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Záverečný účet obce za rok 2021
1. Rozpočet obce na rok 2021
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2021.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol
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 16.12.2020 uznesením č. 136/2020
Rozpočet bol zmenený desaťkrát::
č. 1 zo dňa 12.02.2021 – uznesenie OZ č. 152/2021 zo dňa 18.03.2021
č. 2 zo dňa 18.03.2021 – uznesenie OZ č. 152/2021 zo dňa 18.03.2021
č. 3 zo dňa 01.05.2021 – uznesenie OZ č. 170/2021 zo dňa 26.05.2021
č. 4 zo dňa 26.05.2021 – uznesenie OZ č. 170/2021 zo dňa 26.05.2021
č. 5 zo dňa 23.06.2021 – uznesenie OZ č. 176/2021 zo dňa 23.06.2021
č. 6 zo dňa 13.07.2021 – uznesenie OZ č. 183/2021 zo dňa 13.07.2021
č. 7 zo dňa 16.09.2021 – uznesenie OZ č. 189/2021 zo dňa 16.09.2021
č. 8 zo dňa 10.11.2021 – uznesenie OZ č. 196/2021 zo dňa 10.11.2021
č. 9 zo dňa 15.12.2021 – uznesenie OZ č. 212/2021 zo dňa 15.12.2021
č.10 zo dňa 30.12.2021 – uznesenie OZ č. 212/2021 zo dňa 15.12.2021

Rozpočet obce k 31.12.2021

1 400 389,00

Schválený
Skutočné plnenie
rozpočet
príjmov/čerpani
po poslednej
e výdavkov
zmene
k 31.12.2021
1 543 079,03
1 540 034,22

1 299 397,00
50 000,00
0,00
0,00
50 992,00
0,00
1 388 042,00

1 384 294,99
40 639,95
0,00
0,00
116 355,40
1 788,69
1 457 894,41

1 381 250,18
40 639,95
0,00
0,00
116 355,40
1 788,69
1 424 768,06

99,80
100

399 842,00
948 200,00
30 000,00
0,00
10 000,00
0,00
+ 12 347,00

431 926,82
933 727,76
70 869,21
11 370,62
10 000,00
0,00
+ 85 184,62

399 412,34
933 201,04
70 784,06
11 370,62
10 000,00
0,00
+ 115 266,16

92,47
99,94
99,89
100
100

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy – obec
Bežné príjmy – ZŠ s MŠ
Kapitálové príjmy – obec
Kapitálové príjmy – ZŠ s MŠ
Finančné príjmy – obec
Finančné príjmy – ZŠ s MŠ
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky – obec
Bežné výdavky – ZŠ s MŠ
Kapitálové výdavky – obec
Kapitálové výdavky – ZŠ s MŠ
Finančné výdavky – obec
Finančné výdavky – ZŠ s MŠ
Rozpočtové hospodárenie obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné plnenie
príjmov

1 350 389,00

1 500 650,39

1 497 605,58

% plnenia príjmov
k rozpočtu
po zmenách
99,80 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 500 650,39 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume 1 497 605,58 EUR, čo predstavuje 99,80 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné plnenie
príjmov

1 299 397,00

1 384 294,99

1 381 250,18

% plnenia príjmov
k rozpočtu
po zmenách
99,78 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 384 294,99 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
1 381 250,18 EUR, čo predstavuje 99,78 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné plnenie
príjmov

