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Záverečný účet obce Brestovec za rok 2021 

 
 Úvod: 

V zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v z.n.p. (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách) po 

skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného 

účtu obce. Súčasne finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným 

rozpočtovým organizáciám obce, ktorým poskytla prostriedky svojho rozpočtu finančných vzťahov k 

štátnemu rozpočtu, založeným právnickým osobám, iným právnickým a fyzickým osobám – 

podnikateľom, rozpočtom iných obcí a VÚC a v neposlednej miere aj voči štátnemu rozpočtu a štátnym 

fondom. 

Obec je povinná dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 

431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pri overovaní účtovnej závierky audítor 

overuje tiež hospodárenie obce podľa schváleného rozpočtu jeho súlad so zákonom o rozpočtových 

pravidlách, hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie 

pravidiel používania návratných zdrojov financovania. 

Záverečný účet je súhrnný dokument, ktorý obsahuje výsledky rozpočtového hospodárenia 

obce za rozpočtový rok a majetkovú situáciu obce. Návrh záverečného účtu je zostavený v súlade so 

zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Podkladom pre vypracovanie záverečného 

účtu obce, ako súhrnného dokumentu je účtovníctvo a iná evidencia vedená mimo účtovníctva o 

hospodárení a nakladaní s verejnými prostriedkami a účtovné a finančné výkazy za hodnotené obdobie. 

Na celkové hospodárenie v priebehu roka vplývali rôzne skutočnosti. Okrem zabezpečovania 

základných činností obec zabezpečovala aj pôsobnosti vyplývajúce zo zákona NR SR č. 416/2001 o 

prechode pôsobností orgánov štátnej správy na obce. Záverečný účet nadväzuje na účtovníctvo a 

účtovnú závierku obce bez rozdielov. 

Súčasťou záverečného účtu je: 

-  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Brestovec za rok 2021 

 

 

1. Rozpočet obce na rok 2021 

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2020. 

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 Brestovec na rok 2021 (s výhľadom na roky 2022 a 2023) bol zostavený ako 

vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a   kapitálový   rozpočet ako  schodkový. 

 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021 

 

Rozpočet obce bol schválený obecným  zastupiteľstvom dňa 16.12.2020  uznesením č. 86 

Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  schválená dňa 31.03.2021 uznesením č.   93 

- druhá zmena schválená dňa 14.06.2021 uznesením č. 100 

- tretia zmena  schválená dňa 22.09.2021 uznesením č. 108 

- štvrtá zmena  schválená dňa 07.12.2021 uznesením č. 120 

 

 



Rozpočet obce k 31.12.2021 

 

 

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2021 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 612 050,00 729 174,00 701 045,69 96,14 

z toho :     

Bežné príjmy 250 670,00 312 295,00 310 134,35  99,31 

Kapitálové príjmy 155 480,00 194 620,00 168 616,68 86,64 

Finančné príjmy 205 900,00 222 259,00 222 294,66 100,02 

     

Výdavky celkom 612 050,00 708 974,00 684 727,25 96,58 

z toho :     

Bežné výdavky 225 793,00 273 751,00 275 523,59 100,65 

Kapitálové výdavky 361 380,00 410 346,00 384 327,06 93,66 

Finančné výdavky 24 877,00 24 877,00 24 876,60  99,99 

     

Rozpočtové 

hospodárenie obce 

0,00 20 200,00 16 318,44  

-  

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 

 

 Výška príjmov v roku 2021 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19. 

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

729 174,00 701 045,69 96,14 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 729 174,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume  

701 045,69 EUR, čo predstavuje  96,14 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 
 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

312 295,00 310 134,35  99,31 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov  312 295,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume    

310 134,35  EUR, čo predstavuje  99,31 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

219 320,00 216 409,21 98,67 

 

 



 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 164 400,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 164 376,96 EUR, čo predstavuje plnenie 

na 99,98 %.  

 

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 40 830,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 37 969,92 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 93 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 31 766,78 EUR, príjmy 

dane zo stavieb boli v sume 6 203,14 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  37 855,87 EUR, 

za nedoplatky z minulých rokov 114,05 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z 

nehnuteľností v sume 3 412,22  EUR. 

 

Daň za psa 

Z naplánovaných 880,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 874,00 €, čo je plnenie na 99,32 

%. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 4,00  EUR. 

 

 

Daň za užívanie verejného priestranstva  

Z naplánovaných 70,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 66,00 €, čo predstavuje plnenie 

na 94,30 %. 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 
Z rozpočtovaných 13 140,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021  vo výške 13 122,33  €, čo je plnenie 

na 99,87 %. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávku na poplatku za komunálny odpad a drobný 

stavebný odpad vo výške 683,19 EUR. 

