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1. Úvodné slovo starostu obce        

Rok 2021 bol poznačený pandémiou COVID – 19, ktorá nám priniesla množstvo nečakaných 

problémov a nových aktivít, ktoré sme museli ako samospráva vykonávať, aby sme vyšli 

v ústrety svojim občanom, pri samotnom testovaní a očkovaní, a v niektorých prípadoch sme 

suplovali štát.  

Aj v týchto ťažkých časoch obec realizovala projekty z NFP: Miestna občianska poriadková 

služba v obci Kojatice, Národný projekt TSP II, výstavba Komunitného centra, Obnova 

verejného priestranstva prostredníctvom vybudovania zelenej infraštruktúry, ďalej 

z prostriedkov ŠR sa opravili priestory v budove DHZ pre predškolákov MŠ. 

5. poslanci obecného zastupiteľstva aj napriek tomu pokračovali vo svojom napádaní a útočili 

na starostu obce rôznymi podaniami na prokuratúru, políciu a štátne inštitúcie. Týmto svojim 

konaním mi ako starostovi a pracovníčkam obecného úradu zobrali množstvo zbytočnej 

energie, ktorú sme mohli využiť úplne inak. Verím, že voľbami 2022 sa všetko zmení a dostane 

do normálnych koľají, tak ako je to potrebné pre rozvoj obce. Títo poslanci na záver roka 2021 

odvolali hlavného kontrolóra obce, ktorého ani do toho času nemáme. Nasledovali rôzne 

napádania, udania a všetko je na prokuratúre a súde, Som veľmi zvedavý ako tento celý proces 

dopadne. 

Ďakujem pracovníčkam a tým poslancom, ktorí stoja pri mojom boku a pomáhajú mi atakovať 

napádania 5 poslancov a tých občanov, ktorí nám znepríjemňujú život.  

 

S úctou a pokorou  

Anton Aštary, starosta obce 

 

 

2. Identifikačné údaje obce 

Názov: Obec Kojatice 

Sídlo: Kojatice 200, 082 32, Svinia 

IČO: 00327263, DIČ: 2020543184 

Štatutárny orgán obce: starosta obce, obecné zastupiteľstvo 

Telefón: 051/7499520 

E-mail: obec@kojatice.sk  

Webová stránka: www.kojatice.sk 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce: Anton Aštary 

Zástupca starostu obce: Ján Mikula 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Milan Marchevský, uznesením poslancov OZ č. 170/9/2021 dňa 

30.09.2021 bol odvolaný z funkcie hlavného kontrolóra dňom 30.09.2021, v ten istý deň OZ 

vyhlásilo uznesením nové voľby na funkciu hlavného kontrolóra obce. Dňa 25.11.2021 na 

rokovaní OZ uznesením zvolilo do funkcie hlavného kontrolóra obce p. Máriu Tomkovú 

s nástupom od 01.12.2021, starosta s ňou pracovnú zmluvu nepodpísal z dôvodu podania 

podnetu na prokuratúru voči uzneseniam obecného zastupiteľstva. 

 

Obecné zastupiteľstvo po voľbách v roku 2018 od 10.12.2018: Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš 

Baňas, Marián Kendický, Ján Mikula, Ing. Stanislav Petrik, Michal Roba, Mgr. Ľuboš 

Zlatohlavý do 24.02.2020, kedy sa vzdal mandátu poslanca OZ a dňa 24.02.2020 zložil sľub 

poslanca OZ Ľuboš Kočiš. 

mailto:obec@kojatice.sk
http://www.kojatice.sk/
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Komisie:  

Komisia verejného poriadku a sťažností: predseda: Baňas Matúš, Mgr. členovia: Gašparik 

Peter, Ing. Kočiš Vlastimil, ml. 

Komisia školstva, kultúry, športu a mládeže: predseda: Kočiš Ľuboš, Mgr. členovia: Brlicová 

Mikulová Renáta, Fatľa Peter, Mgr., Namešpetrová Ľudmila, Mgr., Paľo Peter, Tartaľ Marek, 

Mgr., Tartaľová Mária, Mgr. 

Komisia stavebná a ochrany životného prostredia: predseda: Kendický Marián členovia: Aštary 

Matúš, Ing., Kozák Marcel, Petrik Stanislav, Ing. 

Finančná komisia: predseda: Aštary Matúš, Ing. členovia: Petrik Lukáš, Polák Lukáš, JUDr. 

 

Obecný úrad: Monika Marusinová – referát ekonomický 

           Oľga Kozáková – referát sekretariát   

           Mgr. Beáta Miženková – terénna sociálna pracovníčka 

           Ladislav Arvai – prevádzkový pracovník  

            

Školstvo:  

Základná škola – Mgr. Natália Theiszová-riaditeľka, Mgr. Denisa Matiová-učiteľka, Mgr. 

Miriam Hadzimová-učiteľka, Mgr. Kristína Figulová-učiteľka, Mgr. Ľudmila Namešpetrová-

asistentka učiteľa, Bc. Mariana Fatľová-asistentka učiteľa, Bc. Martina Gumanová-asistentka 

učiteľka nástup 01.11.2021-zasupovanie počas PN, MD a RD Mgr. Ľudmily Namešpetrovej, 

Mgr. Lenka Wagnerová-učiteľka evanjelického náboženstva, Mgr. Eva Kravčíková–učiteľka 

rímskokatolíckeho náboženstva, Margita Poláková-školníčka, upratovačka 

Materská škola – riaditeľka Bc. Bibiana Caletková,, Mária  Aštaryová-učiteľka, Mgr. Mária 

Tartaľová-učiteľka, Emma Miškufová,učiteľka, nástup 01.09.2021 predškoláci MŠ, Dana 

Čechová-školníčka, upratovačka 

Školská jedáleň – vedúca Juliana Karafová, Eva Poláková-kuchárka, Monika Hubová-pomocná 

pracovná sila, Janka Semanová-pomocník v kuchyni, upratovanie priestorov OcÚ, KD 

Školský klub detí – Mgr. Valéria Čobirková do 9/2021 ukončený pracovný pomer dohodu, od 

9/2021 nová vychovávateľka Mgr. Stanislava Marcinová 

 

Miestne občianske poriadkové služby – Emil Giňa st., Emil Giňa ml., Vojtech Giňa, Michal 

Kaleja pracovný pomer všetkých do 30.06.2021 – ukončený projekt MOPS. 
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Rozpočtové organizácie obec nemá zriadené.  

