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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, kapitálový rozpočet ako  schodkový a finančné operácie ako schodkové. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09.12.2020 uznesením č.138/2020 

Rozpočet bol zmenený štrnásťkrát: 

      -     prvá  zmena  vzatá na vedomie dňa 31.03.2021 uznesením č. 158/2021, 

- druhá zmena vzatá na vedomie dňa 31.03.2021 uznesením č. 158/2021, 

- tretia zmena  schválená dňa 31.03.2021 uznesením č. 158/2021, 

- štvrtá zmena  vzatá na vedomie dňa 23.06.2021 uznesením č.173/2021, 

-  piata zmena vzatá na vedomie dňa 23.06.2021 uznesením č. 173/2021, 

-  šiesta zmena chválená dňa 23.06.2021 uznesením č. 174/2021, 

-  siedma zmena vzatá na vedomie dňa 22.09.2021 uznesením č. 183/2021, 

      -      ôsma zmena vzatá na vedomie dňa 22.09.2021 uznesením č. 183/2021, 

      -      deviata zmena vzatá na vedomie dňa 22.09.2021 uznesením č. 183/2021, 

      -      desiata zmena schválená dňa 22.09.2021 uznesením č. 186/2021, 

      -      jedenásta zmena vzatá na vedomie dňa 21.12.2021 uznesením č. 194/2021, 

      -      dvanásta zmena vzatá na vedomie dňa 21.12.2021 uznesením č. 194/2021,  

      -      trinásta zmena vzatá na vedomie dňa 21.12.2021 uznesením č. 194/2021, 

      -      štrnásta zmena schválená dňa 21.12.2021 uznesením č. 194/2021. 

 

 

 

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 416.000 651.625 647.014,22 99,29 

z toho :     

Bežné príjmy 416.000 504.398 500.661,47 99,26 

Kapitálové príjmy 0 100.000 100.000,00 100 

Finančné príjmy 0 47.227 46.352,75 98,15 

Výdavky celkom 416.000 651.625 593.728,67 91,11 

z toho :     

Bežné výdavky 378.999 470.491 413.396,49 87,86 

Kapitálové výdavky 5.182 28.568 28.566,97 99,99 

Finančné výdavky 31.819 152.566 151.765,21 99,47 

Rozpočtové 

hospodárenie obce 

0 0 +53.285,55  
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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 

416.000,00 651.625,00 647.014,22 99,29% 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 651.625,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

647.014,22 EUR, čo predstavuje  99,29 % plnenie.  

 

A. Príjmy obce 

 

1. Bežné príjmy: 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

416.000,00 504.398,00 500.661,47 99,26% 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 504.398,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

500.661,47 EUR, čo predstavuje  99,26 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy: 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

308.631,00 322.091,00 319.794,55 99,29 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 280.568,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 280.567,12 EUR, čo predstavuje plnenie 

na 100,00 %. 

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 29.261,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 27.691,05 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 94,63 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 21.455,67 EUR, príjmy 

dane zo stavieb boli v sume 6.235,38 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z 

nehnuteľností v sume 814,71 EUR. 

 

Daň za psa : 513,00 eur. 

Obec k 31.12.2021 eviduje pohľadávky daň za psa v sume 9,00  EUR. 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 11.023,38 Eur. 

Obec eviduje neuhradené pohľadávky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 716,31 

EUR k 31.12.2021. 
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b) nedaňové príjmy:  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

30.350,00 29.405,00 28.216,93 89,16 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 14.883,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume14.205,49 EUR, čo je 

95,45 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky a iné poplatky: 

Z rozpočtovaných 14.472,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 14.011,53 EUR, čo je 

96,82 % plnenie.  

Významné príjmy: 

Správne poplatky: 1.502,30 Eur, 

Nájom hrobové miesto: 673,00 Eur, 

Za stravné vlastní a cudzí stravníci: 10.033,23 Eur, 

Z školy a školské zariadenia: 883,00 Eur. 

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

3.500,00 4.487,00 4.262,07 94,99 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 4.487,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 4.262,07 

EUR, čo predstavuje 94,99 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z refundácie.  

 

d) prijaté bežné granty a transfery: 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

73.519,00 148.415,00 148387,83 99,98 

 

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 148.415,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 

148.387,83 EUR, čo predstavuje 99,98% plnenie. 