518 290,00

542 410,60

542 064,75

% plnenia príjmov
k rozpočtu
po zmenách
99,94 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 500 535,48 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 500 535,48 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 16 090,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 15 962,14 EUR, čo
predstavuje plnenie na 99,21 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 11 454,92 EUR, príjmy
dane zo stavieb boli v sume 4 418,85 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 88,37 EUR.
K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 8 421,56 EUR a vo
výške 2 550,76 EUR eviduje pohľadávku za úroky.
Ostatné daňové príjmy v roku 2021:
Daň za psa – 1 624,29 €
Daň za užívanie verejného priestranstva – 896,14 €
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – 23 046,70 €
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b) nedaňové príjmy:
% plnenia príjmov
Schválený
Schválený rozpočet
Skutočné plnenie
k rozpočtu po zmenách
rozpočet
po poslednej zmene
príjmov
76 270,00
73 910,00
71 212,65
96,35
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Príjmy z vlastníctva majetku – z rozpočtovaných 7 900,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2021 v sume 7 412,79 EUR, čo je 93,83 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje
z prenajatých pozemkov sumu 1 649,78 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov sumu 5 763,01 EUR.
Administratívne (správne) poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 65 040,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 63 033,65 EUR, čo
je 96,92 % plnenie.
Úroky z vkladov
Z rozpočtovaných 200 eur nebol v roku 2021 žiadny skutočný príjem.
Iné nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných 770,00 EUR, bol skutočný príjem k 31. 12. 2021 vo výške 766,21 EUR, čo
predstavuje 99,51 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov.

c) prijaté bežné granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 767 974,39 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2021 vo
výške 767 972,78 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Suma v EUR
Účel
Ministerstvo vnútra SR
5 829,30 Matrika
Ministerstvo vnútra SR
373,56 REGOB
Ministerstvo vnútra SR
42,00 Register adries
Ministerstvo vnútra SR
110,93 ŽP
Štatistický úrad SR
3 615,39 Sčítanie domov a bytov
Ministerstvo vnútra SR
31 945,00 Testovanie COVID-19
ÚPSVaR Košice
42 216,00 ZŠ s MŠ – stravovanie
ÚPSVaR Košice
99,60 ZŠ s MŠ – školské pomôcky
OÚ Košice – odbor školstva
622 184,00 ZŠ s MŠ – normatívne
OÚ Košice – odbor školstva
7 565,00 ZŠ s MŠ – vzdelávacie poukazy
OÚ Košice – odbor školstva
11 342,00 ZŠ s MŠ – dopravné
OÚ Košice – odbor školstva
550,00 ZŠ s MŠ – soc. znevýhodnené prostredie
OÚ Košice – odbor školstva
3 499,00 ZŠ s MŠ – odchodné
OÚ Košice – odbor školstva
5 279,00 ZŠ s MŠ – učebnice
OÚ Košice – odbor školstva
0,00 ZŠ s MŠ – lyžiarsky kurz
OÚ Košice – odbor školstva
0,00 ZŠ s MŠ – škola v prírode
OÚ Košice – odbor školstva
12 192,00 ZŠ s MŠ – asistenti učiteľa
OÚ Košice – odbor školstva
11 340,00 ZŠ s MŠ – špecifiká
OÚ Košice – odbor školstva
800,00 ZŠ s MŠ – čítame radi
OÚ Košice – odbor školstva
3 800,00 ZŠ s MŠ – spolu múdrejší
OÚ Košice – odbor školstva
3 790,00 ZŠ s MŠ – predškoláci MŠ
Spolu
766 572,78
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1 400,00 Materiálno-technické vybavenie DHZO
Spolu:
767 972,78
Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné plnenie
príjmov

0,00

0,00

0,00

% plnenia príjmov
k rozpočtu
po zmenách

V roku 2021 obec nerozpočtovala a ani žiadne kapitálové príjmy neobdržala.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné plnenie
príjmov

50 992,00

116 355,40

116 355,40

% plnenia príjmov
k rozpočtu
po zmenách
100

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 180/2021 zo dňa 13.07.2021 a č. 195/2021 zo dňa
10. 11.2021 bolo schválené použitie rezervného fondu takto:
- splatenie istiny úveru vo výške 10 000,00 €
- prístavba školskej jedálne pri ZŠ, v roku 2021 sa vyčerpala suma vo výške 31 273,21 €
- chodník pri cintoríne vo výške 7 596,00 €
Zostatky účelovo určených finančných prostriedkov z roku 2020 zapojených do rozpočtu v roku
2021 cez príjmové finančné operácie vo výške 67 486,19 €:
-

nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 30 000,00 € – Hasičskú zbrojnicu
nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 2 492,00 € – Sčítanie domov a bytov
nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 12 904,55 € – ZŠ normatív
nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume
0,84 € – ZŠ dopravné
nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 5 000,00 € – ZŠ školská jedáleň
nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 17 088,80 € – ZŠ ÚPSVaR – strava

