
 

 
 
 

 
 

 

Záverečný účet  
Obce RUDLOV  

za rok 2021 
 
 

 
                 Predkladá: Ing. Juraj Vasiľ, starosta obce 
 
                 Spracovala: Iveta Homičková   
 
                 V Rudlove dňa 23.05.2022 
 
 
Návrh záverečného účtu:                                                                                        

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 23.05.2022 
- zverejnený na webovom sídle obce dňa: 23.05.2022 

 
 
Záverečný účet schválený OZ v Rudlove dňa 20.06.2022, uznesením č. 230/25/2022.  
 
 
Schválený záverečný účet:  
 

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 21.06.2022 
 

- zverejnený na webovom sídle obce dňa 21.06.2022 
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Záverečný účet obce za rok 2021 
 
1. Rozpočet obce na rok 2021 
 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2021. 
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový. 
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 18.12.2020 uznesením č. 143/16/2020. 
Rozpočet bol zmenený dvakrát: 

- prvá zmena schválená dňa 16.06.2021 uznesením č. 175/19/2021 
- druhá zmena schválená dňa 17.12.2021 uznesením č. 198/22/2021 

 
Rozpočet obce k 31.12.2021  

 
 Schválený 

rozpočet  
Schválený rozpočet  
po poslednej zmene 

Príjmy celkom 398.870,00 485.280,00 
z toho :   
Bežné príjmy 363.870,00 439.160,00 
Kapitálové príjmy 0            0,00 
Finančné príjmy   35.000,00   46.120,00 
Výdavky celkom 398.870,00 485.280,00 
z toho :   
Bežné výdavky 345.670,00 418.690,00 
Kapitálové výdavky   40.500,00   53.890,00 
Finančné výdavky   12.700,00   12.700,00 

       
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021  
 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 
485.280,00                492.421,98                     101,47 

 
Z rozpočtovaných celkových príjmov 485.280,00 € bol skutočný príjem v sume 492.421,98 €, čo 
predstavuje  101,47 % plnenie.  
 
 
1. Bežné príjmy 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 
439.160,00 446.309,91 101,63 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 439.160,00 € bol skutočný príjem v sume 446.309,91 €, čo predstavuje 
101,63 % plnenie.  
 
 

a) daňové príjmy  
Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

250.000,00                252.478,80                         100,99 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 250.000,00 € z výnosu dane z príjmov boli poukázané finančné 
prostriedky zo ŠR v sume 252.478,80 €, čo predstavuje plnenie na 100,99 %.  
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Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 10.000,00 € bol skutočný príjem v sume 9.503,65 €, čo je 95,04 % plnenie.  
Príjmy dane z pozemkov boli v sume 7.649,76 € a dane zo stavieb boli v sume 1.853,89 €.  
Daň za psa  248,50 €. 
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 7.320,54 €. 
 

b) nedaňové príjmy:   
Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

9.960,00                 9.933,78                       99,73 
Príjmy z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 1.100,00 € bol skutočný príjem v sume 1.013,01 €. Uvedený príjem predstavuje príjem 
z prenajatých budov, priestorov a objektov. 
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Z rozpočtovaných 9.960,00 € bol skutočný príjem v sume 9.933,78 €.   
 
Prijaté granty a transfery 
Z rozpočtovaných grantov a transferov 155.690,00 € bol skutočný príjem vo výške 162.461,31 €, čo 
predstavuje 104,35 % plnenie. 
 
V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a 
transferov 

Suma prijatých 
prostriedkov v €  

Ministerstvo vnútra SR Testovanie - COVID-19           18.290,00 

Dobrovoľná požiarna ochrana SR Dotácia pre DHZO Rudlov             1.400,00 

MV SR REGOB, CO                342,69 

Fond na podporu umenia Knižnica-knihy             1.000,00 

MŽP SR Starostlivosť o ŽP                  69,48 

ŠÚ SR Sčítanie obyvateľov, domov a bytov             3.168,70 

ÚPSVaR Vranov n/T Stravné HN             6.216,00 

ÚPSVaR Vranov n/T Osobitný príjemca-prídavky                227,50 

ÚPSVaR Vranov n/T Školské potreby HN                232,40 

Úrad vlády SR MRK-terénna asistentka           14.408,26 

ÚPSVaR Vranov n/T UoZ – 2 zamestnanci             5.380,64 

Prešovský samosprávny kraj MŠ-detské ihrisko             2.540,00 

Okresný úrad-školstvo-Prešov MŠ 5 ročné deti             1.930,00 

Okresný úrad-školstvo-Prešov MŠ – projekt Múdre hranie                500,00 

Okresný úrad-školstvo-Prešov Vzdelávacie poukazy                595,00 

Okresný úrad-školstvo-Prešov  ZŠ, SZP, učebnice, asistent učiteľa         105.289,00 

 

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. 
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Kapitálové príjmy:  
Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

0 0 0,00 
 
Príjmové finančné operácie:  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 
46.120,00 46.112,07 99,98 

 
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021  
 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 
485.280,00               473.138,75                      97,50 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 485.280,00 € bolo skutočne čerpané  v sume 473.138,75 €, čo 
predstavuje  97,50% čerpanie.  
 
Bežné výdavky  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 
418.690,00                   406.862,39                    97,18 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 418.690,- € bolo skutočne čerpané  v sume 406.862,39 €, čo 
predstavuje  97,18 % čerpanie.  
   
