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Základná charakteristika obce Selice
Obec Selice sa rozprestierajú na Podunajskej nížine, na ľavom brehu Váhu asi 3 km od
rieky. Na severe susedí s Trnovcom n/Váhom, na juhu s Palárikovom, na východe s Jatovom
a juhozápadne na pravom brehu Váhu sa nachádzajú Vlčany.

Identifikačné údaje:
Názov: Obec Selice
Adresa pre poštový styk: Obecný úrad, 925 72 Selice, Sov.armády 1131/6
Telefón: 031/77 92202, 77 923 17, 77 92209
Email: obecselice@salamon.sk
Web: www.selice.eu
Okres: Šaľa
Kraj: Nitriansky
IČO: 00306151
DIČ: 2021024038
Právna forma : obec
Deň vzniku: Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok, ktorý sa riadi
zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadenie v znení neskorších predpisov, zmien a doplnkov
a Ústavou Slovenskej republiky

Geografické údaje:
Celková rozloha obce: 3836 ha, z toho orná pôda:
3299 ha
Lesné pozemky
244 ha
Vodné plochy
123 ha
Zastavané plochy 170 ha
Nadmorská výška : 113 m

Demografické údaje:
Počet obyvateľov k 31.12.2021
z toho: do 3 rokov
od 3 do 18 rokov
nad 18 rokov

2820
81
450
2289

História obce
S názvom obce sa stretávame už v listine z roku 1078, kde sa uvádza pod názvami Seleuch
a Szelöcze. Obec za panovania kráľa Ladislava patrila Panónhalmskému hlavnému opátstvu.
Z písomných dokladov z r. 1252 sa dozvedáme o susednej obci Suk, ktorá patrila pod
šintavskú nadvládu. Zo zoznamu šintavských hradných majetkov z roku 1505 vyplýva, že
názov obce vznikol v období tureckej nadvlády, keď v severnej časti obce Turci utrpeli
porážku a bezhlavo sa dali na útek kričiac „Sok Motyer, sok Motyer“, čo v preklade znamená
Sok magyar (veľa Maďarov). Obidve obce sa územne spojili v roku 1500.
V 12. storočí sa obce dostávajú pod nadvládu Tatárov a v 16. storočí tu plienili Turci.
Časté záplavy a epidémie decimovali obyvateľstvo. V dôsledku neľútostného plienenia, slabej
a nízkej úrovne istoty a bezpečnosti jej obyvateľov, sa majitelia obcí často menili.

2

K najvýznamnejším patrili Matúš Čák, Thurzovci, Forgáchovci, Eszterháziovci, Hunyadiovci,
Karolovci a Berchtoldovci.
Pokojnejší vývoj sa začína po roku 1867. Obyvateľstvo sa výlučne zaoberalo
poľnohospodárstvom, rastlinnou a živočíšnou výrobou, v zimných mesiacoch sa venovali
drobným remeslám – plietli koše.
Po 2. svetovej vojne sa v roku 1947 spojili obe obce a tak dostala obec meno Selice. V 19.
storočí mali obidve obce 3539 obyvateľov, čo v ďalších desaťročiach mala klesajúci trend.

Pamätihodnosti obce:
Rímskokatolícky kostol sv. Michala bol postavený v roku 1650 a po prestavbe roku 1787
si zachoval dnešnú podobu. V tomto období pôsobil v obci chýrečný a v histórii známy
predikátor Mikuláš Hollosi a predikátor Ján Beregszászi, ktorého v období protireformácie
katolícka cirkev obvinili a odsúdila na galeje.
Kostol reformovanej cirkvi (kalvínsky)bol postavený v roku 1788 z dreva. Po zbúraní ho
v roku 1806 znovu postavili z kameňa. Vedľa neho v roku 1873 postavili prvú školu v obci.
Ostatné pamätihodnosti
v obci: Zvonica – ľudová stavby, Kríž pred zvonicou –
klasicistický z r. 1826, Škola maď. z r.1931 – postavená podľa proj.arch.Harminca.

Symboly obce:
- erb, pečať, vlajka
Z obdobia 16. storočia pochádza okrúhla pečať Magyar Sooku, na ktorej je znázornený
pelikán s roztiahnutými krídlami ako kŕmi svoje mláďatá. Pelikán symbolizuje
dobrosrdečnosť a obetavosť občanov obce a podľa povesti sa pelikán obetoval pre svoje
mláďatá. Z prvej polovice 19. storočia pochádza okrúhla pečať obce Selice, na ktorej je znak
Karolovcov – dravý vták v oválnom erbe. Tento erb a táto pečať boli v roku 1996 vysvätené
a obec ich pokladá za svoje.
Pečať obce Selice je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC
SELICE.
Vlajka obce pozostáva z troch pozdlžných pruhov vo farbách červenej, čiernej a červenej.
Vlajka je ukončená tromi cípmi.

