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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. Rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 17. 12. 2020, uznesením č. 126/2020
-

Rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka upravovaný tri krát:
prvá zmena schválená dňa 07. 06. 2021, uznesením č. 152B/2021, op. č. 1/2021
druhá zmena schválená dňa 16. 12. 2021, uznesením č. 170/2021, op. č. 2/2021
Po poslednej zmene bol rozpočet obce Malé Vozokany nasledovný:

PRÍJMY
Rozpočet

Schválený

Upravený

Skutočnosť

Bežný

212 169,52

250 367,56

249 055,03

0,00

2 853,00

2 853,00

Finančné operácie

15 000,00

42 801,24

42 801,24

Spolu

227 169,52

296 021,80

294 709,27

VÝDAVKY
Rozpočet

Schválený

Upravený

Skutočnosť

Bežný

166 252,91

207 475,97

193186,58

Kapitálový

38 222,36

63 539,36

62763,40

Finančné operácie

22 694,25

25 006,47

25 006,51

Spolu

227 169,52

296 021,80

280 956,49

Kapitálový

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

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Plnenie príjmovej časti rozpočtu ( údaje v €)
Rozpočet
Schválený
Upravený

Skutočnosť

% plnenia
príjmov

Bežný

212 169,52

250 367,56

249 055,03

99,48

0,00

2 853,00

2 853,00

100,00

Finančné operácie

15 000,00

42 801,24

42 801,24

100,00

Spolu

227 169,52

296 021,80

294 709,27

99,56

Kapitálový
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1. Bežné príjmy
Dotácie (transfery) – obec prijala tieto granty a transfery (údaje v €)
Poskytovateľ
Rozpočet
Skutočnosť
MŽP SR - ObÚŽP
Nitra
Okresný úrad Nitraodbor školstva úrad
MV SR – sekcia
verejnej správy
MV SR - sekcia
verejnej správy
MV SR – sekcia
obrany
MV SR

Účel

30,87

30,87

588,00

588,00

123,55

123,55

85,92

85,92

Prenesený výkon št. správy
REGOB, RA
CO – skladník materiálu4

10 655,00

10 655,00

Dotácia na testovanie COVID

255,00

255,00

MŠ SR

500,00

500,00

Dotácia na dezinfekčné
prostriedky MŠ
Dotácia MŠ – Múdre hranie

MK SR

9 000,00

9 000,00

UPSVR

1 008,00

1 008,00

Dotácia na rekonštruciu
pohrebnej kaplnky
Dotácia na stravu MŠ

Štatistický úrad SR

2 352,64

23 52,64

Dotácia na SODB 2021

Štatistický úrad SR

96,00

96,00

Súkromná osoba

484,40

484,40

Dotácia na SODB 2021doplatok
Nákup stoličiek MŠ

25 179,38

25 179,38

Celkom

Prenesený výkon št. správy na
úseku ŽP
Predškoláci

Pri uvedených dotáciach je 100,00 % plnenie rozpočtu.
Daňové príjmy
Tvoria najvýznamnejšiu a najstabilnejšiu zložku rozpočtu
Najväčší podiel na daňových príjmoch má výnos dane poukazovanej územnej samospráve zo
štátu, tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu. Tento výnos je stanovený zákonom č. 564/2004 Z.z.
o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
Popis príjmových položiek
daňových

Rozpočet

Plnenie

% plnenia
rozpočtu

Výnos dane z príjmov

122 820,14

122 820,14

100,00

Daň z pozemkov

13 850,00

13 849,55

100,00

Daň zo stavieb

3 214,00

3 213,64

99,99

350,00

250,00

71,43

Daň za komunálne odpady

6 550,00

6 466,84

98,73

Daň za jadrové zariadenia

22 865,00

22 864,49

100,00

Spolu

169 649,14

169 464,61

99,89

Daň za psa
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Prehľad vývoja dane za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – nedoplatky za
komunálny odpad evidujeme vo výške 665,81 €. Pohľadávky u občanov sa riešia výzvami na
úhradu a osobnými dohovormi.
Daň z pozemkov a stavieb nemá uhradenú jedna domácnosť vo výške 43,96 €
Daň za psa nieje uhradená vo výške 20,00 €
Popis príjmových položiek bežných
nedaň.

