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Záverečný účet obce za rok 2021

1. Rozpočet obce na rok 2021
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2021.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpočet obce 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 9.12.2020 uznesením č. 51/09122020-OZ
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
- prvá zmena schválená dňa 28.10.2021 uznesením č. 75/28102021-OZ
- druhá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 1 zamestnancom obce a kontrolórom obce
dňa 29.12.2021

Rozpočet obce k 31.12.2021

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové
hospodárenie obce

Schválený rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2021

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

355 570

600 879

613 026,72

102,02

255 570
0
100 000
355 570

287 404
188 111
125 364
600 879

308 524,34
188 111,00
116 391,38
400 480,36

107,40
100,00
92,85
66,65

242 913,00
112 657,00

278 073
322 806

268 963,20
131 517,16

96,73
40,75

0

0

212 546,36

0
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

355 570

600 879

613 026,72

102,02

Z rozpočtovaných celkových príjmov 600 879 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
613 026,72 EUR, čo predstavuje 102,02% plnenie.
A. Príjmy obce
1. Bežné príjmy:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

255 570

287 404

308 524,34

107,40

Z rozpočtovaných bežných príjmov 287 404 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
308 524,34 EUR, čo predstavuje 107,40 % plnenie.
a) daňové príjmy:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

250 850

250 850

271 788,17

108,35

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 225 000 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2021
poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 245 248,50 EUR, čo predstavuje plnenie na 109 %.
V roku 2021 výška výnosu dane z príjmov bola oproti roku 2020 zvýšená o 13 157,30 EUR.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 13 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume.13 292,78 EUR, čo
predstavuje plnenie na 102,26 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 9 460,44 EUR, príjmy
dane zo stavieb boli v sume 3 832,34 EUR .. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 157,37 EUR
K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 12,37 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 350 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 357,01 EUR, čo predstavuje
plnenie na 102,00% plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 12 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 12 889,88 EUR, čo
predstavuje plnenie na 103,12 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 73,55 EUR
K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky sume za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume
192,82 EUR.

4

b) nedaňové príjmy:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

3 570

4 792

4 895,76

102,17

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 20 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 24,00 EUR, čo je 120 % plnenie.
Uvedený príjem je z prenajatých pozemkov.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby:
Administratívne poplatky - správne poplatky, poplatky za MŠ, za znečisťovanie ovzdušia:
Z rozpočtovaných 3 757 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 3 844 EUR, čo je
102,32 % plnenie.
Z toho poplatky za školy a školské zariadenia skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 953,50 EUR
a poplatky a platby za znečisťovanie ovzdušia skutočný príjem 7,00 EUR
iné nedaňové príjmy:
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1 015 EUR, bol skutočný príjem
vo výške 1 027,76 EUR, čo predstavuje 101,26 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
c) prijaté bežné granty a transfery:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

1 150

31 762

31 840,41

100,25

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 31 762 EUR bol skutočný príjem vo výške 31 840,41
EUR, čo predstavuje 100,25 % plnenie.
Prijaté bežné granty a transfery:
Poskytovateľ dotácie
Úrad práce soc. vecí a rod.
Úrad práce soc. vecí a rod
Úrad práce soc. vecí a rod
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Krajský školský úrad KE
Štatistický úrad SR
Ministerstvo vnútra SR
Mikroregión Štítnická dolina
Dobrovoľná PO BA
Spolu:

Suma v EUR
1 612,80
3 347,92
1 636,46
16 620,00
236,61
21,20
2 068,00
3 177,15
70,27
50,00
3 050,00
31 840,41

Účel
Stravovanie predškolákov
Cesta na trh práce
Menšie obec .služby
Covid-19
REGOB
Register adries
Dotácia pre MŠ
Sčítavanie obyvateľstva
Životné prostredie
Dotácia deň obce
Výstroj, výzbroj DHZ

Poznámka

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

0

188 111

188 111,00

100

Prijaté kapitálové granty a transfery:
Z rozpočtovaných 188 111 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 188 111 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie. Jedná sa o poskytnutú dotáciu na rekonštrukciu budovy materskej školy.
Prijaté kapitálové granty a transfery:
Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel

Poznámka

Environmentálny fond
188 111
Rekonštrukcia MŠ Rudná
Prijatý kapitálový transfer sa použije v roku 2022
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné plnenie
finančných príjmov

% plnenia fin. príjmov
k rozpočtu po zmenách

100 000

125 364

116 391,38

92,85

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 125 364 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume 116 391,38 EUR, čo predstavuje 92,85% plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 51/09122020-OZ zo dňa 9.12.2020 a uznesením č. 75/28102021OZ zo dňa 28.10.2021 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 125 364 EUR. V skutočnosti bolo
plnenie v sume 114 894,86 EUR.

