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za rok 2021 

 

 

 

 
Predkladá :   Bc. Darina Petrincová 

Spracoval:    Ing. Miroslava Sabolová 

 

V Stožku, dňa 02.05.2022 

 

 

Návrh záverečného účtu: 

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 02.05.2022 

- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 02.05.2022 

- zverejnený na webovom sídle obce dňa 02.05.2022 

 

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Stožku, dňa 24.06.2022, uznesením č. 208/22. 

 

 

Záverečný účet:  

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 27.06.2022 

- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce 27.06.2022 

- zverejnený na webovom sídle obce dňa 27.06.2022 
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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 15.12.2020,  uznesením č. 128/20. 

Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  schválená dňa 23.06.2021, rozpočtovým opatrením č. 1/2021 

- druhá zmena schválená dňa 22.09.2021, uznesením č.153/21 

- tretia zmena  schválená dňa 15.12.2021, uznesením č. 165/21 

 

 

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 857 566 1 014 149 1 124 149,92 111 

z toho :     

Bežné príjmy 830 566 974 650 1 011 596,02 104 

Kapitálové príjmy 0 1 198 2 628,06 219 

Finančné príjmy 12 500 23 801 39 422,19 166 
Príjmy RO s právnou  

subjektivitou 
14 500 14 500 70 503,65 486 

Výdavky celkom 857 566 1 014 149 1 031 482,38 102 

z toho :     

Bežné výdavky 496 006 589 485 577 961,85 98 

Kapitálové výdavky 27 034 90 138 91 954,40 102 

Finančné výdavky 146 526 146 526 153 008,06 104 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
188 000 188 000 208 558,07 111 

Rozpočtové 

hospodárenie obce 

0 0 92 667,54  
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021  
 

Poznámka: Rozbor plnenia príjmov sa vykoná v takej štruktúre v akej bol rozpočet schválený obecným 

zastupiteľstvom (napr. ak bol rozpočet schválený na kategórie, rozbor plnenia príjmov sa vykoná na 

kategórie ...)  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

857 566 1 014 149 1 124 149,92 111 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 014 149 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

1 124 149,92 EUR, čo predstavuje  111 % plnenie.  

 

A. Príjmy obce 

 

1. Bežné príjmy: 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

830 566 974 650 1 011 596,02 104 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 974 650 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

1 011 596,02 EUR, čo predstavuje  104 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy: 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

570 203 645 632 647 649,62 100 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 545 429 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2021 

poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 547 669,14 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,4 %. 

V roku 2021 výška výnosu dane z príjmov bola zvýšená o 9 % čo predstavuje sumu 46 637,24 EUR.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 62 343 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 59 295,10 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 95 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 9 734,60 EUR, príjmy dane 

zo stavieb boli v sume 49 468,42 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 92,08 EUR. Za rozpočtový 

rok bolo zinkasovaných  58 703,04 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 592,06 EUR. K 31.12.2021 

obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume  508,95 EUR. 

 

Daň za psa  836,50 EUR 

Poplatok za ubytovanie 7,50 EUR 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 25 412,02 EUR, k 31.12.2021 obec 

eviduje pohľadávky za komunálny odpad 1 275,84 EUR. 

Poplatok z úhrad za dobývací priestor 509,86 EUR 

Poplatok za rozvoj 13 919,50 EUR 
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b) nedaňové príjmy:  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

251 183 259 916 289 603,82 111 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 159 337 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 187 293,41 EUR, čo je 117 

% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 668,21 EUR za 

pozemky v Urbári, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 186 125,20  EUR, z toho 

prenájom bytov 185 301,70 EUR, prenájom ost. priestorov  823,50 EUR, prenájom ŠOA – 

podnikateľská činnosť 500 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 98 336 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 102 310,41 EUR, čo je 104 

% plnenie, z toho hlavne: 