Rozpočet

Plnenie

% plnenia
rozpočtu

Príjmy z prenajatých bytov č. 11

14 758,32

15 028,83

101,83

Príjmy z prenajatých bytov č. 12

16 558,20

16 946,32

102,34

Nájom pozemkov AGRO-NV a.s.

1 756,00

1 755,25

99,96

Nájom potraviny

750,00

750,00

100,00

Nájomné pošta a telekomunikácie

531,00

490,40

92,35

Nájom ihriska

100,00

100,00

100,00

Prepožičanie riadov a zariadenia

400,00

76,66

19,17

Správne poplatky

1 040,00

1038,00

99,81

Vyhlásenie v MR

315,00

310,00

98,41

Zber železa a oleja

710,00

707,40

99,63

Členské Obecná knižnica

24,00

24,00

100,00

Údržba cintorína

500,00

362,00

72,40

Cintorínske poplatky

432,00

432,00

100,00

Stočné ČOV

8 000,00

7 424,95

92,81

Bytovka – el. energia spol. priestory

2 357,00

2 356,74

99,99

Vodovodné prípojky

546,25

546,25

100,00

Poplatok za MŠ

760,00

550,00

72,37

1 800,00

1 371,60

76,20

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia

17,00

16,60

97,65

Úroky z účtov

165,60

165,60

100,00

2 800,00

2 790,56

99,66

Príjmy z dobropisov – smetné nádoby

290,00

289,16

99,71

Príjmy z dobropis – strava – réžia MŠ

50,00

0,00

0,00

Príjmy z dobropisov – soc. pôžička

850,00

850,00

100,00

Príjmy z dobropisov – RZZP 2020

28,67

28,67

100,00

55 539,04

54 410,99

97,97

Poplatky za stravné

Príjmy z dobropisov - energie

Spolu

Nájom za nájomné byty v obci boli inkasované v zmysle platných nájomných zmlúv
uzatvorených nájomníkmi Nájomných bytových domov Hlavná ulica č. 11/5 a 12/7, Malé Vozokany
(nedoplatok za byty v o výške 325,18 € byt č. 1A č. 11 a 3A č. 12), nájomné Agro-NV a.s.
Nemčiňany, Slovenská pošta a.s., a Slovak Telekom a.s. (nedoplatok vo výške 68,45 € - fa č. 2 a
5/2021 Kohaplant 28,00 € a fa č. 7/2021 Slovak Telekom 40,45 €)
Poplatky za prepožičanie riadov a zariadenia boli inkasované od občanov a organizácii pri
usporiadaní rôznych spoločenských a kultúrnych podujatiach v zmysle platného VZN.
Správne poplatky zahŕňajú poplatky za overovanie podpisov a listín, vydávanie rybárskych
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lístkov, vydávanie stavebných povolení v zmysle platných zákonov.
Vyhlásenie v MR sú to poplatky od predajcov a organizácii za vyhlásenie v MR.
Členské Obecná knižnica zahŕňa poplatky od čitateľov obecnej knižnice. Návštevnosť Obecnej
knižnice Malé Vozokany bola ovplyvnená pandémiou COVID-19.
Údržba cintorína a cintorínske poplatky sú to poplatky od občanov za údržbu cintorína a
poplatky za hrobové miesta.
Stočné ČOV sú to poplatky od obyvateľov obce za vývoz odpadu do verejnej kanalizácie.
Nedoplatky ku koncu roku evidujeme vo výške 790,00 €.
Poplatky - preddavky za spotrebovanú el. energiu v spol. priestoroch bytovky a preddavky za
spotrebovanú vodu v bytoch sú inkasované v zmylse nájomných zmlúv. Nedoplatok je evidovaný
na byte 1A bytovka č. 12 v čiastke 34,13 € ako vyúčtovanie energii. Nedoplatok za energie za byt
č. 1A č. 11 a 3A č. 12 vo výške 20,00 €.
Príjem za zber železa je poplatok prijatý obcou zo zberných surovín za zozbierané železo v obci.
Príjem za použitý jedlý olej je poplatok prijatý obcou za zozbieraný jedlý olej o občanov. Olej
nám odoberá spoločnosť biomarina – biowaste a.s. Suchá nad Parnou.
Poplatok za MŠ sú to poplatky podľa platného metodického pokynu starostky obce.
Poplatky za stravné sú to poplatky zamestnancov za stravné 45 % z ceny stravného lístka.
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia je to poplatok za znečisťovanie ovzdušia od SPP a.s. Za
regulačnú stanicu v katastri obce Malé Vozokany.
Príjmy z dobropisov – sú to poplatky za smetné nádoby, za preplatky za elektrickú energiu,
vrátenie sociálnej pôžičky M.J., vratky z ročného vyúčtovania zdravotného poistenia,
2. Kapitálové príjmy
Popis príjmových položiek kapit. rozpočtu