Finančné prostriedky boli použité v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z..
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Rozpočtová
organizácia

Schválený
rozpočet

ZŠ s MŠ Bohdanovce

50 000,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
40 639,95

Skutočné
plnenie
príjmov
40 639,95

% plnenia
príjmov
k rozpočtu
po zmenách
100

Z rozpočtovaných bežných príjmov ZŠ s MŠ vo výške 40 639,95 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2021 v sume 40 639,95 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
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Kapitálové príjmy
Rozpočtová
organizácia

Schválený
rozpočet

ZŠ s MŠ Bohdanovce

0,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
0,00

Skutočné
plnenie
príjmov

% plnenia
príjmov
k rozpočtu
po zmenách

0,00

Kapitálové príjmy v ZŠ s MŠ neboli rozpočtované ani neboli prijaté.
Príjmové finančné operácie:
Rozpočtová
organizácia

Schválený
rozpočet

ZŠ s MŠ Bohdanovce

0,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1 788,69

Skutočné plnenie
príjmov

1 788,69

% plnenia
príjmov
k rozpočtu
po zmenách
100

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 1 788,69 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2021 vo výške 1 788,69 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné čerpanie
výdavkov

439 842,00

512 796,03

480 196,40

% čerpania výdavkov
k rozpočtu po
zmenách
93,64

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 512 796,03 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 480 196,40 EUR čo predstavuje 93,64 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený
rozpočet

610
620
630
640
650

399 842,00
138 450,00
56 347,00
193 945,00
10 000,00
1 100,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
431 926,82
141 099,61
56 184,83
229 592,38
4 500,00
550,00

Skutočné
čerpanie
výdavkov
399 412,34
136 793,32
50 715,00
207 189,48
4 258,93
455,61

% čerpania
výdavkov
k rozpočtu po
zmenách
92,47
96,95
90,26
90,24
94,64
82,84

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 431 926,82 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 399 412,34, čo predstavuje 92,47 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
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Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 141 099,61 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume
136 793,32 EUR, čo je 96,95 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
matriky, vodovodu a kanalizácie.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 56 184,83 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
50 715,00 EUR, čo je 90,26 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 229 592,38 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
207 189,48 EUR, čo je 90,24 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ,
ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za
nájom a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 4 500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
4 258,93 EUR, čo predstavuje 94,64 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 550,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 455,61
EUR – úroky z čerpaného úveru a platby súvisiace s úverom na výstavbu Telocvične pri ZŠ s
MŠ čo predstavuje 82,84 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený
rozpočet

30 000,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
70 869,21

Skutočné
čerpanie
výdavkov
70 784,06

% čerpania
výdavkov
k rozpočtu po
zmenách
99,88

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 70 869,21 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 70 784,06 EUR, čo predstavuje 99,88 % čerpanie.
Kapitálové výdavky boli čerpané takto:
-

1 074,85 EUR – požiarny rebrík v Materskej škole
840,00 EUR – energetický certifikát rekonštruovanej budovy Materskej školy
31 273,21 EUR – prístavba jedálne pri ZŠ s MŠ (čerpanie za časť stavebných prác)
7 596,00 EUR – chodník pri cintoríne
30 000,00 EUR – vrátené finančné prostriedky – Hasičská zbrojnica
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3. Výdavkové finančné operácie
Schválený
rozpočet

10 000,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
10 000,00

Skutočné
čerpanie
výdavkov
10 000,00

% čerpania
výdavkov
k rozpočtu po
zmenách
100

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 10 000,00 EUR na splácanie istiny
z prijatého úveru na výstavbu Telocvične pri ZŠ s MŠ bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021
v sume 10 000,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – ZŠ s MŠ Bohdanovce:
Bežné výdavky
Rozpočtová
organizácia