Základné orgány obce:
1. Starosta obce
2. Obecné zastupiteľstvo
Starostom obce je od volieb 2003 Igor Mandák. Vo voľbách do samosprávy obcí konaných
dňa 10. novembra 2018 získal nanovo podporu občanov. V týchto voľbách bolo do obecného
zastupiteľstva zvolených v priamych voľbách 9 poslancov:
1. Mgr. Marta Izsáková – zástupca starostu
2. In. Ladislav Baranovič
3. Ing. František Balogh
4. Pavol Bíro
5. Róbert Brezina
6. Ing. Ivan Zsák
7. Ján Latič
8. Norbert Vyslúžil
9. MVDr. Attila Szatmáry
Obecné zastupiteľstvo v Seliciach v roku 2021 na svojich zasadnutiach rozhodovalo
o základných otázkach života obce. Zasadnutia v roku 2021 sa konali: 11.3, 16.3., 25.5., 17.6.,
19.7., 22.9., 10.12.2021.
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Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne práce, súvisiace s chodom obce.
Pracovníkov obecného úradu a ich prácu organizuje starosta obce. Počet administratívnych
pracovníkov k 31.12.2021 je šesť (vrátane terénnych sociálnych pracovníkov).
Na čele obecného úradu je prednosta. Prednosta úradu je pracovníkom obce, ktorého
vymenúva a odvoláva starosta obce. Za svoju činnosť zodpovedá prednosta starostovi obce.
Prednostom obecného úradu v Seliciach je Ing. Mária Fülöpová, ktorá organizuje a riadi
prácu obecného úradu a zabezpečuje jeho správny chod.
Hlavným kontrolórom obce je Mgr. Ľudovít Lámala, ktorú vo funkcii potvrdilo obecné
zastupiteľstvo od 01.01.2021 na 6-ročné funkčné obdobie.
Obecná polícia je poriadkovým útvarom obce, pôsobiacim pri zabezpečovaní verejného
poriadku, ochrane majetku obce a občanov, ochrane životného prostredia v obci a plnení
ďalších úloh vyplývajúcich zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znp., zákona č.
564/91 Zb. o obecnej polícii v znp, všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného
zastupiteľstva a rozhodnutí starostu obce. Počet členov obecnej polície za sledované obdobie
je štyri.
Verejno-prospešné služby pri Obecnom úrade v Seliciach sú príspevkovou organizáciou
obce. V zmysle zakladateľskej listiny ich poslaním je najmä zabezpečenie verejnoprospešných služieb pre obec a obyvateľov obce. Predmetom činnosti je údržba, oprava
miestnych komunikácií, ver. priestranstiev, verejnej zelene a jarkov, oprava a údržba na
majetku obce a ostatné doplnkové činnosti. Vedúcim VPS je p.Ladislav Nagy, počet
pracovníkov k 31.12. 2021 je 12.

Inštitúcie v obci
1. Základná škola s materskou školou
2. Základná škola s materskou školou LO s vyučovacím jazykom maďarským
3. Zdravotné stredisko – ambulancia všeobecného lekára
- ambulancia pediatra
- lekáreň
4. Slovenská pošta
5. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Selice
6. Reformovaná kresťanská cirkev, farnosť Selice

Podnikateľské subjekty v obci
- zabezpečujú základné nevyhnutné potreby pre občanov obce (potraviny, drogérie,
priemyselný tovar, papier, textil, záhradkárske potreby, kvety), poskytujú služby (pošta,
pohostinské služby, oprava elektrospotrebičov, pohrebné služby).
Najväčším podnikateľským subjektom, ktorý pôsobí na území obce a zamestnáva najviac
zamestnancov sú poľnohospodárske podniky a to: AGRO Divízia s.r.o. Selice a PD Progres
Selice.

4

Záverečný účet Obce Selice za rok 2021
OBSAH:
I. Rozpočet obce na rok 2021
II.
III.Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
1. Bežné príjmy – daňové príjmy
2. Bežné príjmy – nedaňové príjmy
3. Bežné príjmy – ostatné príjmy
4. Kapitálové príjmy
5. Príjmové finančné operácie
III.Rozbor plnenia výdavkov za rok 2021
1. Bežné výdavky
2. Kapitálové výdavky
3. Výdavkové finančné operácie
4. Výdavky rozpočtových organizácii s právnou subjektivitou
IV. Hospodárenie obce za rok 2021
V.
Tvorba a použitie rezervného a sociálneho fondu
VI. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021 v eurách
VII. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácii
VIII. Prehľad o stave pohľadávok a vývoji dlhu k 31.12.2021
IX. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým
osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
X. Údaje o nákladoch a výnosoch
XI. Finančné usporiadanie vzťahov
XII. Návrh uznesenia Obce Selice č. .../2022-... zo dňa ........... 2022
Prílohy:
1. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2022
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu rozpočtu za obdobie od 1.
januára do 31. decembra 2021
3. Prehľad o stave a vývoji dlhu obce Selice za rok 2021
4. Rozpočet obce za rok 2021-2023
5. Finančné výkazy subjektu verejnej správy k 31.12.2021
6. Individuálna účtovná závierka