Príspevkové organizácie obec nemá zriadené  

Neziskové organizácie obec nemá zriadené. 

Obchodné spoločnosti obec nemá zriadené.  

 

Obec Kojatice má založené občianske združenie s názvom Komunitné centrum Kojatice, sídlo 

združenia: Kojatice 200, predmet činnosti: činnosť ostatných členských organizácií, činnosť 

záujmových zväzov, spolkov, klubov. Od roku 2011 účet v banke zrušený, združenie 

nevykazuje žiadnu činnosť. V roku 2015 občianske združenie nevykonávalo svoju činnosť 

nemalo žiadne príjmy a výdavky. 

 

4. Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce: Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný 

rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 

Vízie a ciele obce: Všetky vízie a ciele sú zakotvené jak v „ÚPN-O“ tak v „PHSR“- Obce 

Kojatice a Komunitnom pláne obce Kojatice. My sa snažíme podľa finančných možností 

napĺňať tieto strategické dokumenty a prispievať k skvalitneniu života u nás v obci. Čas 

ukazuje, že je potrebné tieto dokumenty aktualizovať, podľa potrieb obce a jej občanov a aj pre 

budúci rozvoj obce. V roku 2019 obec začala predbežné zisťovania a výber lokalít a v roku 

2020 bolo  vybraných 10 lokalít k Zmenám a doplnkom ÚPN–O Kojatice. V roku 2021 bol 

celý proces Zmien a doplnkov ÚPN-O č.1 pre pandémiu COVID-19 prerušený resp. spomalil 

sa postup, ktorý je potrebný pre jeho schválenie. 

 

Starosta obce 

Hlavný kontrolór Komisie OZ Obecný úrad Školstvo 

Obecné 

zastupiteľstvo 

Referát 

sekretariát 

Referát 

ekonomický 

 

Terénna 

sociálna práca 

Prevádzkový 

pracovník 
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5. Základná charakteristika obce  

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je 

právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári 

s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy 

je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.  

 

5.1. Geografické údaje 

Geografická poloha obce: Obec Kojatice sa nachádza na území bývalej Šarišskej župy na 

severe Šarišskej vrchoviny v sútoku riek Malá Svinka a Veľká Svinka. Leží v okrese Prešov 

v jeho západnej časti. 

Susedné mestá a obce: Najbližšie k obci je krajské mesto Prešov vzdialené cca 15 km. Susedné 

obce katastra Kojatice a katastra Šarišské Lužianky sú: Svinia, Župčany, Chmiňany, Brežany, 

Rokycany, Bzenov. 

Celková rozloha obce: 1062 ha 

Nadmorská výška: od 318 – do 468 m n. m. 

 

5.2. Demografické údaje  

Hustota  a počet obyvateľov: hustota obyvateľstva/ha 1,09698, počet obyvateľov 1165 

Národnostná štruktúra : slovenská, rómska, poľská, talianska 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: Rímskokatolícka cirkev, Evanjelická 

cirkev augsburského vyznania 

Vývoj počtu obyvateľov: 

k 31.12.2011 – 1039 

k 31.12.2012 – 1053 

k 31.12.2013 – 1072 

k 31.12.2014 – 1070 

k 31.12.2015 – 1097 

k 31.12.2016 – 1115 

k 31.12.2017 – 1133 

k 31.12.2018 - 1144  

k 31.12.2019 – 1149 

k 31.12.2020 – 1152 

k 31.12.2021 – 1165 

 

5.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci: 4% - 10% 

Nezamestnanosť v okrese: 8% - 12% 

Vývoj nezamestnanosti: mierne narastajúci 

 

5.4. Symboly obce 

Erb obce: V modrom poli štítu na zelenom trojvrší strieborný doľava hľadiaci orol 

s roztvorenými krídlami so zlatou zbrojou sprevádzaný na pravej strane jednou zlatou a na 

ľavej strane dvomi zlatými hviezdami. 
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Vlajka obce: Je vo farbách zelená, biela, modrá a žltá. Vlajka má pomer strán 2:3 a je 

ukončená tromi cípmi siahajúcimi do tretiny hĺbky vlajky. 

 

Pečať obce: Je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom „OBEC KOJATICE“ 

 

5.5. Logo obce 

Obec Kojatice nemá vlastné logo. 

 

5.6. História obce  

Najstaršia písomné správa o obci Kojatice je z roku 1248. Najstaršia písomná zmienka o obci 

Šarišské Lužianky je z roku 1335. Dnešná obec vznikla zlúčením dvoch obcí Kojatice, 

Kojatická Dolina a Šarišské Lužianky v roku 1970. Preto má obec dve katastrálne územia. 

 

5.7. Pamiatky  

Rímskokatolícky kostol sv. Ondreja v Kojaticiach z roku 1784. 

 

5.8. Významné osobnosti obce 

Róbert Koráb – učiteľ, v roku 1940 odvlečený do gulagu. 

 

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

6.1. Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

Základná škola Kojatice, Kojatice 84, počet žiakov 47 v školskom roku 2019/2020, počet 

žiakov 53 v školskom roku 2020/2021.  

Materská škola Kojatice, Kojatice 199, počet detí 22 v školskom roku 2019/2020, počet detí 17 

v školskom roku 2020/2021. 

Na mimoškolské aktivity je zriadené v priestoroch obecného úradu elokované pracovisko 

Základnej umeleckej školy Veľký Šariš, pobočka Kojatice, riaditeľ Július Selčan, počet žiakov 

69 v školskom roku 2019/2020, počet žiakov 69 v školskom roku 2020/2021. 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude 

orientovať na zvyšovanie počtu tried v MŠ – predškoláci, a zvyšovanie počtu tried v ZŠ hlavne 

u rómskych žiakov. 