Schválený
rozpočet

ZŠ s MŠ Bohdanovce

948 200,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
933 727,76

Skutočné
čerpanie
výdavkov
933 201,04

% čerpania
výdavkov
k rozpočtu
po zmenách
99,94

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 933 727,76 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 933 201,04 EUR čo predstavuje 99,94 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Bežné výdavky ZŠ s MŠ Bohdanovce boli čerpané takto:
Schválený
rozpočet

610
620
630
640

948 200,00
563 800,00
207 780,00
165 620,00
11 000,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
933 727,76
564 267,24
209 784,05
146 095,88
13 580,59

Skutočné
čerpanie
výdavkov
933 201,04
564 267,24
209 784,05
145 569,16
13 580,59

% čerpania
výdavkov
k rozpočtu po
zmenách
100
100
99,64
100

Kapitálové výdavky
Rozpočtová
organizácia

Schválený
rozpočet

ZŠ s MŠ Bohdanovce

0,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
11 370,62

Skutočné
čerpanie
výdavkov
11 370,62

% čerpania
výdavkov
k rozpočtu
po zmenách
100

Kapitálové výdavky v ZŠ s MŠ boli čerpané takto:
-

5 924,40 EUR – vybavenie školskej jedálne
1 858,22 EUR – šmýkačka s vežou v Materskej škole
3 588,00 EUR – podlahový čistič pre Telocvičňu
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Výdavkové finančné operácie
Rozpočtová
organizácia

Schválený
rozpočet

ZŠ s MŠ Bohdanovce

0,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
0,00

Skutočné
čerpanie
výdavkov

% čerpania
výdavkov
k rozpočtu
po zmenách

0,00

Výdavkové finančné operácie v ZŠ s MŠ neboli v roku 2021 rozpočtované a ani neboli čerpané.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Prebytok bežného rozpočtu
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Schodok kapitálového rozpočtu
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie prebytku
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie prebytku
Upravené hospodárenie obce

1 421 890,13
1 381 250,18
40 639,95
1 332 613,38
399 412,34
933 201,04
+ 89 276,75
0,00
0,00
0,00
82 154,68
70 784,06
11 370,62
- 82 154,68
+ 7 122,07
- 5 730,20
+ 1 391,87
118 144,09
10 000,00
+ 108 144,09
1 540 034,22
1 424 768,06
+ 115 266,16
- 5 730,20
+ 109 535,96

Prebytok rozpočtu v sume + 7 122,07 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 účelovo určené
prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a na základe
osobitných predpisov podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách vo
výške – 5 730,20 EUR navrhujeme použiť na:
-

tvorbu rezervného fondu v sume + 1 391,87 EUR
Záverečný účet obce Bohdanovce
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V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 3 313,72 EUR, a to na:
- prenesený výkon v oblasti školstva:
526,72 EUR na normatív,
2 787,00 EUR na dopravné,
b) zostatok na účte Školskej jedálne určený na potraviny vo výške 2 416,48 EUR
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Schodok kapitálového rozpočtu bol vysporiadaný finančnými operáciami.
Zostatok finančných operácií v sume + 108 144,09 EUR podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme použiť na:
-

tvorbu rezervného fondu v sume + 108 144,09 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo
výške: 109 535,96 EUR.

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 :
- uznesenie č. 180/2021 zo dňa 13.7.2021
- splatenie istiny úveru,
- uznesenie č. 195/2021 zo dňa 10.11.2021
- chodník pri cintoríne
- prístavba jedálne pri ZŠ s MŠ
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021
Záverečný účet obce Bohdanovce

Suma v EUR
18 960,02
101 903,52

10 000,00
7 596,00
31 273,21

71 994,33
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
A K T Í V A - OBEC
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
1 554 333,27
1 520 808,40
1 256 615,31
734 108,67

1 085 885,95
170 729,36
294 604,71

563 379,31
170 729,36
784 699,49

237,60
96 625,19
0,00
9 347,59
188 394,33

817,80
589 451,62

3 113,25

2 000,24

9 419,81
185 010,26

P A S Í V A - OBEC
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 1.1.20201 v EUR KZ k 31.12.2021 v EUR
1 554 333,27
1 520 808,40
1 032 556,95
1 088 359,57