5

1. Rozpočet obce na rok 2021
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na
rok 2021-2023. Obec v roku zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods.7
zák.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 prebytkový. Bežný rozpočet ako prebytkový.
Kapitálový rozpočet schodkový a rozpočet finančných operácií bol zostavený
ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11. marca 2021
uznesením č. 14/2021-A-16. K jeho úprave došlo v priebehu roka, schválené
obecným zastupiteľstvom na zasadnutí dňa 10. decembra 2021, uznesením č.
19/2021-A-1. Bol zostavený na základe objektívnych potrieb obce, zreálnenia
finančných prostriedkov, dodržiavaní a upevňovaní finančnej a rozpočtovej
disciplíny na všetkých úsekoch obce.
Podľa § 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa
vykonávajú prevody peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje
financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a
výdavkov rozpočtu obce.
Rozpočet obce sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový.
Bežný rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak sa vo výdavkoch bežného
rozpočtu rozpočtuje použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo
štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného
predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch, výška schodku takto zostaveného
bežného rozpočtu nesmie byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných
prostriedkov. Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo
prebytkový, kapitálový rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak tento
schodok možno kryť zostatkami finančných prostriedkov obce z minulých
rokov, návratnými zdrojmi financovania, alebo je tento schodok krytý
prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku.
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Hospodárenie obce bolo nasledovné:
Rozpočet obce v €
PRÍJMY
Bežné – obec
- škola

Schválený
rozpočet

Rozpočet
zmene

po Skutočnosť

%-plnenia

1 452 620,00
+ 850 000,00

1 452 620,00
882 393,00

2 467 777,79

105,68

Kapitálové

570 100,00

5 000,00

7 511,00

150,22

Fin.
operácie
príjmové

490 700,00

505 450,00

505 470,00

100

3 363 420,00

2 845 463,00

2 980 758,79

104,75

0,00

0,00

39 282,70

0,00

3 363 420,00

2 845 463,00

3 020 041,49

106,13

892 100,00

1 000 000,00

999 696,81

99,96

1 118 500,00

554 900,00

686 308,90

123,68

104 600,00

104 600,00

97 137,73

92,86

0,00

1 659 500,00

1 783 143,44

107,45

850 000,00
81500,00

882 393,00
81 500,00

1 021 724,91

115,79

3 046 700,00

2 623 393,00

2 804 868,35

106,91

Rozpočet obce
Školy - RO
SPOLU:
VÝDAVKY
Bežné-obec
Kapitálové
Fin.operácie
výdavkové
Rozpočet obce
-Školy-PK
-OK
SPOLU:

II. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 v eurách
Rozpočet na rok 2021
2 845 463,00

Skutočnosť k 31.12.2021
2 980 758,79

% plnenia
104,75

Bežné príjmy – daňové príjmy
Rozpočet na rok 2021
1 118 500,00

Skutočnosť k 31.12.2021
1 163 285,50

% plnenia
104,00

a/ Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
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Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 810 000,00 € z výnosu dane
z príjmov – podielové dane boli k 31.12.2021 poukázané prostriedky zo ŠR vo
výške 864 001,19
€ čo predstavuje plnenie 106,67 %. Rozpočet bol
zostavený z podkladov známych začiatkom roka, ku koncu roka príjem bol
splnený, vzhľadom na uvoľnenie opatrení z pandemického ochorenia
koronavírusom a rozvoju ekonomiky.
b/ daňové príjmy
Z rozpočtovaných 250 000,- € dane z nehnuteľnosti bol skutočný príjem
k 31.12.2021 vo výške 243 463,96 €. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške
204 293,76 €, dane zo stavieb boli vo výške 38 189,61 €, dane z bytov boli vo
výške 980,59 €.
Príjem z ostatných daní:
 daň za psa = 2000,00 eur
 dane za užívanie ver. priestranstva = 300,00 eur,
 poplatok za kom. odpady a drobné stav.odpady = 53 820,35 eur.
K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani vo výške 73 482,40 € z toho
- daň z nehnuteľnosti
18 325,40 €
- poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 22 350,00 €
- poplatky zo stočného - 24 800,00 €
- ostatné pohľadávky (spotreba vody v bytovkách+nájomné, soc.fond) –
3 542,00 €
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
a/ príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 135 440,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 bol 129
201,22 €, plnenie na 95,39 %. Vo vecnom vyjadrení sa jedná o príjmy
z prenájmu budov (nájomné byty, zdravotné stredisko, ostatný prenájom) vo
výške 116 014,43 eur a z prenájmu pozemkov vo výške 13 186,79 eur.
Nedoplatky na nájomnom ku koncu sledovaného obdobia obec nemala.
b/ administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Poplatky a platby za služby (kopírovacie práce, predaj odpadových nádob, za
opatrovateľskú službu, za relácie v m. rozhlase, cintorínsky poplatok, poplatok
za separovaný zber, za ostatné služby – spotreba vody v bytovkách, správne
poplatky, úroky, výťažok z lotérií), poplatky za stravné boli rozpočtované vo
výške 109 680,00 eur. Plnenie týchto príjmov bolo vo výške 106 448,46 eur.
Prevažnú časť príjmov tohto druhu tvorili správne poplatky ( poplatky za
výherné hracie automaty, za overenie listín a podpisov, za rybárske povolenia) v
sume 15 227,50 eur. Nerozpočtované pokuty a penále boli vo výške 229,34 eur,
vo vecnom vyjadrení išlo o príjem z blokových pokút.
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3) Bežné príjmy – ostatné príjmy:
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.
č.
1.