Rozpočet

Plnenie

Príjmy z predaja pozemkov

2 853,00

2 853,00

SPOLU

2 853,00

2 853,00

Obec odpredala pozemky vo vlastníctve obce:
J. V. (uznesenie OZ 138b/2021) – p.č. 1256/2 - 243 m² – 729,00 €
J. Š. (uznesenie OZ 157/2021) – p.č. 1197/2 – 111 m² a pč. 1199/2 – 597 m² – 2 124,00 €
3. Finančné operácie
Popis príjmových položiek finan. operácii

Rozpočet

Plnenie

Dotácia MIRRI SR – presun z minulého roka

15 000,00

15 000,00

Prostriedky z fondu na zveľaďovanie obce

5 494,02

5 494,02

Príjem krátkod. úveru – MK a parkov. k byt.

19 995,00

19 995,00

Príjem zábezpeky – nájomníci bytovky

2 312,22

2 312,22

Spolu

42 801,24

801,24

Dotácia na rekonštrukciu WC v Klube dôchodcov (SpolCentrum Malé Vozokany) – MIRRI
SR - obci bola pridelená dotácia na rekonštrukciu WC v Klube dôchodcov (SpolCentrum Malé
Vozokany č. 130) vo výške – 15 000,00 €. Dotácia prechádzala z roku v roku 2020.
Prostriedky z fondu na zveľaďovanie obce – čiastka 5 494,02 € bola použitá na základe
schválenia OZ dňa 7. 6. 2021 uznesním č. 152/C/2021 – búracie práce domu č. 9 – 2 760,00 €,
zameranie ulíc obce - 1 560,00 € a označenie budov obce v čiaskte 1 174,02 €.
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Príjem krátkodobého úveru na financovanie projektu "Miestne komunikácie Malé Vozokany
– Prístupová cesta s parkoviskom" – obci bude na základe Rozhodnutia č. NFP309070Z386 z
PPA poskytnutý nenávratný finančný príspevok na financovanie uvedeného projektu vo výške 19
995,00 €. Projekt bude financovaný formou refundácie a z tohoto dôvodu obec musela prijať
uvedený úver. Schválené OZ dňa 7. 6. 2021 uznesením č. 154/2021.
Príjem zábezpeky – nájomníci bytovky - pri zmene nájomníkov v bytoch sa prijímajú a vracajú
zábezpeky nájomníkom

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu (údaje v €)
Rozpočet
Schválený
Upravený