Správne poplatky, overovanie – 1 430,96 EUR 

Správne popl.- Stavebný úrad, – 3 885,00 EUR 

Vodné – 14 913,90 EUR 

Stočné – 9 623,70  EUR 

Poplatky za opatrovateľskú službu – 3 525,20 EUR 

Donáška stravy - 74  EUR 

Hlásenie v miestnom rozhlase a kopírovanie – 99,04 EUR 

Popl. za hrobové miesta – 151,80 EUR 

Známky za psa – 14,63 EUR 

Školné MŠ – 2 853,57 EUR 

Ostatné príjmy za posk. služieb – 5 537,04 EUR 

Tržby ŠOA – podnikateľská činnosť – 42 314,79 EUR 

Lanový park – tržby- podnikateľská činnosť – 11 253,00 EUR 

Réžia ŠJ – popl. stravníkov – 797,74 EUR 

Stravné ŠJ – popl. stravníkov a detí MŠ – 5 836,04 EUR 

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

0 2 233 3 773,60 169 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2 233 EUR, bol skutočný príjem vo výške 3 773,60 

EUR, čo predstavuje 169 % plnenie.  

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

 

d) prijaté bežné granty a transfery: 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

9 180 69 102 70 568,98 102 

 

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 69 102 EUR bol skutočný príjem vo výške 70 568,98 

EUR, čo predstavuje 102 % plnenie. 
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Prijaté bežné granty a transfery: 

 
Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel Poznámka 

Úrad PSVaR 3 427,20 Dotácia na stravu Pre deti MŠ – ŠJ 

Ministerstvo vnútra SR 4 266,00 Dotácia pre školstvo Na výchovno-vzdelávací 

proces- pre predškolákov 

Ministerstvo vnútra SR 500,00 Dotácia pre školstvo Na výchovno-vzdelávací 

proces- rozvojový projekt 

Múdre hranie 

IA MPSVaR  10 146,00 Dotácia opatrovateľská 

služba  

Refundácia miezd 

opatrovateľká, „Podpora 

opatrovateľskej služby“ 

BBSK 1 021,00 Transfer VUC Na solárne svietidlá pri 

bytovkách 360-369 

Dobrovoľná požiarna 

ochrana SR 

1 400,00 Dotácia pre Dobr. has. 

zbor  

Na materiál a ochranné 

obleky - hasiči 

Úrad PSVaR 8 204,65 Dotácia „Praxou k 

zamestnaniu 

Refundácia miezd učiteľka 

MŠ 

Štatistický úrad SR 3 537,25 Dotácia – Sčítanie 

domov a obyvateľov 

2021 

Nákup PC a notebooku, 

odmeny zamestnancov – 

sčítanie obyvateľov 

Ministerstvo vnútra SR 397,54 Dotácia – prenesený 

výkon štátnej správy  

Register obyvateľov 

a register adries 

Ministerstvo dopravy 

a výstavby SR 

1 416,67 Dotácia – prenesený 

výkon štátnej správy na 

úseku stavebného 

poriadku a dopravy  

Mzdy – stavebný úrad  

Ministerstvo vnútra SR 103,69 Dotácia – prenesený 

výkon štátnej správy na 

úseku starostlivosti 

o životné prostredie 

Mzdy – stavebný úrad 

Sponzorské – ostatní 

(Slovnaft, PPS group, 

Willing, Toms SK, M. 

Machala, Slávia 

Production, JL trans, 

Kovomp, Remonta, 

A.M.F. stav 

6 518,98 Granty a dary pre obec  Na akcie obce 

(Rozprávkový les) 

 

 

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

COVID - 19: 

 
Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel Poznámka 

Ministerstvo vnútra SR 28 615,00 Dotácia na plošné 

testovanie 

 

Ministerstvo vnútra SR 175,00 Dotácia na ochranné 

pomôcky pre Materskú 

školu 

 

Ministerstvo vnútra SR 840,00 Dotácia na špecifiká, 

ochranné pomôcky pre 

Materskú školu a ZUŠ 
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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 zmenách 

0 1 198 2 628,06 219 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 198 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

2 628,06 EUR, čo predstavuje  219 % plnenie.  

 

Príjem z predaja kapitálových aktív: 

Z rozpočtovaných 1 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 000 EUR, čo je 100 % 

plnenie.  

Príjem z predaja vo výške 1 000   EUR bol z predaja dlhodobého hmotného majetku – rotačnej kosy. 