 

Prijaté bežné granty a transfery: 

Poskytovateľ dotácie Suma 

v EUR 

Účel 

Ministerstvo vnútra SR 
Bratislava 

22.305,00 Celoplošné testovanie „Spoločná zodpovednosť“ Covid 19 

Krajský školský úrad 
Košice 

81.828,00 Školstvo 

Ministerstvo vnútra SR 
Bratislava 

85,92 CO 

ÚPSVaR Michalovce   4.758,00 PrProstriedky na podporu výchovy a k stravným návykom dieťaťa v súlade so zákonom č. 

544/2010 Z. z. o dotáciách  
Ministerstvo vnútra SR 
Bratislava 

5.000,00 Dobrovoľná požiarna ochrana 

Štatistický úrad SR 3.354,56 Sčítanie obyvateľov 
Ministerstvo životného 
prostredia SR  

86,73 Ochrana životného prostredia 

Ministerstvo vnútra SR 
Bratislava 

292,05 Registratúra 
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Ministerstvo vnútra SR 
Bratislava 

34,00 Register adries 

ÚPSVaR Michalovce 743,57 Dohoda 19/42/054/363 „Cesta na trh práce“ 

aktivita č. 3 podľa §54 ods.1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. O službách zamestnanosti a o zmene doplnení 

niektorých zákonov znení neskorších predpisov pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť 
Mesto Sobrance 29.900,00 Zmluva o partnerstve uzavretá podľa §269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení v 

nadväznosti na §3 ods.2 písm. c) zákona č. 292/2014Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Podpora kapacít regionálneho rozvoja v okrese Sobrance  
Spolu: 148.387,83  

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

 

2. Kapitálové príjmy:  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách0 

0 100.000,00 100.000,00 100,00% 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 100.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

100.000,00 EUR, čo predstavuje  100 % plnenie.  

 

 

Prijaté kapitálové granty a transfery: 

Z rozpočtovaných 100.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 100.000,00 EUR, čo 

predstavuje 100% plnenie. 

 

Prijaté kapitálové granty a transfery: 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
Pôdohospodárska platobná 

agentúra, Bratislava 
100.000,00 Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ Lekárovce 

financovaného v rámci Program rozvoja vidieka SR 

2014-2020. 

   

 

 

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 

0 47.227,00 46.352,75 98,14 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 47.227,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 

v sume 46.352,75  EUR, čo predstavuje  98,14 % plnenie.  

 

 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 174/2021 zo dňa 23.06.2021 bolo schválené použitie 

rezervného fondu v sume 16.309,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 16.308,74 EUR. V roku 

2021 boli použité:  na prestrešenie vstupov do budovy Materskej školy. 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 186/2021 zo dňa 22.09.2021 bolo schválené použitie 

rezervného fondu v sume 9.000,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 9.000,00 EUR. V roku 

2021 boli použité:  splatenie istiny komunálneho úveru Prima banky. 

 

V roku 2021 obec mala  nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2020 zo ŠR: 

a) vo výške 11.551,81 eur prijaté a použité v základnej škole, 

b) vo výške 1.254,00 eur prijaté a vrátené v roku 2021 za stravu, 

c) vo výške  138,69 eur prijaté a použité v roku 2021 na učebné pomôcky pre 5-ročné 
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deti v materskej škole, 

d) vo výške 2.624,00 eur prijaté a použité v roku 2021 na sčítanie obyvateľov, 

e) vo výške 3.329,28 eur prijaté a použité v roku 2021 na mzdy a odvody projekt „Pracuj 

zmeň svoj život“. 

V roku 2021 obec čerpala finančné prostriedky z minulých rokov: 

                     a)  z fondu opráv vo výške 2.146,23  eur. 

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021  
 

 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

416.000,00 651.625,00 593.728,68 91,12 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 651.625,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 

593.728,68 EUR, čo predstavuje  91,12 % čerpanie.  

 

A. Výdavky obce 

 

1. Bežné výdavky:  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

378.999,00 470.491,00 413.396,49 87,86 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 470.491,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 

413.396,49 EUR, čo predstavuje  87,86 % čerpanie.  

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 198.145,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 185.002,80 

EUR, čo je 93,37 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky – tarif. starostu obce  a  pracovníkov 

OcÚ, riaditeľa základnej školy a  učiteľky základnej školy, riaditeľky materskej školy, učiteľky a 

upratovačky materskej školy,  vedúcej školskej jedálne a kuchárky  školskej jedálne, vychovávateľky 

škd  a pracovníkov prijatých na projekty   „Pracuj v školskej jedálni“  „Efektívna verejná správa“ a 

koordinátorky. 

