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1. Rozpočet obce na rok 2021 

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2021. 

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.   

V decembri 2020 obecné zastupiteľstvo neschválil návrh Rozpočtu obce na rok 2021 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

Rozpočet obce bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 30.06.2021 uznesením 

č.131/30062021.      

Rozpočet obce bol zmenený : 

- 1. zmena  schválená dňa  08.10.2021  uznesením č.161/08102021 

- 2. zmena  schválená dňa  31.12.2021  rozp.opatr. 2/2021 č. VD 150/2021 

 

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný : 

 

Upravený rozpočet obce k 31.12.2021 

 

 

 

Rozpočet obce v €: 

  

 

 

 

 

 

z toho: 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príjmy celkom 300000 

Výdavky celkom 300000 

Hospodárenie obce    0 

  

Bežné príjmy 299600 

Bežné výdavky 272640 

Sumár bežného rozpočtu 26960 

  

Kapitálové príjmy 400 

Kapitálové výdavky 27360 

Sumár kapitálového rozpočtu 26960 

  

Príjmové finančné operácie 0 

Výdavkové finančné operácie 0 

Sumár finančných operácií 0 

  

  



 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 v €  

 

 
Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

300000 331429,49 110,48 

 

      Bežné príjmy:  

 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

299600 329226,49 109,89 

1) Daňové príjmy : 

 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

255500 274657,38 107,50 

 

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 170000,-€ výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2021 poukázané prostriedky  vo výške 186988,63 € čo predstavuje plnenie na 

109,99%.  

 

b) Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 77000 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 78777,40 €, čo je 

102,31 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 57131,66 €, dane zo stavieb boli vo 

výške 21645,74 €.  K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške  

797,63 €. 

 

c) Daň za psa 237 € 

 

d) Daň za užívanie verejného priestranstva 60 ,- € 

 

e) Daň za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 8594,35€ 

 

2) Nedaňové príjmy :  

  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

13600,00 23583,34 173,41 

 

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 8420,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 18955,49 € , čo je   

225,12 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 15000,00 €, príjem 

z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 3955,49 €.  

Príjmy zo zisku obecného podniku EURO OPP s.r.o. je vo výške 0,00 €. 

 

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky a licencie: 

Z rozpočtovaných 5180,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške  4627,85 €, čo je  

89,34% plnenie.  



3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :  

  

Rozpočet na rok 20121 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

10000,00 10854,40 108,54 

 

Súčasťou týchto príjmov sú príjmy materskej školy za stravné vo výške 559,43  EUR, príjmy 

z vratiek vo výške 6444,12 a príjmy z refundácie vo výške 3850,85 €. 

 

4) Príjmy – Transfery a granty: 

 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k  31.12.2021 % plnenia 

20500,00 20131,02 98,20 

 

Obec prijala  transfery  zo štátneho rozpočtu vo výške 20131,02 €. Transfery boli účelovo 

viazané a boli použité v súlade s ich účelom.  

Obec neprijala granty od subjektov nezaradených vo verejnej správe: 

  

 

5) Kapitálové príjmy  a transferi:  

 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k  31.12.2021 % plnenia 

400,00 2203,00 550,75 

 

Za predaj pozemkov obec inkasovala sumu vo výške 2203,00 €. 

 

6) Príjmové finančné operácie :  

  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k  31.12.2021 % plnenia 

0,00 0,00 0 

 

V roku 2021 obec nepoužila finančné prostriedky z Rezervného fondu. 

 

 

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2021 - Obec   

 
Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

300000,00 251134,09 83,71 

 

1) Bežné výdavky : 

  

 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

272640,00 229634,09 84,23 

 

v tom :                                                                                                                            v € 

Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Obec 161442,00 129526,47 80,23 

Matrika 2814,00 2474,20 87,92 



Voľby 0,00 0,00 0 

Civilná obrana 1083,00 971,67 89,72 

Odpadové hospodárstvo, ver.zeleň 23574,00 22000,68 93,33 

Verejné osvetlenie 5071,00 5029,41 99,18 

Pandémické opatrenia COVID-19 7980,00 7967,13 99,84 

Šport 2051,00 2019,15 98,45 

Kultúra 18762,00 11384,06 60,68 

Miestny rozhlas 855,00 362,16 42,36 

Dom smútku 1345,00 1338,02 99,48 

Sociálne služby 2680,00 1599,25 59,67 

Aktivačná činnosť 0,00 0,00 0 

Materská škola  44983,00 44961,89 99,95 

Spolu 272640,00 229634,09 84,23 

 

OBEC 

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 84450,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 62743,85 €, čo 

je  74,30 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ.  

b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  24 529,00 € skutočne čerpané k 31.12.2021 vo výške  22727,57 €, čo je 

92,66 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa. 

c) Tovary a služby  

Z rozpočtovaných 48262,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 vo výške 39854,58 €, čo je 

82,58 % čerpanie. 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 

Z rozpočtovaných 4201,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 vo výške 4200,47 €, čo 

predstavuje 99,99 % čerpanie. 