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív: 

Z rozpočtovaných  198 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1628,06 EUR, predaj 

pozemkov s osobitným zreteľom, schválených Obecným zastupiteľstvom. 

 

Prijaté kapitálové granty a transfery: 

Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0  EUR. 

 

3. Príjmové finančné operácie:  
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné plnenie  

finančných príjmov 

% plnenia fin. príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

12 500 23 801 39 422,19 165 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 23 801 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 

v sume 39 422,19 EUR, čo predstavuje  165 % plnenie.  

 

V r- 2021 boli použité: 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 2 965,60  EUR 

- nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 17 252,10  EUR 

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 1 262,35  EUR 

- nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov v sume 8 334,00  EUR (Detské ihrisko 

dotácia Slovnaft  

- nevyčerpané prostriedky z finančných zábezpek z predchádzajúcich rokov, vrátené v r. 2021 

v sume 4 616,14 EUR 

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

Prijaté finančné zábezpeky za byty v r. 2021 v sume 4 992 EUR.   

 

B. Príjmy rozpočtových organizácií 

 

Bežné príjmy:  
Rozpočtová organizácia Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

k rozpočtu po zmenách 

Základná umelecká škola 14 500 14 500 70 503,65 486 

 

Z rozpočtovaných bežných  príjmov 14 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 70 503,65 

EUR, čo predstavuje  486 % plnenie.  
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Kapitálové príjmy: 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0 EUR.  

 

Príjmové finančné operácie:  
Rozpočtová organizácia Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné plnenie  

finančných príjmov 

% plnenia fin. príjmov 

 k rozpočtu po 

zmenách 

Základná umelecká škola 0 0 0 0 

 

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021  
 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

857 566 1 014 149 1 031 482,38 102 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 014 149 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 

1 031 482,38 EUR, čo predstavuje  102 % čerpanie.  

 

A. Výdavky obce 

 

1. Bežné výdavky:  

 
 

Funkčná klasifikácia 

Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

01.1.1 150 534 156 021 134 403,65 86 

01.1.2 6 979 7 194 6 440,84 90 

03.2.0 2 400 3 811 4 403,23 116 

04.1.1 48 636 53 616 51 715,23 96 

04.4.3 9 385 9 385 9 992,49 106 

04.5.1 10 000 25 365 25 364,51 100 

05.1.0 27 050 29 567 29 138,67 99 

05.2.0 29 248 31 071 29 853,09 96 

06.1.0 37 500 37 500 40 800,59 109 

06.3.0 14 652 15 328 15 155,55 99 

06.4.0 9 445 7 666 5 898,07 77 

07.4.0 0 29 966 29 030,00 97 

08.1.0 16 000 15 546 16 422,36 106 

08.2.0 17 600 15 654 17 279,78 110 

08.4.0 3 870 3 870 3 809,13 98 

09.1.1.1 81 020 98 277 101 034,04 103 

09.5.0 800 800 0 0 

09.6.0.1 25 127 29 272 23 588,78 81 

10.2.0 5 110 18 257 31 793,16 174 

10.4.0 650 650 1 170 180 

10.7.0 0 669 668,68 100 

Spolu 496 006 589 485 577 961,85 98 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 589 485 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 

577 961,85 EUR, čo predstavuje  98 % čerpanie.  
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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 191 344 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 194 597,79 

EUR, čo je 102 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, materskej školy 

a školskej jedálne, stavebného úradu, opatrovateľskej služby, pracovníkov podnikateľskej činnosti 

s výnimkou právnych subjektov. 

 

b) Poistné a príspevok do poisťovní: 

Z rozpočtovaných výdavkov 67 349 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 70 120,76 EUR, 

čo je 104 % čerpanie.  

 

c) Tovary a služby: 

Z rozpočtovaných výdavkov 290 728  EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 277 681,93 

EUR, čo je 96 % 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. 

 

Bežné transfery  
Z rozpočtovaných výdavkov 14 144 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 11 970,39 EUR, 

čo predstavuje 85 % čerpanie. Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2021 

ovplyvnená šírením ochorenia COVID - 19. Dotácie boli krátené. Sú to bežné transfery pre OŠK, 

Farský úrad – cirkev, členské príspevky. 