 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

34 280,00 35 037,85 102,21 

 

 

Príjmy z vlastníctva majetku 

Z naplánovaných 18 600,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 18 586,77  €, čo predstavuje 

plnenie na  99,93 € %. Príjmy z prenajatých pozemkov (nájomné pohrebného miesta) boli vo výške  

1 210,00 €, príjmy z prenajatých budov a bytov (kultúrny dom, nájomné byty) boli vo výške  

17 376,77,00 €  . 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Z naplánovaných 12 280,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 13 093,08 €, čo predstavuje 

plnenie na  106,62 € %. 

z toho: administratívne poplatky (patria sem správne poplatky za overovanie, stavebné úkony, 

evidenciu obyvateľov, vydávanie rybárskych lístkov) vo výške 3 079,00 €, z predaja tovarov a služieb 

vo výške 9 386,08 € (rozhlasové poplatky, cintorínske poplatky ,  za odvoz plastového odpadu, 

z reklamy, za  služby - nájomné byty), príjmy  z príspevku rodičov na prevádzkových nákladov 

materskej školy vo výške 376,00 €, príjmy boli za stravné (zamestnanci obce) vo výške 252,00 €.  

 



Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb sú väčšinou poplatky , ktorých výška je stanovená vo 

VZN alebo sú to aj náhodilé, jednorazové príjmy. Tieto nedaňové príjmy sa týkajú hlavne poplatkov 

za služby domu smútku, občianske obrady, vyhlásenia v miestnom rozhlase, cintorínske poplatky, 

Rozpočtovanie týchto položiek je veľmi ťažké, keďže nevieme presne predpokladať napríklad koľko 

občanov si dá vyhlásiť oznam do miestneho rozhlasu,  atď. 

 

 

Iné nedaňové príjmy: 
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 3 400,00 € €, bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo 

výške 3 358,00 €, čo predstavuje  98,76 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov (preplatky na energii, vodné, plyn 

z vlastných prostriedkov za predchádzajúci rok) vo výške 3 255,15 € a príjmy od SP – vrátenie 

poistného na sociálne postenie vo výške 102,85 € , nakoľko pre zamestnanca vzťahovali právne 

predpisy sociálneho zabezpečenia štátu Maďarska.  

 

 

c)  Tuzemské bežné granty a transfery 

 

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

19 895,00 19 889,84 99,97 

 

Z rozpočtovaných 19 985,00  € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 19 889,84 €, čo je plnenie 

na 99,97 %. Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

Prehľad transferov: - prijaté bežné granty a transfery-tuzemské 

 

 

 

Poskytovateľ Suma v EUR Účel 

Okresný úrad Nitra, odbor školstva 1 771,00 Školstvo – MŠ s VJM-príspevok 

na výchovu a vzdelávanie detí 

Mš, príspevok na špecifiká – 

osobné, ochranné pomôcky 

MV SR – Okresný úrad Komárno 181,15 Dotácia na REGOB a reg. adries 

Krajský úrad životného prostredia 

Nitra 

46,55 Prenesený výkon - Ochrana 

životného prostredia 

MV SR – Okresný úrad Komárno 2 521,60 SODB 2021  

Environmentálny fond, Bratislava 1 400,43 príspevok podľa § 7 ods. 1 písm. 

c) zákona č. 329/2018 Z. z. o 

poplatkoch za uloženie odpadov 

UPSVaR Komárno 403,20 Dotácia na stravu – Materská 

škola s VJM Brestovec 

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, 

Bratislava 

 

3 000,00 Na zabezpečenie materiálno-

technického vybavenia DHZO 

Nitriansky samosprávny kraj, Nitra 1 200,00 VI. ročník  - kultúrno – 

vzdelávací letný tábor pre detí 



Nitriansky samosprávny kraj, Nitra  500,00 Festival kultúrnych 

a gastronomických hodnôt 

EÚ, Budapesti Tűzoltó Szövetség, 

Maďarsko 

68,36 Projekt RISKHUB – Interreg 

V-A Slovenská republika- 

Maďarsko 2014 – 2020, 

spolufinancovanie zo EÚ, 

školenie, ubytovanie 

SPOLU  za rok 2021 11 092,29  

 

 

 

Prehľad transferov: - bežné granty a transfery-zahraničné 

 

Poskytovateľ Suma v EUR Účel 

Európska únia – Budapesti Tűzoltó 

Szövetség, Maďarsko 

38 797,45 Grant:  „PROFOUND“, civilná 

ochrana: „Postupy záchranných 

organizácií pri povodňových 

operáciách zjednotené 

v Podunajsku“ 

 

Granty a transfery sa nerozpočtujú v schválenom rozpočte, upravujú sa len v rozpočtových opatreniach, 

keďže sú vždy účelovo viazané a nedajú sa použiť na iný účel, no v roku 2020 /za rok 2021/ sme sa 

schvaľovali rozpočet v období, keď sme už niektoré výšky grantov a transferov poznali, preto boli 

zaradené do schváleného rozpočtu. Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s 

ich účelom. Granty a transfery boli vyúčtované v stanovených termínoch, prípadne ešte budú podľa 

stanovených požiadaviek a podmienok. 