Významné položky mzdových prostriedkov za funkčnú oblasť : 

0111  (OcU)  Tarif. os. zákl. plat vo výške 74.762,37 Eur, 

09111(MŠ) Tarif. os. zákl. plat vo výške 31.812,81  Eur, 

09121 (ZŠ)Tarif. os. zákl. plat vo výške 31.519,61  Eur, 

 

 

621 Poistné do všeobecnej zdravotnej poisťovne: 

Z rozpočtovaných výdavkov 5.447,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 3.939,30 

EUR, čo je 72,32  % čerpanie. Patrí sem poistné do VŠZP pracovníkov OcÚ, materskej školy, 

základnej školy, poslancov obecného zastupiteľstva. 

Významné položky poistného do zdravotnej poisťovne VŠZP za funkčnú oblasť: 

0111(OcU) poistné do VŠZP vo 2.308,22 Eur. 
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623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovni  

Z rozpočtovaných výdavkov 16.363,00 EUR bolo skutočné čerpané k 31.12.2021 v sume  14.743,88  

EUR čo je 90,10% čerpanie. Patrí sem poistné do ostatných poisťovni starostu obce, pracovníkov 

OcÚ, materskej školy, základnej školy, pracovníkov prijatých na projekty „Efektívna verejná správa“,  

„Pracuj v školskej jedálni“,koordinátorky, poslancov obecného zastupiteľstva a dohody o vykonaní 

práce. 

Významné položky poistného do ostatných zdravotných poisťovní za funkčnú oblasť: 

0111 (OcÚ) poistné do ostatných zdravotných poisťovni vo výške 5.261,47 EUR. 

 

625  Poistné do sociálnej poisťovni  

Z rozpočtovaných výdavkov 50.474,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 46.077,94  

EUR čo je 91,29 % čerpanie. Patrí sem poistné do sociálnej poisťovni a to: nemocenské poistenie, 

starobné poistenie, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti, úrazové poistenie a poistenie do 

rezervného fondu  starostu obce, pracovníkov OcÚ, materskej školy, základnej školy, pracovníkov 

prijatých na projekty „Efektívna verejná správa“, „Pracuj v školskej jedálni“ a koordinátorky. 

poslancov obecného zastupiteľstva, školskej jedálne, škd a dohody o vykonaní práce. 

Významné položky poistného sociálnej poisťovni za funkčnú oblasť: 

0111 (OcU) poistné do sociálnej poisťovni vo výške 18.646,93 EUR, 

09121 (ZŠ) poistné do sociálnej poisťovni vo výške    7.735,85 EUR, 

09111 (MŠ) poistné do sociálnej poisťovni vo výške   7.915,97 EUR. 

   

Tovary a služby 

 

631 Cestovné náhrady 

Z rozpočtovaných 286,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 vo výške 19,66 EUR, čo je 6,87 

% čerpanie. Patria sem cestovné náhrady OcÚ. 

0111 (OcÚ) cestovné náhrady vo výške 7,66EUR, 

09111 (MŠ) cestovné náhrady vo výške 12,00 EUR. 

 

632 Energie, voda a komunikácie  

Z rozpočtovaných výdavkov 26.979,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 24.886,68 

EUR čo je 89,93  %  čerpanie. Táto položka predstavuje výdavky energie, vody a komunikácie v 

objektoch 5 bytovej jednotky, 8 bytovej jednotky, kultúrneho domu, požiarnej zbrojnice, verejné 

osvetlenie, domu smútku, základnej školy, materskej školy, dom č. 223 a objektoch na ihrisku. 

Významné položky energie, vody a komunikácie za funkčnú oblasť: 

0111 (OcÚ)  EUR Energie vo výške 3.110,00 EUR. 

0640 (verejné osvetlenie) Energie vo výške 3.017,37 EUR. 

09111 (materská škola) Energie vo výške 4.103,67 EUR, 

09121 (základná škola) Energie vo výške 5.781,00 EUR. 

