpočet na rok 2021 po 
úprave

820917,56 850954,39 103,66

Z rozpočtovaných celkových schválených príjmov vo výške 526590,00 EUR /po úprave 
rozpočtu v sume 820917,56 EUR/ bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 850954,39 EUR, 
čo predstavuje 103,66 % plnenie. 

1. Bežné príjmy - obec

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia
467790,00

Rozpočet na rok 2021 po 
úprave

497272,56 516968,70 103,96

Z rozpočtovaných schválených bežných príjmov obce vo výške 467790,00 EUR /po úprave 
rozpočtu  497272,56 EUR/ bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 516968,70 EUR, čo 
predstavuje  103,96 % plnenie. 

        a/   daňové príjmy

 Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia
360050,00

Rozpočet na rok 2021 po 
úprave

360050,00 373441,40 103,72

- Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 
Z predpokladanej schválenej finančnej čiastky vo výške 280000,00 EUR z výnosu dane 
z príjmov boli k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR vo výške 293091,38 EUR, čo 
predstavuje plnenie na 104,68 %. 

- Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných schválených 56320,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 
54290,43 EUR, čo je 96,40 % plnenie. Z toho príjmy dane z pozemkov boli vo výške 41216,95 
EUR, dane zo stavieb boli v sume 12940,18 EUR a dane z bytov boli v sume 133,30 EUR.  
K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 5579,56 EUR /
časť nedoplatkov tvorí nezaplatená daň z predchádzajúceho obdobia, ktorá bude uhradená 
v nasledujúcom roku, jeden daňovník uhrádza daň vždy v januári nasledujúceho roka cca vo 
výške 1300,00 €/,  pohľadávky na daň z nehnuteľností  so splatnosťou od 1 roka do 5 rokov 
a viac predstavujú sumu 1339,00 EUR /ide o pohľadávky u daňovníkov, ktorí sú nezastihnuteľní, 
daňovníci, ktorí nesplácajú splátkový kalendár, daňovníci, ktorí zomreli a čaká sa na skončenie 
dedičského konania a daňovníci, ktorí zomreli, ale nie je možné zistiť dedičov - nevysporiadané 
majetkoprávne vzťahy, tento dlh sa oproti minulému roku znížil/
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- Daň za psa  1165,00 EUR
- Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 24055,97 EUR /k 

31.12.2021 obec eviduje nedoplatky za odpad vo výške 3988,99 EUR /nedoplatky - 
poplatníci splácajú na základe splátkového kalendára, poplatníci, ktorí splátky 
nesplácajú, nereagujú na výzvy/.

- Daň za dobývací priestor  531,10 EUR
- Poplatok za predajné automaty  160,02 €
- Poplatok za ubytovanie  147,50 €

b) nedaňové príjmy: 
 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia
10970,00 15919,53 145,12

Rozpočet na rok 2021 po 
úprave

0 0 0

- Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných schválených nedaňových príjmov vo výške 10970,00 EUR bol skutočný 
príjem k 31.12.2021 vo výške 15919,53 EUR, čo je 145,12 % plnenie. Z toho ide o príjem z 
dividend /akcie BVS, Pernecké pozemkové spoločenstvo/ vo výške 1424,36 €, z prenajatých 
pozemkov vo výške 984,81 EUR a príjem z prenajatých stavieb, nebytových priestorov 
a objektov /prenájom kultúrneho domu, obecného úradu, verejného priestranstva /vo výške 
5940,64 EUR.

- Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky /ide o poplatky za osvedčovanie listín a podpisov 
na listinách, stavebné konanie, povolenie na výrub drevín, prenájom hrobového miesta, výstavbu 
vodovodné prípojky, poplatky za MR/ :
Z rozpočtovaných prímov schválených vo výške 4640,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 
vo výške 7569,72 EUR, čo je 163,14 % plnenie. 

c) iné nedaňové príjmy: 
 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia
4750,00                  5847,52       123,11

Rozpočet na rok 2021 po 
úprave

0 0 0

Z rozpočtovaných schválených iných nedaňových príjmov 4750,00 EUR  bol skutočný príjem 
k 31.12.2021 vo výške 5847,52 EUR.
Medzi iné nedaňové príjmy patria najmä príjmy z dobropisov za elektrinu vo výške 2955,99 
EUR, refundácia odmeny skladníka materiálu CO vo výške 171,84 EUR. 

- Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných schválených grantov a transferov 92020,00 EUR / po úprave rozpočtu 
121502,56 EUR / bol skutočný príjem vo výške 121760,25 EUR, čo predstavuje 100,21 % 
plnenie.
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Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel
OU Bratislava - odbor školstva 79311,00 BV na mzdy, odvody,prevádzka 
OU Bratislava - odbor školstva 1105,00 Príspevok na špecifiká
OU Bratislava - odbor školstva 400,00 Projekt – Čítame radi 2
OU Bratislava - odbor školstva 500,00 Projekt – Múdre hranie /MŠ/
OU Bratislava - odbor školstva 374,00 Príspevok na učebnice 
OU Bratislava - odbor školstva 736,00 Vzdelávacie poukazy
OU Bratislava - odbor školstva 2566,00 Príspevok na MŠ
OU Bratislava - odbor školstva 0 Príspevok na školu v prírode
MV - OU Malacky 2474,20 Matrika
ÚPSVaR, Malacky 4861,20 Príspevok na stravu
MV - OU Malacky 286,11 REGOB
MV - OU Malacky 29,20 Register adries
OU BA - odbor ŽP 84,96 Životné prostredie
MD, výstavby a reg. rozvoja 1123,46 Stavebné konanie
MD, výstavby a reg. rozvoja 37,45 Pozemné komunikácie
MV- OÚ Malacky 0 Voľby 
OU Malacky 7800,00  Spoločná zodpovednosť 

COVID-19
DPO SR - hasiči 3000,00 Dotácia pre DHZ Pernek
Štatistický úrad SR 3335,55 Sčítanie DBO 2021
Environmentálny fond 1057,69 Dotácia na likvidáciu odpadu
BSK 4700,00 Dotácia na projekt „Výsadba“
ÚPSVaR 7978,43 Príspevok z ÚPSVaR na úhradu 

rozdielu mzdových nákladov na 
originálne kompetencie počas 
pandémie COVID-19 /krátenie 
miezd zo strany zamestnávateľa/

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy - obec 
 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia
30000,00 0 0

Rozpočet na rok 2021 po 
úprave

294845,00 264823,00 89,82

Z rozpočtovaných schválených kapitálových príjmov 30000,00 EUR/po úprave rozpočtu 
294845,00 EUR/ bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 264823,00 EUR, čo predstavuje  
89,82 % plnenie. 

- Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:
Obec mala v roku 2021 príjem z predaja pozemkov na základe kúpnych zmlúv vo výške 7919,00 
EUR

- Príjem z predaja hmotných aktív: 
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Obec ma v roku 2021 príjem z predaja traktor ZETOR na základe kúpnej zmluvy vo výške 
4059,00 €

- Granty a transfery
Z rozpočtovaných schválených 30000,00 EUR /po úprave rozpočtu 282845,00 EUR/  bol 
skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 252845,00 EUR, čo predstavuje 89,39 plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel
Environmentálny fond 241845,00 Kanalizácia
MV SR 30000,00 Rekonštrukcia požiarnej 

zbrojnice/dotácia bola poskytnutá 
ešte v roku 2020/

BSK 11000,00 Dotácia na projekt 
„Cyklochodník“ /8000,00€/ 
a dotácia na individ. potreby 
/3000,00€/

3. Príjmové finančné operácie - obec 
 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia
16000,00 60079,90 375,50

Rozpočet na rok 2021 po 
úprave

0 0 0

Z rozpočtovaných schválených finančných príjmov 16000,00 EUR bol skutočný príjem 
k 31.12.2021 vo výške 60079,90 EUR, čo predstavuje  375,50 % plnenie. 