  

6.2. Zdravotníctvo 

Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: 

Zdravotnú starostlivosť občanom obce Kojatice poskytujú zdravotnícke zariadenia v okolitých 

obciach a to: 
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v obci Svinia – MUDr. Mária Kyslanová , všeobecný lekár pre dospelých a MUDr.   

                         MUDr. Zuzana Viľchová, stomatológ, 

v obci Chminianska Nová Ves – MUDr. Miroslava Novysedláková, pediater 

Polikliniky a nemocnica s poliklinikou sú v meste Prešov vzdialenom cca 15 km. 

Lekárne môžu občania obce navštíviť v obciach Svinia, Chminianska Nová Ves a v meste 

Prešov. 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej starostlivosti sa 

bude orientovať na súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zmluvných lekárov.   

 

6.3. Sociálne zabezpečenie 

Sociálne služby v obci zabezpečuje : 

Obec nemá zriadenú opatrovateľskú službu, hlavným dôvodom je nedostatok finančných 

prostriedkov na prevádzkovanie takýchto služieb a zabezpečenie priestorov na tieto účely. 

Asistenčnú pomoc v oblasti sociálnych služieb pre obec zabezpečuje Partnerstvo sociálnej 

inklúzie Šariš v Prešove : 

- Zariadenia sociálnych služieb a DSS v meste Prešov, Chminianskej novej Vsi... 

Obec v spolupráci s n. o. Viktória v roku 2015 otvorila denný stacionár pre seniorov 

v priestoroch obecného úradu – kultúrneho domu. Pre veľmi nízky záujem o túto službu zo 

strany seniorov bol denný stacionár k 31.12.2015 zrušený. 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude 

orientovať na sociálne slabších, seniorov a ZŤP, ale skôr v oblasti opatrovateľskej služby, či už 

v domácnosti alebo prostredníctvom domov sociálnych služieb. 

 

6.4. Kultúra 

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : 

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : 

- obecná knižnica, materská škola, základná škola, základná umelecká škola, futbalový 

klub, stolnotenisový oddiel v roku 2019 ukončil činnosť, únia žien Slovenska, 

dobrovoľný hasičský zbor. 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa 

bude orientovať na deti, mládež a seniorov a na rozvoj športu hlavne futbalu.  

 

6.5. Doprava   

 

Riešenie dopravy v obci sa plánuje dlhšiu dobu, je vypracovaný návrh dopravného značenia 

miestnych komunikácií a po posúdení inštitútmi obec pristúpi k realizácii. 

 

6.6. Územné plánovanie 

 

Riešenie územného plánovania v obci je v súčasnosti realizované Zmenami a doplnkami 

k ÚPN – O v 10 lokalitách obce Kojatice a jej častiach Šarišské Lužianky a Kojatická Dolina. 

 

6.7. Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 
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- Predajne potravín a zmiešaného tovaru - COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo  

- Bar U Popa, Kojatice 64  

- Pohostinstvo, Mikula Ľ. 

Najvýznamnejší priemysel v obci : 

- Podnikatelia v obci a živnostníci prevažne – stavebníctvo, drevárska výroba, výroba 

obalov z plastov PlastItaly Sandro Crescini 

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 

- Poľnohospodárske družstvo Šarišan  a samostatne hospodáriaci roľníci 

- Urbárske pozemkové spoločenstvo les a pasienok Kojatice, pozem. spol. 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude 

orientovať na poľnohospodárstvo, stavebníctvo, drevársku výrobu, lesníctvo a služby. 

 

Všetky jednotlivé zložky v týchto časoch pandémie COVID -19 poskytovali služby a pomoc 

občanom obce ako najlepšie mohli.    

 

 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

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

Obec v spolupráci s hlavným kontrolórom 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 

schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2020 uznesením č. 

134/12/2020. 

Rozpočet bol zmenený: 

Zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami starostu obce, presuny v rámci schváleného 

rozpočtu, presuny medzi kódmi zdrojov, vyššie dotácie zo ŠR: -„účelovo určené prostriedky 

poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia 

poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca 

určí účel daru“: 

- prvá zmena  schválená dňa 01.06.2021 rozpočtovým opatrením č.1/2021 

- druhá zmena schválená dňa 01.06.2021 rozpočtovým opatrením č.2/2021 

- tretia zmena schválená dňa 01.06.2021 rozpočtovým opatrením č.3/2021 

- štvrtá zmena schválená dňa 01.06.2021 rozpočtovým opatrením č.4/2021 

- piata zmena schválená dňa 01.06.2021 rozpočtovým opatrením č.5/2021 

- šiesta zmena schválená dňa 02.09.2021 rozpočtovým opatrením č.6/2021 

- siedma zmena schválená dňa 02.09.2021 rozpočtovým opatrením č.7/2021 

- ôsma zmena schválená dňa 02.09.2021 rozpočtovým opatrením č.8/2021 

- deviata zmena schválená dňa 02.09.2021 rozpočtovým opatrením č.9/2021 

- desiata zmena schválená dňa 20.09.2021 rozpočtovým opatrením č.10/2021 

- jedenásta zmena schválená dňa 20.09.2021 rozpočtovým opatrením č.11/2021 

- dvanásta zmena schválená dňa 20.09.2021 rozpočtovým opatrením č.12/2021 

- trinásta zmena schválená dňa 20.09.2021 rozpočtovým opatrením č.13/2021 

- štrnásta zmena schválená dňa 27.09.2021 rozpočtovým opatrením č.14/2021 

- pätnásta zmena schválená dňa 27.09.2021 rozpočtovým opatrením č.15/2021 
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- šestnásta zmena schválená dňa 27.09.2021 rozpočtovým opatrením č.16/2021 

- sedemnásta zmena schválená dňa 27.09.2021 rozpočtovým opatrením č.17/2021 

- osemnásta zmena schválená dňa 27.09.2021 rozpočtovým opatrením č.18/2021 

- devätnásta zmena schválená dňa 27.09.2021 rozpočtovým opatrením č.19/2021 

- dvadsiata zmena schválená dňa 27.09.2021 rozpočtovým opatrením č.20/2021 

- dvadsiata prvá zmena schválená dňa 27.09.2021 rozpočtovým opatrením č.21/2021 

- dvadsiata druhá zmena schválená dňa 27.09.2021 rozpočtovým opatrením č.22/2021 

- dvadsiata tretia zmena schválená dňa 27.09.2021 rozpočtovým opatrením č.23/2021 