 

 

 

633 Materiál 

Z rozpočtovaných 65.866,00 EUR bolo skutočné plnenie vo výške 50.372,76 EUR , čo je 76,48 % 

čerpanie. Patrí sem zakúpenie  potraviny- stravovanie v školskej jedálni a to pracovníkov základnej 

školy, materskej školy, školskej jedálne a deti v MŠ a ZŠ, špeciálny materiál pre dobrovoľnú požiarnu 

ochranu,  spotrebný materiál pre obecný úrad, telekomunikačnej techniky,  register adries, registratúru,  

základnú školu, materskú školu, školskú jedáleň,  reprezentačné pre OcÚ, materiál a prevádzkové 

stroje, interiérové vybavenie a výpočtová technika pre ZŠ a projekt „Efektívna verejná správa“, 

prístroje pre dobrovoľnú požiarnu ochranu, pracovné odevy, obuv pre pracovníčku zamestnanú na 

projekt   „Pracuj v školskej jedálni“, zamestnancov v ŠJ, MŠ, administratívnych pracovníkov na 

testovanie COVID 19,  palivo ako zdroj energie do kosačky, dezinfekčný materiál na testovanie Covid 

19. 
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Významné položky materiálu za funkčnú oblasť: 

0111 (ocú)  materiál vo výške 4.177,65 EUR, 

09121 (ZŠ) materiál vo výške 31.815,69 EUR, 

0220 (Civilná obrana) vybavenie vnútorných priestorov vo výške 3.904,00 

09602 (ŠJ) potraviny vo výške 8.800,64 EUR, 

0320 (Ochrana pred požiarmi) špeciálny materiál 2.919,00 EUR, 

0412 (projekt EVS) interiérové vybavenia vo výške 4.089,04 EUR. 

 

634 Dopravné  

Z rozpočtovaných 4.792,00 EUR bolo skutočné plnenie v sume 4.338,91 EUR, čo je 90,54 % plnenie. 

Do tejto položky sú zahrnuté paliva, maziva, oleje, servis, údržba, opravy,  vozidiel Citroen Jumper, 

hasičské vozidlá a traktor. 

Významné položky dopravného za funkčnú oblasť: 

0111 (OcÚ) paliva, maziva, oleje vo výške 978,18  EUR, 

0111 (OcU) servis, údržba motorových vozidiel  vo výške vo výške 1.349,24  EUR, 

 

635 Rutinná a štandardná údržba 

Z rozpočtovaných 31.801,00 bolo skutočné plnenie k 31.12.2021 vo výške 23.288,29  EUR čo je 73,23 

% plnenie. Do tejto položky patrí údržba prevádzkových strojov, prístrojov, budov a  objektov.  

Významné položky rutinná a štandardná údržba za funkčnú oblasť: 

0660 (8 bytová jednotka) budov, priestorov, objektov  vo výške 1.157,98 EUR, 

0620  (rozvoj obce) budov, priestorov, objektov vo výške 1.742,80 EUR   

 

636 Nájomné za nájom 

Z rozpočtovaných 646,00 EUR bolo skutočné plnenie k 31.12.2021 vo výške 428,76 EUR čo je 66,37 

% plnenie. Patrí sem prenájom telekomunikačnej linky v základnej škole a v kultúrnom dome a to 

spoločnosti Lekos. 

Významné položky nájomné za nájom za funkčnú oblasť: 

09121 (ZŠ) prevádzkových prístrojov, strojov vo výške 179,28 EUR. 

0820 (KD) prevádzkových prístrojov, strojov vo výške 179,28 EUR. 

 

637 SLUŽBY  

Z rozpočtovaných 64.315,00 EUR bolo skutočné plnenie k 31.12.2021 vo výške 55.290,44 EUR čo je 

85,97 % plnenie. Patria sem všeobecné služby: vypracovanie žiadostí k podaným projektom, 

vypracovanie auditu auditorovi, poplatky a odvody bankám, stravovanie, poistné budov, prídel do 

sociálneho fondu zamestnancov OcÚ, ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD a na projekt, školenia, semináre zamestnancov 

OcÚ,  odmeny na základe dohody o vykonaní práce, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 

– odmeny a príspevky poslancov a zástupcovi starostu, vývoz TKO,  vrátky poskytnutých dotácií. 

Významné položky služby za funkčnú oblasť: 

0111 (OcÚ)  služby vo výške 15.562,38 EUR, 

0112 poplatky a odvody vo výške 2.864,88 EUR, 

0510 (nakladanie s odpadmi)  služby vo výške 9.520,50 EUR, 

09121 (ZŠ)  služby vo výške 3.047,01 EUR. 