Skutočnosť

% čerpania
výdavkov

Bežný

166 252,91

207 475,97

193186,58

93,11

Kapitálový

38 222,36

63 539,36

62763,40

98,78

Finančné operácie

22 694,25

25 006,47

25 006,51

100,00

Spolu

227 169,52

296 021,80

280 956,49

94,91

1. Bežný rozpočet
Oddiel 01.1.1.:
Rozpočet upravený vo výške 101 634,83 €, čerpanie vo výške 95 287,97 € - plnenie 93,76 %väčšinu tvoria mzdy a odvody starostky a pracovníkov obce, spotreba energii, cestovné, telefónne
služby, poštovné, kancelárske potreby, čistiace potreby, nákup benzína - kosenie verejných
priestranstiev a štiepkovanie, údržbu strojov a zariadení, software, počítačovej techniky, školenia,
náklady na čistiareň, poistné, stravovanie, odmeny členov OZ, členské príspevky, časopis PožitavieŠiročina, audit, splácanie úrokov z úveru, odchodné zamestnankyni obce, z prostriedkov FnZO búracie práce domu č. 9 – 2 760,00 €, zameranie ulíc obce - 1 560,00 € a označenie budov obce v
čiaskte 1 174,02 €.
Oddiel 01.1.2.:
Rozpočet upravený vo výške 838,00 €, čerpanie vo výške 837,74 € - plnenie 99,97 %- tvoria
náklady na výdavky na vedenie účtov v bankách a kolkové známky.
Oddiel 02.2.0.:
Rozpočet upravený vo výške 9 622,05 €, čerpanie vo výške 9 622,05 € - plnenie 100,00 %tvoria náklady na výdavky s testovaním obyvateľov na COVID – 19 a náklady na vyplatenie
odmeny skladníka civilnej obrany za rok 2021 vo výške 85,92 €.
Oddiel 04.6.0.:
Rozpočet upravený vo výške 227,00 €, čerpanie vo výške 226,46 € - plnenie 99,76 %- tvoria
náklady údržbu MK a chodníkov v obci
Oddiel 05.1.0.:
Rozpočet upravený vo výške 10 143,87 €, čerpanie vo výške 10 026,43 € - plnenie 98,84 %- sú
to mesačné náklady na spracovanie odpadu z obce, vývoz kontajnerov a separovaného odpadu,
štiepkovanie drevnej hmoty (10,32 t), nákup smetných nádob a dotačné náklady na vývoz TKO
(30,87 €).
Oddiel 05.2.0.:
Rozpočet upravený vo výške 11 327,00 €, čerpanie vo výške 10 378,80 € - plnenie 91,63 %tvorí výdavky na elektrickú energiu prečerpávacej stanice pri č. 70 a prevádzkovanie ČOV Malé
Vozokany a náklady na rozšírenie ČOV
Oddiel 06.1.0.:
Rozpočet upravený vo výške 9 129,91 €, čerpanie vo výške 8 814,10 € - plnenie 96,54 %-tvorí
náklady na výdavky energie v nájomnom bytovom dome, nájomné za byty, správa bytovky, poistné
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a revízie bytovky, splácanie úrokov bytovka.
Oddiel 06.2.0.:
Rozpočet upravený vo výške 1 050,00 €, čerpanie vo výške 960,06 € - plnenie 91,43 %- tvorí
náklady na uhradenie úrokov zo splácania úveru na výstavbu chodníka na hlavnej ulici a
Pristupová cesta k bytovkám – preklenovací úver.
Oddiel 06.4.0.:
Rozpočet upravený vo výške 2 700,00 €, čerpanie vo výške 2 267,92 € - plnenie 84,00 %-tvorí
náklady na výdavky na elektrickú energiu verejného osvetlenia a údržba VO.
Oddiel 08.1.0.:
Rozpočet upravený vo výške 300,00 €, čerpanie vo výške 0,00 € - plnenie 0,00 %- športové
podujatia sa z dôvodu COVID-19 nekonali
Oddiel 08.2.0.:
Rozpočet upravený vo výške 5 795,91 € čerpanie vo výške 2 753,60 € - plnenie 47,51 %náklady na energie v Kultúrnom dome a budove SpolCentra Malé Vozokany a ich údržba. Ďalej sú
to náklad na kultúrno-spoločenské akcie konané v obci - nakoľko v tomto roku konanie kultúrnospoločenských akcii ovplyvnil COVID-19, konalo sa minimum akcii.
Oddiel 08.4.0.:
Rozpočet upravený vo výške 9 950,00 €, čerpanie vo výške 9 773,00 € - plnenie 98,22 %náklady na údržbu miestneho domu smútku a cintorína. Ďalej obec použila dotáciu z MK SR na
rekonštukciu pohrebnej kaplnky na miestnom cintoríne vo výške 9 000,00 € a spolufinancovanie
obce je 450,00 €.
Oddiel 09.1.1.1.:
Rozpočet upravený vo výške 43 057,40 € čerpanie vo výške 41 102,15 € - plnenie 95,46 %tvoria náklady na prevádzku Materskej školy Malé Vozokany a to hlavne mzdy a odvody jej
zamestnancov, spotreba energii v budove MŠ, telefón, nákup školských potrieb a materiálu,
stravovanie, údržba hasiacich prístrojov a plynových zariadení, poistné, sociálny fond. Sú to aj
dotačné náklady na didaktické pomôcky pre predškolákov 588,00 €, na stravovanie 376,80 €,
dezinfekčné prostriedky 255,00 €, Projekt "Hravé deti" 500,00 € a nákup stoličiek vo výške 484,40
€ - príjem od rodičov detí (tombola)
Oddiel 10.2.0.:
Rozpočet upravený vo výške 1 700,00 €, čerpanie vo výške 1 136,30 € - plnenie 66,84 %-tvoria
náklady pre jubilantov - darčeky a vianočné poukážky pre dôchodcov.
2. Kapitálový rozpočet
Oddiel 04.6.0.:
Rozpočet upravený vo výške 25 317,00 €, čerpanie vo výške 25 317,00 € - plnenie 100,00 %náklady na financovanie projektu "Miestne komunikácie Malé Vozokany – Prístupová cesta s
parkoviskom" - 19 995,00 €, vlastné zdroje na spolufinancovanie uvedeného projektu vo výške
5 322,00 €
Oddiel 06.2.0.:
Rozpočet upravený vo výške 21 522,36 €, čerpanie vo výške 20 798,40 € - plnenie 96,94 %tvoria náklady na odkúpenie pozemkov z obce a náklady na výstavbu chodníka v obci vo
výške 20 198,40 €.
Oddiel 08.2.0.:
Rozpočet upravený vo výške 16, 700,00 €, čerpanie vo výške 19 648,00 € - plnenie 99,69 % sú to dotačné prostriedky pridelené z MIRRI SR na rekonštrukciu WC v Klube dôchodcov
(SpolCentrum Malé Vozokany č. 130) vo výške – 15 000,00 €. Dotácia prechádzala z roku 2020.
Vlastné zdroje vo výške 1 648,00 €.
3. Finančné operácie
Oddiel 06.1.1:
Rozpočet upravený vo výške 16 256,47 €, čerpanie vo výške 16 256,47 € - plnenie 100,00 %-