1 032 556,95
114 840,69

1 088 359,57
44 244,75

1 080,00
67 486,19

1 080,00
3 313,72

24 809,66
21 464,84
406 935,63

28 386,19
11 464,84
388 204,08

A K T Í V A – ZŠ s MŠ Bohdanovce
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

ZS k 1.1.2021 v EUR KZ k 31.12.2021 v EUR
150 112,39
669 963,11
95 404,06
593 635,33

95 404,06

593 635,33

53 276,20

74 557,61

382,91

396,42

Záverečný účet obce Bohdanovce
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Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

5 402,95
47 490,34

4 193,49
69 967,70

1 432,13

1 770,17

P A S Í V A – ZŠ s MŠ Bohdanovce
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 1.1.20201 v EUR KZ k 31.12.2021 v EUR
150 112,39
669 963,11
- 14 950,56
- 19 396,00

-

14 950,59
159 893,69

-

19 396,00
679 690,68

96 625,19
4 681,07
58 587,43

589 451,62
6 575,66
83 663,40

5 169,26

9 668,43

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
Stav záväzkov k 31.12.2021
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2021 v
EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- ostatné a iné záväzky
- iné záväzky
- rezervy
- transféry mimo VS
Záväzky spolu k 31.12.2

z toho v lehote
splatnosti

13 234,95
7 776,76
5 362,51
1 626,84
3 313,72
11 464,84
57,41
327,72
1 080,00

13 234,95
7 776,76
5 362,51
1 626,84
3 313,72
11 464,84
57,41
327,72
1 080,00

44 244,75

44 244,75

z toho po lehote
splatnosti

Stav úverov k 31.12.2021
Veriteľ

Prima banka
Slovensko
a.s.

Účel

Výška
poskytnutéh
o úveru

Ročná
splátka istiny
za rok 2021

Ročná
splátka
úrokov
za rok 2021

Zostatok
úveru
(istiny)
k 31.12.2021

Rok
splatnosti

investičný

61 464,84

10 000,00

415,61

11 464,84

r. 2022
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V roku 2018 obec čerpala úver na Výstavbu telocvične pri ZŠ s MŠ – dokončenie vo výške
54 461,24 €. V roku 2019 splatila istinu vo výške 12 996,40 €. V roku 2020 splatila istinu vo
výške 20 000,00 € a v roku 2021 splatila 10 000 €. Zostatok úveru k 31. 12. 2021 je vo výške
11 464,84 €.
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
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12
k 31.12.2020
z toho::
- 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 z toho:
- 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
- zostatok istiny z ........
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
- z úverov ................
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy
dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021
Zostatok istiny k 31.12.2021
11 464,84

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2020
1 337 454,76

Suma v EUR

1 296 164,15
41 290,61
1 337 454,76
11 464,84

11 464,84

11 464,84
§ 17 ods.6 písm. a)
0,86 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.
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b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :
Text
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12
k 31.12.2020
z toho:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR
- dotácie z MF SR ....
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
- dotácie zo zahraničia
- dotácie z Eurofondov
- iné dotácie
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené, o ktoré sa
znižujú bežné príjmy k 31.12.2020
Spolu upravené/znížené bežné príjmy k 31.12.2020*
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12
k 31.12.2021 s výnimkou jednorazového predčasného
splatenia:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021**
Suma ročných splátok
vrátane úhrady úrokov za
rok 2021**
10 415,61

Suma v EUR

1 296 164,15
41 290,61
1 337 454,76

636 445,87
52 322,91

6 068,1
694 836,88
642 617,88

10 000,00

415,61

10 415,61

Skutočné upravené bežné
príjmy k 31.12.2020*

§ 17 ods.6 písm. b)

642 617,88

1,62%

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec Bohdanovce nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
Obec v roku 2021 neposkytla dotácie v súlade so VZN o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Záverečný účet obce Bohdanovce
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10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