V roku 2021 bol zúčtovaný aj prevod nepoužitých finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku
v celkovej čiastke 1 496,86 €. Z toho:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR/Štatistický úrad SR v sume 1 080,12 EUR na sčítavanie bytov
a domov v rokoch 2020/2021
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 416,40 EUR vrátenie na účet
UPSVaR Rožňava

4. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
čerpanie výdavkov

% čerpania výdavkov
k rozpočtu po zmenách

355 570

600 879

400 480,36

66,65

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 600 879 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
400 480,36 EUR, čo predstavuje 66,65 % čerpanie.
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A. Výdavky obce
1. Bežné výdavky:
Funkčná klasifikácia

0111
0320
0451
0510
0620
0640
0740
0810
0820
0830
0840
0911
0950
0960

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

91 073
2 000
3 165
24 000
32 130
8 420
0
4 450
8 645
330
2 020
64 230
250
2 200

95 904
6 380
7 955
22 000
43 957
6 420
9 723
3 949
10 286
330
3 457
63 234
250
4 228

Skutočné
čerpanie výdavkov

92 313,51
6 021,33
8 027,20
22 816,47
42 449,74
5 939,34
9 722,54
2 800,92
10 160,27
112,68
3 477,72
61 508,03
91,68
3 521,77

% čerpania výdavkov
k rozpočtu po zmenách

96,26
94,38
100,91
103,71
96,58
92,51
100,00
70,93
98,44
34,15
100,60
97,27
36,67
83,30

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 278 073 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
268 963,20 EUR, čo predstavuje 96,73 % čerpanie.
Podrobné čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je uvedené ako príloha
záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania:
Z rozpočtovaných výdavkov 104 817 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 101 706,92
EUR, čo je 97,04 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, MŠ, rozvoja obce
b) Poistné a príspevok do poisťovní:
Z rozpočtovaných výdavkov 40 487 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume. 37 135,10
EUR, čo je 91,72 % čerpanie.
c) Tovary a služby:
Z rozpočtovaných výdavkov 126 638 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 124 729,75
EUR, čo je 98,50 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk 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 výdavkov 6 131 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 5 391,43 EUR,
čo predstavuje 87,94 % čerpanie / ide o členské príspevky v ZMOS a ZMOG, transfery JSD Rudná,
transfery finančné príspevky na stravovanie zamestnancov/
e)Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami:
Obec nemá úvery, pôžičky a nenávratné finančné výpomoci
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2. Kapitálové výdavky:

Funkčná klasifikácia

0111
0451
0620
0840
0911

Schválený
rozpočet

12 657
100 000

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

0
114 900
14 995
4 800
188 111

Skutočné
čerpanie výdavkov

% čerpania výdavkov
k rozpočtu po zmenách

0
114 894,86
11 822,30
4 800,00
0,00

0
100,00
78,85
100,00
0

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 322 806 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
131 517,16 EUR, čo predstavuje 40,75 % čerpanie /asfaltovanie obecných komunikácii, havarijný
stav chodníka, rekonštrukcia dreveného domčeka „Zelovoc“, nákup traktorovej kosačky, klimatizácia
domu smútku/
Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:
a) Miestne komunikácie
Z rozpočtovaných 114 900 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 114 894,86 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie. Jedná sa asfaltovanie miestnych komunikácií v obci.
b) Rozvoj obce
Z rozpočtovaných 14 995 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 11 822,30 EUR, čo
predstavuje 78,85 % čerpanie. Jedná sa rekonštrukčné práce na havarijnom stave obecného chodníka.
c)Cintorín a Dom smútku
Z rozpočtovaných 4 800 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 4 800 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie. Jedná sa o montáž klimatického zariadenia v dome smútku.
d)Materská škola
Z rozpočtovaných 188 111 EUR na rekonštrukciu budovy materskej školy nebolo čerpanie
k 31.12.2021 . Finančné prostriedky z Environmentálneho fondu boli poukázané na účet obce
v mesiaci december 2021. Čerpanie prostriedkov bude realizované v roku 2022.
3. Výdavkové finančné operácie:
Obec nemala rozpočtované ani čerpané položky výdavkových finančných operácii
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
308Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
Bežný rozpočet - prebytok

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
308 524,34
308 524,34

268 963,20
268 963,20

z toho : kapitálové príjmy obce

39 561,14
188 111,00
188 111,00

Kapitálové výdavky spolu

131 517,16

Kapitálové príjmy spolu

z toho : kapitálové výdavky obce

Kapitálový rozpočet - prebytok
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ

Upravený prebytok bežného a kapitálového
rozpočtu
Príjmové finančné operácie

131 517,16

56 593,84
96 154,98
0,00
0,00
96 154,98
116 391,38

Výdavkové finančné operácie

0,00

Rozdiel finančných operácií

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ

116 391,38
613 026,72
400 480,36
212 546,36
0,00

Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver
Upravené rozpočtové hospodárenie obce

0,00
212 546,36

PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Rozpočtové hospodárenie obce