 
 

 

2. Kapitálové príjmy:  
 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

194 620,00 168 616,68 86,64 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 194 620,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

168 616,68  EUR, čo predstavuje  86,64 % plnenie. 

 

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  

Z rozpočtovaných  100,00. EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume  100,00 EUR, čo 

predstavuje 100,00. % plnenie,  ktorý vznikol z dôvodu predaja pozemkov na základe kúpnej zmluvy 

vo výške 100,00 EUR  ( od ZSE-pozemok pod trafostanicou). 

 

 

Prijaté kapitálové granty a transfery 

Z rozpočtovaných 194 520,00. EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 168 516,68 EUR, čo 

predstavuje 86,63 % plnenie. 

 

Prijaté kapitálové granty a transfery 



 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, 

Bratislava 

             1 425,24 Projekt: Wifi pre Teba – zo ŠR 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, 

Bratislava 

           12 114,54 Projekt: Wifi pre Teba – 

spolufinancovaný fondom: 

Európsky fond regionálneho 

rozvoja 

Budapesti Tűzoltó Szövetség, 

Maďarsko 

25 482,66 Projekt RISKHUB – Interreg 

V-A Slovenská republika- 

Maďarsko 2014 – 2020, 

spolufinancovanie zo EÚ, nákup 9 

miestneho úžitkového vozidla 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, 

Bratislava 

         129 494,24 Obstaranie 8 nájomných bytov 

bežného štandardu výstavbou – 

Nájomný bytový dom 8 b.j. - 

Brestovec 

SPOLU  za rok 2021 168 516,68  

 

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na kapitálové výdavky a boli použité v súlade s ich 

účelom. 

 

Obec v roku 2021 neprijala kapitálové granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-

19. 

 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

 
  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

222 259,00 222 294,66 100,02 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 222 259,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 

v sume 222 294,66 EUR, čo predstavuje  100,02 % plnenie.  

 

 

 

 

 

 

 

Prostriedky z predchádzajúcich rokov:  vo výške: 7 607,23 EUR 

Uvedená suma bola zapojená do príjmov rozpočtu s interným dokladom (pri použití). 

 

 

V roku 2021 boli vrátené do štátneho rozpočtu účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR v sume 

678,00 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.. z vrátených finančných prostriedkov do štátneho 

rozpočtu a to:  

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania (Mš) v sume  678,00 EUR 

 



V roku 2021 boli použité:  

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 2 752,72 EUR - Rekonštrukcia budovy domu smútku / číslo 

  listu MF SR: MF/013971/2019-442/  

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 1 448,00  EUR – SODB 2021  

- nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 289,90 EUR -  na opravu 

  a údržbu nájomných bytov  

- nevyčerpané prostriedky z projektu DiMaNd v sume 2 438,71  EUR  

 

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.. 

 

Súčasťou príjmových finančných operácií sú aj prijaté finančné zábezpeky za užívanie nájomného 

bytu, ktoré v roku 2021 dosiahli sumu 7 541,34 EUR. 

Z hľadiska stanovenia výsledku rozpočtového hospodárenia obce sa prijaté finančné zábezpeky 

považujú za cudzie prostriedky a preto nie sú súčasťou príjmov pre zistenie výsledku rozpočtového 

hospodárenia obce. 

 

 

Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci : vo výške 207 146,09 EUR 

 

 

V roku 2021 obec prijala bankový úver (Prima banka) na výkon  samosprávnych funkcií vo výške 

4 000,00 EUR.  

 

V roku 2020 obec prijala úver zo ŠFRB vo výške : 85 613,91  EUR a v roku 2021 vo výške :  

203 146,09   EUR s úrokovou sadzbou 1% na obstaranie nájomného bytu výstavbou, názov stavby: 

Nájomný bytový dom 8 b.j.. na základe „Zmluva o úvere č. 400/113/82020“ zo dňa 18.06.2020.  

Spôsob zabezpečenia záväzku voči ŠFRB bankovou zárukou vo výške 288 760, EUR v Prima banke 

Slovensko, a.s.,- Investičný zámer obstaranie Nájomného bytového domu 8 b.j. (uznesenie OZ  č.54zo  

dňa 18.02.2020) . 

Lehota splatnosti 30 rokov odo dňa prvej splátky úveru, tj. do 10/2050. 
Zostatok istiny ŠFRB  úveru k 31.12.2021:  278 441,49 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 
 

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

708 974,00 684 727,25 96,58 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 708 974,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 

684 727,25  EUR, čo predstavuje  96,58 % čerpanie.  