- dvadsiata štvrtá zmena schválená dňa 27.09.2021 rozpočtovým opatrením č.24/2021 

- dvadsiata piata zmena schválená dňa 27.09.2021 rozpočtovým opatrením č.25/2021 

- dvadsiata šiesta zmena schválená dňa 03.12.2021 rozpočtovým opatrením č.26/2021 

- dvadsiata siedma zmena schválená dňa 13.12.2021 rozpočtovým opatrením č.27/2021 

- dvadsiata ôsma zmena schválená dňa 13.12.2021 rozpočtovým opatrením č.28/2021 

- dvadsiata deviata zmena schválená dňa 13.12.2021 rozpočtovým opatrením č.30/2021 

- tridsiata zmena schválená dňa 13.12.2021 rozpočtovým opatrením č.32/2021 

- tridsiata prvá zmena schválená dňa 13.12.2021 rozpočtovým opatrením č.33/2021 

 

Na základe protestu prokurátora a vyhoveniu protestu prokurátora na rokovaní OZ dňa 

30.09.2021 uznesením č. 168/9/2021, bolo uznesenie OZ Kojatice č. 134/12/2020 zo dňa 

16.12.2020, o schválení rozpočtu na rok 2021, uznesením č. 169/9/2021 zrušené.  Na tom istom 

rokovaní dňa 30.09.2021 obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet na rok 2021 uznesením 

č.173/9/2021. 

 

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021 v EUR  

 

  

Schválený rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2021 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 1197281 1279705 871032,78 68,07 

z toho :     

Bežné príjmy 630837 710174 749279,41 105,51 

Kapitálové príjmy 497793 497843 114945,40 23,09 

Finančné príjmy 68651 71688 6807,97 9,50 

Výdavky celkom 1197281 1271558 809902,37 63,69 

z toho :     

Bežné výdavky 557500 631727 676269,67 107,05 

Kapitálové výdavky 639611 639661 133431,98 20,86 

Finančné výdavky 170 170 200,72 118,07 

Rozpočtové 

hospodárenie obce 

0 8147 61130,41  

 

7.1.1.Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

1197281 1279705 871032,78 68,07 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1279705 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

871032,78 EUR, čo predstavuje  68,07 % plnenie.  
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1. Bežné príjmy: 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

630837 710174 749279,41 105,51 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 710174 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

749279,41 EUR, čo predstavuje  105,51 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy: 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

368604 377604 396761,27 105,07 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 350500 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 363994,19 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 103,85 %. 

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 16604 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 18577,29 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 111,88 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 11958,58 EUR, 

príjmy dane zo stavieb boli v sume 6562,17 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 56,54 

EUR.  

 

Daň za psa  

Z rozpočtovaných 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 552,48 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 110,50 % plnenie.  

 

Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 3411,53 EUR za nedoplatky na dani z nehnuteľnosti 

a dane za psa z minulých rokov. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z 

nehnuteľností  a dane za psa v sume 2723,91  EUR. 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  

Z rozpočtovaných 10000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 13637,31 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 136,37 % plnenie.  

 

Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1863,73 EUR za nedoplatky na poplatku za komunálny 

odpad a drobný stavebný odpad z minulých rokov. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na 

poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 17649,91  EUR. 

 

b) nedaňové príjmy:  
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

26715 26715 26286,86 98,40 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 7350 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 7700,81 EUR, čo je 

104,77 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 552,05 

EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 7148,76 EUR. 
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

- Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 1100 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1858 EUR, čo je 

168,91 % plnenie.  

- Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb: 

Z rozpočtovaných 18265 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 16728,05 EUR, čo je 

91,59% plnenie.  

V tom:  

- za služby KD, DS, zapožičanie – 991,20 EUR, rozhlas – 322 EUR, poplatok školné MŠ 1395 

EUR, poplatok školné ŠKD – 474 EUR, ŠJ réžia – 2784,78 EUR, strava ŠJ – 10483,69 EUR, 

smetné nádoby 254,88 EUR a iné príjmy. Zníženie príjmov spôsobené pandémiou Covid-19. 

 

 

c)  iné nedaňové príjmy:  
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

750 2901 14084,16 485,49 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2901 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

14084,16 EUR, čo predstavuje 485,49 % plnenie.  

 

Medzi iné nedaňové príjmy boli skutočné príjmy k 31.12.2021 z dobropisov v sume 3490,70 

EUR, vrátky v sume 870,60 EUR a príjmy z náhrad poistného plnenia – poistná udalosť 

zatečenie MŠ v sume 9722,86 EUR.  

 

d) prijaté bežné granty a transfery: 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

234768 302954 312147,12 103,03 

 

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 302954 EUR bol skutočný príjem vo výške 

312147,12 EUR, čo predstavuje 103,03 % plnenie. 

 

Prijaté bežné granty a transfery: 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

IApOP ZaSI 18372,47 Výkon terénnej sociálnej práce 

MPSVR SR, Bratislava v zastúpení 

MV SR, Bratislava 

28455,07 Zabezpečenie miestnej občianskej  

poriadkovej služby 

OÚ, odbor školstva Prešov 165534 Normatívne finančné  

prostriedky ZŠ 

OÚ, odbor školstva Prešov 1613 Vzdelávacie poukazy ZŠ 

OÚ, odbor školstva Prešov 3900 Sociálne znevýhodnené  

prostredie  - ZŠ 

OÚ, odbor školstva Prešov 6096 Asistenti učiteľa – ZŠ 

OÚ, odbor školstva Prešov 3673 Príspevok na 5.ročné deti - MŠ  

OÚ, odbor školstva Prešov 1275 Príspevok na učebnice ZŠ 

OÚ, odbor školstva Prešov 1000 Digitálne technológie ZŠ 

OÚ, odbor školstva Prešov 400 Mimoriadne výsledky žiakov ZŠ 

OÚ, odbor školstva Prešov 1200 Letná škola - ZŠ 

OÚ, odbor školstva Prešov 400 Projekt Čítame radi ZŠ 
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OÚ, odbor školstva Prešov 2500 Projekt Spolu múdrejší ZŠ 