 

641 Bežné transfery 

Transfery v rámci verejnej správy 

Z rozpočtovaných výdavkov 217,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 86,73  EUR, čo 

predstavuje 81,18 % čerpanie. Patria sem transfery poskytnuté obciam. 

Významné položky transfery v rámci verejnej správy za funkčnú oblasť: 

0111 (OcU)  obci na úhradu preneseného výkonu vo výške 86,73 EUR. 

 

 

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO 
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Z rozpočtovaných výdavkov  1.835,00 EUR bolo skutočné plnenie vo výške 1.824,89 EUR, čo je 

99,45 % plnenie. Patria sem členské príspevky RVC, ZMOS, Uh Olšava, MAS a nemocenské dávky. 

Významné položky výkonné a zákonodarné orgány za funkčnú oblasť: 

(0111) na členské príspevky vo výške 1.222,46 EUR, 

 

651 Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov 3.325,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 3.095,45 

EUR, čo predstavuje  93,10 % čerpanie.  

Patrí sem: 

 -splácanie úrokov Komunálneho univerzálneho úveru Prima banky vo výške 1.220,90 EUR, 

-splácanie úrokov ŠFRB vo výške 1.874,55 EUR. 

 

2. Kapitálové výdavky: 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

5.182,00 28.568,00 28.566,97 100 

 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 28.568,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 28.566,97 EUR, čo predstavuje  100,00 % čerpanie.  

 

713 Prevádzk. strojov, prístrojov, zariadení 

Z rozpočtovaných 2.412,00 EUR bolo skutočné plnenie vo výške 2.412,00 Eur čo predstavuje 100 % 

čerpanie. 

(0620) Rozvoj obcí 2.412,00 EUR – mulčovač. 

 

716 Prípravná a projektová dokumentácia 

Z rozpočtovaných 4.310,00 EUR bolo skutočné plnenie vo výške 4.310,00 Eur čo predstavuje  

100 % čerpanie. 

(0820) Kultúrne služby  4.310,00 EUR – projekt „Zvýšenie energetickej účinnosti KD“. 

 

717 Realizácia nových stavieb 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 28.568,00 Eur bolo skutočné plnenie k 31.12.2021  

28.566,97 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. 

(0810) Rekreačné a športové služby 5.181,93 EUR – posledná splátka multifunkčného ihriska, 

(09111) Predprimárne vzdelávanie 16.308,74 EUR -  na prestrešenie vstupov do budovy MŠ.  

(0520) Nakladanie s odpadovými vodami 354,30 EUR – zmluva o spolupráci „ČOV-Záhor-Pinkovce-

Lekárovce“ 16,2 % podiel za poplatok za  pripojenie do elektrickej siete prostredníctvom VSD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:   
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3. Výdavkové finančné operácie: 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné čerpanie 

finanč. výdavkov 

% čerpania fin.výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

31.819,00 152.566,00 151.765,21 99,48 

 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 152.566,00 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2021 v sume 151.765,21 EUR, čo predstavuje  99,48 % čerpanie.  

 

(0170)  splácanie istín 21.666,71 EUR. 

             -    splácanie istiny Komunálneho univerzálneho úveru Prima banky vo výške 12.000,00 EUR,      

             -    splácanie istiny ŠFRB vo výške 9.765,21EUR, 

             -    splácanie istiny municipálneho úveru vo výške 130.000,00 EUR. 

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

  

Bežné  príjmy spolu 500.661,47 

z toho : bežné príjmy obce  500.661,47 

             bežné príjmy RO 0 

Bežné výdavky spolu 413.396,49 

z toho : bežné výdavky  obce  413.396,49 

             bežné výdavky  RO 0 

Bežný rozpočet +87.264,98 

Kapitálové  príjmy spolu 100.000 

z toho : kapitálové  príjmy obce  100.000 

             kapitálové  príjmy RO 0  

Kapitálové  výdavky spolu 28.566,97  

z toho : kapitálové  výdavky  obce                                                          28.566,97  

             kapitálové  výdavky  RO 0  

Kapitálový rozpočet  +71.433,03  

Prebytok +/schodok  - bežného a kapitálového rozpočtu +158.698,01  

Vylúčenie z prebytku -36.384,58  

Upravený prebytok +/schodok  -bežného a kapitálového rozpočtu                                         +122.313,43  

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov                                                         46.352,75  

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov                                                     151.765,21  

Rozdiel finančných operácií                                         -105.412,46  
PRÍJMY SPOLU   647.014,22  