 

 

1. Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

273 751,00         275 523,59 100,65  

 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov  273 751,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 

275 523,59  EUR, čo predstavuje  100,65  % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 121 118,00  EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 

121 301,83 EUR, čo je 100,15  % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu obce, pracovníčky 

OcÚ, hlavného kontrolóra obce, pracovníkov na čistenie verených priestranstiev a pracovníkov 

školstva. 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 47 603,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 48 317,33  

EUR, čo je 101,50 % čerpanie. Poistné do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní príp. 

doplnkovej dôchodkovej sporiteľne sa týka pracovných pomerov vykonávaných na základe 

pracovných zmlúv ako aj dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru v nadväznosti na príslušné 

právne predpisy. 

 

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 94 290,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 95 167,85 

EUR, čo je 100,93  % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné 

náhrady, energie, materiál, poštovné a telekomunikačné služby, odmeny pracovníkov pracujúcich na 

dohody vykonávané mimo pracovného pomeru a odmeny poslancov OZ všeobecné, špeciálne služby, 

rutinná a štandardná údržba  a ostatné tovary a služby. 

 

 

 

 

 



Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 1 570,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 1 588,43 

EUR, čo predstavuje  101,17  % čerpanie. Ide o bežné transfery na členské príspevky: ZMOS, 

Združenie obci dolného Žitného Ostrova, Združenie miest a obcí Žitného ostrova - ZMOŽO, Združenie 

miest a obcí v okrese Komárno  vo výške 956,78 €, na nemocenské dávky vo výške 255 93 €, na 

činnosť Spoločného stavebného úradu v Kolárove vo výške  375 72 €.  

Výška dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2020 ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID - 19. 

 

Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     finančnými 

výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov 9 170,00  EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 9 148,15 

EUR, čo predstavuje 99,76 % čerpanie.  

Splácanie úrokov z úverov ŠFRB v sume 5 268,48 EUR ,  úrokov z úverov v Prima banke a.s. a v banke 

SZRB spolu v sume 1 213,29 EUR , poplatková  správa o úvere (Prima banka)  v sume 40,00 EUR 

a záväzkové provízia v sume  (ŠFRB úver, Prima banka úver )  2 626,38 EUR. 

 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

410 346,00                384 327,06                      93,66 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 410 346,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 384 327,06  EUR, čo predstavuje  93,66  % čerpanie.  

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

rekonštrukcia Domu smútku v hodnote 3 193,10 EUR,  

vybudovanie WIFI prístupových bodov v hodnote 14 252,40 EUR 

nákup 9 miestneho úžitkového vozidla v hodnote 29 979,60 EUR 

vybudovanie technickej vybavenosti k IBV Brestovec – vodovod v hodnote 2 521,63 EUR 

autobusová zastávka pred KD v hodnote 1 740,00 EUR 

výstavba  Nájomného bytového domu 8 b.j v hodnote: 332 640,33 € 

 

 

 

3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

24 877,00               24 876,60                           99,99 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 24 877,00 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2021 v sume   24 876,60  EUR, čo predstavuje  99,99 % čerpanie.  

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

 

 

 

 

 



Splácanie istín: 

Výdavkové finančné operácie boli rozpočtované na splácanie istiny úverov ŠFRB, úverov Prima banky 

a.s. a SZRB. 

- splácanie istín z prijatých bankových dlhodobých úverov (Prima banka Slovensko, Slovenská záručná 

a rozvojová banka: skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške  7 620,00  EUR 

 

- splácanie istín z ostatných úverov (ŠFRB): skutočné čerpanie k 31.12.2021 

   vo výške  17 256,60 EUR €. 

 

 

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

  

Bežné  príjmy spolu 310 134,35 

Bežné výdavky spolu 275 523,59 

Bežný rozpočet 34 610,76 

Kapitálové  príjmy spolu 168 616,68 

Kapitálové  výdavky spolu 384 327,06  

Kapitálový rozpočet  -215 710,38 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -181 099,62 

Úprava schodku HČ -15 493,59 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -196 593,21 

Príjmové finančné operácie  222 294,66 

Výdavkové finančné operácie  24 876,60 

Rozdiel finančných operácií 197 418,06 
PRÍJMY SPOLU   701 045,69 

VÝDAVKY SPOLU 684 727,25 

Hospodárenie obce  16 318,44 
Úprava schodku HČ -15 493,59 

Upravené hospodárenie obce 824,85 

Výška prebytku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2021 ovplyvnená v dôsledku pandémie 

ochorenia COVID – 19 

 
 

 

Schodok rozpočtu v sume   181 099,62 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky  zo ŠR a podľa 

osobitných predpisov v sume 15 493,59 EUR  bol v rozpočtovom roku 2021 vysporiadaný : 

- z finančných operácií  15 493,59  EUR 

 

 



Schodok rozpočtu 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 sa upravuje - zvyšuje o : 

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  1 454,23 EUR, a to na :  

- prídavky na deti   218,40 EUR 

- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 1 235,83 EUR 

b) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods.3 

zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume 

14 039,36 EUR, 

 

    Zostatok  finančných operácií v sume  182 269,49  EUR, bol  použitý na: 

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume  181 536,42 EUR 

 

Zostatok  finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov v sume 824,85  EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu 824,85 EUR  

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške  

= 824,85 EUR.  