Poskytovateľ

Suma
v €

Min.dopravy,výst.
a RR
SR
Min. živ. Prostredia SR
Ministerstvo vnútra SR
Okr.úrad-odbor školstva

2.
3.
4.

3 678,78
278,23
4 151,75
40 793,94

5.
6.
7.
8
9.
10
11.
12.

Ministerstvo vnútra SR
IA Min.práce a soc.vecí SR
ÚPSVaR
Min.dopravy,VaRR SR
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Štatistický úrad SR
SPOLU

975,67
26 666,10
56 772,16
122,64
864 869,00
1 400,00
60 110,00
5 417,98
1065236,25

Účel
Spoločný stavebný úrad
Pren.výk.štát.správy -živ.prostr.
Pren.výk.štát.správy – matrika
PVŠS-nenorm.výd – vzd.poukazy, pre deti
MŠ a deti zo SZP, odchodné, lyžiarsky
výcvik, škola v prírode, príspevok na
učebnice, dopravné,asist.učit.
Pren.výk.št.správy – evid.obyv.
Ter.soc.pracovník a asistenti
Stravovanie, šk.potr., príd.na deti
Pren.výk.št.správy- poz.komunik.
Transfer na prenesené kompetencie
Transfer pre DHZ
Transfer na výdavky COVIDu
Transfer na sčítanie ESDB

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2021
5 000,00

Skutočnosť k 31.12.2021
7 511,00

% plnenia
150,22

a/ príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív:
Rozpočtový príjem z predaja pozemkov k 31.12.2021 bol v sume 7511,00
eur.
b/ granty a transfery
V roku 2021 obec nezískala granty a transfery:
P.
č.
1.

Poskytovateľ dotácie

Suma v €

Investičná akcia

xx

xx

xx
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5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2021
505 450,00

Skutočnosť k 31.12.2021
505 470,00

% plnenia
100,00

Prevod finančných prostriedkov z peňažných fondov, vo výške 60 000,- eur
a ich zapojenie do rozpočtu obce, poskytnutý úver na nájomný dom a technickú
vybavenosť s.č. 285 vo výške 445470,00 eur.
6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Rozpočet na rok 2021

Skutočnosť k 31.12.2021

0,00

39 282,70

% plnenia
0,00

Skutočný príjem RO, t.j. základných škôl za sledované obdobie bolo v sume 39
282,70 eur, vo vecnom vyjadrení ide príjmy zo školného, preplatkov na energií,
nevyčerpaný transfer na stravovanie.
III. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2021 v eurách
Rozpočet na rok 2021

Skutočnosť k 31.12.2021

1 659 500,00

% plnenia
107,45

1 783 143,44

1/ Bežné výdavky:
Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021
1 000 000,00
999 696,81
v tom:
Funkčná klasifikácia

Výdavky verejnej správy
Finančná a rozpočtová oblasť
Iné všeob. služby – matrika
Civilná ochrana
Všeobecné verejné služby
Obecná polícia
Požiarna ochrana
Verejnoprospešné služby

Rozpočet

247000
7200
20000
54000
1500
81000
12300
50000

% plnenia
99,96

Skutočnosť

228201,12
3944,34
19007,85
53407,25
0
80858,16
11699,89
37982,93

% plnenia

92,39
54,78
95,04
98,9
0

99,82
95,12
75,97
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Výstavba obcí
Cestná doprava
Čistenie a zimná obsluha m.
komunikácií
Odstraňovanie
komunálneho
odpadu
Ochrana
živ.prostr.-jazero
Bikáš
Bytové hospodárstvo
Verejná zeleň
Zásobovanie
vodou
a kanalizácia
Verejné osvetlenie
Zdravotníctvo
Telovýchova a šport
Klubové zariadenia
Knihy
Pamiatková starostlivosť
Ostatná činnosť v kultúre
Pohrebníctvo
Základná škola
Vzdelávanie
Klub dôchodcov
Ďalšie
soc.služby
–
opatrov.služba
Projekt na TSP, ATSP

55600
11000
2000
75000
20000
59500
118100

53601,98
10600,00
3700
75272,44
900,00
19587,09
45825,22
147862,38

96,41
96,36
185

100,63
0
97,94
77,02

125,2

15000
3000
50600
7000
300
11000
1500
37000
2000
500
1300
22600

12231,63
1893,23
58439,43
9130,78
100,00
10000,00
4050,72
33506,57
910,74
250,00
773,06

