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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 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol 

zostavený ako prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa  9.12.2020 uznesením č. 58/2020 

Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  prevedená RO č. I, dňa 8.3.2021 uznesením č. 7/2021 

- druhá zmena schválená RO č. II, dňa  8.3.2021 uznesením č. 8/2021 

- tretia zmena  prevedená RO č. III, dňa 8.6.2021 uznesením č. 28/2021 

- štvrtá zmena  schválená RO č. IV,  dňa 8.6.2021 uznesením č. 28/2021 

- piata zmena schválená  RO č. V,  dňa 20.7.2021 uznesením č. 51/2021 

- šiesta zmena prevedená RO č. VI,  dňa 20.7.2021 uznesením č. 51/2021 

- siedma zmena prevedená RO č. VII, dňa 23.8.2021 uznesením č. 63/2021 

- ôsma zmena prevedená  RO č. VIII, dňa 23.11.2021 uznesením č. 72/2021 

- deviata zmena prevedená RO č. IX, dňa 23.11.2021 uznesením č. 72/2021 

- desiata zmena schválená RO č. X, dňa 23.11.2021 uznesením č. 73/2021 

- jedenásta zmena schválená RO č. XI, dňa 20.12.2021 uznesením č. 87/2021 

- dvanásta zmena schválená RO č. XII, dňa 20.12.2021 uznesením č. 88/2021 

- trinásta zmena prevedená starostkou obce v súlade so zásadami 

- štrnásta zmena prevedená starostkou obce v súlade so zásadami 

 

 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2021  

 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 2 001 606 2 423 443 

z toho :   

Bežné príjmy 1 689 806 1 830 302 

Kapitálové príjmy 0 202 872 

Finančné príjmy 311 800 390 269 

Výdavky celkom 1 999 195 2 421 032 

z toho :   

Bežné výdavky 1 672 195 1 841 832 

Kapitálové výdavky 327 000 579 200 

Finančné výdavky 0 0 

Rozpočtové hospodárenie obce 2 411 2 411 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 

 

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

853 658 2 142 968,34 91,98 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 329 939 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

2 142 968,34  EUR, čo predstavuje  91,98 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy obce 

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

1 736 802 1 764 310,11 101,58 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 736 802 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

1 764 310,11 EUR, čo predstavuje  101,58 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

853 658 854 926,31 100,15 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladaných finančných príjmov v sume 853 658 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 854 926,31 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 100,15 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 56 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 50 496,87 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 90,17 % . Príjmy za dane z pozemkov boli v sume 26 531,43 EUR, 

príjmy dane zo stavieb boli v sume 22 767,56 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 1 197,88 

EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1 326,85 EUR. 

 

Daň za psa: 2 004,14 EUR 

Daň za nevýherné hracie prístroje 200 EUR 

Daň za ubytovanie 1 552,42 EUR 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  42 160,80 EUR 

Daň za rozvoj: 27 511,10 EUR 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

30 706 34 222,62 111,45 

 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 10 366 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 9 697,72 EUR, čo je 

93,55% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 335,16 

EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 9 362,56 EUR. 
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 15 030 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 19 096,91 EUR, čo je 

127,06 % plnenie.  Uvedený príjem predstavuje príjem z administratívnych poplatkov v sume 

10 278,60 EUR, z poplatkov za predaj výrobkov, tovarov a služieb a z poplatkov za materskú 

školu. 

 

Iné nedaňové príjmy 

Medzi iné nedaňové príjmy patria  príjmy z dobropisov a z vratiek. Skutočný príjem 

k 31.12.2021 bol vo výške 5 262,39 EUR. 

 

prijaté granty a transfery 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

   

Ministerstvo vnútra SR 743 863 Normatívne a nenormatívne pre ZŠ 

Ministerstvo vnútra SR 170,61 Na úsek životného prostredia 

Ministerstvo vnútra SR 7 506,85 Na úsek matriky 

Ministerstvo vnútra SR 574,53 Na úsek hlásenia pobytu občanov 

Ministerstvo vnútra SR 90,00 Na úsek registra adries 

Ministerstvo vnútra SR 6 992 Na prípravný ročník MŠ 

Ministerstvo vnútra SR 45 995 Ref. nákladov súvisiacich s Covid 19 

ÚPSVaR 38 336,80 Pre stravovacie návyky - HN 

ÚPSVaR 116,20 Pre plnenie škol. povinností 

ÚPSVaR  1 684,56 §54 zamestnanosť 

Ministerstvo dopravy a výstavby 2 255,99 Na úsek stavebného poriadku 

Ministerstvo dopravy a výstavby 75,21 Na úsek dopravy 

Okresný úrad, organizačný odbor 89,50 Na vojnové hroby 

Dobrovoľná požiarna ochrana SR 3000,00 Na mater. techn. vybavenie DHZO 

Štatistický úrad SR 4 258,50 Dotácia na SODB 

Ministerstvo vnútra SR 4 854,98 Povodne 

 

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

 

2. Kapitálové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

202 872 205 978 101,53 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 202 872 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

205 978 EUR, čo predstavuje  101,53 % plnenie.  