9
sú to prostriedky vynaložené na splácanie úveru ŠFRB - Nájomný bytovy dom 9 b.j. Malé
Vozokany č. 11 a 12 a vrátenie zábezpek pri výmenách nájomníkov
Oddiel 06.2.0.:
Rozpočet upravený vo výške 8 750,00 €, čerpanie vo výške 8 750,04 € - plnenie 100,00 %finančné prostriedky boli použité na splácanie úveru na výstavbu chodníka v obci

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Do plnenia rozpočtu obce sa zahŕňajú len tie rozpočtové príjmy, rozpočtové výdavky
a finančné operácie, ktoré sa uskutočnili v príslušnom roku.
PRÍJMY
Rozpočet

Príjmy

Výdavky

Prebytok/-Schodok

249 055,03

193 186,58

+55 868,45

Kapitálový

2 853,00

62 763,40

-59 910,40

Finančné operácie

42 801,24

25 006,51

+17 794,73

Spolu

294 709,27

280 956,49

13 752,78

Bežný

Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu.
Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je prebytok kapitálového rozpočtu.
Schodok finančných operácii je krytý prebytkom bežného a kapitálového rozpočtu.
Výsledok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 a) a b) zákona č.
583/2004 Z. z. je prebytok vo výške + 13 752,78 €.
Obec na svojich účtoch eviduje nevyčerpané dotácie:
- dotácia ŠÚ SR - SODB 2021 –
341,08 €
- dotácia ÚPSVR – stravovanie detí MŠ 631,20 €
Výsledok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 a) a b) zákona č.
583/2004 Z. z. Po odpočítaní nevyčerpaných dotácii je vo výške 12 780,50 €.
Obec vykoná odvod:
- do fondu na zveľaďovanie obce vo výške
- do rezervného fondu 10 % obce vo výške