 

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

výpomocami: 

Z rozpočtovaných výdavkov 25 920 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 23 590,98 EUR, 

čo predstavuje 91 % čerpanie. Splátky úverov ŠFRB a úveru Rekonštrukcia MŠ. 

 

 

 

2. Kapitálové výdavky: 

 
 

Funkčná klasifikácia 

Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

01.1.1 14 734 29 221 30 754,35 105 

04.1.1 0 3 482 3 642,73 105 

04.5.1 5 300 5 300 5 423,23 102 

05.2.0 0 792 792 100 

06.4.0 0 20 386 20 385,74 100 

08.1.0 0 21 789 21 788,35 100 

08.2.0 7 000 0 0 0 

09.1.1.1 0 8 334 8 334 100 

09.6.0.1 0 834 834 100 

Spolu 27 034 90 138 91 954,40 102 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 90 138 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 

91 954,40 EUR, čo predstavuje  102 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  
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Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:  

 

a) Nákup pozemkov – vysporiadanie vlastníctva pod budovou OcU - 5 669,97 EUR 

b) Interiérové vybavenie – nábytok kanc. OcU – 1 230 EUR 

c) Vianočné osvetlenie – 889,20 EUR 

d) Kosačka – 3 799,90 EUR 

e) Kávovar – prevádzka ŠOA – 1 349 EUR 

f) Prenos údajov ČOV – 792 EUR 

g) Detské ihrisko v Materskej škole – 8 334 EUR  

h) Univerzálny robot Školská jedáleň – 834 EUR  

i) Projektové dokumentácie – rôzne projekty – 5 496 EUR 

j) Zámková dlažba za OcÚ, pri ŠOA, plechové garáže OcÚ, ŠOA  – 10 865,53 EUR 

k) Rozšírenie verejného osvetlenia – 12 584,14 EUR 

l) Solárne osvetlenie pri bytovkách – 11 713,74 EUR 

m) Plastová dlažba – zatrávňovače detské ihrisko – 1 185,34 EUR 

n) Priepust u Šakových – 5 423,23 EUR 

o) Rekonštrukcia multifunkčného ihriska ŠOA – 21 788,35 EUR 

 

 

 

 

3. Výdavkové finančné operácie: 

 
 

Funkčná klasifikácia 

Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné čerpanie 

finanč. výdavkov 

% čerpania fin.výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

06.1.0 121 878 121 878 128 360,06 105 

09.1.1.1 24 648 24 648 24 648 100 

Spolu 146 526 146 526 153 008,06 104 

 

 

 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 146 526 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2021 v sume 153 008,06 EUR, čo predstavuje  104 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 146 526 EUR, na splácanie istiny z prijatých 

úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 123 743,92 EUR – úver ŠFRB, 24 648 EUR – 

úver rekonštrukcia materskej školy,  4 616,14 EUR – vrátené finančné zábezpeky nájomné byty. 

 

 

B.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou 

 

Bežné výdavky:  
Rozpočtová organizácia Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

k rozpočtu po zmenách 

Základná umelecká škola 188 000 188 000 208 558,07 111 

 

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 188 000 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 

208 558,07 EUR, čo predstavuje  111 % čerpanie.  
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Kapitálové výdavky: 
Rozpočtová organizácia Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

k rozpočtu po zmenách 

Základná umelecká škola 0 0 0 0 

 

 

Výdavkové finančné operácie:  
Rozpočtová organizácia Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné plnenie  

finančných príjmov 

% plnenia fin. príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

Základná umelecká škola 0 0 0 0 

 

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 1 082 099,67 

z toho : bežné príjmy obce  1 011 596,02 

             bežné príjmy RO 70 503,65 

Bežné výdavky spolu 786 519,92 

z toho : bežné výdavky  obce  577 961,85 

             bežné výdavky  RO 208 558,07 

Bežný rozpočet 295 579,75 

Kapitálové  príjmy spolu 2 628,06 

z toho : kapitálové  príjmy obce  2 628,06 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 91 954,40 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  91 954,40 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -89 326,34 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 206 253,41 