42 428,64

42 428,64

0,00

195 000,00

195 000,00

0,00

ZŠ s MŠ - vlastné prostriedky – príjmy
ZŠ s MŠ - prostriedky od zriaďovateľa na
originálne kompetencie

-4-

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia

ZŠ s MŠ – zo ŠR
ZŠ s MŠ - ÚPSVaR

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

682 341,00
42 315,60

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

678 853,41
12 800,70

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

3 487,59
29 514,90

Poznámka:
Finančné prostriedky na dopravné vo výške 173,87 EUR boli vrátené v roku 2021 a zostatok
3 313,72 EUR sa presúva do roku 2022.
Zostatok finančných prostriedkov z ÚPSVaR na stravu a školské pomôcky vo výške 29 514,90
EUR bol vrátený v roku 2021.
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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-

Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Štatistický úrad SR
Ministerstvo vnútra SR
ÚPSVaR Košice
ÚPSVaR Košice
OÚ Košice – odbor
školstva
OÚ Košice – odbor
školstva
OÚ Košice – odbor
školstva
OÚ Košice – odbor
školstva
OÚ Košice – odbor
školstva
OÚ Košice – odbor
školstva
OÚ Košice – odbor
školstva
OÚ Košice – odbor
školstva
OÚ Košice – odbor
školstva
OÚ Košice – odbor
školstva
OÚ Košice – odbor
školstva
OÚ Košice – odbor
školstva
OÚ Košice – odbor
školstva

Matrika
REGOB
Register adries
ŽP
Sčítanie domov a bytov
Testovanie COVID-19
Stravovanie ZŠ s MŠ
Školské pomôcky HN ZŠ s MŠ

5 829,30
373,56
42,00
110,93
3 615,39
31 945,00
42 216,00
99,60

5 829,30
373,56
42,00
110,93
3 615,39
31 945,00
12 717,70
83,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29 498,30
16,60

622 184,00

621 657,00

527,00

7 565,00

7 565,00

0,00

11 342,00

8 381,13

2 960,87

550,00

550,00

0,00

ZŠ s MŠ odchodné

3 499,00

3 499,00

0,00

ZŠ s MŠ učebnice

5 279,00

5 279,00

0,00

ZŠ s MŠ lyžiarsky kurz

0,00

0,00

0,00

ZŠ s MŠ škola v prírode

0,00

0,00

0,00

ZŠ s MŠ asistenti učiteľa

12 192,00

12 192,00

0,00

ZŠ s MŠ špecifiká

11 340,00

11 340,00

0,00

800,00

800,00

0,00

ZŠ s MŠ spolu múdrejší

3 800,00

3 800,00

0,00

ZŠ s MŠ predškoláci

3 790,00

3 790,00

0,00

ZŠ s MŠ normatívne
ZŠ s MŠ vzdelávacie poukazy
ZŠ s MŠ dopravné
ZŠ s MŠ sociálne znevýhodnené
prostredie

ZŠ s MŠ čítame radi

Poznámka:
Finančné prostriedky na dopravné vo výške 173,87 EUR boli vrátené v roku 2021 a zostatok
3 314 EUR sa presúva do roku 2022.
Zostatok finančných prostriedkov z ÚPSVaR na stravu a školské pomôcky vo výške 29 514,90
EUR boli vrátené v roku 2021.
c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnym fondom.
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d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Obec

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

Obec v roku 2021 neposkytla ani neobdržala dotáciu z iných obcí.
e) Finančné usporiadanie voči VÚC
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

VÚC

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

Obec v roku 2021 neposkytla ani neobdržala dotáciu od VÚC
f) Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom mimo verejnej správy
subjekt

Dobrovoľná
ochrana SR

požiarna

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

1 400,00

1 400,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0,00

Obec v roku 2021 obdržala dotáciu od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR pre dobrovoľných
hasičov.

12. Hodnotenie plnenia programov obce
Obec Bohdanovce neuplatňovala programový rozpočet.

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu
obce za rok 2021.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške
+ 7 122,07 EUR.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prebytok rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného
fondu vo výške + 109 535,96 EUR

Záverečný účet obce Bohdanovce
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