VÝDAVKY SPOLU 593.728,67  

Hospodárenie obce  53.285,55  
Vylúčenie z prebytku                                         -  36.384,58  

Upravené hospodárenie obce 16.900,97  

      
 

   Konečný stav v pokladni k 31.12.2021 bol  690,87 €. Stav finančných prostriedkov na bankových 
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účtoch celkom okrem účtu sociálneho a rezervného fondu, depozitného účtu, ŠJ, vkladu za nájomné 

byty a nevyčerpaných finančných prostriedkov z dotačných účtov, účtu ZŠ a účtu fondu opráv  činil 

výšku  16.210,10 €. 

 

Rozpis konečných zostatkov na bankových účtoch k 31.12.2021, ktoré vstupujú do výsledku 

hospodárenia: 

 

22101 bankový účet – bežný Prima banka   - vlastné                                      12.164,48 € 

22102 bankový účet SLSP – vlastné                                                                     459,96 € 

22103 bankový účet – bežný VÚB – vlastné                                                     2.662,18 € 

22109 bankový účet – dotačný Prima z toho vlastné projekt EVS                        648,01 € 

 

221199 bankový účet revitalizácia vlastné                                                             275,47 € 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------                   

Spolu:                                                                                                                 16.210,10 € 

 

 

Celkový stav na všetkých bankových účtoch k 31.12.2021 činil výšku  129.304,31 € 

 

Komentár k výsledku hospodárenia: 

 
Prebytok rozpočtu v sume 158.698,01 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  36.384,58 EUR  navrhujeme použiť na:   

      a)   tvorbu rezervného fondu                                         16.900,97 EUR  

      b)   na vysporiadanie zostatku finančných operácií   105.412,46 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 :  

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

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  15.771,58  EUR, a to na :  

-     prenesený výkon v oblasti školstva v sume 12.585,71 EUR, 

-      prenesený výkon v oblasti MŠ na 5-ročné deti v sume 126,77 EUR, 

-      prenesený výkon v oblasti projekt Múdre hranie v sume 500,00 EUR, 

     -     stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 2.559,10 EUR 

 

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

predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume: 17.439,29 EUR - projekt „Efektívna verejná správa“. 

e)   nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods.3 

zákona č.443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z. n. p. v sume  

2.441,93 EUR. 

f)   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 731,78 EUR. 

 

       

 

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

16.900,97 EUR.  
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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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021      44.325,94       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok 2020 

   30.157,85     

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č. 174/2021 zo dňa 23.06.2021  prestrešenie    

vstupov do budovy Materskej školy.    
- uznesenie č. 186/2021 zo dňa 22.09.2021 splatenie 

Komunálneho úveru Prima banky 

16.308,74 

 

 

  9.000,00 

KZ k 31.12.2021       49.175,05       

 

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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021 1.243,12 

Prírastky - povinný prídel -      1,05  %                                    1.868,30                 

Úbytky   -  závodné stravovanie                       1.040,27   

KZ k 31.12.2021 2.071,15 

 

Fond prevádzky, údržby a opráv  

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. 

v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade 

s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv. 

              

Fond prevádzky, údržby a opráv Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021      16.663,66       

Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške  

0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu   

2.441,93 

Úbytky   - použitie fondu : 
- na maľbu bytu, demontáž a montáž podlahy 8BJ 

- výmena plynového sporáku byt 8BJ 

- výmena elektro zámku 8BJ 

- oprava plynového kotla byt 8BJ 

- výmena termostatu  

       

1.196,58 

510,44 

150,00 

253,40 

35,81 

KZ k 31.12.2021 16.959,36       

 

 

 

 

 

 



 

                                                                    14 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2021  v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR 

Majetok spolu 2.458.725,99 2.446.560,38 
Neobežný majetok spolu 2.332.872,04 2.309.142,61 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 
Dlhodobý hmotný majetok 2.113.386,57 2.089.657,14 
Dlhodobý finančný majetok 219.485,47 219.485,47 
Obežný majetok spolu 123.109,89 134.733,06 
z toho :   
Zásoby 1.224,35 1.797,08 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 
Dlhodobé pohľadávky 0 0 
Krátkodobé pohľadávky  3.766,74 2.685,10 
Finančné účty  118.118,80 130.250,88 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 
Časové rozlíšenie  2.744,06 2.684,71 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2021 v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 2.458.725,99 2.446.560,38 
Vlastné imanie  1.110.716,03 1.139.472,57 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0 0 
Fondy 0 0 
Výsledok hospodárenia  1.110.716,03 1.139.472,57 
Záväzky 403.392,16 289.711,34 
z toho :   
Rezervy  600 14.582 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 18.897,78 