V roku 2021 obec zapojila do príjmov, z dôvodu vyrovnanosti rozpočtu čerpanie dotácie  na 
rekonštrukciu požiarnej zbrojnice vo výške 29997,62 €.
Obec v roku 2021 prijala finančné prostriedky  vo výške 30082,28 € z likvidácie 
Poľnohospodárskeho družstva Pernek, ktoré majú slúžiť na verejnoprospešný účel obce. 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

a) Bežné príjmy - škola

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia
12800,00 9082,79 70,95

Rozpočet na rok 2021 po 
úprave

0 0 0

Z rozpočtovaných schválených bežných príjmov 12800,00 EUR bol skutočný príjem 
k 31.12.2021 vo výške 9082,79 EUR, čo predstavuje  62,60 % plnenie. 



8

- Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho:

Úroky                                                          0,00 EUR /bežný účet školskej jedálne -stravovanie/
Materská škola                                       1220,00 EUR /prevádzkové náklady/
Školský klub detí                                     923,00 EUR /prevádzkové náklady/
Preplatok  vody                                      108,77 EUR /vyúčtovanie spotreby vody/
Stravné - školská jedáleň                      4722,06 EUR /zaplatené stravné/
Réžia - školská jedáleň                         1655,00 EUR
ŠJ - príspevok zamestnávateľa 55%
na stravu                                                  453,96 EUR

Prevádzkové poplatky za materskú školu a školský klub detí, preplatok z vyúčtovania za 
spotrebu vody a režijné náklady škola preposiela zriaďovateľovi.  
V roku 2021 boli prevádzkové poplatky nižšie z dôvodu pandémie COVID-19, kedy bola 
prevádzka školy časť roka zatvorená a poplatky boli vrátené rodičom.

b) Kapitálové príjmy 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia
0 0 0

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 0 
EUR, čo predstavuje  0 % plnenie. 

- Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho:
Základná škola                                                 0 EUR
Materská škola 0 EUR
Školský klub detí 0 EUR
Školská jedáleň 0 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania
447894,00

Rozpočet na rok 2021 po 
úprave 

486453,98 525797,81 108,09

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 447894,00 EUR / po úprave rozpočtu 486453,98 EUR/ 
bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 vo výške 525797,81 EUR, čo predstavuje  108,09 % 
čerpanie. 

1. Bežné výdavky - obec
 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania
223784,00

Rozpočet na rok 2021 po 
úprave

253011,85 238957,76 94,44
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Z rozpočtovaných schválených bežných výdavkov 223784,00 EUR / po úprave rozpočtu 
253011,85 EUR/ bolo skutočné čerpanie  k 31.12.2021 vo výške 238957,76 EUR, čo predstavuje  
94,44 % plnenie. 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. 

Medzi významné výdavkové položky bežného rozpočtu patrí: 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných schválených 95480,00 EUR / po úprave rozpočtu 98271,10 EUR bolo 
skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 94470,22 EUR, čo je 96,13 % plnenie. Patria sem 
mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu, poslanci obecného zastupiteľstva, matriky, 
dohody o vykonaní práce.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných schválených 33040,00 EUR /po úprave rozpočtu 34062,44 EUR/ bolo 
skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 33664,61 EUR, čo je 98,83 % čerpanie. 

Tovary a služby
Z rozpočtovaných schválených90430,00 EUR /po úprave rozpočtu 115778,14 EUR/ bolo 
skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 104385,45 EUR, čo je 90,15 % čerpanie. Ide 
o prevádzkové výdavky obce, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná 
a štandardná údržba,  ostatné tovary a služby, TJ, CVČ. Významnou položkou vo výdavkoch je 
vývoz odpadu – čerpanie v roku 2021 bolo 11 739,72 € /vývoz komunálneho odpadu/ a 1725,49 
€ /ostatné zneškodnenie odpadu/.  V úprave rozpočtu na tovary a služby sú zohľadnené náklady 
na poskytnuté dotácie na prenesený výkon správy, dotácie na projekty, ostatné dotácie. Obec sa 
snažila v roku 2021 o šetrenie finančných prostriedkov zníženým čerpaním schváleného 
rozpočtu.

Bežné transfery
Z rozpočtovaných 3320,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 946,19 EUR, čo 
predstavuje 28,50 % čerpanie. 

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných  0 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 vo výške  0 EUR.