81,54
63,11

41404,68

50
59,47
183,21

34000

34555,32

101,63

115,49
130,44
33,33
110,00
270,05
90,56

45,53

a/ Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 257 751,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške
204 534,14 eur, čo je 79,35 %-né čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky
pracovníkov obecného úradu a jednotlivých úsekov (obecná polícia, matrika,
spoločný stavebný úrad, opatrovateľská služba, verejná zeleň, terénni
pracovníci).
b/ Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 81 861,00 € bolo skutočne čerpané ku koncu sledovaného
obdobie 90 706,54 eur, čo je čerpanie na 110,81 %. Sú tu zahrnuté odvody
poistného z miezd všetkých pracovníkov za zamestnávateľa.
c/ Tovary a služby
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Z rozpočtovaných 576 497,00 eur bolo k 31.12.2021 skutočne čerpané vo
výške 615 061,32 eur, t.j. 106,69 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky
všetkých stredísk obecného úradu, ako sú cestovné náhrady, energie – plyn,
elektrická energia, voda, telefón -, materiál, výdavky spojené s dopravnými
prostriedkami, rutinná a štandardná údržba, nájomné, ostatné tovary a služby. V
danom roku bolo na údržbu obecného majetku investovaná suma 158 040,09 eur
(pol.635).
d/ Bežné transfery
Z rozpočtovaných 59 690,00 eur bolo skutočne čerpané 65 735,13 eur, čo je
110,13 % čerpanie. Vo vecnom vyjadrení išlo o poskytnutie príspevku
príspevkovým organizáciám na krytie svojich výdavkov, príspevok na spoločný
stavebný úrad, príspevok telovýchovnej jednote, príspevok na stravovanie
dôchodcov, zaplatené členské príspevky, príspevok Rímskokatolíckej cirkvi
,príspevok obce ako osobitného príjemcu na prídavky na deti.
e/ Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami
a návratnými finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 24 200,00 eur bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 vo
výške 23 659,68 eur. Jedná sa o úhradu úrokov z poskytnutého úveru zo ŠFRB
na 6 b.j. - s.č.. 1207, 8 b.j. - s.č. 1182, 2x7 b.j. - s.č. 1210,1211, 6 bj (VPS), 9+6
b.j. - s.č. 1215,1216, 13 b.j. - s.č. 443, 12 bj. -s.č. 285. Splátka úrokov z úveru
na kúpu 6 b.j. 943 v sume 3206,05 eur. Z prijatého úveru na ČOV a kanalizáciu
obec uhradila v sledovanom roku úrok vo výške 5 888,39 eur.
2) Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021
554 900,00
686 308,90

Funkčná
klasifikácia
Verejnoprospešné služby
Výstavba obcí
Správa obecného úradu
Miestna komunikácia
Bytové hospodárstvo

rozpočet
4 000,00
502700
0,00
20 000,00
0

% plnenia
123,68

skutočnosť

% plnenia

8640,01
539910,55
37594,32

216
107,4
0

33456
4424

167,28
0,00
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Verejné osvetlenia
Pohrebníctvo- cintorín
Kultúrny dom
Telovýchova a šport
Spolu:

8200
20 000,00
0
0
554900

8414,58
43150,44
5976
4740
686308,9

102,62
215,75
0
0

a/ Verejnoprospešné služby
- platba leasingu za traktorovú kosačku v sume
3 943,92 eur. Nákup
užitkového mot. vozidla Express Van- uhradená zvýšená splátka a leasingová
splátka , spolu vo výške – 4 696,09 eur.
b/ Výstavba obcí
 nákup pozemkov v sume 36 534,- eur (pozemok pri ND s.č. 285, od
vlastníkov: Bodorová a rod. Horváthoví),
 nákup budovy s.č. 285 a prislúchajúcej technickej infraštruktúry = 489
362,47 eur,
 bariérové oplotenie v centre obce = 14 017,08 eur
c/ Správa obecného úradu
 realizácia kamerového systému v obci v sume 28 583,57 eur,
 nákup osobného motor.vozidla, úhrada akontácie a leasingoveé splátky v
sumu 9010,75 eur.
d/ Miestna komunikácia
- rekonštrukcia m.komunikácií (ul.Poľná) a výtlkov v obci v sume 33 456,00
eur.
e/ Bytové hospodárstvo
- výmena kotlov v nájomných bytoch v sume 4 424,00 eur.
f/Verejné osvetlenie
- rekonštrukcia verejného osvetlenia formou postupného splácania investície. V
danom roku sa uhradila suma 8 414,58 eur.
g/ Pohrebníctvo
- realizácia nových chodníkov v cintoríne, celkové výdavky v sume 43
150,44 eur.
h/ Kultúrny dom
- finančné prostriedky boli čerpané na vyhotovenie projektovej dokumentácie
na modernizáciu vnútorného vybavenia vo výške 5 976,00 eur.
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I/ Telovýchova a šport
- výmena ohrievačov a zásobníkov v budove športového areálu v sume 4 740,00
eur.
3) Výdavkové finančné operácie
Rozpočet na rok 2021
104 600,00

Skutočnosť k 31.12.2021
97 137,73

% plnenia
92,86

a/ Bytové hospodárstvo
- splátka istiny z úveru na nájomné domy zo ŠFRB vo výške 60 873,12 eur,
- splátka bankového úveru na kanalizáciu vo výške 22 776,61 eur,
- splátka bankového úveru na kúpu nájom.domu s.č. 943 v sume 13488,- eur.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou (základné školy):
- na prenesené kompetencie (normatívne a nenormatívne)
902 655,00 eur
- na originálne kompetencie
- vlastné príjmy na BV
spolu:

87 500,00 eur
39 282,70 eur
1 029 437,70 eur.