 

31.411,70 

Dlhodobé záväzky 180.127,84 170.993,42 
Krátkodobé záväzky 43.698,88 54.656,56 
Bankové úvery a výpomoci 160.067,66 18.067,66 
Časové rozlíšenie 944.617,80 1.017.376,47 
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021 

 

Stav celkových záväzkov vrátane úverov: 

Druh záväzku Záväzky celkom 

k 31.12.2021 v EUR 

z toho v  lehote 

splatnosti  

z toho po lehote splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

-      dodávateľom 9.033,54 9.033,54 0 
-      zamestnancom 11.430,05 11.430,05 0 
-      záväzky voči združeniu 9.473,69 9.473,69 0 
-      poisťovniam  7.388,29 7.388,29 0 
-     daňovému úradu 1.675,76 1.675,76 0 
-     štátnemu rozpočtu 31.411,70 31.411,70 0 
-     sociálnemu fondu 1.974,48 1.974,48 0 
-     ostatné záväzky 300,71 300,71 0 
-     iné záväzky 4.787,73 4.787,73 0 
-     ostatné rezervy 14.582 14.582 0 
-     ostatné dlhodobé záväzky - ŠFRB 179.585,73 179.585,73 0 
-     voči bankám 18.067,66 18.067,66 0 

Záväzky spolu k 31.12.2021 289.711,34 289.711,34 0 
 

 

 

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2021  
 

 

 
Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutéh

o úveru 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2021 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2021 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2021 

Rok 

splatnosti 
 

Komunálny 

univerzálny 

úver 

Zriadenie 

Domova 

dôchodcov a na 

rekonštrukciu 5 

BJ.  

142.734,00 12.000,00 691,46 18.067,66 r. 2023 

ŠFRB Výstavba 8BJ 289.384,58 9.765,21 1.874,55 179.585,73 r.2030 

 

Obec uzatvorila v roku 2021 Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej bytovky. Úver je dlhodobý s dobou 

splatnosti do r. 2041, 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 dlhu obce podľa § 17 ods.6 písm. a): 

Text Suma v EUR 
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020: 444.480,68 

- skutočné bežné príjmy obce  444.480,68 
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- skutočné bežné príjmy RO  0 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020 444.480,68 
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021: 197.653,39 

- zostatok istiny z bankových úverov 18.067,66 

- zostatok istiny z pôžičiek 0 

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 0 

- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov 0 

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB  179.585,73 

- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 0 

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu 0 

- zostatok istiny z pôžičky z Audiovizuálneho fondu 0 

- zostatok istiny z pôžičky z Fondu na podporu umenia 0 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021 197.653,39 
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB  44.896,43 

- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 0 

- z úveru z Environmentálneho fondu 0 

- z pôžičky z Audiovizuálneho fondu 0 

- z pôžičky z Fondu na podporu umenia 0 

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 44.896,43 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021 152.756,96 

 

 
Zostatok istiny k 31.12.2021 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2020 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

152.756,96 444.480,68 34,37% 

 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  

 

b) Výpočet dlhovej služby obce podľa § 17 ods.6 písm. b) : 

Text Suma v EUR 
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020: 444.480,68 

- skutočné bežné príjmy obce  444.480,68 

- skutočné bežné príjmy RO  0 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020 444.480,68 
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:  

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 84.695,05 

- dotácie zo ŠR 24.065,46 

 

- dotácie z MF SR  0 

- príjmy z náhradnej výsadby drevín 0 

- účelovo určené peňažné dary  0 

- dotácie zo zahraničia 0 

- dotácie z Eurofondov  0 

- príjmy podľa osobitných predpisov  0 

Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné 

príjmy k 31.12.2020  
108.760,51 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020 335.720,17 
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821004 (bankový úver krátkodobý - splátka istiny) 0 

- 821005 (bankový úver dlhodobý - splátka istiny) 12.000,00 

- 821007 (úver zo ŠFRB - splátka istiny) 9.765,21 

- 821009 (dodávateľský úver - splátka istiny) 0 
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-   

- 651002 (bankový úver - splátka úrokov) 691,46 

- 651003 (úver zo ŠFRB a ostatné subjekty VS - splátka úrokov) 529,44 

- 651004 (dodávateľský úver a ostatní veritelia - splátka úrokov) 1.874,55 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021 24.860,66 

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2021 

Skutočné upravené bežné príjmy 

k 31.12.2020 

§ 17 ods.6 písm. b) 

24.860,66 335.720,17 7,40% 

 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  

 

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií 
 

      Obec nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie. 