 

 

.  

5.Tvorba a použitie peňažných 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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021 666,98       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

 

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

 

                - z finančných operácií 2 007,83 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........       

- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........   

       

               - krytie schodku rozpočtu  

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2021 2 674,81       

 

 

 

 

 

 

 

 



Peňažný fond 

Obec vytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. o použití 

peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

              

Fond peňažný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021 0       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

      

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

 

                - z finančných operácií  

Úbytky   - použitie peňažného fondu : 

- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........       

- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........   

       

               - krytie schodku rozpočtu  

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2021 0       

 

 

Sociálny fond 

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho 

fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní 

postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce 

vo verejnom záujme. Použitie sociálneho fondu je v súlade s vnútorným predpisom na použitie 

sociálneho fondu.  

  

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021       479,25 

Prírastky - povinný prídel -    1,5    %                                               1 673,75           

               - povinný prídel -        %                        

               - ostatné prírastky        491,68    

Úbytky   - závodné stravovanie                        

               - regeneráciu PS, dopravu                   

               - dopravné                             

               - stravné lístky                                                                               640,50 

KZ k 31.12.2021      2 004,18 

  

Fond prevádzky, údržby a opráv  

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. 

v z.n.p.. o použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade 

s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.  

             

Fond prevádzky, údržby a opráv Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021 14 329,16       

Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške  

0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu   

 

Úbytky   - použitie fondu : 

- výmena vnútorných dverí 

 

289,80       

KZ k 31.12.2021 14 039,36       

 



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                         1 699 709,18 2 000 829,27 

Neobežný majetok spolu                         1 624 217,14 1 941 596,53 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok                                4 564,16      4 564,16 
Dlhodobý hmotný majetok                          

1 575 899,20 
1 893 278,59 

Dlhodobý finančný majetok      43 753,78      43 753,78 

Obežný majetok spolu     74 875,67      57 828,91 
z toho :   
Zásoby   
Zúčtovanie medzi subjektami VS     16 061,38  
Dlhodobé pohľadávky   
Krátkodobé pohľadávky      12 159,75     8 650,35 
Finančné účty     46 654,54  49 178,56 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie          616,37     1 403,83 

 

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 1 699 709,18 2 000 829,27 

Vlastné imanie    146 946,98 114 189,11 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely    
Fondy   
Výsledok hospodárenia                146 946,98 114 189,11 

Záväzky               457 562,48 701 148,08 
z toho :   
Rezervy                       880,40 1 880,40 
Zúčtovanie medzi subjektami VS     5 097,12 436,80 
Dlhodobé záväzky 339 181,03 533 135,75 
Krátkodobé záväzky   43 697,22 100 608,42 
Bankové úvery a výpomoci                 68 706,71 65 086,71 

Časové rozlíšenie            1 095 199,72 1 185 492,08 

 

 

 

 

 



7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021 

 

Stav záväzkov k 31.12.2021 
Záväzky           Zostatok 

k 31.12.2021   

z toho 

v lehote 

splatnosti 

Dlhodobé záväzky z toho:  533135,75 533135,75 

- záväzky zo sociálne ho fondu 2004,18 2004,18 

- záväzky z poskytnutého úveru zo ŠFRB 510262,11 510262,11 

    -  záväzky z finančnej zábezpeky na nájomné v bytovkách zo 

ŠFRB 

6 830,10 6 830,10 

   - záväzky z fond opráv a údržby- nájomné byty 14039,36 14039,36 

Krátkodobé záväzky z toho:  100608,42 100608,42 

- záväzky voči dodávateľom 48053,04 48053,04 

- záväzky voči zamestnancom 9287,53 9287,53 

- záväzky voči poisťovniam  5839,81 5839,81 

- záväzky voči daňovému úradu 1360,13 1360,13 

- záväzky z finančnej zábezpeky –nájomné byty  2851,77 2851,77 

- ostatné záväzky: sporenie a poistné zo mzdy-predpis 40,66 40,66 

-  preddavky na služby- NB 66,00 66,00 

   -  zúčtovanie s EÚ (projekt Profound, Dimand+ zostatok z min. 

roka) 

33 109,48 33 109,48 

 

 

Stav úverov  a návratných finančných výpomocí k 31.12.2021 

 
  

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2021 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2021 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2021 

Rok 
splatnosti 

 

Prima banka 

Slovensko, a.s. 