Riešenie hospodárenia obce:
Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2021, t.j. rozdiel medzi skutočnými príjmami
a výdavkami predstavuje prebytok rozpočtu v čiastke 212 546,36 €.
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 :
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a) Nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 438,40 EUR, a to na :
- nevyčerpané finančné prostriedky na stravné pre predškolákov v sume 438,40 EUR.
b) Nevyčerpané kapitálové finančné prostriedky poskytnuté z Environmentálneho fondu
v čiastke 188 111,- € účelovo určené na rekonštrukciu budovy materskej školy v obci.
Z uvedené vyplýva, že zo zostatku je potrebné celkom odpočítať čiastku 188 549,40 € takže
upravený prebytok rozpočtu je 23 996,96 €.
Stav finančných prostriedkov na jednotlivých účtoch a zostatku v pokladni k 31.12.2021 bol
v celkovej čiastke 282 028,97 €. Po vylúčení účelových finančných prostriedkov, ktoré sú
v čiastke 188 549,40 € a nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994
Z.z. o sociálnom fonde v sume 1 423,14 € a zostatok na účte Peniaze na ceste v čiastke 8,83 € je
disponibilný zostatok 92 047,60 €. Z tejto čiastky zostatok rezervného fondu obce k 31.12.2021
predstavuje čiastku 68 049,87 €. Z uvedeného vyplýva, že tvorba rezervného fondu za rok 2021
bude v čiastke 23 997,73 €.
Na základe uvedeného doporučujeme aby celkový prebytok hospodárenia v čiastke
23 997,73 € bol preúčtovaný do rezervného fondu obce a použitý v roku 2022.

4. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití
rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2021
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok 2020
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.51/09122020 zo dňa 9.12.2020
asfaltovanie obecnej komunikácie
- uznesenie č. 75/28102021 zo dňa 28.10.2021
havarijný stav chodníka
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
144 496,37
38 448,36

101 004,38

13 890,48

68 049,87
68 049,87

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p..
Sociálny fond
ZS k 1.1.2021
Prírastky - povinný prídel -

Suma v EUR
%

1 176,64
1 147,00
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- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021

900,50

1 423,14

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2021 v EUR
1 084 056,05
799 978,13

KZ k 31.12.2021 v EUR
885 107,50
696 371,69

653 643,42
146 334,71
282 940,06

550 036,98
146 334,71
187 318,14

580,59
282 020,14

1 067,88
185 867,49

1 137,86

1 417,67

ZS k 1.1.2021 v EUR
1 084 056,05
677 752,06

KZ k 31.12.2021 v EUR
885 107,50
662 204,08

15 547,98
210 583,29

15 347,45
16 554,92

5 680

2 098

1 423,14
14 930,75

1 176,64
12 323,56

232,32

494,09

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
Stav záväzkov k 31.12.2021
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2021 v EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2021

z toho v lehote splatnosti

15 369,15
3 190,54
6 528,23
4 061,35
918,31
438,40
0
0
232,32

z toho po lehote splatnosti

15 369,15
3 190,54
6 528,23
4 061,35
918,31
438,40
0
0
232,32

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2021
V roku 2021 nebola prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na
výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2021.
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať
návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z
investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v
príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky
poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe
osobitného predpisu.
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2021 poskytla dotácie v súlade so VZN č.2/2009 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie
- bežné výdavky na bežnú činnosť
- kapitálové výdavky neboli poskytnuté
-1-

Transfery na JDS Rudná
Transfery na členské príspevky
Transfery jednotlivcovi/finančný príspevok na
Zamestnancom Obec .úradu Rudná

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

540,00
271,56
1 617,20

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

540,00
271,56
1 617,20

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

0
0
0

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2009
o dotáciách.
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10. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

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 zriadeným a založeným právnickým osobám
Obec nemá založenú ani zriadenú právnickú osobu
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1Úrad práce
soc. vecí a rod.
Úrad práce
soc. vecí a rod
Úrad práce
soc. vecí a rod
Ministerstvo
vnútra SR
Ministerstvo
vnútra SR
Ministerstvo
vnútra SR
Krajský
školský úrad
KE
Štatistický
úrad SR
Ministerstvo
vnútra SR

Účelové určenie grantu, transferu uviesť
: školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky neboli
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)

Stravovanie predškolákov

1 612,80

1 174,40

-5438,40

Cesta na trh práce

3 347,92

3 347,92

0

Menšie obec .služby

1 636,46

1 636,46

0

16 620,00

16 620,00

0

236,61

236,61

0

21,20

21,20

0

Dotácia pre MŠ

2 068,00

2 068,00

0

Sčítavanie obyvateľstva

3 177,15

3 177,15

0

70,27

70,27

0

Covid-19
REGOB
Register adries

Životné prostredie

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
V roku 2021 bola uzatvorená zmluva č.272608U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho
fondu formou dotácie – kapitálová dotácia na rekonštrukciu MŠ v sume 188 111 Eur. Realizácia
projektu do 30. august 2022.
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d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec nemá žiadne neusporiadanie voči rozpočtom iných obcí
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec nemá žiadne neusporiadanie voči rozpočtom VUC

11. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu
za rok 2021.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2021
bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného
fondu vo výške 23 997,73 EUR.
Mgr. Henrieta Horváthová
Starostka obce
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