 

 

Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

MIRRaI 200 000 Výstavba nového pavilónu v areáli  ZŠ 

MŠVVaŠ 3 106  Havarijný stav kotlov 

MF SR 10 000  Rekonštrukcia KD, prenos z r. 2020 
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3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

390 265 172 680,23 44,25 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 390 265 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2021 v sume 172 680,23 EUR, čo predstavuje  44,25 % plnenie.  

 

- z toho nevyčerpané normatívne,  nenormatívne prostriedky a prostriedky na projekty ZŠ 

zo ŠR v sume 34 966,07  EUR, nedočerpané FP na stravné z ÚPSVaR v sume 20 241,70 

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

 

 

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Základná škola 

 

Bežné príjmy  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

93 500                 96 105,76                102,80 

 

Z rozpočtovaných bežných  príjmov 93 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

96 105,76  EUR, čo predstavuje  102,80 % plnenie.  

 

 

 

Kapitálové príjmy  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

0                   0               0 

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 - obec 
 

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

1 396 110 1 176 992,07 84,31 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 396 110  EUR bolo skutočné čerpanie  k 31.12.2021 

v sume 1 176 992,07 EUR, čo predstavuje  84,31 % čerpanie.  

 

a) Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

821 910                   666 322,38                81,07 
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Z rozpočtovaných bežných výdavkov 821 910 EUR bolo skutočné čerpanie  k 31.12.2021 

v sume 666 322,38 EUR, čo predstavuje  81,07 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu: obec 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 290 885 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 

255 303,37  EUR, čo je 87,77 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, 

matriky,  a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov. 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 103 411 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 

95 943,89 EUR, čo je 92,78 % čerpanie.  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 399 714 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 

291 910,25 EUR, čo je 73,03 % 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 27 900  EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 

23 164,87 EUR, čo predstavuje 83,03 % čerpanie. 

 

b) Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

574 200                  510 669,69                88,94 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 574 200  EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 510 669,69 EUR, čo predstavuje  88,94 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

 

a) Zvýšenie kapacít ZŠ – výstavba nového pavilónu 366 779,99 EUR ( 200 000 EUR  transfer  

z MIRRaI, 46 717,26 úhrada v roku 2022) 

b) Vypracovanie projektovej dokumentácie –„Zníženie energetickej náročnosti budov v ZŠ“ 

38 400 EUR 

c) Obnova KD 50 000 EUR ( pokračovanie v roku 2022) 

d) Rekonštrukcia kanalizácie a plynových rozvodov v KD 10 458,19 EUR 

e) Rekonštrukcia KD – zariadenie do kuchyne KD 13 300 EUR ( 10 000 transfer z MF SR) 

f) Certifikované detské ihrisko v MŠ 2 299 EUR 

g) Rekonštrukcia PZ a bleskozvod 22 602,98 EUR 

h) Vypracovanie projektovej dokumentácie „Zelená infraštruktúra“ 7 600 EUR 

i) Rekonštrukcia obecných komunikácií 23 140,51 EUR 
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c) Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

0                   0                        0 

 

 

 

d)  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

 Bežné výdavky  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

1 019 922                 999 136,99 97,96 

 

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 1 019 922 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 999 136, 99 EUR, čo predstavuje  97,96  % čerpanie.  

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Kapitálové výdavky 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

5 000                   14 404                288,08 

 

Z rozpočtovaných kapitálových   výdavkov 5 000 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 14 404 EUR, čo predstavuje  288,08 % čerpanie.  