Kapitálové výdavky RO
Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021
0
0

% plnenia
0

Kapitálové výdavky rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou v roku 2021
nemala.
IV. Hospodárenie obce za rok 2021

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021

Bežné príjmy spolu:

2 507 060,49

z toho: bežné príjmy obce

2 467 777,79

bežné príjmy RO

39 282,70
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Bežné výdavky spolu:

2 021 421,72

z toho: bežné výdavky obce

999 696,81

bežné výdavky RO

1 021 724,91

Bežný rozpočet

485 638,77

Kapitálové príjmy spolu

7 511,00

z toho: kapitálové príjmy obce

7 511,00

kapitálové príjmy RO

0,00

Kapitálové výdavky spolu

686 308,90

z toho kapitálové výdavky obce

686 308,90

kapitálové výdavky RO

0,00

Kapitálový rozpočet

-678 797,90

Prebytok/schodok bežného a kapitálového
rozpočtu

-193 159,13

Vylúčenie z
stravovanie

prebytku

–

dotácia

na

0

Upravený prebytok/schodok bežného a
kapitálového rozpočtu

-193159,13

Príjmové finančné operácie

505 470,00

Výdavkové finančné operácie

97 137,73

Rozpočet finančných operácií

408 332,27

PRÍJMY spolu:

3 020 041,49

VÝDAVKY spolu:

2 804 868,35

Hospodárenie obce

215 173,14

Výsledok rozpočtového hospodárenia bez finančných operácií za rok 2021
schodok rozpočtu obce vo výške -193 159,13 eur je zistený podľa
ustanovenia § 10 ods.3 písm.a/ zákona č. 583/2004 Z.Z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov a
po vylúčení finančných operácií.
Zostatky na bežných bankových účtoch
k 31.12.2021:
v tom:
- VÚB – SK36 0200 0000 0000 1762 3132
- VÚB – SK97 0200 0000 3500 1762 3132
- VÚB - SK95 0200 0001 0700 1762 3132
- VÚB - SK83 0200 0000 0015 8847 6855
- VÚB - SK15 0200 0000 0020 9780 9656
- VÚB - SK27 0200 0000 0020 2238 1755(nájomné)

638 446,54 €
541 140,31 €
18 895,99 €
2 485,83 €
67,56 €
0,00 €
25 669,68 €
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- PRIMA SK17 5600 0000 0008 5077 0001
13 588,76 €
- VÚB – SK78 0200 0000 0027 2298 8654
29 324,01 €
- VÚB - SK03 0200 0000 0027 6387 0151
7 274,40 €
Zostatok pokladničnej hotovosti k 31.12.2021 bol v sume 861,17 eur.
V. Tvorba a použitie rezervného a sociálneho fondu
O použití prebytku rozpočtu podľa § 15 ods. 1 písm. a/ a b/ zák. č. 583/2004
Z.z. rozhoduje obecné zastupiteľstvo pri prerokovaní záverečného účtu obce.
Sociálny fond – tvorba a použitie:
 počiatočný stav účtu k 1.1.2021
 príjem – zákonná tvorba fondu
- výdaj - čerpanie ( použitie)
- iný výdaj (pos.pôžič.,popl.banky)
- konečný stav k 31.12.2021

3 124,09 €
3 014,06 €
1 400,00 €
2 252,32 €
2 485,83 €

VI. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021 v eurách
AKTÍVA
Názov
7Neobežný majet. spolu
z toho:
Dlhodobý nehm.majetok
Dlhodobý hmot.majetok
Dlhodobý fin.majetok
Obežný majetok spolu:
z toho:
Zásoby
Zúčtov.medzi subjekt.VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančný majetok
Zúčt.odv.príjmov RO
Časové rozlíšenie
SPOLU:

ZS k 1.1.2021
9403215

KS k 31.12.2021
9 716 041

10 020
8 860 234
532 961

10 020
9 173 060
532 961

631173

721 762

10 812

8 892

73 507
546 854

73 482
639 388

788
10035176

545
10 438 348

PASÍVA
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Názov
Vlast. zdroj. kryt.maj.
Z toho:
Fondy účt. jednotky
Výsledok hospodárenia
Záväzky
Z toho:
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Zúčt.medzi subjektami VS
Rezervy
Zúčt.odv.príjmov RO
Bankové
úvery
a
výpomoci
Časové rozlíšenie
SPOLU:

ZS k 1.1.2021
2297307

KS k 31.12.2021
2 499 882

2 014 725
282 582

2 297 307
202 575

1892903

2 530 498

1306622
162366
8000

1 686 821
460 990
0

415915

382 687

5844966
10035176

5 407 968
10 438 348

VII. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie
Obec Selice zriadila zriaďovateľskou listinou
príspevkovú organizáciu:
Verejno-prospešné služby pri Obecnom úrade Selice.

