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1. Rozpočet obce Pohronský Bukovec na rok 2021
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok SR. Je právnickou osobou,
ktorá za podmienok ustanovených zákonom č.369 z r. 1990 zb. o obecnom zriadení
samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Obec sa riadi postupmi
účtovania vydanými MF SR - opatrenie č. MF/16786/2007- 31, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účt. osnove pre rozpočtové organizácie,
príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky. V zmysle zákona č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov účtuje v sústave podvojného
účtovníctva. Základom finančného hospodárenia je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na tri
rozpočtové roky a musí byť vyrovnaný alebo prebytkový. Po skončení rozpočtového roka
obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu obce.
Údaje o plnení rozpočtu obce v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet
a finančné operácie v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, sú uvedené vo finančnom výkaze
o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy (FIN 1-04).
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Pohronský Bukovec bol rozpočet
obce na rok 2020. 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 bol zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021

Príjmy celkom
Z toho: bežné príjmy
kapitálové príjmy
Finančné operácie
Výdavky celkom
Z toho: bežné výdavky
kapitálové výdavky
finančné operácie

Schválený rozpočet 2021
69 403,00
61 203,00
0
8 200,00
69 403,00
60 383,00
9 020,00
0

Rozpočet obce Pohronský Bukovec bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2020
uznesením č. 37/2020 ako vyrovnaný.
Rozpočet obce bol upravovaný dva krát:
30. 9. 2021 – uznesením 16/2021
16.12. 2021 – uznesením 38/2021
Po úpravách bol rozpočet obce nasledovný:

Upravený rozpočet obce za rok 2021 v Eur:
Príjmy celkom
Z toho : bežné príjmy
kapitálové príjmy
Finančné operácie
Výdavky celkom
Z toho : bežné výdavky
kapitálové výdavky
Hospodárenie obce –prebytok

Upravený rozpočet 2021
71 316,38
63 116,38
0
8 200,00
71 316,38
61 598,84
9 717,54

Skutočné čerpanie 2021
71 227,10
63 027,10
0
8 200,00
69 717,80
60 000,26
9 717,54
1 509,30

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 v Eur
Upravený rozpočet obce na rok 2021
71 316,38

Skutočnosť k 31.12.2021
71 227,10

% plnenie
99,87

Skutočnosť k 31.12.2021
54 138,59

% plnenie
99,92

1. Daňové príjmy
Rozpočet obce na rok 2021
54 182,43

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 30 466,85 Eur z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2021 poukázané prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 30 466,85 Eur, čo
predstavuje plnenie na 100,00 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 23 435,58 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 23 391,74
Eur, čo je 99,81 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 22 360,37 Eur, dane zo
stavieb boli vo výške 1 031,37 Eur. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani
z nehnuteľnosti vo výške 43,84 Eur.
c) Daň za psa
Z rozpočtovaných 280,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 280,00 Eur, čo je
100,00 % plnenie. K 31.12.2021 obec neeviduje pohľadávky na dani za psa .

2.

Nedaňové príjmy

Upravený rozpočet obce na rok 2021
5 162,51

Skutočnosť k 31.12.2021
5 115,80

% plnenie
99,10

a) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 2 463,44 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 2 423,44 Eur,
čo je plnenie na 98,37 %. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad vo výške 40,00 Eur.
b) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku - nájomné

Z rozpočtovaných 1 260,00 Eur z OcÚ bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške
1 260,00 Eur, čo je 100,00 % plnenie.
c) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby:
Z rozpočtovaných 1 439,07 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 1 432,36 Eur, čo
je 99,53 %. Patria sem príjmy za správne poplatky, poplatky za pokuty a penále, za relácie
v miestnom rozhlase, , cintorínske poplatky, príjmy z vkladov, vratky zdravotných poisťovní,
vratky stravné, SF.
3. Granty a transféry
Bežné transfery: skutočnosť.
Skutočnosť k 31. 12. 2021
Minist. dopravy, výstavby a reg. rozvoja
MV SR – register obyvateľstva
MV SR – register adries
MV SR - životné prostredie
Minist. dopravy, výstavby a reg. rozvoja
ŠR – dotácia DHZ
Úhrada nákladov COVID
Sčítanie obyvateľov domov a bytov
MV SR - voľby
ŠR dlhodobá pôžička
Spolu bežné transfery :
Finančné operácie:
Prevod prostriedkov minulého roku
Spolu FO :
Transfery + FO spolu :
Rozpočtované transfery vo výške

Suma
v Eur
152,90
38,94
19,60
11,56
5,10
1 400,00
0,00
2 144,61
0,00
0,00
3 772,71
8 200,00
8 200,00
11 972,71

11 971,44 Eur.