OÚ, odbor školstva Prešov 3900 Projekt Spolu múdrejší 2 ZŠ 

OÚ, odbor školstva Prešov 1045 Špecifiká – na OOP a dezinfekčné 

prostriedky ZŠ 

OÚ, odbor školstva Prešov 9930 Predškoláci zriadenie triedy MŠ 

OÚ, odbor školstva Prešov 10000 Novovytvorená trieda  MŠ 

ÚPSVaR Prešov 9677,30 Na podporu výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa ohrozeného 

sociálnym vylúčením 

ÚPSVaR, Prešov 199,20 Na podporu výchovy k plneniu 

školských povinností dieťaťa 

ohrozeného sociálnym vylúčením 

ÚPSVaR, Prešov 469,78 Výkon osobitného príjemcu 

ÚPSVaR, Prešov 18903,61 Osobitný príjemca 

MV SR, OU, Prešov 377,52 REGOB-hlásenie pobytu občanov 

MV SR, OU, Prešov 26 Register adries 

MV SR, OU, ŽP, Prešov 112,11 Starostlivosť o životné prostredie 

DPO, Bratislava  3000 Dotácia pre DHZ 

ŠÚ SR, Bratislava 3628,06 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 

2021 

 

V roku 2021 obec prijala nasledovné bežné granty a transfery v súvislosti so šírením ochorenia 

COVID - 19: 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

MV SR, OU, Prešov 16410 Testovanie Covid-19 

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich 

účelom. 

Nevyčerpané prostriedky z dotácií v roku 2021 boli vyčerpané v súlade so zákom do 

31.03.2022 alebo vrátené v roku 2022. 

 

2. Kapitálové príjmy:  
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

497793 497843 114945,40 23,09 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 497843 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 

v sume 114945,40 EUR, čo predstavuje  23,09 % plnenie.  

 

Príjem z predaja kapitálových aktív: 

Z rozpočtovaných 50 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 50 EUR, čo je 100,00 % 

plnenie.  

Príjem z predaja auta ŠKODA FABIA – schválené OZ. 

 

Prijaté kapitálové granty a transfery: 

Z rozpočtovaných 497793 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 114895,40 EUR, čo 

predstavuje 23,08 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

MV SR, Bratislava 87502 Obnova verejného priestranstva 
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prostredníctvom vybudovania zelenej 

infraštruktúry 

MV SR, Bratislava,  

 

27393,40 Komunitné centrum Kojatice - výstavba 

 

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na kapitálové výdavky a boli použité v súlade 

s ich účelom. 

 

3. Príjmové finančné operácie:  
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné plnenie  

finančných príjmov 

% plnenia fin. príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

68651 71688 6807,97 9,50 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 71688 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2021 v sume 6807,97 EUR, čo predstavuje 9,50 % plnenie.  

 

V roku 2021 boli použité: 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 3036,33 EUR 

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 3771,64  EUR 

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..     

 

Dotácie z roku 2020 nevyčerpané, zapojené do rozpočtu v roku 2021, čerpané v roku 2021 

alebo vrátené v roku 2021. 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

OÚ, odbor školstva, Prešov 1634,62 Normatívne finančné prostriedky ZŠ – 

vyčerpaná dotácia 

ÚPSVaR, Prešov 6117,60 Na podporu výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym 

vylúčením – vrátená nepoužitá dotácia 

ÚPSVaR, Prešov 1022,85 Osobitný príjemca – vyčerpaná dotácia 

MV SR, Bratislava 6960 Podpora svojpomocnej výstavby obydlí 

a vysporiadania vlastníckych vzťahov 

prostredníctvom budovania infraštruktúry – 

rómska osada – vrátená nepoužitá dotácie  

MV SR, Bratislava 2040 Podpora svojpomocnej výstavby obydlí 

a vysporiadania vlastníckych vzťahov 

prostredníctvom budovania infraštruktúry – 

rómska osada – zúčtovaná v roku 2021  

MV, OU,Prešov 378,86 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – 

vyčerpaná dotácia 

MV SR, Bratislava 28488,03 Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice – 

nevyčerpaná dotácia presun do roku 2022 

 

7.1.2. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

1197281 1271558 809902,37 63,69 
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Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1271558 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 809902,37 EUR, čo predstavuje 63,69 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky:  
 

Funkčná klasifikácia 

Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

 k rozpočtu po 

zmenách 

0111 100000 100028 107739,02 107,71 

0112 1000 1000 5682,20 568,22 

0132  4007 4006,92 100,00 

0160  16206 16206 100,00 

0320 5000 5000 6398,93 127,98 

0451 5000 5000 6329,12 126,58 

0510 18000 19494 23522,61 120,67 

0520 1000 1000 270,24 27,02 

0620 16000 16000 22251,52 139,07 

0630 3000 3000 3288,62 109,62 

0640 15500 15500 19534,86 126,03 

0810 9000 9000 10124,22 112,49 

0820 1000 1000 11574,86 1157,49 

0830 100 100 58,80 58,80 

0840 800 800 0 0 

0911 82000 105270 97668,35 92,78 

0912 165400 184299 189994,49 103,09 

0950 55000 55300 54196,75 98,00 

09601 46000 47602 54858,35 115,24 

1020 2000 2000 2068,54 103,43 

1040 17000 17000 18708,28 110,05 

1070 14700 23121 21786,99 94,23 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 631727 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 676269,67 EUR, čo predstavuje 107,05 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

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

Z rozpočtovaných výdavkov 318052 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 

313633,03 EUR, čo je 98,61 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, 

pracovníkov na výkon TSP, pracovníkov školstva a školských zariadení ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD, 

pracovníkov na zabezpečenie MOPS, od 10/2019 do 6/2020. Čerpanie výdavkov bolo v súlade 

so schváleným Memorandom o úprave platových pomerov zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme, v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí 

pri odmeňovaní postupujú podľa zákona 553/2003 Z.z. a Dodatku č.1 ku kolektívnej zmluve, 

zvyšovaním platov pracovníkov v školstve a ich platového zatriedenia, zvýšením minimálnej 

mzdy, zvýšením platu starostu a hlavného kontrolóra podľa príslušných zákonov. Celkové 

zníženie čerpaných mzdových prostriedkov bolo zapríčinené dlhodobými a viacerými PN 

a pandemickými PN – Covid 19. 