NÁKLADY
50 spotrebované náklady

k 31.12.2021

Predchádz.obdobie

709,25

1 468,62

23,8

430,46

52 osobné náklady

167017,93

175 448,90

53 dane a poplatky

594,38

197,12

55 odpisy, rezervy

0

0,00

56 finančné náklady

262,45

273,80

Účt. tr. 5 - celkom

168607,81

177 818,90

51 služby

VÝNOSY
60 tržby za vlastné výkony

K 31.12.2021

Predchád.obdobie

1 904,00

3 949,50

65 zúčtovanie rezerv

0,00

0,00

66 finančné výnosy

0,00

0,00

159 100,00

179 000,00

69 výnosy z transferov
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Účt. tr. 6 - celkom
VÝSLEDOK hospodárenia

161 004,00

182 949,50

-7603,81

5130,6

Výsledok hospodárenia zistený z akruálneho účtovníctva , ovplyvnený
nákladmi a výnosmi bez ohľadu na ich zaplatenie, ovplyvnený účtami časového
rozlíšenia nákladov a výnosov za rok 2021 predstavuje schodok vo výške
-7603,81 eur.
VIII. Prehľad o stave pohľadávok a vývoji dlhu k 31.12. 2021
1. Stav pohľadávky k 31.12.2021
Druh pohľadávky

Suma

Daňové pohľadávky
Nedaňové pohľadávky
Spolu k 31.12.2021

18 325,40
50 692,00
73 482,40

2. Stav záväzkov k 31.12.2021
Druh záväzku voči

- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnemu fondu
- ostatné záväzky
- leasingovej spoločnosti
- finančná zábezpeka
S p o l u k 31.12.2021:

Suma

242 730,00

22 101,14
14 812,96
4 190,89
0,00
382 687,10
1 760 166,86
26 037,05
31 435,60
46 337,30
2 530 498,90

3. Posúdenie stavu a vývoja dlhu
Obec v zmysle ust. § 17 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znp. Môže na plnenie úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka a
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b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a
suma splátok záväzkov z investičných dodávateľkých úverov neprekročí v
príslušnom rozpočtovom roku 25 %
skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v
príslušnom rozpočtovom roku obcí z rozpočtu iného subjektu verejnej správy,
prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo
prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm.a/:
Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z fin.výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:

2 373 330,60

- skutočné bežné príjmy obce

2 373 330,60

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31. 12.2020

2 373 330,60

Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:
- zostatok istiny z bankových úverov

382 687,10

- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investických dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie
projektov EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty

1 760 166,86

- zostatok istiny z úveru z Environmnetálneho fondu
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021:

2 142 853,96

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty

1 760 166,86

- z úverov z Environmentáleho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
Spolu suma záväzkov,ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy 0,00
dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021:
Zostatok istiny k 31.12.2021 Skutočné bežné príjmy
382 687,10

2 373 330,60

382 687,10
§ 17 ods.6 písm. a/
16,12%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a/ zákona č. 583/2004 Z.z. bola
splnená.
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b/:
Suma v EUR
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Skutočné bežné príjmy z fin.výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:

2 373 330,60

- skutočné bežné príjmy obce

2 373 330,60

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31. 12.2020

2 373 330,60

Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy

997 301,71

- dotácie zo ŠR, okrem transferov na úhr. Nákl.pren.výkonu št.spr.
- z rozpočtu VÚC
- účelovo určené peňažné dary

0,00

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2020

1 376 028,89

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020:

1 376 028,89

Splátka istiny a úrokov z fin.výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020
-821005

98 323,14

-651002

21 322,22

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020:

119 645,36

Suma
ročných
splátok Skutočné upravené bežné § 17 ods.6 písm. b/
vrátatne úhrady výnosov za príjmy k 31.12.2020
rok 2020
119645,36

1 376028,89

8,69%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b/ zákona č. 583/2004 Z.z. bola
splnená.
IX. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
– podnikateľom podľa § 7 ods.4 z.č. 583/2044 Z.z.
Obec v roku 2021 poskytla dotácie v súlade so všeobecne záväznym
nariadením o dotáciách. Právnickým osobám, fyzickým osobám-podnikateľom
na podporu verejnoprospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo
verejnoprospešný účel.
Názov PO
FO-podnikateľ

Suma poskytnutých Suma skutočne
finančných
použitých
prostriedkov
finančných
prostriedkov

Rozdiel

TJ PROGRES Selice 23 150,00

23 150,00

0

VPS pri OcÚ

4 000,00

0

4 000,00

20

Rímskokatolícka
10 000,00
cirkev, farnosť Selice

10 000,00

--

X. Údaje o nákladoch a výnosoch
a/ o b e c :
NÁKLADY

k 31.12.2021

Predchádz.obdobie

50 spotrebované náklady

165 785,49

136 210,03

51 služby

290 915,24

199 326,21

52 osobné náklady

329 940,64

292 457,15

53 dane a poplatky

330,90

0,00

54 ostatné nákl.na prev.čin.

0,00

0,00

55 odpisy,rezervy, opr.pol.