Vylúčenie z prebytku HČ 0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 0,00 
 

Príjmové finančné operácie  

- finančné zábezpeky na nájomné - bytovky ŠFRB 

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 

                                                                          

                                                                         39 422,19 

-9 608,14 

29 814,05 

 

Výdavkové finančné operácie  

- finančné zábezpeky na nájomné - bytovky ŠFRB 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 

 

                                                                                  

                                                                       153 008,06 

                                                                          -4 616,14 

                                                                       148 391,92 

Rozdiel finančných operácií -118 577,87 
PRÍJMY SPOLU   1 114 541,78 

VÝDAVKY SPOLU 1 026 866,24 

Rozpočtové hospodárenie obce  87 675,54 

Vylúčenie z prebytku  HČ 46 821,10 
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Upravené rozpočtové hospodárenie obce 40 854,44 

 

Prebytok rozpočtu v sume 206 253,41 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 46 821,10 EUR  navrhujeme použiť na:   

- tvorbu rezervného fondu    40 854,44 EUR  

- na vysporiadanie zostatku finančných operácií   118 577,87 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  2 382,90 EUR, a to na :  

- prenesený výkon v oblasti školstva, dotácia na špecifiká ochranné pomôcky COVID -19 

v sume  600 EUR 

- stravné, dotácia na stravu  pre deti MŠ v sume 1 282,90 EUR 

- dotácia na školstvo rozvojový projekt Múdre hranie 2  v sume 500 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 1 699,50 EUR,  

c) 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 

28 819,20 EUR, 

d) nevyčerpané prostriedky z miestneho poplatku za rozvoj podľa zákona č.447/2015 Z. z. 

o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 13 919,50 

EUR, 

 

 

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

40 854,44 EUR.  

 

 

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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021  16 344,02       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

22 676,72      

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........       

- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........   

0       

KZ k 31.12.2021 39 020,74       
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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 1 496,66   

Prírastky - povinný prídel -   1,05     %                    1 525,82                                     

Úbytky   - stravovanie                     655,00   

               - ostatné úbytky  -regenerácia PS                                              2 039,00    

KZ k 31.12.2021 328,48 

 

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  68 749,36             

Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške  

0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu   

28 819,20      

Úbytky   - použitie fondu : 

- na opravu a údržbu bytov: 

- 360 

- 361 

- 362 

- 363 

- 364 

- 365 

- 366 

- 367 

- 368 

- 369 

- 370 

- 371 

- 372 

- Spolu 

 

 

 

951,41 

794,25 

1666,63 

2010,43 

2593,42 

800,76 

168,00 

684,11 

500,03 

562,14 

593,00 

864,00 

5063,92  

17 252,10      

KZ k 31.12.2021 80 316,46       

 

 

5. 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 6 762 411,14 6 513  486,17 

Neobežný majetok spolu 6 425 026,90 6 113 814,41 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 21 971,12 19 756,88 
Dlhodobý hmotný majetok 6 270 319,78 5 961 321,53 
Dlhodobý finančný majetok 132 736,00 132 736,00 

Obežný majetok spolu 336 371,05 398 361,99 
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z toho :   
Zásoby 3 963,56 2 147,53 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 4,32 254,93 
Dlhodobé pohľadávky 1 455,00 125,00 
Krátkodobé pohľadávky  19 462,57 28 886,44 
Finančné účty  311 485,60 366 948,09 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie  1 013,19 1 309,77 

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 6 762 411,14 6 513 486,17 

Vlastné imanie  966 723,12 1 080 873,78 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  3 146,94 3 146,94 
Fondy 0 0 
Výsledok hospodárenia  963 576,18 1 077 726,84 

Záväzky 2 583 088,26  2 432 651,05 
z toho :   
Rezervy  1 250,00 1 200,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 3 681,62 2 382,90 
Dlhodobé záväzky 2 177 437,71 2 052 901,47 
Krátkodobé záväzky 192 362,93 192 448,68 
Bankové úvery a výpomoci 208 366,00 183 718,00 

Časové rozlíšenie 3 212 599,76 2 999 961,34 

 

 

 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie - rok 2021 – rozdiel medzi celkovými výnosmi a nákladmi 

vznikol kladný vo výške 114 150,60 € a v účtovnom období r. 2022 bude vysporiadaný v prospech 

účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.  