 

b)Poistné a príspevok do poisťovní 
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Z rozpočtovaných výdavkov 99646 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 

113299,07 EUR, čo je 113,70 % čerpanie. Zvýšenie čerpania výdavkov bolo zapríčinené 

zvyšovaním platov a tým došlo k zvýšeniu celkových odvodov. 

 

c)Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 196595 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 

231407,54 EUR, čo je 117,71 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, 

ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ, TSP, kultúrne služby, rekreačné a športové služby, spoločenské služby, 

ochrana pred požiarmi, nakladanie s odpadmi, rozvoj obcí, verejné osvetlenie, cestná doprava 

a i.. V tom sú výdavky ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná 

a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. Zvýšenie čerpania výdavkov 

bolo spôsobené najmä pandémiou Covid-19 zvýšenými výdavkami na nákup OOPP 

a dezinfekčných prostriedkov rôzneho druhu,...výdavky na testovanie, sčítanie obyvateľov, 

dohody o vykonaní práce – FK, upratovanie, kosenie... , zriadenie a prevádzka  novej triedy 

predškoláci MŠ ..., zvýšenie nákupu potravín z dotácie na stravu pre deti ZŠ a MŠ, ... výdavky 

na vodovod v rómskej osade, výdavky na služby... 

 

d)Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 17434 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 17929,66 

EUR, čo predstavuje 102,84 % čerpanie. Zvýšenie čerpania výdavkov bolo zapríčinené vyššími 

členskými príspevkami ZMOS, RVC, RZMaO Prešov – Šariš,.... nemocenskými dávkami.... 

 

e)Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 0,37 EUR.  

 

2. Kapitálové výdavky: 
 

Funkčná klasifikácia 

Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

 k rozpočtu po 

zmenách 

0320 30000 30000 0 0 

0451 113306 113306 756 0,67 

0510 341305 341305 0 0 

0610 10000 10000 0 0 

0620 117000 117050 103840,83 88,71 

0810 28000 28000 0 0 

1090 0 0 28835,15  

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 639661 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 133431,98 EUR, čo predstavuje  20,86 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:  

a) 0620 - Obnova verejného priestranstva prostredníctvom vybudovania zelenej 

infraštruktúry 

Z rozpočtovaných  117000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 100240,83 

EUR, čo predstavuje 85,68 % čerpanie. Dotácia z NFP 87502 EUR, spolufinancovanie 4605,37 

EUR, vlastné zdroje 8133,46 EUR. 
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Zároveň v rámci tej istej funkčnej klasifikácii skutočne vyčerpané k 31.12.2021 3600 EUR za 

Zmeny a doplnky k ÚPN-O Kojatice – vlastné zdroje a zdroje z predaja majetku (50 EUR 

čiastka z kapitálového príjmu – predaj auta ŠKODA FABIA, uznesenie OZ) 

b) 1090 - Komunitné centrum Kojatice -výstavba 

Skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 28835,15 EUR, dotácia z NFP vo výške 27393,40 

EUR, spolufinancovanie 1441,75 EUR.  

c) 0451 - PD – dažďové opatrenia - cesty rómska osada 

Skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 756 EUR, vlastné zdroje 

 

3. Výdavkové finančné operácie: 
 

Funkčná klasifikácia 

Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné čerpanie 

finanč. výdavkov 

% čerpania 

fin.výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

0170 170 170 200,72 118,07 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 170 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2021 v sume 200,72 EUR, čo predstavuje  118,07 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou 

Záverečného účtu.  

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 170 EUR na splácanie istiny mobil 

starosta bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 200,72 EUR, čo predstavuje 118,07 %.  

 

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021  

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 749279,41 

Bežné výdavky spolu 676269,67 

Bežný rozpočet 73009,74 

Kapitálové  príjmy spolu 114945,40 

Kapitálové  výdavky spolu 133431,98 

Kapitálový rozpočet  -18486,58 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 54523,16 

Vylúčenie z prebytku   

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 54523,16 

Príjmové finančné operácie  6807,97 

Výdavkové finančné operácie 200,72 

Rozdiel finančných operácií 6607,25 
PRÍJMY SPOLU   864224,81 

VÝDAVKY SPOLU 809701,65 

Hospodárenie obce  54523,16 
Vylúčenie z prebytku  

Upravené hospodárenie obce 54523,16 
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Výsledkom rozpočtového hospodárenia za rok 2021 zisteného 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 z.n.p. je prebytok rozpočtu v sume 54523,16 EUR.  

 

Celkové zdrojové vyrovnanie 

Celkové zdrojové krytie 871032,78 

Celkové čerpanie zdrojov 809902,37 

Zdrojové vyrovnanie 61130,41 

 

Finančné operácie ako  mimorozpočtové zdroje neovplyvňujú výsledok rozpočtového 

hospodárenia  obce, slúžia len na prípadne doplnenie zdrojov (vyrovnanie schodku 

rozpočtového hospodárenia) resp. úhradu návratných zdrojov financovania.  

 

Výška prebytku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2021 ovplyvnená v dôsledku šírenia 

ochorenia COVID – 19. 
 

Prebytok rozpočtu v sume 54523,16 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, upravený o nevyčerpané 

prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 20484,91 EUR  navrhujeme použiť na:

   

- tvorbu rezervného fondu 20484,91 EUR  

        

     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa 

na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 

písm. a) a b)  citovaného zákona, z tohto  prebytku vylučujú :  

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  2776,31 EUR, a to na :  

- osobitný príjemca v sume 1206,20 EUR 

- stravné pre deti MŠ a ZŠ v sume 1570,11 EUR 

b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 28488,03 EUR, a to na : 

- rekonštrukciu budovy hasičskej zbrojnice 28488,03 EUR 

c) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia 

§140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v sume 2773,91 EUR,  

 

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

20484,91 EUR.  

