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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 2020.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený ako prebytkový. 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 : 14.12.2020, uznesením č. 4/2020
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
- prvá zmena schválená dňa : 16.06.2021, uznesením č. 2/2021
- druhá zmena schválená dňa : 09.12.2021, uznesením č. 5/2021

Rozpočet obce k 31.12.2021
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2021

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

313 650

353 305,.-

349 992,22

99,06

313 650
0
0

345 406
0
7 899

341 002,36
0
8 989,86

98,73
0
113,81

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

251 632

289 494

328 420,75

113,45

225 080
20 000
6 552

254 277
28 665
6 552

317 823,62
4 045,13
6 552

Rozpočtové
hospodárenie obce

62 018

45 811

21 571,17

124,99
14,11
100

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Výška príjmov v roku 2021 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
353 305

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

349 992,22

99,06
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1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
345 406
a) daňové príjmy

Skutočnosť k 31.12.2021

Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
250 500

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

242 938,02

96,98

341 002,36

% plnenia
98,73

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 215 292,05 EUR, čo predstavuje
plnenie na 95,69 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 18 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume. 20 853,97 EUR, čo
predstavuje plnenie na 115,86 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 17 626,78 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 3 227,19 EUR
K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 411,84 EUR a to daň za
pozemky v sume 276,03 EUR a daň za stavby v sume 135,81 EUR .
Ostatné dane a poplatky
Z rozpočtovaných 7500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume. 6 792,- EUR, čo
predstavuje 90,56 % plnenie. Príjmy dane za psa boli v sume 380,- Eur, a poplatku za
komunálny odpad v sume 6 412,-EUR.
K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 12 EUR a pohľadávky za vývoz
komunálneho odpadu v sume 845,36 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
18 875

Skutočnosť k 31.12.2021
12 572

% plnenia
66,61

Príjmy z podnikania a z vlastníctva
Z rozpočtovaných 7 100,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 4 128,92 EUR, čo
predstavuje 58,15 % plnenie. Jedná sa o príjem za hrobové miesta v sume 223,44 Eur, príjem za
prenájom pozemkov v sume 765,48 EUR a príjem za prenájom budov v sume 3 140,- EUR
K 31.12.2021 obec nedoplatok za prenájom bytov v sume 650 EUR.
Administratívne poplatky
Z rozpočtovaných 8 250,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 5 292,59 EUR, čo je
64,15 % plnenie. Jedná sa o príjem správnych poplatkov v sume 1 895,79 EUR, poplatky za
materskú školu v sume 396,- EUR, poplatok za stravné lístky v sume 1 074,- EUR, poplatky za
stravné v ŠJ v sume 1 477,80 EUR a ostatné platby a poplatky v sume 449,- EUR.
Úroky
Z rozpočtovaných 50 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0,- EUR, čo predstavuje 0
% plnenie.
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Iné nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 3 475 EUR, bol skutočný príjem vo výške
3 153,49 EUR, čo predstavuje 90,75 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy patria príjmy z dobropisov z vyúčtovania za plyn a elektrickú
energiu a z rôznych vratiek.
c) prijaté granty a transfery
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2021
2021 po poslednej zmene
76 031
85 489,34
Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad Košice
MV SR
MŽP SR
ÚPSVaRIM
ÚPSVaR MI
MV SR
Štatistický úrad SR

Suma v EUR
50 698,00
227,55
62,24
3 207,60
7 430,43
42,96
3 090,56

Granty a transféry na stravu nepoužité v roku

% plnenia
112,44

Účel
ZŠ +MŠ-bežné výdavky
REGOB+reg.adries – bežné výdavky
Životné prostredie-bežné výdavky
Strava+školské pomôcky-bežné výdavky
Príspevok
na
zamestnanosť-bežné
výdavky
Mzda pre skladníka CO – bežné výdavky
Sčítanie domov a bytov-bežné výdavky
2021 boli presunuté do roku 2022 v sume

1 301,60 EUR a následné vrátené do ŠR. Jedná sa o nevyčerpané finančné prostriedky na stravu
detí HN v MŠ aZŠ
V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID - 19 :
Poskytovateľ
MV SR-OÚ Sobrance

Suma v EUR
20 730,-

Účel
Výdavky na COVID

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich
účelom. Príjem bol použitý na príspevky pre dobrovolníkov pri testovaní, na občerstvenie pri
testovaní a na deziinfekčné prostriedky a ochranné pomôcky.
2.Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

0

-

Obec neprijala v roku 2021 žiadne kapitálové granty a transfery.
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3.Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
7 899,-