11 502,45 €
1 278,05 €

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
V roku 2021 obec Malé Vozokany tvorila v súlade splatnou legislatívou vlastné
mimorozpočtové peňažné fondy.
Fondy obce (v Eur):
Fond

Počiatočný stav

Tvorba

Použitie

Zostatok

Sociálny

317,54

1 135,61

1 128,44

324,71

Rezervný

16,00

913,61

0

929,61

0

8 222,46

5 494,02

2 728,44

10 302,44

3 967,92

340,00

13 930,36

Na zveľ. majetku obce
Prevádzky, údržby a opráv
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Sociálny fond obec vytvára v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. v z.n.p. použitie fondu sa riadi v
zmysle Smernice o použití sociálneho fondu.
Fond prevádzky, údržba a opráv obec vytvára v zmysle ustanvenia § 18 zákona č. 443/2010 Z.z.
v z.n.p.. O použití fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Rezervný fond obec vytvára v zmysle ustanovanie § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. v z.n.p.. o použití
fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo – tvorba z roku 2020 – 913,61 €
Fond na zveľaďovanie obce – tvorba z roku 2020 – 8 222,46 €, použitie v roku 2021 - 5 494,02
€ na základe schválenia OZ dňa 7. 6. 2021 uznesním č. 152/C/2021 – búracie práce domu č. 9 –
2 760,00 €, zameranie ulíc obce - 1 560,00 € a označenie budov obce v čiaskte 1 174,02 €.

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
Aktíva, t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2021 predstavujú sumu 2 423 555,92 €.
Pasíva, t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky podľa účtovnej závierky k 31.12.2021 predstavujú
sumu 2 423 555,92 €.
Členenie aktív ( údaje v €)
Aktíva - názov
Neobežný majetok, v tom:
Dlhodobý nehmotný majetok

Počiatočný stav
k 1.1.2021

Konečný stav
k 31.12.2021

2 379 788,85
0,00
2 328 211,59
51 577,26
83 353,95
0,00
3 275,46
80 078,49
2 693,69
2 693,69
0,00

2 344 678,15
0,00
2 293 100,89
51 577,26
77 160,56
0
3 782,01
73 378,55
1 717,21
1 717,21
0,00

Pasíva – názov

Počiatočný stav k 1.1.2021

Konečný stav k 31.12.2021

Vlastné imanie, v tom:
Oceňovacie rozdiely
Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie
Záväzky, v tom:
Rezervy na audit
Ostatné zúč. obce zo ŠR
Dlhodobé
záväzkysociálny fond
Ostatné dlh. záv. ŠFRB
Krátkodobé záväzky –
dodávatelia, mzdy,odvody
Bankové úvery a výpomoci

509 158,49
0,00
509 158,49

534 686,23
0
534 686,23

541 724,06
700,00
15 423,60
317,54

523 465,22
700,00
972,28
324,71

429 647,43
40 427,42

415 561,38
39 453,82

55 208,07

66 453,03

1 414 953,94
1 414 953,94
0,00

1 365 404,47
1 364 176,97
1 227,50

Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok, v tom:
Zásoby
Pohľadávky
Finančný majetok
Časové rozlíšenie v tom:
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období
Členenie pasív: ( údaje v €)

