
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záverečný účet Obce Blažovce 

za rok 2021 

 

 

 

 
Predkladá: Marek Chorváth, starosta obce 

Spracoval: Simona Nováčiková, účtovníčka obce 

 

V Blažovciach dňa 09.05.2022 

 

 

Návrh záverečného účtu: 

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 09.05.2022 

- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 09.05.2022 

- zverejnený na webovom sídle obce dňa 09.05.2022 

 

 

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Blažovciach dňa 22.06.2022,          

uznesením č. 14/2022 

 

 

Záverečný účet:  

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 29.06.2022 

- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce 29.06.2022 

- zverejnený na webovom sídle obce dňa 29.06.2022 
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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 04.12.2020 uznesením č. 39/2020.  

Zmeny rozpočtu: rozpočet bol upravený 7-krát.  

- Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 – OZ berie na vedomie dňa 10. 03. 2021 uznesením č. 5/2021  

- Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 – OZ berie na vedomie dňa 10. 03. 2021 uznesením č. 6/2021  

- Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 – OZ berie na vedomie dňa 08. 10. 2021 uznesením č. 16/2021  

- Rozpočtové opatrenie č. 4/2021 – OZ berie na vedomie dňa 08. 10. 2021 uznesením č. 17/2021  

- Rozpočtové opatrenie č. 5/2021 – OZ berie na vedomie dňa 08. 10. 2021 uznesením č. 19/2021  

- Rozpočtové opatrenie č. 6/2021 – OZ schvaľuje dňa 10. 12. 2021 uznesením č. 23/2021  

- Rozpočtové opatrenie č. 7/2021 – OZ schvaľuje dňa 23. 03. 2022 uznesením č. 2/2022 

 

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 46 943,00 53 608,82 57 888,44 107,98% 

z toho :     

Bežné príjmy 46 943,00 50 758,82 55 038,44 108,43% 

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Finančné príjmy 0,00 2 850,00 2 850,00 100,00% 

Výdavky celkom 46 943,00 53 608,82 49 551,86 92,43% 

z toho :     

Bežné výdavky 44 943,00 48 908,82 44 852,86 91,71% 

Kapitálové výdavky 2 000,00 4 700,00 4 699,00 99,98% 

Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Rozpočtové 

hospodárenie obce 

  8 336,58  
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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 

46 943,00 53 608,82 57 888,44 107,98% 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 53 608,82 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

57 888,44 EUR, čo predstavuje  107,98% plnenie.  

 

A. Príjmy obce 

 

1. Bežné príjmy: 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

46 943,00 50 758,82 55 038,44 108,43% 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 50 758,82  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

55 038,44 EUR, čo predstavuje  108,43% plnenie.  

 

a) daňové príjmy: 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

39 000,00 39 000,00 41 294,20 105,88% 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 39 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2021 

poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 41 294,20 EUR, čo predstavuje plnenie na 105,88 %. 

V roku 2021 výška výnosu dane z príjmov bola zvýšená o 5,65 % čo predstavuje sumu 2 210,20 EUR.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 3 760,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 5 214,24 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 138,68  % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume  3 921,15 EUR, príjmy 

dane zo stavieb boli v sume 1 276,57 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 16,52 EUR. Za rozpočtový 

rok bolo zinkasovaných 3 998,94 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 1 215,30 EUR.  

  

Daň za psa  96,00 EUR 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 2 728,02 EUR 

 

b) nedaňové príjmy:  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

0,00 0,00 490,16 0,00% 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 437,00 EUR, čo je 0,00 % 

plnenie.  

Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb 

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 53,16 EUR, čo je 0,00 % plnenie.  

 

c) prijaté bežné granty a transfery: 
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Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

5 215,82 5 215,82 5 215,82 100,00% 

 

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 5 215,82 EUR bol skutočný príjem vo výške 5 215,82 

EUR, čo predstavuje  100,00 % plnenie. 

 

Prijaté bežné granty a transfery: 
Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

MV SR 54,45 REGOB 

MV SR 19,60 Register adries 

MV SR 1 453,62 Dotácia - povodeň 

Štatistický úrad SR 2 194,24 Sčítanie obyvateľstva 

Environmentálny fond 93,91 Dotácia na nákup odpad. vriec 

Dobrovoľná požiarna ochrana SR 1 400,00 DHZo 

 

Prijaté granty a transfery boli účelovo určené 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 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0,00 EUR, 

čo predstavuje  0,00 % plnenie.  

 

3. Príjmové finančné operácie:  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné plnenie  

finančných príjmov 

% plnenia fin. príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

0,00 2 850,00 2 850,00 100,00% 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 2 850,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 

v sume 2 850,00  EUR, čo predstavuje  100,00 % plnenie.  

 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 18/2021 zo dňa 08. 10. 2021 bolo schválené použitie rezervného 

fondu v sume 2 850,00 EUR na kúpu malotraktorovej kosačky na údržbu verejnej zelene v obci. Suma 

2 850,00 EUR bola použitá na úhradu nákladov spojených s kúpou malotraktorovej kosačky a v súlade 

so zákonom č. 583/2004 Z.z..     

