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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. Bežný rozpočet bol zostavený ako schodkový a kapitálový rozpočet bol zostavený ako 

schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.01.2021 uznesením č.8/2021 Rozpočet 

bol zmenený sedemkrát: 

 

Zmeny rozpočtu:  

 

- prvá  zmena  - rozpočtové opatrenie č.1/2021 zo dňa 26.03.2021 zobrané na vedomie účelovo 

určené finančné prostriedky uznesením č. 25/2021  

- druhá zmena - rozpočtové opatrenie č.2/2021, dňa 05.07.2021 zobrané na vedomie účelovo 

určené finančné prostriedky uznesením č. 47/2021 

- tretia zmena  - rozpočtové opatrenie č.3/2021, dňa 05.07.2021 schválené uznesením č. 47/2021  

- štvrtá zmena  - rozpočtové opatrenie č.4/2021 zo dňa 30.09.2021, zobrané na vedomie účelovo 

určené finančné prostriedky uznesením č. 74/2021 

- piata zmena - rozpočtové opatrenie č.5/2021 zo dňa 30.09.2021, schválená uznesením č. 

74/2021 

- šiesta zmena - rozpočtové opatrenie č.6/2021 zo dňa 10.12.2021 zobrané na vedomie účelovo 

určené finančné prostriedky uznesením č. 81/2021 

- siedma zmena – rozpočtové opatrenie č.7/2021 zo dňa 17.12.2021 zobrané na vedomie účelovo 

určené finančné prostriedky uznesením č. 102/2021. 
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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 549.565,58 727.007,81 690.519,23 94,98 

z toho :     

Bežné príjmy 386.704,00 474.860,23 477.149,75 100,48 

Kapitálové príjmy 7.800,00 97.086,00 103.686,00 106,80 

Finančné príjmy 155.061,58 155.061,58 109.683,48 70,74 

Výdavky celkom 549.565,58 727.007,81 561.374,26 77,22 

z toho :     

Bežné výdavky 470.263,34 546.011,57 476.740,48 87,31 

Kapitálové výdavky 79.302,24 180.996,24 84.633,78 46,76 

Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rozpočtové 

hospodárenie obce 

0,00 0,00 129.144,97  

 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021  

 

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

zastupiteľstvom. 

Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po 

zmenách 

549.565,58 727.007,81 690.519,23 94,98 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 727.007,81 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

690.519,23 EUR, čo predstavuje  94,98 % plnenie.  
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1. Bežné príjmy: 

Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po 

zmenách 

386.704,00 474.860,23 477.149,75 100,48 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 474.860,23 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

477.149,75 EUR, čo predstavuje 100,48 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy: 

Názov Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Skutočné  

plnenie 

príjmov 

% plnenia 

príjmov 

 k rozpočtu po 

zmenách 

Dane z príjmov 

a kapitálového majetku 

324.441,00 342.441,00 342.483,36 100,01 

Dane z majetku 21.600,00 21.600,00 21.156,05 97,94 

Dane za tovary a služby 8.570,00 8.570,00 8.625,68 100,64 

 

Dane z príjmov a kapitálového majetku 

Po poslednej zmene schváleného rozpočtu z rozpočtovaných 342.441,00 EUR z výnosu dane 

z príjmov poukázaného územnej samospráve bolo k 31.12.2021 poukázaných finančných prostriedkov 

zo ŠR v sume 342.483,36 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,01 %. 

 

Dane z majetku 

Z rozpočtovaných 21.600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 21.156,05 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 97,94 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 16.504,20 EUR, príjmy dane zo 

stavieb boli v sume 4.651,85 EUR.  

 

Dane za tovary a služby 

Z rozpočtovaných 8.570,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 8.625,68 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 100,64 %. Príjmy z dane za psa boli v sume 520,00 EUR. Príjmy za komunálny 

odpad a drobný stavebný odpad boli v sume 8.105,68 EUR. 
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b) nedaňové príjmy:  

 Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Skutočné  

plnenie 

príjmov 

% plnenia 

príjmov 

 k rozpočtu po 

zmenách 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva 

majetku 

570,00 4.216,15 4.526,20 107,35 

Administratívne poplatky a iné 

poplatky a platby 

29.843,00 34.147,60 

 

35.800,28 104,84 

Úroky z tuzemských úverov, 

pôžičiek, návratných finančných 

výpomoci, vkladov a ážio 

30,00 30,00 0,00  

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Po poslednej zmene schváleného rozpočtu z rozpočtovaných 4.216,15 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2021 v sume 4.526,20 EUR, čo je 107,35 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem 

z úhrad za vydobyté nerasty v sume 3.636,15 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 30,00 EUR 

a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 860,05 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Po poslednej zmene schváleného rozpočtu z rozpočtovaných 34.147,60 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2021 v sume 35.800,28 EUR, čo je 104,84 % plnenie.  