Pomoc,ý TÚ, 

investičný + 

prevádzkový 

42 918,07  946,10 42 918,07 2030 

Slovenská 

záručná 

a rozvojová 

banka, a.s. 

na financovanie  

vlastných zdrojov a 
neoprávnených 

výdavkov projektu „ 
Rekonštrukcia a 

zateplenie Materskej 

školy“ 

18 728,28 3 756,00 119,60 3 704,28 2022 

Slovenská 

záručná 

a rozvojová 

banka, a.s. 

na financovanie  

vlastných zdrojov a 
neoprávnených 

výdavkov projektu 
„Prístavba hasičskej 

a záchrannej 

zbrojnice v obci 
Brestovec“ 

17 357,36 3 864,00 126,07 9 307,36 2024 

Slovenská 

záručná 

a rozvojová 

banka, a.s. – 

veriteľ. Štátny 

fond rozvoja 

bývania 

 

 

Na obstaranie 

NB kúpou, 

názov stavby: 

Obytný park 

Brestovec -  

294 840,00 8 980,01 

 

2 399,83 231 820,62 2044 



 Slovenská 

záručná 

a rozvojová 

banka, a.s. – 

veriteľ. Štátny 

fond rozvoja 

bývania 

Na obstaranie 

NB, názov 

stavby: 

Nájomný 

bytový dom 8 

b.j. -  

288 760 8 276,59 2 868,65 278 441,49 2050 

Ministersvo 

financií SR 

Na výkon 

samosprávnych 

funkcií 

9 157,00   9 157,00 2027 

   

 

Obec má dlhodobý bankový úver v banke: Prima banka Slovensko a.s. 

Dlhodobý bankový úver – Prima banka Slovensko a.s. 

Typ úveru ÚVERY S MOŽNOSŤOU PREDČ. SPLAT. 

Druh úveru Pomocný TÚ k DKUÚ 

Dátum poskytnutia úveru: 22.09.2009 a podľa dodatku zo dňa 01.06.2015 

Dátum splatnosti úveru:  25.06.2030 

V roku 2019 v zmysle uzatvorenej Zmluvy o úvere, Dexia Komunál univerzálny úver č. 20/031/09 bol 

prehodnotený limit poskytnutého úveru. V súlade so Zmluvou  sa časť úveru, o ktorú bol úver (debetný 

rámec) pri hodnotení zvýšený, použije na úhradu pomocného terminovaného úveru (PTÚ). 

V roku 2019 na  financovanie  vlastných zdrojov a neoprávnených výdavkov projektu „Zateplenie 

obecného úradu s kultúrnym domom“ bol použitý úver vo výške 10 052 € z uvedeného limitu. 
Zostatok istiny úveru k 31.12.2021:  42 918,07 EUR 

 

 

 

 

Obec má dlhodobý bankový úver v banke: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 

V roku 2017 obec prijala bankový úver na financovanie 5 % vlastných zdrojov a neoprávnených 

výdavkov projektu „ Rekonštrukcia a zateplenie Materskej školy“ v sume 18 728,28 € s úrokovou 

sadzbou 2,10 % . 

Začiatok splácanie úveru od  roku 2018. 
Dátum splatnosti úveru: 21.12.2022 

Splátkový kalendár: od 21.01.2018 do 21.11.2022  59 splátok á 313 EUR = 18 467 EUR a dňa 21.12.2022   

1 splátka á 333 EUR. 

Zostatok istiny úveru k 31.12.2021:  3 704,28 EUR 

 

 

 

 

Obec má dlhodobý bankový úver v banke: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 

V roku 2019 obec prijala bankový úver (SZRB) na financovanie  vlastných zdrojov a neoprávnených 

výdavkov projektu „Prístavba hasičskej a záchrannej zbrojnice v obci Brestovec“  

v sume 17 357,36  € s úrokovou sadzbou 1,10 % . 

Začiatok splácanie úveru od  roku 2018. 
Dátum splatnosti úveru: 21.05.2024 

Splátkový kalendár: od 21.12.2019 do 21.04.2024:   53 splátok á 322 EUR = 17 066 EUR a dňa 21.05.2024   

1 splátka á 291,36 EUR 
Zostatok istiny úveru k 31.12.2021:  9 307,36  EUR 

 

 

 

 

 



Obec má  ostatný dlhodobý  úver v banke: Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.,  

Bratislava – veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania. 