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie za ZUŠ - rok 2021 – rozdiel medzi celkovými výnosmi 

a nákladmi vznikol kladný vo výške  503,90 € a v účtovnom období r. 2022 bude vysporiadaný v 

prospech  účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.  
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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 

 

z toho v lehote splatnosti  

 

z toho po lehote splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 17 216,26 17 216,26 0 

- zamestnancom 15 898,72 15 898,72 0 
- poisťovniam  9 011,27 9 011,27 0 
- daňovému úradu 1 991,77 1 991,77 0 
- štátnemu rozpočtu 2 382,90 2 382,90 0 
- bankám 183 718,00 183 718,00 0 
- štátnym fondom 2 108 912,25 2 108 912,25 0 
- ostatné záväzky 93 519,88 93 519,88 0 

Záväzky spolu k 31.12.2021 2 432 651,05 2 432 651,05  

 

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2021  
 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru/NFV 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2021 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2021 

Zostatok úveru 

(istiny) 

k 31.12.2021 

Rok 
splatnosti 

 

ŠFRB Nájomné byty 1 875 423,22 28 738,34 4 806,69 458 171,97 2036 

ŠFRB Nájomné byty 2 1 661 521,61 54 430,38 9875,27 943 861,43 2037 

ŠFRB Nájomné byty 3 1 161 289,25 38 165,01 7 381,20 706 878,85 2038 

Slovenská 

sporiteľňa, a.s. 

Rekonštrukcia 

materskej školy 

230 000,00 24 648 1 527,82 156 056,00 2 028 

MF SR Návratná 

finančná 

výpomoc 

27 662,00 0 bezúročná 27 662,00 2 027 

 

V roku 2020 bola 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 2020 v dôsledku 

pandémie ochorenia COVID-19 v sume 27 662 EUR schválená obecným zastupiteľstva dňa 

23.09.2020 uznesením č. 114/20. Prvá splátka v roku 2024 a posledná splátka v roku 2027. Dlžník 

môže predčasne splatiť celkovú sumu poskytnutej návratnej finančnej výpomoci alebo jej časť.  

 

Obec uzatvorila v rokoch 2006, 2007, 2008 Zmluvu so ŠFRB o úvere na výstavbu nájomných bytov. 

Úvery sú dlhodobé s dobou splatnosti do r. 2038, 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:  

- skutočné bežné príjmy obce  915 409,57 

- skutočné bežné príjmy RO  39 729,00 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020* 955 138,57 
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Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:  
- zostatok istiny z bankových úverov 156 056,00 

- zostatok istiny z pôžičiek 0 

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 27 662,00 

- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov 0 

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB  2 108 912,25 

- 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 2 292 630,25 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB  2 108 912,25 

- 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 2 108 912,25 

Spolu upravená/znížená celková suma dlhu obce k 31.12.2021** 183 718,00 

 

 
Zostatok istiny k 31.12.2021** Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2020* 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

183 718,00 955 138,57 19 % 

 

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:  

- skutočné bežné príjmy obce  915 409,57 

- skutočné bežné príjmy RO  39 729,00 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020 955 138,57 
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:  

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 5 394,79 

- dotácie zo ŠR 7 339,25 

- dotácie z MF SR .... 0 

- príjmy z náhradnej výsadby drevín 0 

- účelovo určené peňažné dary  825,90 

- dotácie zo zahraničia 0 

- dotácie z Eurofondov  18 098,87 

- príjmy podľa osobitných predpisov  32 000,00 

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

príjmy k 31.12.2020  
63 658,81 

Spolu upravené/znížené bežné príjmy k 31.12.2020* 891 479,76 
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)  

- 821005 (bankový úver dlhodobý - splátka istiny) 24 648,00 

- 821007 (úver zo ŠFRB - splátka istiny) 123 743,92 

- 821009 (dodávateľský úver - splátka istiny) 0 

- 651002 (bankový úver - splátka úrokov) 1 527,82 

- 651003 (úver zo ŠFRB a ostatné subjekty VS - splátka úrokov) 22 063,16 

- 651004 (dodávateľský úver a ostatní veritelia - splátka úrokov) 0 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021** 171 982,90 
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Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2021** 

Skutočné upravené bežné príjmy 

k 31.12.2020* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

171 982,90 891 479,76 19 % 

 

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. 2/2012 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 ..... 