 

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomoci, vkladov a ážio 

Z rozpočtovaných 30,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0,00 EUR. 

c)  iné nedaňové príjmy:  

Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po 

zmenách 

320,00 2.135,00 2.837,70 132,91 

 

Po poslednej zmene schváleného rozpočtu iných nedaňových príjmov, bol skutočný príjem vo výške 

2.837,70 EUR, čo predstavuje 132,91 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli prevažne rozpočtované príjmy  z dobropisov a z vratiek.  
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d) prijaté bežné granty a transfery: 

 

Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po 

zmenách 

1.330,00 61.720,48 61.720,48 100,00 

 

Po poslednej zmene rozpočtu bežných transferov bol skutočný príjem vo výške 61.720,48 EUR, čo 

predstavuje 100 % plnenie. 

 

Prijaté bežné granty a transfery: 

 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov EUR  

Tatra banka, a.s., 

odštepný závod 

Raiffeisen banka 

Nákup učebných pomôcok pre deti 1.000,00 

Nadácia EPH Revitalizácia verejného priestranstva 1.000,00 

Ministerstvo vnútra 

Slovenskej republiky 

Refundácia nákladov obci testovanie COVID-19 

„Zachráňme spolu životy“ 

21.755,00 

Ministerstvo investícií, 

regionálneho rozvoja 

a informatizácie SR 

Regionálny príspevok na zvýšenie návštevnosti 

Pozdišovského chrbta a zatraktívnenie cyklotrás 

vybudovaním vyhliadkových veží s príslušným zázemím – 

bežné výdavky 

3.700,00 

Ministerstvo vnútra 

Slovenskej republiky 

Finančné prostriedky súvisiace s  národným projektom: 

podpora činnosti zameraných na riešenie nepriaznivých 

situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach 

s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít 

13.602,12 

Úrad práce, sociálnych 

vecí a rodiny Michalovce 

Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských 

povinnosti dieťaťa na I. polrok školského roka 2021/2022 

33,20 

Úrad práce, sociálnych 

vecí a rodiny Michalovce 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom 

dieťaťa 

2.016,00 

Úrad práce, sociálnych 

vecí a rodiny Michalovce 

Finančný príspevok na podporu vytvárania pracovných 

miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených 

oblastiach zamestnávania pre UoZ - refundácia 

1.330,60 

Úrad práce, sociálnych Finančný príspevok na podporu rozvoja miestnej 4.067,53 
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vecí a rodiny Michalovce a regionálnej zamestnanosti v rámci národného projektu 

„Podpora zamestnanosti“ Aktivita č. 1 

 

Úrad práce, sociálnych 

vecí a rodiny Michalovce 

Finančný príspevok na podporu vytvárania pracovných 

miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených 

oblastiach zamestnávania pre UoZ 

1.995,90 

 

Úrad práce, sociálnych 

vecí a rodiny Michalovce 

Finančný príspevok na podporu vytvárania pracovných 

miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených 

oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného 

projektu „Cesta na trh práce 3“ – Opatrenie č. 2 

3.106,69 

Okresný úrad Košice, 

obor školstva 

Finančné prostriedky na osobné ochranné pomôcky 

a dezinfekčné prostriedky v súvislosti s preventívnymi 

opatreniami zameranými na ochranu pred nákazou vírusu 

COVID-19 – príspevok na špecifiká 

175,00 

Ministerstvo vnútra 

Slovenskej republiky 

Dotácia na úseku registra adries 21,20 

Ministerstvo vnútra 

Slovenskej republiky 

Dotácia na úseku hlásenia pobytu občanov a registra 

obyvateľov Slovenskej republiky 

345,84 

Ministerstvo vnútra 

Slovenskej republiky 

Dotácia na úseku starostlivosti o životné prostredie 102,71 

Okresný úrad Košice, 

obor školstva 

Finančný príspevok na výchovu a vzdelávanie detí 

v materskej škole  

3.207,00 

Štatistický úrad 

Slovenskej republiky 

Dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej 

správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania 

obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri 

sčítaní domov a bytov v rozpočtových rokoch 2020 a 2021 

3.526,69 

Okresný úrad Košice, 

obor školstva 

Finančné prostriedky na osobné ochranné pomôcky 

a dezinfekčné prostriedky v súvislosti s preventívnymi 

opatreniami zameranými na ochranu pred nákazou vírusu 

COVID-19 – príspevok na špecifiká 

240,00 

Okresný úrad Košice, 

obor školstva 

Finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu 

„Múdre hranie 2“ 

495,00 
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V roku 2021 obec prijala nasledovné bežné granty a transfery v súvislosti so šírením ochorenia 