V roku 2014 obec prijala úver zo ŠFRB vo výške : 294.840 € s úrokovou sadzbou 1% na obstaranie 

nájomného bytu kúpou nájomného bytu v rodinnom dome, názov stavby: Obytný park Brestovec – 8 

nájomných bytov v rodinných domoch, s.č. 282, 283, 284, 285. Zmluva o úvere č. 400/454/2014 zo 

dňa 23.07.2014. Zabezpečenie úveru: záložné právo k nehnuteľnosti. 

Lehota splatnosti 30 rokov odo dňa prvej splátky úveru, tj. do 10/2044. 
Zostatok istiny ŠFRB  úveru k 31.12.2021:  231 820,62 EUR 

 

 

 

 

Obec má  ostatný dlhodobý  úver v banke: Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.,  

Bratislava – veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania. 

V roku 2020 obec prijala úver zo ŠFRB vo výške : 85 613,91  EUR a v roku 2021 vo výške :  

203 146,09   EUR s úrokovou sadzbou 1% na obstaranie nájomného bytu výstavbou, názov stavby: 

Nájomný bytový dom 8 b.j.. na základe „Zmluva o úvere č. 400/113/82020“ zo dňa 18.06.2020.  

Spôsob zabezpečenia záväzku voči ŠFRB bankovou zárukou vo výške 288 760, EUR v Prima banke 

Slovensko, a.s.,- Investičný zámer obstaranie Nájomného bytového domu 8 b.j. (uznesenie OZ  č.54zo  

dňa 18.02.2020) . 

Lehota splatnosti 30 rokov odo dňa prvej splátky úveru, tj. do 10/2050. 
Zostatok istiny ŠFRB  úveru k 31.12.2021:  278 441,49 EUR 

 

 

V roku 2020 obec prijala návratnú finančnú výpomoc z Ministerstvo financií  SR zo štátnych 

finančných aktív na výkon  samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov 

FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 9 157 € (uznesenie OZ č. 67 zo 

dňa 23.09.2020). Návratná finančná výpomoc z MF SR bola poskytnutá bezúročne.  

▪ splátky istiny: rovnomerné ročné splátky nasledovne: 

k 31.10.2024 

k 31.10.2025 

k 31.10.2026 

k 31.10.2027 

▪ použitie návratnej finančnej výpomoci: výkon samosprávnych funkcií, do konca roku 2020. 

 

 

 

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) za rok 2021: 
Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:   

- skutočné bežné príjmy obce  264 571,80 

- skutočné bežné príjmy RO  0 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020 264 571,80 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:   

- zostatok istiny z bankových úverov 55 929,71 

- zostatok istiny z pôžičiek  

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 9 157,00 

- 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 510 262,11 

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu  

- zostatok istiny z ........  

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021 575 348,82 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 510 262,11 

- 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 510 262,11 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021 65 086,71 

 
Zostatok istiny k 31.12.2021 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2020 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

65 086,71 264 571,80 24,60 % 

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

 

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b)  za rok 2021 

 
Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:   

- skutočné bežné príjmy obce  264 571,80 

- skutočné bežné príjmy RO  0 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020 264 571,80 

Bežné príjmy obce a RO znížené o:   

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 4 553,35 

- Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného 

výkonu štátnej správy 
7 851,93 

- Z rozpočtu VÚC 450 

- od subjektov mimo verejnej správy   

- od podnik. subjektu  

- dotácie zo zahraničia 6 366,50 

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2020 28 142,03 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020 236 429,77 

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821005   (bankový úver dlhodobý)  7 620,00 

- 821007   (úver zo ŠFRB) 17 256,60 

- 651002   (bankový úver dlhodobý)   1 213,29 

- 651003   (úver zo ŠFRB)   5 268,48 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021 31 358,37 

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2021 

Skutočné upravené bežné príjmy 

k 31.12.2020 

§ 17 ods.6 písm. b) 

31 358,37 236 429,77 13,26 % 

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



8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií  
 

Obec Brestovec 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 poskytnutých transferoch (poskytnutie dotácií 

z rozpočtu obce. 

 

 

 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec Brestovec nevykonáva podnikateľskú činnosť.  

 

 

 

11. Finančné usporiadanie finančných 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 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: 

 Obec Brestovec nemá zriadenú a založenú právnickú osobu 

 

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 - 

Okresný 

úrad Nitra, 

odbor 

školstva 

Školstvo – MŠ s VJM-príspevok na 

výchovu a vzdelávanie detí Mš, 

príspevok na špecifiká – osobné, 

ochranné pomôcky 

1 771,00        1 771,00  



MV SR – 

Okresný 

úrad 

Komárno 

Dotácia na REGOB a reg. adries 181,15 181,15  

Krajský 

úrad 

životného 

prostredia 

Nitra 

Prenesený výkon - Ochrana životného 

prostredia 

46,55 46,55  

MV SR – 

Okresný 

úrad 

Komárno 

SODB 2021  2 521,60 2 521,60  

UPSVaR 

Komárno 

Dotácia na stravu – Materská škola 

s VJM Brestovec 

403,20 184,80 218,40 

UPSVaR 

Komárno 

Prídavok na dieťa 

 