Medzi významné položky bežného rozpočtu patria:  
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných 193.340,00 € bolo skutočné čerpanie v sume 194.138,29 €, čo je 100,41% čerpanie. Patria 
sem mzdové prostriedky zamestnancov obecného úradu, zamestnancov zamestnaných cez úrad práce, 
zamestnancov MŠ, ZŠ, ŠKD a ŠJ. 
Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných  74.600,- € bolo skutočne čerpané v sume 73.984,78 €, čo je 99,18 % čerpanie.  
Tovary a služby 
Z rozpočtovaných 134.180,00 € bolo skutočne čerpané v sume 123.314,38 €, čo je 91,90 % 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 15.570,00 € bolo skutočne čerpané v sume 14.452,80 €, čo je 92,82 % čerpanie.  
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými 
výpomocami 
Z rozpočtovaných  2.000,00 € bolo skutočne vyčerpané v sume 1.952,40 €, čo predstavuje 97,62 % čerpanie.  
 
 
2) Kapitálové výdavky:  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 
53.890,00                  53.582,64                     99,43 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 53.890,00 € bolo skutočné čerpanie v sume 53.582,64 €, čo 
predstavuje 99,43 % plnenie. 
 
 
3) Výdavkové finančné operácie:  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 
12.700,00                    12.693,72                                      99,95 

Z rozpočtovaných finančných  operácií 12.700,00 € bolo skutočné čerpanie  v sume 12.693,72 €, čo 
predstavuje  99,95%  plnenie.  
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 
      

 
Hospodárenie obce 

 
Skutočnosť k 31.12.2021 

 
 
Bežné  príjmy spolu 446.309,91
Bežné výdavky spolu 406.862,39
Bežný rozpočet 39.447,52
Kapitálové  príjmy spolu                                                  0,00 
Kapitálové  výdavky spolu                                        53.582,64 
Kapitálový rozpočet  -53.582,64
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -14.135,12
Vylúčenie z prebytku/schodku (357)  -14.436,96
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -28.572,08
Príjmy z finančných operácií 46.112,07
Výdavky z finančných operácií     12.693,72
Rozdiel finančných operácií      33.418,35
PRÍJMY SPOLU     492.421,98
VÝDAVKY SPOLU     473.138,75 
Hospodárenie obce  19.283,23 
Vylúčenie z prebytku/schodku -14.436,96 

Upravené hospodárenie obce 4.846,27 
  

 
 
Schodok rozpočtu v sume -28.572,08 €  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 bol v rozpočtovom roku 2021 vysporiadaný: 
- z kladného zostatku finančných operácií............. vo výške 28.572,08 € 
 
 
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho 
fondu 
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 3.840,13 
Prírastky – z prebytku rozpočtu za uplynulý    
                  rozpočtový rok   

                                0,00 

Úbytky – použitie RF       0,00 
KZ k 31.12.2021                           3.840,13 

 
Sociálny fond 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 
Sociálny fond Suma v EUR 
ZS k 1.1.2021                          5.254,03   
Prírastky - povinný prídel -   1,5 %                                             2.311,59 
Úbytky   - čerpanie SF                                            1.150,00 
KZ k 31.12.2020                          6.415,62 
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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 927.491,06 955.884,48 

Neobežný majetok spolu 877.042,00 898.416,63 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 755.101,94 776.476,57 

Dlhodobý finančný majetok 121.940,06 121.940,06 

Obežný majetok spolu   50.449,06   57.467,85 

z toho :   

Zásoby 0 0 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky                  4.785,84                 3.553,51 

Finančné účty  45.663,22 53.914,34 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie  0 0 

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 927.491,06 955.884,48 

Vlastné imanie  407.840,95 419.303,03 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely       0      0 

Fondy      0      0 

Výsledok hospodárenia  407.840,95 419.303,03 

Záväzky 111.036,50 147.840,19 

z toho :   

Rezervy            0,00           0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS   11.112,07   14.436,96 

Dlhodobé záväzky     5.254,03     6.415,62 

Krátkodobé záväzky                19.915,58                29.926,51 

Bankové úvery a výpomoci   74.754,82   97.061,10 

Časové rozlíšenie 408.613,61 388.741,26 
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021 
 
Obec k 31.12.2021 eviduje tieto záväzky: (124.647,08 €) 

- voči bankám a subjektom verejnej správy..................97.061,10 €   
- prijaté preddavky.............................................................266,03 €      
- voči zamestnancom.....................................................14.829,69 € 
- voči posťovniam..........................................................10.318,18 € 
- voči daňovému úradu....................................................2.172,08 € 
 
 

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 poskytla dotácie v súlade s uzneseniami OcZ 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 - 
Šport, KST, ČK, FO – bežné výdavky 6.200,00 € 5.833,80,00 € 366,20 
Gr.-kat. cirkev Rudlov – bežné výdavky       2.500,00 €     2.495,54 €        4,46 
CVČ Vranov n/T – bežné výdavky          158,00 €        158,00 €         0 

 
K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s uzneseniami OcZ. 
 
 
9. Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu 

 
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. 

 
Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu : 

 
Poskytovateľ  
 
 
    
        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :   
- bežné výdavky 
- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  
poskytnutých 
finančných 
prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 
použitých 
finančných 
prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 
(stĺ.3 - stĺ.4 ) 
 
 

- 5 - 
MV SR REGOB a CO          342,69        342,69        0 

MŽP SR Životné prostredie            69,48          69,48        0 
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10. Návrh uznesenia: 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 
2021. 
 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2021 týmto výrokom: 
 
„Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vypracovala: Iveta Homičková                                 Predkladá: Ing. Juraj Vasiľ 
                                                                                                           starosta obce Rudlov  
 
 
 
 
 