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

  

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 
 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 1 860 415,87 

z toho : bežné príjmy obce  1  764 310,11 

             bežné príjmy RO 96 105,76 

Bežné výdavky spolu 1 665 459,37 

z toho : bežné výdavky  obce  666 322,38 

             bežné výdavky  RO 999 136,99 

Bežný rozpočet 194 956,50 

Kapitálové  príjmy spolu 205 978,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  205 978,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 525 073,69 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  510 669,69 

             kapitálové  výdavky  RO 14 404,00 

Kapitálový rozpočet  -319 095,69 
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Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -124 139,19 

Vylúčenie z prebytku  0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -124 139,19 

Príjmové finančné operácie  175 598,84 

Výdavkové finančné operácie 0,00 

Rozdiel finančných operácií 175 598,84 
PRÍJMY SPOLU   2 241 992,71 

VÝDAVKY SPOLU 2 190 533,06 
Hospodárenie obce  51 459,65 
Vylúčenie z hospodárenia 62 521,01 

Rozdiel v hospodárení -11 061,36 

Príjmová finančná operácia bez rozpočtovej klasifikácie 12 000,00 

Upravené hospodárenie obce 938,64 

 

Schodok rozpočtu v sume -124 139,19 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 bol vysporiadaný z:  

 

- finančných operácií v sume 175 598,84 EUR 

 

Po vysporiadaní schodku rozpočtu predstavuje zostatok finančných operácií 51 459,65 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 sa  z tohto  prebytku 

vylučujú:  
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume 57 162,27  EUR, a to na :  

- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 34 036,43  EUR 

- stravné pre žiakov ZŠ a MŠ v sume 20 241,70 EUR 

- dotácia zo ŠÚ SR v sume 1 954,50 EUR 

-   nevyčerpané prostriedky na projekty v  ZŠ v sume 929,64 EUR 

 

      b)  nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania na stravné a réžiu 4 649,14 EUR 

 

     c)  prijaté preddavky   709,60 EUR 

     

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona 

č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

 

Zostatok finančných operácií za rok 2021 po vysporiadaní schodku bežného a kapitálového 

rozpočtu,  po  vylúčení nevyčerpaných finančných  prostriedkov a navýšení o finančnú operáciu 

zostatku nevyčerpaných finančných prostriedkov z minulých rokov na ZBÚ predstavuje sumu  

938,64 EUR, ktorú navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu. 
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e) Tvorba a použitie prostriedkov 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 322 145,74       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

20 091,72      

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 129 215,04      

KZ k 31.12.2021 213 022,42 

 

 

 

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 404,36 

Prírastky - povinný prídel -    1,25  %                    2 368,46 

Úbytky   - závodné stravovanie                     858,16 

               - ostatné úbytky                                                1 565 

KZ k 31.12.2021 349,66 

 

 

Fond rozvoja bývania  

Obec vytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p.. 

Obec prostriedky z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov 

zastavaných domom, ako aj z priľahlých pozemkov môže použiť len na obnovu a rozvoj 

bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce. Nevyčerpané finančné prostriedky sú 

zdrojom fondu rozvoja bývania obce a obec ich môže použiť iba na obnovu a rozvoj bytového 

fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce; o použití fondu rozvoja bývania obce rozhoduje 

obecné zastupiteľstvo. 

Prostriedky fondu rozvoja bývania použije obec na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva, 

najmä na novú výstavbu bytov, rekonštrukciu bytov, ktoré zostali vo vlastníctve obce, 

rekonštrukciu tepelných zdrojov, ak sú vo vlastníctve obce, zatepľovanie, ale aj na výstavbu 

alebo obnovu chodníkov, obchodov, vodovodu, plynofikáciu atď..  

       

Fond rozvoja bývania Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021  319,39       

Prírastky - príjem z predaja: 0,00      

Úbytky - použitie fondu na: 0,00       

KZ k 31.12.2021 319,39       
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f) Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021  obec  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2021 v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR 

Majetok spolu 4 416 573,89 4 470 412,35 

Neobežný majetok spolu 3 915 988,35 4 075 118,09 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 9 504,00 9 474,00 
Dlhodobý hmotný majetok 3 711 360,34 3 870 520,08 
Dlhodobý finančný majetok 195 124,01 195 124,01 

Obežný majetok spolu 499 177,53 393 767,03 
z toho :   
Zásoby 7 195,72 6 852,05 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 40 117,34 45 318,20 
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 
Krátkodobé pohľadávky  1 622,42 1 495,68 
Finančné účty  450 242,05 340 101,10 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  1 408,01 1 527,23 

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 4 416 573,89 4 470 412,35 

Vlastné imanie  1 981 035,64 2 089 180,65 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 
Fondy 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia  1 981 035,64 2 089 180,65 

Záväzky 90 221, 34 105 875,14 
z toho :   
Rezervy  1 200,00 1 200,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 43 465,19 57 162,27 
Dlhodobé záväzky 404,36 349,66 
Krátkodobé záväzky 45 151,79 47 163,21 
Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 2 345 316,91 2 275 356,56 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021 obec 
 

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 4 887,91 4 887,91 0,00 

- zamestnancom 15 492,46 15 492,46 0,00 

- poisťovniam  12 471,00 12 471,00 0,00 

- daňovému úradu 3 683,83 3 683,83 0,00 

- štátnemu rozpočtu 57 162,27 57 162,27 0,00 

- bankám 0,00 0,00 0,00 

- štátnym fondom 0,00 0,00 0,00 

- ostatné záväzky 12 177,67 12 177,67 0,00 

Záväzky spolu k 31.12.2021 105 875,14 105 875,14 0,00 
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8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií  
 

Obec nemá príspevkovú organizáciu. 