 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva  

8.1. Majetok v EUR 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Majetok spolu 1777482,57 1917994,48 

Neobežný majetok spolu 1589109,06 1684189,32 

z toho :   
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Dlhodobý nehmotný majetok  4800,00 

Dlhodobý hmotný majetok 1394018,24 1484298,50 

Dlhodobý finančný majetok 195090,82 195090,82 

Obežný majetok spolu 188373,51 233805,16 

z toho :   

Zásoby 423,21 401,98 

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  10823,04 7837,31 

Finančné účty  177127,26 225565,87 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie    

 

8.2. Zdroje krytia v EUR 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k  31.12.2021 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1777482,57 1917994,48 

Vlastné imanie  1001140,52 1034137,40 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  1001140,52 1034137,40 

Záväzky 107216,18 129412,99 

z toho :   

Rezervy  1200,00 14200 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 46641,96 31264,34 

Dlhodobé záväzky 857,85 972,90 

Krátkodobé záväzky 39064,37 63523,75 

Bankové úvery a výpomoci 19452,00 19452,00 

Časové rozlíšenie 669125,87 754444,09 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- prírastkov/úbytkov dlhodobého majetku v eurách 

Zaradenie - Rómska osada – miestny vodovod 65984,23 €  

Zaradenie - Rómska osada – miestny vodovod - výdajníky 7567,20 €  

Vyradenie majetku - inventarizácia 6368,26 € 

Vyradenie - predaj osobné auto ŠKODA FABIA 12680,08 € 

Zaradenie - osobné auto VW Passat–MH SR Darovacia zmluva č.15382020-2060-2030

  8800,00 €  

Obstaranie - Zmeny a doplnky ÚPN-O  3600 €  

Obstaranie - Obnova verejného priestranstva prostredníctvom vybudovania zelenej  

                     infraštruktúry 100240,83 €  

Obstaranie – Výstavba Komunitného centra  43961,99 €  

- predaja/kúpy/zámeny dlhodobého majetku  

predaj osobné auto ŠKODA FABIA v cene 50 € - uznesenie OZ 
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- prijatých návratných finančných výpomoci z MF SR prijatá v roku 2020 vo výške  

19452 €, splatnosť v štyroch splátkach od roku 2024 – do roku 2027  

- tvorba opravných položiek k pohľadávkam na dani z nehnuteľnosti, dane za psa 

a poplatku za komunálny odpad vo výške 13432,06 € 

- tvorba opravných položiek k nedokončeným investíciám k PD 6 b.j. Kojatice nižší 

štandard vo výške 50% -  2650 €  

- tvorba rezerv – tvorba rezervy na odstupné starosta vo výške 13000 € – voľby do 

samosprávy rok 2022, tvorba rezervy na audit účtovnej závierky 2022 vo výške 1200 € 

 

8.3. Pohľadávky v EUR 

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2020 

Zostatok  

k 31.12 2021 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   10823,04 7837,31 

Pohľadávky po lehote splatnosti   12494,91 13432,06 

 

8.4. Záväzky v EUR 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2020 

Zostatok  

k 31.12 2021 

Záväzky do lehoty splatnosti   107216,18 129412,99 

Záväzky po lehote splatnosti     

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- významný pokles pohľadávok oproti minulému roku spôsobený efektívnejším výberom 

daní  

- významný nárast záväzkov spôsobený neuhradenými faktúrami, záväzkami voči 

zamestnancom, poisťovniam, daňovému úrad a preddavkami stravníkov ŠJ 

 

 

 

 

 

9. Hospodársky výsledok  za 2021 - vývoj nákladov a výnosov v EUR  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Náklady 707164,35 746827,13 

50 – Spotrebované nákupy 77550,60 89389,51 

51 – Služby 97954,41 102969,93 

52 – Osobné náklady 445819,40 447704,44 

53 – Dane a  poplatky 568,76 342,26 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

11028,79 11123,61 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

59571,62 64881,31 

56 – Finančné náklady 6137,15 6875,07 



                                                                     21 

57 – Mimoriadne náklady 1200,00 14200,00 

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 

7333,62 9341,00 

59 – Dane z príjmov   

Výnosy 725911,26 773325,88 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 13252,26 15122,77 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

  

62 – Aktivácia 2182,14 1325,16 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

381177,96 397693,26 

64 – Ostatné výnosy 7712,16 17300,42 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

2145,44 2477,56 

66 – Finančné výnosy   

67 – Mimoriadne výnosy   

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚC a v RO a PO zriadených obcou 

alebo VÚC 

  

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

18746,91 26498,75 

Poznámka: Obec Kojatice omylom účtovala v roku 2020 a 2021 tvorbu ostatných rezerv na 

účte 574, správne má byť účtované na účte 553. Opravy účtovania vykonané v roku 2022. 

 

Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume 26498,75 EUR bol zúčtovaný na účet 428 - 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných 

rozdielov: 

 

Celková výška výnosov k 31.12.2021 bola vykázaná vo výške 773325,88 €, čo predstavuje 

nárast výnosov oproti roku 2020, keď bola celková výška výnosov vykázaná vo výške 

725911,26 €.  

Nárast výnosov bol spôsobený v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19, výnosov 

z bežných transferov zo ŠR, EU a výnosov z prevádzkovej činnosti – poistná udalosť MŠ... 

Najväčší podiel na výnosoch tvorili výnosy:  

- podielové dane vo výške 380723,37 € - ich výška bola ovplyvnená v dôsledku pandémie 

ochorenia COVID - 19, čo predstavuje nárast vo výške 11438,63 € 

-   výnosy z bežných transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy vo výške 308389,53 € čo 

predstavuje nárast o 15746,57 €... 

 

Celková výška nákladov k 31.12.2021 bola vykázaná vo výške 746827,13 €, čo predstavuje 

nárast nákladov oproti roku 2020, keď bola celková výška nákladov vykázaná vo výške 

707164,35 €.  
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Nárast nákladov bol spôsobený v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19, tvorbou rezervy 

na prípadné odstupné starostu obce – voľby 2022... 