 

MATRIKA 

a/  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 1270,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo  výške 949,89 €. 

b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných 350,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo  výške 332,01 €. 

c) Tovary a služby  

Z rozpočtovaných 1194,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo  výške 1192,30 €. 

 

 

 

VOĽBY 

a/  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 0,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo  výške 0,00 €. 

b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných 0,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo  výške 0,00 €. 

c) Tovary a služby  

Z rozpočtovaných 0,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo  výške 0,00 €. 

 

CIVILNÁ OBRANA 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 1083,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo  výške 971,67 €. 



ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, VEREJNÁ ZELEŇ 

Tovary a služby  

Z rozpočtovaných 23574,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo  výške 22000,68 €. 

V tom za zber, uloženie a ukladanie komunálneho odpadu vo výške  9521,58 €. 

Finančné prostriedky zo ŠR vo výške 58,00 € boli použité na materiálové výdavky. 

 

VEREJNÉ OSVETLENIE 

Energia 2163,74 €, údržba 2865,67 € a spolu je to vo výške 5029,41 €. 

 

PANDÉMIA COVID-19 

Náklady na testovanie v roku boli vo výške 7967,13 €. Všetky výdavky vykázané v tomto 

oddiele boli refundované zo štátneho rozpočtu. 

 

ŠPORT 

Prevádzkovanie športového ihriska bolo vo výške 2019,15 €, z toho energia 1168,30€, vodné 

16,85 € a materiál 834,00 €. Od Nitrianskeho samosprávneho kraja obec dostala dotáciu vo 

výške 600€. Z finančných prostriedkov boli zaobstarané športové potreby pre telovýchovnú 

jednotku. 

 

KULTÚRA 

Celkove výdavky boli vo výške 11384,06 € 

Knižnica: odmena knihovníčky bola vo výške 242,84 €. 

Deň obce: nebol uskutočnený 

Deň dôchodcov: nebol uskutočnený 

Ostatné výdavky: výdavky na hody 500,00 €, permanentky do divadla 550,00 € a na 

mikulášské balíčky v sume 299,49 €. 

Transfery pre neziskové organizácie: vo výške 9000,00 € pre TJ Družstevník a 201,24 € pre 

Centrum voľného času v Štúrove. 

 

MIESTNY ROZHLAS 

Celkove výdavky boli vo výške 362,16 € 

Štandardná údržba miestneho rozhlasu vo výške 252,00 € tlač časopisu HÍRMONDÓ v sume  

110,16 €. 

 

DOM SMÚTKU 

Prevádzkovanie domu smútku vo výške 1338,02 €. 

 

MATERSKÁ ŠKOLA 

Celkové výdavky na prevádzku materskej školy boli vo výške 44.961,89 € 

a/  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Čerpanie k 31.12.2021 vo  výške 26368,01€. 

b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Čerpanie k 31.12.2021 vo  výške 9285,08 €. 

c) Tovary a služby  

Čerpanie k 31.12.2018 vo  výške 9308,80 €. 

 

SOCIÁLNE SLUŽBY 

Celkové výdavky na sociálne služby obyvateľstva boli vo výške 1599,25 € 

Bežné transfery na dávku v hmotnej núdzi vo výške vo výške 416,30 € 

Prídavky na deti vo výške 379,95 €. 



Pôžička na pohreb v sume 613,00 €. 

Príspevky na činnosť Klubu dôchodcov boli vo výške 190,00 €. 