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021  
 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

46 943,00 53 608,82   49 551,86 92,43% 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 53 608,82 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 

49 551,86 EUR, čo predstavuje  92,43 % čerpanie.  

 

 

1. Bežné výdavky:  
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Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

44 943,00 48 908,82 44 852,86 91,71% 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 48 908,82 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 

44 852,86 EUR, čo predstavuje  91,71% čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

         Rozpočet Skutočnosť 

 

01.1.1.  Verejná správa      34 987,67 31 469,92 

 Zúčtovanie výdavky na elektrickú energiu 1 832,71€; voda 1,85€; registrácia domény 17,94€; 

telekomunikačné poplatky 205,08€; poštovné 84,70€; prevádzkové stroje 80,97€; všeobecný materiál  

2 609,48€; knihy, časopisy 283,50€; softvér 160,00€; reprezentačné 33,78€; školenia 57,00€; všeobecné 

služby 2 558,69€; poplatky 200,52€; poistenie majetku  391,02€; audit 500,00€; príprava žiadosti na 

získanie podpory formou dotácie 480,00€; odmeny poslancom 1 331,48€; dohody o vykonaní práce 

2 000,00€; mzdy 11 806,56€; odvody poistného 4 501,01€; tvorba SF 128,17€; príspevky ZMOT, 

ZMOS, RVC spolu 304,34€; rutinná údržba softvéru 282,25€; údržba webovej stránky 91,20€; dotácia 

REGOB 54,45€; dotácia register adries 19,60€; dotácia povodeň 1 453,62€. 

 

01.1.2  Bankové poplatky       300,00  299,28 

       

01.6.0. Sčítanie obyvateľstva     2 194,24 2 194,24 

 Zúčtované výdavky na Sčítanie obyvateľstva.  

 

03.2.0. Požiarna ochrana      3 835,00 3 833,30 

 Dotácia DPO 1 400,00€; spolufinancovanie dotácie 112,10€; infražiariče, termostaty 725,80€; 

materiál 43,80€; Iveco PHM 142,88€; servis Iveco 379,00€; inteligentná nabíjačka na Iveco 175,90€; 

baterka 38,00€; training set 55,95€; žiadanka na prepravu 0,79€; prevádzkový denník 6,99€; hadica C 

52, savica zelená 1,6 m + závit Profil komplex, košeľa dámska, nášivka DPO, nášivka Slovensko, 

klobúčik viazanka, menovka, služobná rovnošata 752,09€. 

 

04.5.1 Výstavba a údržba MK     700,00  470,98 

 Výdavky na údržbu ciest 11,98€; zrkadlo obdĺžnikové 169,00€; cestovné náhrady - zimná údržba 

290,00€. 

 

05.1.0. Nakladanie s odpadmi      3 993,91 3 766,45 

 Platby za vývoz odpadu 2 155,67€, uloženie odpadu na skládku 1 043,88€, environmentálny 

fond – vrecia 93,91€; kontajner 262,90€; nálepky na nádoby komunálneho odpadu 40,80€; podaná 

žiadosť 19,82€; oprava VKK 149,47€. 

 

06.2.0. Verejná zeleň      372,00  371,99 

 Údržba zelene. 

 

06.4.0 Verejné osvetlenie      730,00  729,02 

 Výdavky na elektrickú energiu 729,02€. 

 

08.2.0. Knižnica       450,00  437,22 

 Nákup kníh do miestnej knižnice 137,22€, cestovné náhrady - odmena knihovníčke 300€. 

 

 

08.2.0.  Kultúrne služby      935,00  919,90  
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 Elektrická energia 215,02€;  darčekové koše a kvety pre jubilantov 230,33€; balíčky – Mikuláš 

194,83€; tašky do domácnosti 249,72€; veniec na pohreb 30,00€. 

 

0.8.3.0. Verejný rozhlas      161,00  160,56 

 Oprava MR.       

 

08.4.0. Pohrebné a spoločenské služby    0,00  0,00 

 Kosenie a údržba cintorínov. 

 

09.1.2.1 Školstvo príspevok      250,00  200,00 

 Príspevok na plavecký výcvik pre žiakov MŠ a ZŠ v Jazernici. 

 

09.5.0. CVČ – príspevok      0,00  0,00 

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

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

Z rozpočtovaných výdavkov 11 807,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 11 806,56 

EUR, čo je 99,99% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ. 

 

b) Poistné a príspevok do poisťovní: 

Z rozpočtovaných výdavkov 5 276,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 4 501,01 EUR, 

čo je 85,31% čerpanie.  

 

c) Tovary a služby: 

Z rozpočtovaných výdavkov 31 515,82 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 28 240,95 

EUR, čo je 89,61% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné 

náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary 

a služby. 

 

d)  Bežné transfery  

Z rozpočtovaných výdavkov 310,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 304,34 EUR, čo 

predstavuje 97,17% čerpanie.  

