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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 vyrovnaný. Bežný rozpočet bol 

zostavený ako prebytkový  kapitálový   rozpočet ako  schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2020 uznesením č. 7/13/2020 

 

Rozpočet bol zmenený trikrát  

- prvá zmena   schválená dňa 30.04.2021 uznesením č. 6/16/2021 

- druhá zmena schválená dňa 24.09.2021 uznesením č. 3/18/2021 

- tretia zmena schválená dňa 19.12.2021 uznesením č. 4/19/2021 

 

 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2021 

 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Príjmy celkom 84 325 98 135 99 550,48 

z toho :    

Bežné príjmy 65 425 73 718 75 132,76 

Kapitálové príjmy  150 150 

Finančné príjmy 18 900 24 267 24 267,72 

Výdavky celkom 84 325 97 879,54 97 029,76 

z toho :    

Bežné výdavky 63 425 67 011,82 66 162,04 

Kapitálové výdavky 20 900 30 867,72 30 867,72 

Finančné výdavky    

Rozpočtové hospodárenie obce  255,46 2 520,72 
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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 

98 135 99 550,48 101,44 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 98 135 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

99 550,48 EUR, čo predstavuje 101,44 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

73 718 75 132,76 101,92 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 73 718 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

75 132,76 EUR, čo predstavuje  101,92 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

67 024,35 68 665,12 102,44 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 55 500 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 57 586,97 EUR, čo predstavuje 

plnenie  103,76 %.  

 

Daň z nehnuteľnosti 

Z rozpočtovaných 8 507,60 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 8 348,28 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 98,13 % plnenie.                                                                                                 

Príjmy dane z pozemkov boli v sume 7 261,21 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 

1 087,07  EUR . K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 

18 071,64  EUR. 

 

Daň za psa  
Z rozpočtovaných 457,05 € bol skutočný príjem  k 31.12.2021 v sume 444,21 € čo prestavuje 

97,15% plnenie. Obec eviduje pohľadávky na dani zo psa v sume 19,89 €. 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  
Z rozpočtovaných 2 559,70 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 2 285,66 € čo prestavuje 

89,29 % plnenie. Obec eviduje pohľadávky za poplatok za komunálny odpad v sume 467,65 €. 

 

b) nedaňové príjmy: príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

1 866,75 1 585,14 84,91 
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 356 € bol skutočný príjem v sume 289,74 € čo predstavuje 81,39 % plnenie. 

Uvedený príjem prestavuje príjmy z prenájmu majetku 1,74 €. Príjmy za prenájom hrobových 

miest 263 €.Príjem z prenájmu KD za r. 2018 v sume 25 €. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 1 510,75 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 295,40 EUR, čo 

prestavuje  85,75 % plnenie. Poplatky za stravné, za predaj výrobkov, príjem Nafta, rybárske 

lístky, ostatné poplatky. 

 

c)  iné nedaňové príjmy:   

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

65,75 65,75 100  

 

Z rozpočtovaných 65,75 € bol  skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 65,75 EUR čo 

predstavuje 100% plnenie.    Medzi iné nedaňové príjmy boli  príjmy z dobropisu  SPP, a.s. 

v sume 63,66 €. Z náhrad z poistného plnenia Generali poisťovňa, v sume 2,09 €. 

 

d) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 4 761,15 EUR bol skutočný príjem vo výške 4 816,75 

EUR, čo predstavuje 101,17 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie účel Suma v € 

Okresný úrad Trebišov Refundácia odmeny 

skladníka CO 

85,92 

Ministerstvo vnútra SR Testovanie na COVID-19 1 770 

 

Ministerstvo dopravy, výstavby komunikácie 10,58 

Ministerstvo vnútra SR – OÚ KE- 

životné prostredie 

Vodná správa, ovzdušie 24,00 

UPSVaR Rodinné prídavky 379,95 

Ministerstvo vnútra SR-sekcia verejnej  

správy 

Register adries 21,20 

Ministerstvo vnútra SR-sekcia verejnej  

správy 

Register občanov 80,85 

Štatistický úrad SR Sčítanie obyvateľov 2 278,72 

UPSVaR Dobrovoľnícka činnosť 165,53 

 

Granty a transfery boli účelovo učené 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 

150 150 100 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 150 bol skutočný príjem 150 € čo predstavuje 100 % 

plnenie. Predaj majetku – záhrada p.č. 43/2 o výmere 29 m2. 
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3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

24 267 24 267,72 100 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 24 267 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2021 v sume 24 267,72 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.  

      

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 7/16/2021 zo dňa 30.04.2021 bolo schválené použitie 

rezervného fondu v sume 3 336,65 EUR na stavbu „Rekonštrukcia KD“ . Uznesením obecného 

zastupiteľstva č. 7/16/2021 zo dňa 30.04.2021 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 

6 031,07 € na stavbu.“ Rekonštrukcia sociálnych zariadení“. Uznesením obecného zastupiteľstva 

č. 7/16/2021 zo dňa 30.04.2021 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 6 000 € na 

stavbu „ Obec Višňov – kanalizácia“ – splátka faktúry (splátkový kalendár). 