 

 

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 neposkytla žiadne dotácie.  

 
Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie  

- bežné výdavky na ..... 

- kapitálové výdavky na  .... 

 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 
- 0 0 0 

 

 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
          Obec v roku 2021 nevyvíjala žiadnu podnikateľskú činnosť.  
 

 

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. 

 

f) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 
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- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 

 
Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

- 0 0 0 

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 

 
 

Rozpočtová organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

- 0 0 0 

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám: 

 

- prostriedky zriaďovateľa  

 
 

Príspevková organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

- 0 0 0 

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 

 
 

Príspevková organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

- 0 0 0 

 

- prostriedky vlastné 

 
 

Príspevková organizácia 

 

Vlastné finančné 

prostriedky 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

- 0 0 0 

 

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 

 
 

Právnická osoba 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

- 0 0 0 

 

g) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

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 - 
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Ministerstvo 
vnútra SR 
Bratislava 

Celoplošné testovanie „Spoločná 

zodpovednosť“ Covid 19 – bežné výdavky 

22.305,00 22.305,00 0 

Krajský 
školský úrad 
Košice 

Školstvo – bežné výdavky 81.828,00 68.615,52 13.212,48 

Ministerstvo 
vnútra SR 
Bratislava 

CO – bežné výdavky 85,92 85,92 0 

ÚPSVaR 
Michalovce 

Prostriedky na podporu výchovy a k stravným 

návykom dieťaťa v súlade so zákonom č. 544/2010 

Z. z. o dotáciách – bežné výdavky 

  4.758,00 2.198,9 2.559,10 

Ministerstvo 
vnútra SR 
Bratislava 

Dobrovoľná požiarna ochrana – bežné výdavky 5.000,00 5.000,00 0 

Štatistický 

úrad SR 

Sčítanie obyvateľov – bežné výdavky 3.354,56 3.354,56 0 

Ministerstvo 
životného SR  

Ochrana životného prostredia – bežné výdavky 86,73 86,73 0 

Ministerstvo 
vnútra SR 
Bratislava 

Registratúra – bežné výdavky 292,05 292,05 0 

Ministerstvo 
vnútra SR 
Bratislava 

Register adries – bežné výdavky 34 34 0 

ÚPSVaR 
Michalovce 

Dohoda 19/42/054/363 „Cesta na trh práce“ 

aktivita č. 3 podľa §54 ods.1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. O 

službách zamestnanosti a o zmene doplnení niektorých zákonov 

znení neskorších predpisov pre subjekty nevykonávajúce 

hospodársku činnosť – bežné výdavky 

743,57 743,57 0 

Mesto 
Sobrance 

Zmluva o partnerstve uzavretá podľa §269 ods.2 zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodný zákonník v platnom znení v nadväznosti na §3 ods.2 

písm. c) zákona č. 292/2014Z.z. o príspevku poskytovanom z 

európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Podpora 

kapacít regionálneho rozvoja v okrese Sobrance  - bežné výdavky 

29.900,00 12.460,71 17.439,29 

Spolu bežné 
výdavky: 

 148.387,83 115.176,96 33.210,87 

 

h) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

i) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 
 

Obec  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

- 0 0 0 

    

 

 
 

Obec  

Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

- 0 0 0 

 

j) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 
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VÚC  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

- 0 0 0 

 
 

VÚC  

Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

- 0 0 0 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
 

Obec v zmysle zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami č. 1/2018 schválených OZ uznesením 

č. 13/2018 zo dňa 26.02.2018, zostavuje viacročný rozpočet bez programovej štruktúry. Z uvedeného 

dôvodu návrh záverečného účtu neobsahuje hodnotenie plnenia programov rozpočtu a ani hodnotiacu 

správu plnenia programového rozpočtu. 

 

 

13. Návrh uznesenia: 

 

NÁVRH    PRE  OZ :   

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce  k návrhu Záverečnému 

účtu za rok 2021. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2021 bez 

výhrad. 

 