Časové rozlíšenie v tom:
Výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období
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Bilancia pohľadávok
Stav pohľadávok je 1 933,40 € čo predstavuje pohľadávky za vývoz odpadu, ČOV a
nájomnom, pohľadávky z neuhradených faktúr. Daňové a nedaňové pohľadávky riešime priebežne
formou upomienok.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
Predložený prehľad poskytuje údaje o stave dlhu k 31. 12. 2021 (spolu s porovnaním stavu
k predchádzajúcemu obdobiu) údaje v €
Záväzky
Záväzky celkove , v tom
Krátkodobé (dodávatelia, mzdy 12/20,
odvody, dane)
Rezervy
Zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC –
nevyčerpané dotácia
1. Bankové úvery a výpomoci ŠFRB
Sociálny fond
Iné záväzky – zábezpeky, strav.lístky
Dodávatelia
2. NFV – výpadok daní – MF SR
3. Bankové úvery – dlhodobé –
chodník hl. ulica
4. Bežné bankové úvery – krátkodobé
Prístup.cesta k bytovkám- PPA

2021
523 465,22
8 624,12

2020
541 724,06
8 722,51

700,00
972,28

700,00
15 423,60

429 647,43
324,71
16 743,65
0,00
6 354,00
40 104,03

443 591,68
317,54
16 680,66
1 080,00
6 354,00
48 854,07

19 995,00

0,00

Obec k 31. 12. 2021 eviduje úver :
 1. ŠFRB - výstavba Nájomného bytového domu Malé Vozokany č. 11
ŠFRB – výstavba Nájomného bytového domu Malé Vozokany č. 12
- Obec uzatvorila v roku 2017 Zmluvu o úvere na výstavbu Nájomného bytového domu č. 11. Úver
je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2047 splátky istiny a úrokov sú mesačné.
- Obec uzatvorila v roku 2019 Zmluvu o úvere na výstavbu Nájomného bytového domu č. 12. Úver
je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2049 splátky istiny a úrokov sú mesačné.
 2. MF SR – NFV – výpadok podielových daní
V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc z MF 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 v sume 6 354,00 EUR schválená obecným
zastupiteľstva dňa 14. 10. 2020 uznesením č. 117/2020.
 3. Prima banka Slovensko a.s. - výstavba chodníka – dlhodobý úver obce
V roku si obec zobrala dlhodobý úver vo výške 70 000,00 € s 1 % úrokom z Prima banky
Slovensko a.s.. Úver schválilo OZ dňa 7. 5. 2018, uznesením č. 210/2018.
4. Prima banka Slovensko a.s. - financovanie projektu "Miestne komunikácie Malé
Vozokany – Prístupová cesta s parkoviskom"
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Na základe Rozhodnutia č. NFP309070Z386 z PPA bol obci poskytnutý nenávratný finančný
príspevok na financovanie uvedeného projektu vo výške 19 995,00 €. Projekt bude financovaný
formou refundácie a z tohoto dôvodu obec musela prijať uvedený úver. Schválené OZ dňa 7. 6.
2021 uznesením č. 154/2021.

8. Hodnotenie plnenia programov obce
Obec Malé Vozokany na základe zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v
zmysle uznesenia OZ obce Malé Vozokany č. 219/2014 zo dňa 5. 12. 2014 neuplatňuje
programové rozpočtovanie.

9. Príspevkové organizácie obce
Obec Malé Vozokany nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie.

10. Údaje o podnikateľskej činnosti
Obec Malé Vozokany nemá žiadnu podnikateľskú činnosť.

11. Zostatky finan. prostriedkov na účtoch v peňažných ústavoch a v pokladni
Banka
Rezervný fond
Fond na zveľ. majetku obce
Bežný účet VÚB
Účet sociálneho fondu
Kanalizačný účet PB "5"
Dotačný účet PB "4"
Bežný účet PB "2"
Fond opráv bytovky
Pokladňa
SPOLU

Stav k 31.12.2021
929,61
2 728,44
0,00
324,71
212,66
35 771,85
18 575,23
13 930,36
905,69
73 378,55

Stav k 31.12.2020
16,00
0,00
251,98
317,54
140,83
29 071,48
39 190,11
10 302,44
788,11
80 078,49

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, Obecné zastupiteľstvo obce Malé Vozokany schvaľuje
Záverečný účet obce za rok 2021 a celoročné hospodárenie obce "bez výhrad".

Mária Valkovičová
hlavná kontrolórka

Mgr. Jana Ďurčeková
starostka obce