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

8 989,86

113,81

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 7 899 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume 8 989,86 EUR, čo predstavuje 113,81 % plnenie.
Jedná sa o príjem z rezervného fondu v sume 6 552 EUR, ktorý bol použitý na splátky úveru,
nevyčerpané prostriedky na stavu z roku 2020 v sume 2 215,76 EUR a zostatok na účte ŠJ k
31.12.2020 v sume 222,10 EUR.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Výška výdavkov v roku 2021 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
289 494,-

Skutočnosť k 31.12.2021
328 420,75

% čerpania
113,45

1.Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej
zmene
254 277,-

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

317 823,62

124,99

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 120 500 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume
162 554,95 EUR, čo je 134,90 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
kontrolórky obce, sčítacích komisárov, skladníka CO, pracovníkov prijatých ÚPSVaR,
pracovníkov materskej školy, školskej jedálne a základnej školy.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 47 158 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume.
56 640,74 EUR, čo je 120,11 % čerpanie. Jedná sa o odvody zamestnávateľa za pracovníkov
uvedených vyššie a odvody z odmien poslancov OZ
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 73 179. EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
89 249,47 EUR, čo je 121,96 % čerpanie.
Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, poštové
a telefónne poplatky, softvér a licencie, všeobecný materiál, kancelárske potreby, čistiace
prostriedky, zákony v knižnej forme, časopisy, učebnice a učebné pomôcky, výdavky na voľby,
výdavky na sčítanie domov a bytov, výdavky spojené s pandémiou, nákup paliva do kosačiek,
školenia a semináre, nákup výpočtovej techniky a prevádzkových strojov, servis a opravy auta,
nákup PHM do auta, poistenie auta, údržba a oprava kosačky, poistenie budov, výdavky na
stravovanie, , platby za audit, bankové poplatky, všeobecné služby, výdavky na propagáciu
a reklamu, reprezentačné výdavky, výdavky na údržbu ciest, vývoz TKO, poplatky ochranným
autorským zväzom, koncesionárske poplatky, výdavky na služby a materiál na ihrisku, výdavky
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na kultúrne podujatia, výdavky na nákup potravín pre školskú jedáleň, odmeny poslancom,
príspevky pre dobrovoľníkov pri testovaní COVID.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 12 590 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
8 917,36 EUR, čo predstavuje 70,83. % čerpanie. Jedná sa o členské príspevky ZMOS, RVC,
PO, príspevky pre TJ, príspevky pre súbor, príspevky pre deti v hmotnej núdzi na stravu
a školské pomôcky, ktoré boli refundované zo ŠR.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 850 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 461,10
EUR, čo predstavuje 54,25 % čerpanie. Splácanie úrokov z úveru bolo v sume 421,10 EUR
a poplatky spojené s úverom v sume 40,- EUR.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
28 665,-

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

4 045,13

14,11

a/Kanalizácia
Jedná sa o výdavky na kanalizáciu - za pripojenie ČOV do elektrickej siete v sume 664,85 EUR.
b/Verejné osvetlenie
Ide o splátku faktúry za rekonštrukciu verejného osvetlenia, ktorá bola vykonaná v roku 2018
v sume 3 200,28 EUR a ostatné výdavky v sume 180 EUR
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
6 552

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

6 552

100

Medzi výdavkové finančné operácie patrí splátka úveru na kultúrny dom v sume 6 552,- EUR,
ktorá bola hradená z rezervného fondu.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku/ nepoužitá strava HN,ŠJ,SF/
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
341 002,36
317 823,62
23 178,74
0
4 045,13
-4 045,13
19 133,61
2 399,38
16 734,23
8 989,86
6 552,00
2 437,86
349 992,22
328 420,75
21 571,47
2 399,38
19 172,09

Výška prebytku/schodku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2021 ovplyvnená v dôsledku
pandémie ochorenia COVID - 19.
Prebytok rozpočtu v sume 19 133,61 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 2 399,38. EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
16 734,23 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 1 301,60 EUR, a to na :
- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 1 301,60 EUR
b) 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 211,53 EUR,
c) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom
fonde v sume 886,25 EUR
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Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 2 437,86 EUR, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
2 437,86 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške
19 172,09 EUR.
Krytie finančných prostriedkov

Pokladňa
Bankové účty spolu :
Spolu:

379,84
56 946,19
57 326,03 z toho 1 301,60 nepoužitá dotácia strava
211,53 účet ŠJ
1 447,38 prostriedky SF
35 193,43 zostatok RF k 31.12.21
19 172,09 tvorba RF za 2021