 

2. Kapitálové výdavky: 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

2 000,00 4 700,00 4 699,00 99,98% 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 4 700,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 

4 699,00 EUR, čo predstavuje  99,98 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:  

a) Nákup malotraktorovej kosačky 

Z rozpočtovaných  2 850,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 2 850,00 EUR, čo 

predstavuje 100,00% čerpanie.  

b) Nákup detského ihriska 

Z rozpočtovaných  1 850,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 1 849,00 EUR, čo 

predstavuje 99,95% čerpanie.  
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

  

Bežné  príjmy spolu 55 038,44 

Bežné výdavky spolu 44 852,86 

Bežný rozpočet 10 185,58 

Kapitálové  príjmy spolu 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 4 699,00 

Kapitálový rozpočet  - 4 699,00 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 5 486,58 

Vylúčenie z prebytku 0,00 

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 5 486,58 

Príjmové finančné operácie  
- použitie RF na nákup malotraktorovej kosačky 

2 850,00 
2 850,00 

Výdavkové finančné operácie 0,00 

Rozdiel finančných operácií 2 850,00 
PRÍJMY SPOLU   57 888,44 

VÝDAVKY SPOLU 49 551,86 

Rozpočtové hospodárenie obce  8 336,58 

Vylúčenie z prebytku/ 0,00 

Upravené rozpočtové hospodárenie obce 8 336,58 

 

 

Prebytok rozpočtu v sume 5 486,58 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, navrhujeme použiť na :  

- tvorbu rezervného fondu 5 486,58  EUR  

 

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  2 850,00 EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu 2 850,00 EUR  

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 8 336,58 

EUR.  

 

 

3. 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  16 445,36 

Prírastky – z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

10 420,84 

Úbytky   - použitie rezervného fondu: 2 850,00 
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- uznesenie č. 18/2021 zo dňa 08. 10. 2021 nakúp 

malotraktorovej kosačky na údržbu verejnej 

zelene v obci 

KZ k 31.12.2021 24 016,20 

 

Uznesenie č. 18/2021: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 2 850,00€ 

(slovom dvetisícosemstopäťdesiat 0/100) na kúpu malotraktorovej kosačky. 

 

Sociálny fond 

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho 

fondu upravuje interná smernica č. 2/2020. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021 131,71 

Prírastky - povinný prídel -  1,05%                     128,17 

Čerpanie sociálneho fondu  

- stravovacie poukážky v hodnote 3,90€. 

156,00 

156,00 

KZ k 31.12.2021 103,88 

 

Čerpanie sociálneho fondu zo dňa 22. 12. 2021 na základe Smernice č. 2/2020 o použití sociálneho 

fondu vydaná v súlade s § 7 ods. 4 zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde 

 

4. 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 144 909,45 150 605,34 

Neobežný majetok spolu 115 119,73 117 131,41 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 73 817,91 75 829,59 
Dlhodobý finančný majetok 41 301,82 41 301,82 

Obežný majetok spolu 29 666,83 33 169,79 
z toho :   
Zásoby  146,85 
Zúčtovanie medzi subjektami VS   
Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  2 668,92 566,28 
Finančné účty  26 997,91 32 456,66 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  122,89 304,14 

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 144 909,45 150 605,34 

Vlastné imanie  112 864,70 118 640,26 

z toho :   
Oceňovacie rozdiely    

Fondy   
Výsledok hospodárenia  112 864,70 118 640,26 

Záväzky 2 482,28 3 152,56 
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z toho :   

Rezervy  500,00 500,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 
Dlhodobé záväzky 141,54 120,10 
Krátkodobé záväzky 1 840,74 2 532,46 
Bankové úvery a výpomoci   

Časové rozlíšenie 29 562,47 28 812,52 

 

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 324,53 324,53  

- zamestnancom 829,53 829,53  

- poisťovniam  754,75 754,75  

- daňovému úradu 273,07 273,07  

- nevyfakturovaným dodávkam 350,58 350,58  

- ostatné záväzky 620,10 620,10  

Záväzky spolu k 31.12.2021 3 152,56 3 152,56  

 

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2021  

 

Obec nemá prijatý žiadny úver ani NFV.  

 

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.  

 
Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020: 50 670,98 

- z toho 60% 30 402,59 

- z toho 25%  12 667,75 

 

Obec nemá žiadne dlhy. 

 

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií  

 
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií. 
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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 dotácie právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom na 

podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. 
 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec nemá založená 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 

f) iným subjektom 

 

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 a založené právnické osoby. 

 

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 - 

MV SR REGOB 54,45 54,45 0,00 

MV SR Register adries 19,60 19,60 0,00 

MV SR Dotácia – povodeň 1 453,62 1 453,62 0,00 

Štatistický 

úrad SR 

Sčítanie obyvateľstva 2 194,24 2 194,24 0,00 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

Obec neposkytla v roku 2021 žiadne finančné prostriedky iným obciam. 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 
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Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu s VÚC. 

 

f) Finančné usporiadanie voči iným subjektom  

 

Organizácia 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

DPO SR Bratislava 1 400,00 1 400,00 0,00 

Environmentálny fond 93,91 93,91 0,00 

 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
 

Obec netvorila programový rozpočet. 

 

13. Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu 

za rok 2021. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2021. 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného 

fondu vo výške 8 336,58 EUR. 
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