 

 

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.1/2015 o dotáciách, právnickým osobám, 

fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne 

prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky na ..... 

- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Telovýchovná jednota Družstevník – bežné 

výdavky na zabezpečenie fungovania 

futbalových družstiev 

12 000 12 000 0 

„Ultra Team Lindvai  Malá Ida“ bežné 

výdavky-medzinárodná reprezentácia v behu 

1 000 1 000 0 

 

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.1/2015 

o dotáciách.  

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 
Obec nemá 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. 

 

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

 

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

Základná škola so ŠJ a ŠK 144 528,00 135 464,80 9 063,20 

 

- 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 škola so ŠJ a 

ŠKD 

796 613,45 724 124,02 52 131,53 

 

 

 

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 Normatívne a nenormatívne pre ZŠ 736 871 702 834,57 34 036,43 

MV SR Na úsek životného prostredia 170,61 170,61 0 

MV SR Na úsek matriky 7 506,85 7 506,85 0 

MV SR Na úsek hlásenia pobytu občanov 574,53 574,53 0 

MV SR Na úsek registra adries 90,00 90,00 0 

MV SR Na prípravný ročník MŠ 6 992 6 992 0 

ÚPSVaR Pre stravovacie návyky - HN 38 336,80 18 095,10 20 241,70 

ÚPSVaR Pre plnenie škol. povinností 116,20            116,20 0 

ÚPSVaR § 54 zamestnanosť 1 684,56 1 684,56 0 

MDaV Na úsek stavebného poriadku 2 255,99 2 255,99 0 

MDaV Na úsek dopravy 75,21 75,21 0 

MV SR Na vojnové hroby 89,50 89,50 0 

MV SR  Refundácia nákladov Covid -19 45 995 45 995 0 

MV SR  Povodne 4 854,98 4 854,98 0 

ŠÚ SR SODB 4 258,50 2 304,00 1 954,50 

MIRRaI Regionálny príspevok na kapitálové 

výdavky – Zvýšenie kapacít ZŠ 

200 000,00 200 000,00 0 

MV SR Havárie – kapitálové výdavky ( kotly 

v ZŠ) 

3 106 3 106 0 

 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  
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d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 
 

Obec  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
Mesto Košice 1 120,00 1 120,00 0 

 

Obec Malá Ida poskytla dotáciu na centrum voľného času pre 16 žiakov, ktorí majú trvalý pobyt 

v našej obci a navštevujú CVČ v meste Košice, táto dotácia bola vyčerpaná v plnej výške. 

Obec Malá Ida neprijala dotáciu od inej obce. 

 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

 

Obec Malá Ida neprijala ani neposkytla finančné prostriedky z VÚC. 

 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
 

     Na základe § 3, ods. 10 „Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Malá Ida“ 

obec zostavuje viacročný rozpočet bez programovej štruktúry. 

 

 

13. Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použitie podľa 

realizovaných projektov 

 
    Výnos z poplatku za rozvoj v roku 2021 bol v sume 27 511,10 EUR. Použitý bol na úhradu 

kapitálových výdavkov spojených so stavebnými prácami hrubej stavby, tepelnej izolácie 

a izolácie proti vode a vlhkosti na „Zvýšenie kapacít ZŠ v obci Malá Ida“ vo výške 24 000 EUR, 

vo výške 3 511.10 EUR na rekonštrukciu a modernizáciu miestnych komunikácií v súlade s §11 

zákona č.  447/2015 O miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
Realizovaný projekt Výnos z poplatku za rozvoj (EUR) 

 

Suma skutočne použitých 

finančných prostriedkov 

Zvýšenie kapacít ZŠ  24 000,00 

 

Rekonštrukcia miestnych 

komunikácií 

 

 

3 511,10 

Spolu 27 511,10 27 511,10 
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14. Návrh uznesenia: 
 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko 

k Záverečnému účtu za rok 2021. 

 

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

 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 938,64 EUR. 

 

 

 

 