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 
 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

97 879,54 97 029,76 99,13 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 97 879,54 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 97 029,76 EUR, čo predstavuje   99,13 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

 Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

67 011,82 66 162,04 98,73 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 67 011,82 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 66 162,04 EUR, čo predstavuje   98,73 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 25 060 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 

25 053,89 EUR, čo je 99,98 % čerpanie. Patrí  sem čistá mzda ,odmena pri sčítaní obyvateľov,  

odvody zamestnanec, preddavková daň,  starostky obce , hlavnej kontrolórky obce a pracovníčky 

OcU. 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 9 454,50 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 

9 438,59 EUR, čo je 99,83 % čerpanie.  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 30 330,32 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 

29 577,68 EUR, čo je 97,51 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako 

sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, špeciálne služby, 

poplatky a odvody, odmeny DOVP,DOPČ, odmeny poslancom a ostatné tovary a služby. 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 952 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 879,01 EUR, 

čo predstavuje 92,33 % čerpanie. 
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Splácanie úrokov  

Z rozpočtovaných výdavkov  1 215 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 1 212,87 

€, čo predstavuje 99,82 % plnenie.  

 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

30 867,72 30 867,72 100 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 30 867,72 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 30 867,72 EUR, čo predstavuje  100 % čerpanie.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

- Splácanie fá  Chemkostav na stavbu „Obec Višňov – kanalizácia“ (na základe splátkového 

kalendára) – v sume 12.000,00 € 

- Rekonštrukcia Kultúrneho domu v obci v sume 600 €- stavebný dozor 

- Rekonštrukcia Kultúrneho domu v obci v sume 3 336,65 € -  

- Rekonštrukcia sociálnych zariadení v sume 8 900 € - hradené z prostriedkov predchádzajúcich 

rokov 

- Rekonštrukcia sociálnych zariadení v sume 6 031,07 € - doplatok- hradené z vlastných 

prostriedkov. 

 

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 75 132,76 

z toho : bežné príjmy obce  75 132,76 

Bežné výdavky spolu 66 162,04 

z toho : bežné výdavky  obce  66 162,04 

Bežný rozpočet + 8 970,72 

Kapitálové  príjmy spolu 150,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  150,00 

Kapitálové  výdavky spolu 30 867,72 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  30 867,72 

Kapitálový rozpočet  -30 717,72 

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu -21 747 

Vylúčenie z prebytku  0 

Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu -21 747 

Príjmové finančné operácie  24 267,72 

Výdavkové finančné operácie  

Rozdiel finančných operácií 24 267,72 
PRÍJMY SPOLU   99 550,48 

VÝDAVKY SPOLU 97 029,76 

Hospodárenie obce  2 520,72 
Vylúčenie z prebytku  

Upravené hospodárenie obce 2 520,72 
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Schodok rozpočtu 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 z.n.p bol v rozpočtovom roku 2021 vo výške 21 747 €, krytý príjmovými finančnými 

operáciami.  

Zostatok finančných operácií vo výške 2 520,72 € je zdrojom tvorby rezervného fondu.  

 

 

3. 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 15 511,51 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č.7/16/2021 zo dňa 30.04.2021       

na  stavbu: „Rekonštrukcia KD“ 

- uznesenie č. 7/16/2021 zo dňa 30.04.2021 –

Rekonštrukcia sociálnych zariadení 

- uznesenie č.7/16/2021 zo dňa 30.04.2021      na 

stavbu !Obec Višňov- kanalizácia“ 

 

3 336,65 

 

6 031,07 

 

6 000,00 

KZ k 31.12.2021 315,18 

 

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.5/2016 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021 543,37 

Prírastky - povinný prídel - 1 %                    211,53 

Úbytky   -  stravovanie   vo forme SL               232,80 

KZ k 31.12.2021 522,10 

 

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 775 488,25 745 112,59 

Neobežný majetok spolu 738 271,67 728 798,35 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok   
Dlhodobý hmotný majetok 689 482,37 680 288,35 
Dlhodobý finančný majetok 48 789,30 48 510 

Obežný majetok spolu 37 111,98 16 269,65 
z toho :   
Zásoby   
Zúčtovanie medzi subjektami VS   
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Dlhodobé pohľadávky   
Krátkodobé pohľadávky  5 228,80 6 040,04 
Finančné účty  31 883,18 10 229,61 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  104,60 44,59 

 

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 775 488,25 745 112,59 

Vlastné imanie  167 712,46 160 612,60 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely    
Fondy   
Výsledok hospodárenia  167 712,46 160 612,60 

Záväzky 378 301,75 354 568,95 
z toho :   
Rezervy  648 1 648 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 8 900  
Dlhodobé záväzky 206 820,28 194 823,59 
Krátkodobé záväzky 21 200,73 17 364,62 
Bankové úvery a výpomoci 140 732,74 140 732,74 

Časové rozlíšenie 229 474,04 229 931,04 

 

 