           218,40 0,00 218,40 

Ministerstvo 

dopravy 

a výstavby 

SR, 

Bratislava 

Projekt: Wifi pre Teba – zo ŠR              

1 425,24 

             

1 425,24 

 

Ministerstvo 

dopravy 

a výstavby 

SR, 

Bratislava 

Projekt: Wifi pre Teba – 

spolufinancovaný fondom: Európsky 

fond regionálneho rozvoja 

           

12 114,54 

           

12 114,54 

 

Ministerstvo 

dopravy 

a výstavby 

SR, 

Bratislava 

Obstaranie 8 nájomných bytov bežného 

štandardu výstavbou – Nájomný bytový 

dom 8 b.j. - Brestovec 

         

129 494,24 

         

129 494,24 

 

Ministerstvo 

financií SR, 

Bratislava 

Rekonštrukcia Domu smútku 2 752,72 

/stav 

k 31.12.2020/ 

2 752,72  

 

 

c)  Finančné usporiadanie voči štátnym fondom: 

 
Štátny fond rozvoja bývania: 

 

V roku 2020 obec prijala úver zo ŠFRB vo výške : 85 613,91  EUR a v roku 2021 vo výške :  

203 146,09   EUR s úrokovou sadzbou 1% na obstaranie nájomného bytu výstavbou, názov stavby: 

Nájomný bytový dom 8 b.j.. na základe „Zmluva o úvere č. 400/113/82020“ zo dňa 18.06.2020.  

Spôsob zabezpečenia záväzku voči ŠFRB bankovou zárukou vo výške 288 760, EUR v Prima banke 

Slovensko, a.s.,- Investičný zámer obstaranie Nájomného bytového domu 8 b.j. (uznesenie OZ  č.54zo  

dňa 18.02.2020) . 

Lehota splatnosti 30 rokov odo dňa prvej splátky úveru, tj. do 10/2050. 
Zostatok istiny ŠFRB  úveru k 31.12.2021:  278 441,49 EUR 

 

Splátky úveru a úrokov sú mesačné. 

 



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 - 

Environmentálny 

fond Bratislava 

príspevok podľa § 7 ods. 1 písm. c) 

zákona č. 329/2018 Z. z. o 

poplatkoch za uloženie odpadov 

1 400,43 1 400,43  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 
 

VÚC  

Suma poskytnutých 

finančných prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne použitých 

finančných prostriedkov   

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
Nitriansky samosprávny 

kraj, Nitra 

VI. ročník  - kultúrno – 

vzdelávací letný tábor pre 

detí 

1 200,00 1 200,00  

Nitriansky samosprávny 

kraj, Nitra – Festival 

kultúrnych 

a gastronomických hodnôt 

 

 

 

500,00  500,00  

 

 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce Brestovec  
 

Koncom  roka 2013 vyšla novela zákona  č. 583/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy platná od 1. 1. 2014, ktorá rieši to, že malé obce do 2000 obyvateľov môžu, avšak nemusia 

mať vypracovaný programový rozpočet . Keďže zákon hovorí, že novela je platná dňom zverejnenia – 

zverejnený bol 14. 12. 2013 a Obecné zastupiteľstvo Brestovec zasadalo 29.10. 2013 na XX. riadnom 

zasadaní, Peter Tóth - starosta obce tento bod otvoril, aby poslanci schválili, či naša obec musí, alebo 

nemusí mať vypracovaný programový rozpočet. Všetci poslanci sa zhodli, že naša obec, keďže patrí 

medzi malé obce do 2000 obyvateľov nemusí mať vypracovaný programový rozpočet. 

Uznesenie č. 105:  Obecné zastupiteľstvo v Brestovci  o d k l a d á  povinnosť vypracovať 

Programový rozpočet od roku 2014. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Uznesenie: 

 

 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a jeho stanovisko 

k Záverečnému účtu za rok 2021. 

 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Brestovec  za rok 2021 a celoročné 

hospodárenie bez výhrad. 

 

 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške  

824,25 EUR. 

 
Zostatok  finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov v sume 824,25  EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu 824,25 EUR  

 

Na základe uvedených skutočností schvaľuje tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške  

= 824,25 EUR.  

 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 

= 824,25 EUR.  

 
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje účtovné vysporiadanie výsledku hospodárenia akruálneho 

účtovníctva  (t.j. rozdiel medzi účtovnou triedou 5  - náklady a účtovnou triedou 6 - výnosy) –

vo výške – 32 757,87 €. Táto čiastka bude v roku 2022 preúčtovaná na účet 428 (428/431) čo 

je nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov 