643 793,99

630 386,88

56 finančné služby

47 260,37

50 846,20

57 mimoriadne náklady

0,00

0,00

58 náklady na transfery

295 890,68

304 051,56

Účt. tr. 5 - celkom

1 773 917,31

1 613 278,03

VÝNOSY

k 31.12.2021

Predchádz.obdobie

60 tržby za vlastné výkony

0,00

0,00

63 daňové a colné výnosy

1 169 260,27

1 155 546,96

64 ost. výnosy z prev.činn.

238 149,42

223 004,88

65 zúčtov.rezerv

0,00

0,00

66 finančné výnosy

0,00

0,00

569 082,23

517 308,77

1 976 491,92

1 895 860,61

202 574,61

282 582,58

69 výnosy z transferov
Účt.tr. 6 - celkom
VÝSLEDOK hospodárenia

Výsledok hospodárenia zistený z aktuálneho účtovníctva , ovplyvnený
nákladmi a výnosmi bez ohľadu na ich zaplatenie, ovplyvnený účtami časového
rozlíšenia nákladov a výnosov za rok 2021 predstavuje schodok vo výške 202
574,61 eur.
XI. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a/ štátnemu rozpočtu
b/ štátnym fondom
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c/ vyšší územný celok
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.
a/ Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu
Poskytovateľ
Okr. úrad-školstvo
Normatívne
fin. prostried.
Okr.úrad-školstvo
vzdeláv.poukazy
deti zo SZP
príspevok MŠ
príspev.na učebnice
škola v prírode
lyžiarsky výcvik
dopravné
asistent učiteľa
odchodné
ÚPSVaR
v tom:
- dotácia na stravov.
dotácia
na
šk.potreby
- prídavky na deti
Min.DVaRR SR
Min. ŽP
Min.DVaRR SR
Okresný úrad
IA MPSVaR

Účelové určenie
grantu: BV a KV

Suma
poskytnutých
Prostriedkov
864 869,00

Bežné výdavky

Suma použitých
Prostriedkov

Rozdiel

864 869,00
–-

Bežné výdavky

Bežné výdavky

40793,94
8288,00
3150,00
6842,00
6206,00
0,00
1500,00
144,00
7803,00
3756,00
56772,56

40793,94
8288,00
3150,00
6842,00
6206,00
0,00
1500,00
144,00
7803,00
3756,00
56772,56

46 899,00
415,00

46 899,00
415,00

---

–-

Bežné výdavky
Bežné výdavky
Bežné výdavky
Bežné výdavky
Bežné výdavky

9457,56
3 678,78
278,23
122,64
3 104,94
26 666,10

9457,56
3 678,78
278,23
122,64
3 104,94
26 666,10

Min. vnútra SR

Bežné výdavky

1 400,00

1 400,00

Okresný úrad

Bežné výdavky

5 127,42

5 127,42

--–

Min.vnútra-Covid
Štatistický úrad SR

Bežné výdavky
Bežné výdavky

60 110,00
5 417,98

60 110,00
5 417,98

---

–
-

b/ Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Poskytovateľ

Účelové určenie
grantu: KV

-----

Suma
poskytnutých
prostriedkov

-

Suma použitých
prostriedkov

Rozdiel

22

–-

c/ Finančné usporiadanie voči rozpočtu VÚC
Poskytovateľ

Účelové určenie
grantu: BV

---

-

Suma
poskytnutých
prostriedkov
-

Suma použitých
prostriedkov

Rozdiel

–-

XII. Návrh uznesenia
NÁVRH UZNESENIA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU
OBCE SELICE ZA ROK 2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Selice po prerokovaní záverečného účtu obce a
rozpočtového hospodárenia obce
A/ berie na vedomie
 rozbor rozpočtového hospodárenia Obce Selice za rok 2021
 stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
B/ schvaľuje – neschvaľuje
1. celoročné hospodárenie Obce Selice
„ bez výhrad“
„ s výhradami“
2. záverečný účet obce za rok 2021 nasledovne:
 výsledok rozpočtového hospodárenia obce v porovnaní bežných a kapitálových
výdavkov podľa § 10 ods.3 písm.a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy:

Príjmy
Bežné
Kapitálové

Výdavky

2 507 060,49

2 021 421,72

7 511,00

686 308,90

Vylúčenie z prebytku

Výsledok
hospodárenia

0,00

0,00

SPOLU - schodok

2514571,49

2 707 730,62

-193 159,13

Výsledok
hospodárenia

3 020 041,49

2 804 868,35

215 173,14

Výsledok rozpočtového hospodárenia je za rok 2021 schodok v sume 193 159,13
eur.
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3. usporiadanie účtovného výsledku hospodárenia zistený z výkazu ziskov a
strát - v sume 202 574,61 eur zúčtovaním výsledku hospodárenia – účet 431 s
účtom nerozdeleného výsledku hospodárenia – účet 428.

V Seliciach, dňa 30. mája 2022
Igor M A N D Á K
starosta obce

Vypracovala: Ing.M. Fülöpová

Výročná správa a záverečný účet Obce Selice za rok 2021 bol daný na verejné
prerokovanie.
Vyvesené dňa: 30. mája 2022
Zvesené dňa : …..............
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