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 208 218,45 208 218,45  

- zamestnancom 1 977,76 1 977,76  

- poisťovniam  1 145,26 1 145,26  

- daňovému úradu 289,31 289,31  

- štátnemu rozpočtu    

- bankám 140 732,74 140 732,74  

- iné záväzky    

- ostatné záväzky - SF 557,43 557,43  

Záväzky spolu k 31.12.2021 352 920,95 352 920,95              

 

 

Stav úverov k 31.12.2021  

Obec uzatvorila v roku 2020  Zmluvu o úvere so SLSP,a.s. ,na stavbu :“Rekonštrukcia 

Kultúrneho domu“ .   Úver je  na predfinancovanie eurofondov a nezapočítava sa do celkovej 

sumy dlhu. Obec má  schválené financie cez Pôdohospodársku platobnú agentúru. Listom dňa 

25.10.2021 nám Pôdohospodárska platobná agentúra Bratislava pozastavila žiadosť o platbu na 

opätovnú kontrolu verejného obstarávania. Z tohto dôvodu Obec Višňov predĺžila Zmluvu 

o úvere do 30.09.2022. 
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Obec obdŕžala v apríli 2018 faktúru za vykonané stavebné práce na stavbe „Obec Višňov-

kanalizácia „ vo výške 251 266,16 € .Uvedená faktúra sa spláca v pravidelných mesačných 

splátkach vo výške 1.000 € na základe dohody o uznaní záväzku a spôsobe splácania. Podľa 

stanoviska z Ministerstva Financií SR k splátkovému kalendáru tento záväzok nespĺňa 

podmienky investično-dodávateľského úveru a v zmysle ust. § 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov sa do celkovej sumy dlhu obce nezapočítava. 

 

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  

b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok 

záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom 

roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených 

o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu 

verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia 

alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu. 

 

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a): 
Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31. 12. 2020 

z toho: 
71 231,34 

- skutočné bežné príjmy obce  71 231,34 

- skutočné bežné príjmy RO   

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31. 12. 2020 71 231,34 

Celková suma dlhu obce k 31. 12. 2021 z toho: 140 732,74 

- zostatok istiny z bankových úverov  

- zostatok istiny z úverov na predfinancovanie eurofondov 140 732,74 

Spolu celková suma dlhu obce k 31. 12. 2020  

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:   140 732,74 

- z úverov na predfinancovanie eurofondov 140 732,74 

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 140 732,74 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31. 12. 2021  

Zostatok istiny z bankových 

úverov k 31. 12. 2021 

Skutočné bežné príjmy  

k 31. 12. 2020 

 

§ 17 ods. 6 písm. a) 

 

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

 

      b)   Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b):   

Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 

k 31.12.2020 

z toho:  

71 231,34 

- skutočné bežné príjmy obce  71 231,34 

- skutočné bežné príjmy RO – ZŠ s MŠ  

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020 71 231,34 

Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:  

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 3 840,68 
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- dotácie zo ŠR  

- dotácie z MF SR   

Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2020 3 840,68 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020* 71 231,34 

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 

k 31.12.2021 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821005  Splácania bankových úverov  

- 651002  Splácanie úrokov banke 1 212,87 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021** 1 212,87 

Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2021** 

Skutočné upravené bežné 

príjmy k 31.12.2020* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

1 212,87 71 231,34 0,004 

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

 

 

8. 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 v súlade so VZN č.1/2009 o dotáciách, právnickým 

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

všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) rozpočtom VÚC 

 

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec 

finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 

založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, 

ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy 

k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 

 

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

 

Obec nemá zriadenú rozpočtovú organizáciu. 

 

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

Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu. 

 

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 

(stl.3-stl.4) 

Okresný úrad Trebišov odmena skladníka CO 85,92 85,92  

Ministerstvo vnútra SR  Testovanie COVID-19 1 770 1 770  
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Ministerstvo dopravy, 

výstavby 

komunikácie 10,58 10,58  

Ministerstvo vnútra SR – 

OÚ KE- životné prostredie 

Vodná správa, ovzdušie 24,00 24,00  

UPSVaR Obec osob .príjemca – rodinné 

prídavky 
379,95 379,95  

Ministerstvo vnútra SR-

sekcia verejnej  správy 

Register adries 21,20 21,20  

Ministerstvo vnútra SR-

sekcia verejnej  správy 

Register občanov 80,85 80,85  

Štatistický úrad SR Sčítanie obyvateľov 2 278,72 2 278,72  

UPSVaR Dobrovoľnícka činnosť 165,53 165,53  

 

 

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 poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
Mesto Trebišov 78,00 78,00  

 

Obec v roku 2021 poskytla Mestu Trebišov príspevok na činnosť Centier voľného času podľa 

počtu detí, ktoré dané CVČ navštevovali. Obec v roku 2021 neprijala dotácie od iných obcí. 

 

 

 

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. 

 

Schodok rozpočtu 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 z.n.p bol v rozpočtovom roku 2021 vo výške 21 747 €, ktorý je vo výške 21 747 € krytý 

príjmovými finančnými operáciami.  

Zostatok finančných operácií vo výške 2 520,72 € je zdrojom tvorby rezervného fondu.  

 