- kapitálové výdavky na  .... 

 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Obecný športový klub Stožok:    

Bežné výdavky na prevádzku 4 964,58 4 964,58 0 

Farský úrad Stožok:    

Bežné výdavky na prevádzku 3 320,00 3 320,00 0 

 

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2012 

o dotáciách. 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia OŽP-A/2008/01548 Predmetom podnikania je:  

- Prevádzkovanie športových zariadení 

- Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu 

- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 

- Prenájom hnuteľných vecí 
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V roku 2021 dosiahla v podnikateľskej činnosti:  

Celkové náklady   44 555,82      EUR 

Celkové výnosy   44 556,15      EUR 

Hospodársky výsledok - zisk          0,33      EUR 

 

 

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 

 

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

 

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 

 
Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

Základná umelecká škola, Stožok 

47 

159 080,42 159 080,42 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 - 

Základná umelecká škola, Stožok 

47 

51 172,65 51 172,65 0 
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b) 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 - 

Úrad 

PSVaR 

Dotácia na stravu – bežné výdavky  3 427,20        2 144,30 1 282,90 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Dotácia pre školstvo – MŠ – Rozvojové 

projekty – Múdre hranie- bežné 

výdavky  

500,00 0 500,00 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Dotácia pre školstvo – výchovno-

vzdelávací proces – predškoláci- bežné 

výdavky 

4 266,00 4 266,00 0 

IA MP 

SVaR 

Dotácia opatrovateľská služby- 

refundácia miezd opatrovateliek - bežné 

výdavky 

10 146,00 10 146,00 0 

y Dotácia – sčítanie domov a obyvateľov 

2021- bežné výdavky  

3 537,25 3 537,25 0 

Úrad 

PSVaR 

Dotácia „Praxou k zamestnaniu“- 

refundácia miezd MŠ- bežné výdavky 

8 204,65 8 204,65 0 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Dotácia- prenesený výkon štátnej 

správy – register obyvateľov a adries - 

bežné výdavky 

397,54 397,54 0 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Dotácia- prenesený výkon štátnej 

správy – na úseku starostlivosti o ŽP -  

bežné výdavky 

103,69 103,69 0 

Ministerstvo 

dopravy 

a výstavby 

SR 

Dotácia- prenesený výkon štátnej 

správy – na úseku stavebného poriadku 

a dopravy  -  bežné výdavky 

1 416,67 1 416,67 0 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Dotácia na plošné testovanie COVID 19 

- bežné výdavky  

28 615,00 28 615,00 0 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Dotácia na ochranné pomôcky MŠ 

COVID 19 - bežné výdavky 

175,00 175,00 0 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Dotácia špecifiká, ochranné pomôcky 

pre MŠ a ZUŠ - COVID 19- 

bežné výdavky 

840,00 240,00 600,00 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

 

 
 

Obec  

Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
Obec Poniky - Dotácia na 

bežné výdavky ZUŠ 

15 600,00 15 600,00 0 
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e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 
 

VÚC  

Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
Banskobystrický 

samosprávny kraj 

1 021,00 1 021,00 0 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu 

         
Obec nezostavuje programový rozpočet, nakoľko má do 2000 obyvateľov a Obecné zastupiteľstvo 

uznesením č. 78/15 zo dňa 09.12.2015 rozhodlo, že nebude uplatňovať programovú štruktúru rozpočtu 

obce podľa § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 

 

13. Uznesenie č. 208/22 zo dňa 24.06.2022: 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 

2021. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej 

závierky za rok 2021. 

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

výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozdelenie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 40 854,44 EUR. 

 

 

 

 
         Bc. Darina Petrincová 

         Starostka obce 