Účel
prenesené kompetencie – stavebný úsek
prenesené kompetencie
prenesené kompetencie
prenesené kompetencie
prenesené kompetencie – miestne komun.
materiál pre hasičov
Náklady COVID
Sčítanie domov
Voľby
Návratná pôžička

oprava a zateplenie KD

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2021 v Eur

Upravený bežný rozpočet obce na rok
2021
61 598,84

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenie

60 000,26

97,40

V tom:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
OcÚ:
Z rozpočtovaných 28 260,25 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 28 260,50
Eur, čo je 100,00 % plnenie. . Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ
b) Dohody o vykonaní práce OcÚ, sčítanie
Z rozpočtovaných 1 883,28 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2021 vo výške
Eur, čo je 100,00 % plnenie.

1 883,28

c) Poistné a príspevok do poisťovní OcÚ + dohody :
Z rozpočtovaných 10 264,80 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 vo výške 10 264,80
Eur, čo je 100,00 %. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd a dohôd pracovníkov za
zamestnávateľa.
d) Tovary a služby
OcÚ, sčítanie :
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 18 100,51 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 vo
výške 16 501,68 Eur, čo je 91,17 %. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ,
ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, štandartná údržba a ostatné tovary
a služby, stravné , náklady DHZ, sčítanie, licencie RTVS.
e) Nakladanie s odpadmi
Z rozpočtovaných 3 090,00 Eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2021 3 090,00 Eur, čo je
100,00 %.

f) Bežné transfery
Z rozpočtu obce bol poskytnutý transfer DHZ vo výške 225,86 Eur. .

Upravený kapitálový rozpočet obce na rok Skutočnosť k 31.12.2021
2021
9 717,54

9 717,54

% plnenie
100

4. Účtovný výsledok – prebytok za rok
2021
Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2021 je prebytok výške 1 051,80 Eur.
Vysporiadanie výsledku hospodárenia bude predmetom riešenia OZ.

5. Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu,
VUC a ostatným subjektom verejnej správy, ostatným
právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom
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 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.
Transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021 v Eur.
Názov
Neobežný majetok spolu
Z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
Zásoby
Pohľadávky
Finančný majetok
Poskytnuté návr.fin.výpomoci dlhodobé
Poskytnuté návr.fin.výpomoci krátkodobé
Prechodné účty aktív
Časové rozlíšenie spolu
Z toho: náklady budúcich období

AKTÍVA
KS k 31.12.2021
137 529,96
122 773,96
14 756,00
7 825,01
83,84
7 741,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Z toho: príjmy budúcich období
Spolu

0
145 354,97
-

PASÍVA

Názov
Vlastné zdroje krytia majetku
Z toho:
Oceňovací rozdiel z kapit.účastín
Nevysp.výsledok hospod. minulých rokov
Výsledok hospodárenia
Záväzky
Z toho:
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Krátkodobé rezervy
Bankové úvery a výpomoci
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej
správy
Časové rozlíšenie spolu
Z toho:
Výnosy budúcich období
Spolu

KZ k 31.12.2021
59 034,20
57 982,40
1 051,80
9 609,42
1 570,05
5 132,42
1 644,00
1 262,95
76 711,35
76 711,45
145 354,97

7. Prehľad o vývoji dlhu
Obec Pohronský Bukovec k 31. 12. 2021 eviduje dlh v zmysle ods. 7 § 17 Zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 1 644,00 Eur. Ide o návratnú
finančnú výpomoc, ktorú obec prijala zo štátneho rozpočtu. Ďalej eviduje dlhodobé záväzky
v sume 1 000,00 Eur, ( bezúročná pôžička od PPS ) , ktoré sú účtované v pasívach.

8. Prehľad o poskytnutých zárukách
Obec neposkytla žiadne záruky v zmysle všeobecných právnych predpisov.

9. Prehľad o rozpočtových a príspevkových organizáciách.
Obec Pohronský Bukovec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu

10. Prehľad o poskytnutých dotáciách.
Obec Pohronský Bukovec neposkytla finančné prostriedky z výnosu z dane z príjmov.

11. Podnikateľská činnosť
Obec Pohronský Bukovec podnikateľskú činnosť nevykonáva.
Pohronský Bukovec 12.5. 2022
Vypracovala: Vágnerová Miroslava
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starosta obce