5.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 2020
- zo zostatku finančných operácii
- ostatné prírastky
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- na splátky úveru
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
13 090,32
28 655,11

6 552,00
35 193,43

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2021
Prírastky - povinný prídel - 1,25 %
Úbytky - stravovanie a ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
561,14
1 642,44
756,20
1 447,38
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6.Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
AKTÍVA
Názov

KS k 31.12.2021 v EUR

ZS k 01.01.2021 v EUR

Majetok spolu

2 368 013,18

2 390 304,02

Neobežný majetok spolu

2 309 655,57

2 342 369,87

3 899,18

4 895,18

Dlhodobý hmotný majetok

2 160 259,39

2 191 139,98

Dlhodobý finančný majetok

145 497

146 334,71

58 357,61

47 616,65

198,03

185,00

807,10

2 684,18

57 352,48

44 747,47

0

317,40

KS k 31.12.2021v EUR

ZS k 01.01.2021 v EUR

2 368 013,18

2 390 304,02

615 589,77

610 326,81

Výsledok hospodárenia

615 589,77

610 326,81

Záväzky

36 211,83

35 850,39

500,00

500,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

3 301,60

2 236,15

Dlhodobé záväzky

3 810,79

2 924,55

Krátkodobé záväzky

19 164,93

12 203,18

Bankové úvery a výpomoci

11 434,51

17 986,51

1 716 211,58

1 744 126,82

z toho :
Dlhodobý nehmotný 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

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :
Rezervy

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

z toho v lehote
splatnosti

Záväzky celkom
k 31.12.2021 v EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- iné záväzky ŠJ
- ostatné záväzky SF
- ostatné dlhodobé záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2021

18 728,76
0
0
0
0
0
436,17
1 447,38
2363,41
22 975,72

z toho po lehote
splatnosti

18 728,76
0
0
0
0
0
436,17
1 447,38
2363,41
22 975,72

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Stav úverov k 31.12.2021
Veriteľ

Prima banka

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2021

95 190

6 552

Výstavba KD

Ročná splátka
úrokov
za rok 2021

421,10

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2021

Rok
splatnosti

11 434,51

14.9.2023

Obec spláca úver na výstavbu Kultúrneho domu. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r.
2023, splátky istiny a úrokov sú mesačné.
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.
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text

Skutočné bežné príjmy obce z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021 z toho:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
- zostatok istiny z ........
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ

Suma v EUR

344 468,29
11 434,51

11 434,51
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Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021
Zostatok istiny k 31.12.2021

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2020*

0
11 434,51
§ 17 ods.6 písm. a)

11 434,51
344 468,29
3,32%
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:
Bežné príjmy obce znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie z MF SR
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
Spolu bežné príjmy obce znížené k 31.12.2020
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004
- 821005
- 651002
- 651003
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021
Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2021

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2020

344 468,29
56 377,55

56 377,55
288 090,74

6 552,00
421,10
6 973,10
§ 17 ods.6 písm. b)

6 973,10
288 090,74
2,42%
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

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.2/2018 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

TJ Družstevník Záhor
FSS Záhorčan

6.528,90
1.500,-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

6.528,90
1.500,-

0
0

-4-

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2018
o dotáciách.
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10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nepodniká.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) 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 zriadené ani založené právnické osoby.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Okresný úrad
Košice
MV SR
MŽP SR
ÚPSVaR MI
ÚPSVaR MI
MV SR
Štatistický
úrad SR
OU SO

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-5-

ZŠ +MŠ-bežné výdavky

50 698,-

50 698,-

0

REGOB+reg.adries – bežné výdavky
Životné prostredie-bežné výdavky
Strava+školské pomôcky-bežné výdav
Príspevok na zamestnanosť-bežné
výdavky
Mzda pre skladníka CO – bežné
výdavky
Sčítanie domov a obyvateľov

227,55
62,24
4 509,30
7 430,43

227,55
62,24
3 207,70
7 430,43

0
0
1 301,60
0

42,96

42,96

0

3 090,56

3 090,56

0

Dotácia na COVID

20 730,-

20 730,-

0

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neposkytla ani neprijala finančné prostriedky od obcí.
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e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec neposkytla ani neprijala finančné prostriedky od VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obecné zastupiteľstvo schválilo predkladanie rozpočtu obce od 2014 bez programovej štruktúry.
13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2021.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tvorbu rezervného fondu za rok 2021vo výške 19 172,09 EUR
a to z prebytku hospodárenia vo výške 16 734,23 EUR a zo zostatku finančných operácií
vo výške 2 437,86 EUR.
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