2.  Kapitálové výdavky - obec
 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania
87000,00

Rozpočet na rok 2021 po 
úprave

91000,00 75709,90 83,20

Z rozpočtovaných schválených kapitálových výdavkov 87000,00 EUR / po úprave rozpočtu 
91000,00 EUR/ bolo skutočné čerpanie  k 31.12.2021 vo výške 75709,90 EUR, čo predstavuje  
83,20 %.
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 
účtu. 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: 
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice:
Z rozpočtovaných 30000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 vo výške 29997,62 
EUR, z poskytnutej dotácie a 8522,17 EUR bolo financovanie z rozpočtu obce.
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia
Z rozpočtovaných 18000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 vo výške  21646,72 
EUR.
Nákup štiepkovača
Z rozpočtovaných 7000,00 EUR, po úprave rozpočtu 11000,00 € bolo skutočne vyčerpané 
k 31.12.2021 vo výške 3000,00 EU z dotácie poskytnutej z BSK na individuálne potreby 
a 585,60 EUR dofinancované z rozpočtu obce.
Vybudovanie „Cyklochodníka“
Z rozpočtovaných 0 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 vo výške 10997,79 EUR z toho 
8000,00 EUR bolo financovanie z dotácie BSK a 2997,79 EUR z rozpočtu obce.

3. Výdavkové finančné operácie - obec 
  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania
8150,00 8118,48 99,61

Rozpočet na rok 2021 po 
úprave

0 0 0
Z rozpočtovaných schválených finančných  výdavkov 8150,00 EUR  bolo skutočné čerpanie  
k 31.12.2021 vo výške 8118,48 EUR, čo predstavuje  99,61 % čerpanie. 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou 
Záverečného účtu. 

1.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

- Bežné výdavky - škola

Rozpočet na rok 
2021

Skutočnosť 
k 31.12.2021

% čerpania

197960,00
Rozpočet na rok 
2021 po úprave

207292,13 203011,67 97,94

Z rozpočtovaných schválených bežných  výdavkov 197960,00 EUR /po úprave rozpočtu 
207292,13 EUR/ bolo skutočné čerpanie  k 31.12.2021 vo výške 203011,67 EUR, čo predstavuje  
97,94 % čerpanie. 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. 
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Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho :
Základná škola                                      79311,00 EUR /mzdy, odvody, prevádzkové náklady/
ZŠ - vzdelávacie poukazy                         736,00 EUR /odmena za vedenie PC krúžku/
ZŠ - učebnice                                            370,04,00 EUR /dotácia na učebnice /
ZŠ – príspevok na špecifiká                 1100,00 EUR

Materská škola  61982,01 EUR /mzdy, odvody, prevádzkové náklady na     
originálne kompetencie MŠ, ŠKD, ŠJ/

Príspevok z ÚPSVaR                            7978,43 EUR /príspevok na kompenzáciu mzdových 
prostriedkov krátených počas pandémie COVID-19/

Projekt „Čítame radi“                             396,27 EUR
MŠ - príspevok na výchovu                 2566,00 EUR
Školský klub detí                                22000,00 EUR /mzdy a odvody/
Školská jedáleň                                   20000,00 EUR /mzdy a odvody/
ŠJ - stravovanie                                    6229,15 EUR /nákup potravín/

- Kapitálové výdavky - škola

Rozpočet na rok 
2021

Skutočnosť 
k 31.12.2021

% čerpania

0 0 0

Z rozpočtovaných kapitálových  výdavkov 0 EUR bolo skutočné čerpanie  k 31.12.2021 vo 
výške 0 EUR, čo predstavuje  0 % čerpanie. 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 
účtu. 
Kapitálové  výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola                                                0  EUR
Materská škola 0 EUR
Školský klub detí 0 EUR
Školská jedáleň 0 EUR

Výdavkové finančné operácie - škola

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2010 % čerpania
0 0 0

Z rozpočtovaných finančných operácií 0 EUR bolo skutočné čerpanie  k 31.12.2021 v sume 0 
EUR, čo predstavuje  0 % čerpanie. 
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR

Bežné  príjmy spolu 526051,49
z toho : bežné príjmy obce 516968,70
             bežné príjmy RO 9082,79
Bežné výdavky spolu 441969,43
z toho : bežné výdavky  obce 238957,76
             bežné výdavky  RO 203011,67
Bežný rozpočet 84082,06
Kapitálové  príjmy spolu 264823,00
z toho : kapitálové  príjmy obce 264823,00
             kapitálové  príjmy RO 0,00
Kapitálové  výdavky spolu 75709,90
z toho : kapitálové  výdavky  obce 75709,90
             kapitálové  výdavky  RO 0,00
Kapitálový rozpočet 188372,16
-Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 273195,16
Úprava  prebytku 0
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 0
Príjmy z finančných operácií 66770,05
Výdavky z finančných operácií 8118,48
Rozdiel finančných operácií 58651,57
PRÍJMY SPOLU  857644,54
VÝDAVKY SPOLU 525797,81
Hospodárenie obce 331846,73
Úprava prebytku -259084,69
Upravené hospodárenie obce 72762,04

Prebytok rozpočtu vo výške 72762,04 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) 
a písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z.. 

-  tvorbu rezervného fondu              72762,04 EUR 

-  nepoužitý poplatok za rozvoj k 31.12.2021 vykazuje zostatok vo výške 4362,12 €

Zostatok  finančných operácií v sume 0 EUR bol v roku 2021 krytý prebytkom bežného 
rozpočtu:

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2021 
vo výške 72762,04 EUR 
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5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) 
a sociálneho fondu

Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15  ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.  
O použití rezervného fondu rozhoduje OZ

          
Rezervný fond Suma v EUR
ZS k 1.1.2021 39549,68      
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý 
                  rozpočtový rok 2020, 12.07.2021, 
uznesenie OZ č. 48/2021

33212,36     

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi 
                  z podnikateľskej činnosti po zdanení 

0

                - z finančných operácií 0
Úbytky   - použitie rezervného fondu : 0   
               - krytie schodku rozpočtu 0
               - ostatné úbytky 0
KZ k 31.12.2021 72762,04      

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje vnútorný predpis.

Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu Suma v €

ZS k 1.1. 2021 846,84  

Prírastky - povinný prídel -      1 %                   1754,31

               - povinný prídel -        %                      0

               - ostatné prírastky 0

Úbytky   - stravovanie                    377,34  

              - regenerácia PS, doprava            650,00

              - dopravné                           0

              - ostatné úbytky                                               0

KZ k 31.12.2021 1573,81

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021 

A K T Í V A 

Názov  ZS  k  1.1.2021  v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR

Majetok spolu 2700424,27 3035361,57

Neobežný majetok spolu 2580511,72 2631353,22

z toho :
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Dlhodobý nehmotný majetok 0 0

Dlhodobý hmotný majetok 2296996,83 2347943,81

Dlhodobý finančný majetok 283409,41 283409,41

Obežný majetok spolu 115863,35 403441,00

z toho :

Zásoby 0 0

Zúčtovanie medzi subjektami VS 254,60 990,18

Dlhodobé pohľadávky 0 0

Krátkodobé pohľadávky 6312,48 7297,92

Finančné účty 109296,27 395152,90

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0

Časové rozlíšenie 4049,20 567,35

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2021 v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu 2700424,27 3035361,57

Vlastné imanie 984618,70 1070359,65

z toho :

Oceňovacie rozdiely 0 0

Fondy 0 0

Výsledok hospodárenia 984618,70 1070359,65

Záväzky 77461,76 313895,03

z toho :

Rezervy 1500,00 1500,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0

Dlhodobé záväzky 12472,02 4404,00

Krátkodobé záväzky 13369,54 50348,65

Bankové úvery a výpomoci 0 0

Časové rozlíšenie 1638343,81 1651106,89
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021

Obec k 31.12.2021 eviduje tieto záväzky:
- Finančná výpomoc                                              15795,00         EUR
- voči bankám /leasing traktor/                                2830,19 EUR
- voči dodávateľom                                                37137,64         EUR
- voči štátnemu rozpočtu    0                EUR
- voči zamestnancom   /mzdy 12/2021/                   5629,51        EUR
- voči poisťovniam a daňovému úradu 
/odvody a daň 12/2021                                              5598,57 EUR
- ostatné záväzky /zamestnanci/          1982,93        EUR

8.  Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým 
osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.