Najväčší podiel na nákladoch tvorili náklady:  

- spotreba materiálu: spotreba ochranných prostriedkov a dezinfekčných prostriedkov 

v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID - 19 - výška bola ovplyvnená v dôsledku 

pandémie ochorenia COVID - 19, čo predstavuje nárast vo výške 12304,05 € (účet 501) 

- mzdové náklady poklesli o 169,47 €, čo bolo spôsobené častými a dlhodobými PN 

a pandemickými PN zamestnancov – COVID-19. 

- sociálne náklady vo výške 113853,17 € - nárast oproti roku 2020 

- opravy a udržiavanie vo výške 24404,19 €  (účet 511) nárast spôsobený hlavne zriadením 

novej triedy pre predškolákov MŠ 

- odpisy vo výške 62666,60 € 

- tvorba rezervy na odstupné starostu obce – voľby 2022 vo výške 13000,00 € 

- náklady na transfery subjektom mimo verejnej správy Futbalový klub Kojatice vo výške  

9000,00 € (účet 586)... 

 

10. Ostatné významné skutočnosti, ktoré mali vplyv na hospodárenie a 

činnosť obce 
 

10.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a 

transferov 

Suma prijatých 

prostriedkov v 

EUR  

IApOP ZaSI Výkon terénnej sociálnej práce 18372,47 

MPSVR SR, Bratislava 

v zastúpení MV SR, 

Bratislava 

Zabezpečenie miestnej občianskej  

poriadkovej služby 

28455,07 

OÚ, odbor školstva Prešov Normatívne finančné  

prostriedky ZŠ 

165534 

OÚ, odbor školstva Prešov Vzdelávacie poukazy ZŠ 1613 

OÚ, odbor školstva Prešov Sociálne znevýhodnené  

prostredie  - ZŠ 

3900 

OÚ, odbor školstva Prešov Asistenti učiteľa – ZŠ 6096 

OÚ, odbor školstva Prešov Príspevok na 5.ročné deti - MŠ  3673 

OÚ, odbor školstva Prešov Príspevok na učebnice ZŠ 1275 

OÚ, odbor školstva Prešov Digitálne technológie ZŠ 1000 

OÚ, odbor školstva Prešov Mimoriadne výsledky žiakov ZŠ 400 

OÚ, odbor školstva Prešov Letná škola - ZŠ 1200 

OÚ, odbor školstva Prešov Projekt Čítame radi ZŠ 400 

OÚ, odbor školstva Prešov Projekt Spolu múdrejší ZŠ 2500 

OÚ, odbor školstva Prešov Projekt Spolu múdrejší 2 ZŠ 3900 

OÚ, odbor školstva Prešov Špecifiká – na OOP a dezinfekčné 

prostriedky ZŠ 

1045 

OÚ, odbor školstva Prešov Predškoláci zriadenie triedy MŠ 9930 

OÚ, odbor školstva Prešov Novovytvorená trieda  MŠ 10000 

ÚPSVaR Prešov Na podporu výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa ohrozeného 

9677,30 



                                                                     23 

sociálnym vylúčením 

ÚPSVaR, Prešov Na podporu výchovy k plneniu 

školských povinností dieťaťa 

ohrozeného sociálnym vylúčením 

199,20 

ÚPSVaR, Prešov Výkon osobitného príjemcu 469,78 

ÚPSVaR, Prešov Osobitný príjemca 18903,61 

MV SR, OU, Prešov REGOB-hlásenie pobytu občanov 377,52 

MV SR, OU, Prešov Register adries 26 

MV SR, OU, ŽP, Prešov Starostlivosť o životné prostredie 112,11 

DPO, Bratislava  Dotácia pre DHZ 3000 

ŠÚ SR, Bratislava Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 

2021 

3628,06 

 

V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia 

COVID - 19: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 

prostriedkov v EUR  

MV SR, OU, Prešov Testovanie Covid-19 16410 

 

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich 

účelom. Nevyčerpané prostriedky z dotácií v roku 2021 boli vyčerpané v súlade so zákom do 

31.03.2022 alebo vrátené v roku 2022. 

 

10.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2021 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 29/2013 o dotáciách, 

právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných 

služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. 

 

Prijímateľ dotácie Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 

 prostriedkov v EUR 

FK Kojatice Podľa prijatej žiadosti 9000,00 

 

Obec z rozpočtu obce poskytla v roku 2020 dotáciu na CVČ: 

 

Prijímateľ dotácie Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 

 prostriedkov v EUR 

Mesto Prešov Centrá voľného času 310,00 

Súkromné centrum voľného 

času ELBA 

Centrum voľného času 31,00 

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli v súlade s ich účelom a v termíne zúčtované  

poskytovateľovi – obci Kojatice. 

 

10.3. Významné investičné akcie v roku 2021 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2021:  
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Projekty rozbehnuté od roku 2017 v súlade so zmluvami o NFP, spolufinancovanie projektov 

a investičné akcie z vlastných prostriedkov rozpočtu obce: 

Výstavba Komunitného centra vo výške 27393,40 EUR dotácia NFP + 1441,75 EUR 

spolufinancovanie.  

Zmeny a doplnky ÚPN-O vo výške 3600,00 EUR vlastné zdroje.  

Obnova verejného priestranstva prostredníctvom vybudovania zelenej infraštruktúry vo výške 

87502 EUR dotácie NFP + 4605,37 EUR spolufinancovanie + 8133,46 EUR vlastné zdroje.  

 

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- výstavba Komunitného centra, rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice, obnova 

verejného priestranstva v Kojaticiach a jej častiach Šarišské Lužianky a Kojatická 

Dolina, zastávky v obci, oprava miestnych komunikácií v havarijnom stave, dopravné 

značenie miestnych komunikácií, zmeny a doplnky ÚPN-O, zhodnocovanie biologicky 

rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Kojatice, kanalizácia. 

 

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za 

ktoré sa vyhotovuje výročná správa. 

 

10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

a) Pandémia ochorenia COVID – 19. 

b) Zvyšovanie cien energií, plynu, potravín.... 

Obec nevedie súdny spor. 

 

Vypracoval: Monika Marusinová                                                   Schválil: Anton Aštary 

              starosta obce 

 

V Kojaticiach dňa 30.mája 2022 

 

 

 

Prílohy: 

 

 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  


