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Záverečný účet Obce Snakov za rok 2021.
1. Rozpočet obce na rok 2021
Rozpočet obce na rok 2021 bol ako základný nástroj finančného hospodárenia obce .
Obec v roku 2021 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 a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2020 uznesením č.
68/2020.
Bol zmenený jedenkrát:
- zmena schválená dňa 17.12.2021 uznesením č. 103/2021.
Rozpočet obce k 31.12.2021 v celých €
Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

406539

Rozpočet
po zmenách
575139

393539
3000
10000
478914

457474
77744
39920
508466

349503
53036
4000

449373
42746
82132

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 v celých €
1) Bežné príjmy - daňové príjmy :
Rozpočet na rok 2021
213530

Skutočnosť k 31.12.2021
244183

% plnenia
114,35 %

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Daň z príjmov tvorí základ príjmovej časti rozpočtu obce Snakov. Z rozpočtovaných 210000
Eur skutočnosť bola 240401 , čo predstavuje 114,47 %
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b) Daň z nehnuteľností
Skutočnosť dane z nehnuteľnosti bol 3577 Eur. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 2401 €,
dane zo stavieb boli v sume 1175 €.,
Celkovo príjem obce z dani nehnuteľností ,pozemkov a stavieb tvorí 0,64 % z celkového
rozpočtu.
za nedoplatky z minulých rokov 0,- €. K 31.12.2021, obec neeviduje pohľadávky na dani z
nehnuteľností .
c) Daň za psa 204 €.
d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 5130 €.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok 2021
180009

Skutočnosť k 31.12.2021
214395

% plnenia
119,10

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov , z predaja výrobkov, tovarov
a služieb , za materské školy : 4809,- €
b) Administratívne poplatky, refundácie a iné poplatky a platby
9118,-€
c) Granty 195334 Eur
d) Dividendy 0 Eur
3) Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2021
3000

Skutočnosť k 31.12.2021
77668

% plnenia
2588,93

a) Príjem zo štátneho rozpočtu :
Z rozpočtovaných 0€ - rozpočet bol upravený na 75298 € bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume75298 €, čo je 100 % plnenie.
b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :Z rozpočtovaných 3000 € - rozpočet
bol upravený na 600 bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 523 €, čo je 87,16 % plnenie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 v celých €
Rozpočet na rok 2021
406539,-

Skutočnosť k 31.12.2021
573603,-

% plnenia
141,09 %

Skutočnosť k 31.12.2021
452505,-

% plnenia
129,47

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2021
349503,-
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a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, staciónara, terénnych pracovníkov a
pracovníkov školstva.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné,
rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2021
53036,-

Skutočnosť k 31.12.2021
40668,-

% plnenia
76,67

v tom :
Funkčná klasifikácia
Projektová dokumentácia
Realizácia nových stavieb parkovisko
Realizácia stavieb - priekopa
Nákup pozemkov
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Vzdelávanie - predškolská výchova
Vzdelávanie - základné vzdelanie
Vzdelávanie - školské stravovanie
Sociálne zabezpečenie

rozpočet
19036
12000

skutočnosť
17957
11495

% plnenia
94,33
95,79

13000
1000

12215
0

93,96
0

0

0

0

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2020
Skutočnosť k 31.12.2020
4000
82132
Splátky úveru 2020 , zostatok k 31.12.2021 - 8296 Eur

% plnenia
2053,30

4. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond vedie sa na
samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
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5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 v celých €
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2021

KZ k 31.12.2021

Majetok spolu

781971

767263

Neobežný majetok spolu

725114

744453

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

603174

622513

Dlhodobý finančný majetok

121940

121940

Obežný majetok spolu

55971

21977

ZS k 1.1.2021

KZ k 31.12.2021

Vlastné imanie a záväzky spolu

781971

767263

Vlastné imanie

493515

455585

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

Výsledok hospodárenia

493515

455585

Záväzky

151438

106475

900,00

900,00

0

0

147

404

Krátkodobé záväzky

29871

76029

Bankové úvery a výpomoci

98433

20837

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

PASÍVA
Názov

z toho :

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
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Vypracoval: Ing. Ján Bijalko

Predkladá: Ing. Ján Bijalko

V Snakove, dňa 13.06.2022

Schválené OZ dňa ............................. uznesením č.......................................
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