Obec v roku 2021 neposkytla dotácie v súlade so VZN č. 3/2017 o poskytovaní dotácii 
z rozpočtu obce (ďalej len „VZN č. 3/2017“), 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 .....
- kapitálové výdavky na  ....

- 1 -

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov

- 2 -

Suma skutočne 
použitých 

finančných 
prostriedkov

- 3 -

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

- 4 -

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči 

a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č.583/2004 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:
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- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov  

Rozdiel - vrátenie

ZŠ pre 1. - 4. ročník s MŠ 104000,00 103982,09 17,91

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ 

   
        - 1 -

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

- 2 -

Suma  
poskytnutých
finančných 
prostriedkov 

- 3 -

Suma skutočne 
použitých 
finančných 
prostriedkov  

- 4 -

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

- 5 -

OU 
Bratislava - 
odbor 
školstva

ZŠ - prenesený výkon štátnej správy 79311,00 79311,00 0

OU 
Bratislava - 
odbor 
školstva

Vzdelávacie poukazy 736,00 736,00 0

OU 
Bratislava - 
odbor 
školstva

Príspevok pre MŠ 2566,00 2566,00 0

OU 
Bratislava - 
odbor 
školstva

Príspevok na učebnice 370,04 370,04 0

OU 
Bratislava - 
odbor 
školstva

Príspevok na špecifiká 1105,00 1105,00 0

OU 
Bratislava - 
odbor 
školstva

Projekt – „Čítame radi 2“ 396,27 396,27 0

OU 
Bratislava - 
odbor 
školstva

Projekt – „Múdre čítanie“ 500,00 500,00 0

ÚPSVaR
Malacky

Príspevok na doplatenie rozdielu 
mzdových prostriedkov počas 
pandémie COVID-19 /OK – MŠ, ŠKD 
a ŠJ/

7978,43 7978,43 0

MV - OU 
Malacky

Matrika 2407,58 2407,58 0

MV - OU 
Malacky

REGOB 288,75 288,75 0
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OU BA – 
odbor ŽP

Životné prostredie 83,12 83,12 0

MD, 
výstavby 
a reg. rozvoja

Stavebné konanie

Pozemné komunikácie

1277,41

37,80

1277,41

37,80

0

0

ÚPSV a 
rodiny

PnD 0 0 0

MV - OU 
Malacky

Register adries 29,20 29,20 0

OU 
Bratislava - 
odbor 
školstva 

Príspevok na školu v prírode 1500,00 1500,00 0

MV - OU
Malacky

Voľby do NR SR 719,50 719,50 0

DPO SR - 
hasiči

Dotácia pre DHZ Pernek 3000,00 3000,00 0

ÚPSVaR, 
Malacky

Dotácia na stravu pre deti 4861,20 4861,20 0

MV - OÚ
Malacky

1.Vlna COVID-19, Spoločná 
zodpovednosť COVID-19

2887,95 2887,95 0

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec uzatvorila v roku 2021 zmluvu so štátnymi fondmi - Environmentálny fond /Kanalizácia/, 
Kompostéry 

Poskytovateľ Suma 
poskytnutých 
finančných 
prostriedkov

Suma skutočne 
použitých finančných 
prostriedkov  

Rozdiel 

Environmentálny 
fond

241845,00 0 241845,00

Environmentálny 
fond

1057,69 1057,69 0

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí 

Obec Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov  

Rozdiel 

0 0 0 0

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC Suma poskytnutých 
finančných 

Suma skutočne 
použitých finančných 

Rozdiel 
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prostriedkov prostriedkov  
0 0 0 0

VÚC Suma prijatých 
finančných 

prostriedkov

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov  

Rozdiel 

0 0 0 0

12. Hodnotenie plnenia obce - Plnenie rozpočtu /výkaz/        
Príloha č.1 Záverečného účtu.

13. Návrh uznesenia OZ:

OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce za rok 2021.

OZ berie na vedomie správu audítora za rok 2021.

OZ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

OZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 
72762,04 EUR