 

2) Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

27360,00 21500,00 78,58 

v tom :         € 

Funkčná klasifikácia skutočnosť 

Nákup pozemkov 6500,00 

Nákup rodinného domu  12000,00 

Rekonštrukcia brán v cintoríne 3000,00 

SPOLU: 21500,00 

 

3) Výdavkové finančné operácie : 

  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

0 0 0 

                                                              

 

 
 

 

Hospodárenie obce  Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 
 

Bežné  príjmy spolu 329 226,49 

z toho: bežné príjmy obce  329 226,49 

Bežné výdavky spolu 229 634,09 

z toho: bežné výdavky  obce  229 634,09 

Bežný rozpočet 99 592,40 

Kapitálové  príjmy spolu 2 203 

z toho: kapitálové  príjmy obce  2 203 

Kapitálové  výdavky spolu 21 500 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  21 500 

Kapitálový rozpočet  -19 297 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 80 295,40 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku  -3 115,57 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 77 179,83 

Príjmové finančné operácie  0,00 

Výdavkové finančné operácie 0,00 

Rozdiel finančných operácií 0,00 
PRÍJMY SPOLU   331 429,49 

VÝDAVKY SPOLU 251 134,09 

Hospodárenie obce  80 295,40 
Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku - 3 115,57 

Upravené hospodárenie obce 77 179,83 

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 20 21   



Prebytok rozpočtu v sume  80 295,40 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 sa upravuje o sumu vo výške   

- 3 115,57 EUR,       a to o: 

• nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté                      

v predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume  3 115,57 EUR, a to na:  

-  stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 406,70 EUR 

- nevyčerpané prídavky na deti v sume 51,00 EUR 

-  nevyčerpané prostriedky z refundácie nákladov na testovanie COVID-19 v sume  

   2 657,87 EUR  
 

 

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

výške 77 179,83 EUR.  

 

 

5. a 6. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 

             

Fond rezervný (428) Suma v € 

ZS k 1.1.2021 1 106 300,84 

Zmena 60 754,20 

KZ k 31.12.2021 1 167 055,04 

 

 

Sociálny fond Suma v € 

ZS k 1.1.2021 525,45 

Prírastky  442,95 

Úbytky   - stravné lístky, bankové popl.a pošt.                   620,80 

KZ k 31.12.2021 347,60 

    

 

 

7.  Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021 

 
Obec k 31.12.2021 eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám                                   0 € 

- voči dodávateľom                        1929,84 € 

- voči štátnemu rozpočtu                                 0 € 

- voči zamestnancom                          6557,84€ 

- voči soc a zdr.poisť., daň.úrad, NN            4838,22€ 

 

 

 

8.Prehľad o stave pohľadávok z obchodného styku k 31.12.2021 

 



Obec k 31.12.2021 eviduje  nedaňové pohľadávky  vo výške 9 601,85 €, 

z toho: 

- z obchodného styku vo výške 941,00 € 

- nedoplatky na TKO v sume 8 660,85 € 

- nedopatky na dani z nehnuteľností v sume 797,63. 

 

9. Hospodárenie príspevkovej organizácie 

 
Obec Bruty nemá vytvorenú príspevkovú organizáciu. 

 

 

10. Transfery rozdelené  na činnosť spol. organizáciám k 31.12.2021 

 
Obec Bruty za rok 2021 rozdelila transfery nasledovným organizáciám: 

- TJ Bruty                                                         9000,00 € 

- Centrum voľného času Štúrovo                       201,24 € 

Spolu:                                                              9201,24 € 

 

 

11.  Poskytnuté záruky 

 
Obec Bruty neposkytla v roku 2021 žiadne záruky právnickým ani fyzickým osobám. 

 

 

12. Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti  

 
Obec Bruty v roku 2021 nevykonávala podnikateľskú činnosť. 

 

 

13. Inventarizácia majetku obce 

 
Ku dňu 31.12.2021 bola vykonaná dokladová  inventarizácia majetku, pri ktorej neboli zistené 

žiadne rozdiely. 

 

 

V Brutoch, dňa 01.06.2022 

 

 

 

 

Vyhotovila:  

Árendásová Zuzana                                                           .............................................. 

                                                                                                 Ing. Hubač Alexander 

                                                                                Starosta obce  

 

 

 

 



 

Uznesenia OZ Bruty: 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu 

za rok 2021. 

 

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

hospodárenie obce za rok 2021 bez výhrad / s výhradami. 

 

 

Vyvesené dňa: 07.06.2022 

Zvesené dňa: ....................... 

 

 

Číslo uznesenia:........................ 

 Zo dňa : .................................. 

 

 

 

 

 

Prílohy:  

1. Súvaha k 31.12.2021  

2. Výkaz ziskov a strát k 31.12.2021  

3. Plnenie rozpočtu k 31.12.2021  

 

 