COVID - 19: 

 

Poskytovateľ dotácie Účel EUR 

Ministerstvo vnútra 

Slovenskej republiky 

Refundácia nákladov obci testovanie COVID-19 

„Zachráňme spolu životy“ 

21.755,00 

Ministerstvo vnútra 

Slovenskej republiky 

Finančné prostriedky súvisiace s  národným projektom: 

podpora činnosti zameraných na riešenie nepriaznivých 

situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach 

s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít 

13.602,12 

Okresný úrad Košice, 

obor školstva 

Finančné prostriedky na osobné ochranné pomôcky 

a dezinfekčné prostriedky v súvislosti s preventívnymi 

opatreniami zameranými na ochranu pred nákazou vírusu 

COVID-19 – príspevok na špecifiká 

175,00 

Okresný úrad Košice, 

obor školstva 

Finančné prostriedky na osobné ochranné pomôcky 

a dezinfekčné prostriedky v súvislosti s preventívnymi 

opatreniami zameranými na ochranu pred nákazou vírusu 

COVID-19 – príspevok na špecifiká 

240,00 

 

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 

7.800,00 97.086,00 103.686,00 106,80 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 97.086,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

103.686,00 EUR, čo predstavuje 106,80 % plnenie.  

 

Kapitálové príjmy 

Plnenie príjmov schváleného rozpočtu vo výške 7.800,00 EUR nenastalo. 

 

Prijaté kapitálové granty a transfery: 

Z rozpočtovaných 89.286,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 103.686,00 EUR. 
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Prijaté kapitálové granty a transfery: 

Poskytovateľ Účel EUR  

Ministerstvo investícií, 

regionálneho rozvoja 

a informatizácie SR 

Regionálny príspevok na rozšírenie regionálnych 

produktov prostredníctvom využívania sušičky ovocia 

(sušička ovocia) 

14.400,00 

Ministerstvo investícií, 

regionálneho rozvoja 

a informatizácie SR 

Regionálny príspevok na zvýšenie návštevnosti 

Pozdišovského chrbta a zatraktívnenie cyklotrás 

vybudovaním vyhliadkových veží s príslušným 

zázemím (cyklotrasa) 

76.300,00 

Košický samosprávny kraj 

(Košice Región Turizmu) 

Živý včelársky skanzen  12.986,00 

 

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na kapitálové výdavky a boli použité v súlade s ich 

účelom. Regionálny príspevok na zvýšenie návštevnosti Pozdišovského chrbta a zatraktívnenie 

cyklotrás vybudovaním vyhliadkových veží s príslušným zázemím ako aj  regionálny príspevok na 

rozšírenie regionálnych produktov prostredníctvom využívania sušičky ovocia neboli v roku 2021 

použité – ich použitie je naplánované v roku 2022. 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

 

Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné plnenie  

finančných príjmov 

% plnenia fin. príjmov 

 k rozpočtu po 

zmenách 

155.061,58 155.061,58 109.683,48 70,74 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 155.061,58. EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 

v sume 109.683,48 EUR, čo predstavuje 70,74 % plnenie.  

 

Uznesením obecného zastupiteľstva bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 33.000,00 EUR 

na autobusové čakárne.  

V roku 2021 boli tiež použité: 

- nevyčerpané prostriedky na vybudovanie a označenie lokálnych cyklotrás, náučných 

chodníkov, revitalizácia prírodných lokalít a historických pamiatok, vybudovanie odpočívadiel 

- altánkov a zariadenie požičovne bicyklov v sume 75.000,00 EUR 

- nevyčerpané prostriedky z náhradnej výsadby drevín v sume 250,00  EUR 

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 204,68 EUR 
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- nevyčerpané prostriedky na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume 1.228,80  

EUR 

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

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021  

 

Rozbor čerpania výdavkov sa vykoná v takej štruktúre v akej bol rozpočet schválený obecným 

zastupiteľstvom. 

Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

 k rozpočtu po 

zmenách 

549.565,58 727.007,81 561.374,26 77,22 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov po poslednej zmene schváleného rozpočtu 727.007,81 EUR 

bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 celkovo 561.374,26 EUR, čo predstavuje 77,22 % 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 

0111 Výkonné a zákonodarné orgány 173.768,58 182.866,45 154.274,79 84,36 

0112 Finančné a rozpočtové záležitosti 1.050,00 680,00 542,96 137,04 

0132 Rámcové plánovacie a štatistické 

služby 

0,00 3.526,69 3.526,25 99,99 

0320 Ochrana pred požiarmi 320,00 120,0 64,00 53,33 

0360 Verejný poriadok a bezpečnosť inde 

neklasifikované 

1.170,00 170,00 148,00 87,06 

0421 Poľnohospodárstvo 0,00 1.010,00 1.008,00 99,80 

0451 Cestná doprava 3.250,00 1.950,00 1.537,74 78,86 

0510 Nakladanie s odpadmi 16.200,00 37.205,75 34.324,55 92,26 
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0520 Nakladanie s odpadovými vodami 0,00 210,00 210,00 100,00 

0620 Rozvoj obci 20.200,00 32.604,72 32.293,83 99,05 

0640 Verejné osvetlenie 6.500,0 6.900,00 6.872,08 99,60 

0740 Verejné zdravotné služby 0,00 22.875,00 22.869,51 99,98 

0810 Rekreačné a športové služby 54.947,76 66.767,76 62.870,36 94,16 

0820 Kultúrne služby 13.400,00 7.950,00 7.575,24 95,29 

0840 Náboženské a iné spoločenské služby 3.900,00 3.500,00 2.381,60 68,05 

09111 Predprimárne vzdelávanie s bežnou 

starostlivosťou 

104.814,00 102.025,73 84.015,43 82,35 

0950 Vzdelávanie nedefinované podľa 

úrovne 

1.100,00 1.100,00 487,00 44,27 

09601 Vedľajšie služby v rámci 

predprimárneho vzdelávania 

67.143,00 69.949,47 58.611,62 83,79 

1020 Staroba 2.500,00 4.600,00 3.127,52 67,99 

CELKOM 470.263,34 546.011,57 476.740,48 87,31 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov po poslednej zmene schváleného rozpočtu vo výške 546.011,57 

EUR bolo skutočné čerpanie  k 31.12.2021 v sume 476.740,48 EUR, čo predstavuje 87,31 % čerpanie.  

 

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 po poslednej zmene schváleného rozpočtu 193.037,73 EUR bolo 

skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 178.650,39 EUR, čo je 92,55 % čerpanie. Patria sem mzdové 

prostriedky pracovníkov obecného úradu, školstva, mzdové prostriedky súvisiace so sčítaním 

obyvateľov. 

 

b) Poistné a príspevok do poisťovní: 

Z rozpočtovaných výdavkov po poslednej zmene vo výške  74.023,35 EUR bola skutočne čerpaná 

k 31.12.2021 celková hodnota 63.666,74 EUR, čo je 86,01 % čerpanie.  

 

c) Tovary a služby: 

Z rozpočtovaných výdavkov po poslednej zmene schváleného rozpočtu 267.538,49 EUR bolo 

skutočne čerpané k 31.12.2021 celkovo 224.119,46 EUR, čo je 83,77 % čerpanie. Ide o prevádzkové 
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výdavky, ako sú napr. cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, 

nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. 

 

d) Bežné transfery  

Z rozpočtovaných výdavkov po poslednej zmene vo výške 11.412,00 EUR bolo skutočne čerpané 

k 31.12.2021 celkovo 10.303,89 EUR, čo predstavuje 90,29 % čerpanie. Výška poskytnutých dotácií 

z rozpočtu obce bola v roku 2021 ovplyvnená šírením ochorenia COVID - 19. Dotácie boli krátené čo 

malo negatívny vplyv na fungovanie organizácií v neziskovom sektore. 

 

2. Kapitálové výdavky: 

 

 

Funkčná klasifikácia 

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Skutočné  

čerpanie 

výdavkov 

% čerpania 

výdavkov 

 k rozpočtu po 

zmenách 

0111 Výkonné 

a zákonodarné 

orgány (motorová 

kosačka, pozemky) 

0,00 5.800,00 5.796,40 99,94 

0451 Cestná doprava 

(autobusové 

čakárne) 

33.000,00 35.000,00 34.996,58 99,99 

0620 Rozvoj obci 

(zberný dvor) 

20.050,00 20.050,00 0,00  

0810 Rekreačné 

a športové služby 

(vyhliadková veža, 

cyklotrasa) 

26.252,24 105.650,24 29.347,80 27,78 

0820 Kultúrne 

služby (včelársky 

skanzen) 

0,00 14.496,00 14.493,00 99,98 

CELKOM 79.302,24 180.996,24 84.633,78 46,76 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov po poslednej zmene schváleného rozpočtu vo výške 

180.996,24 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 celkovo 84.633,78 EUR, čo predstavuje  46,76 

% čerpanie.  
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:  

 

a) motorová kosačka 

Z rozpočtovaných 5.300,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 celkovo 5.300,00 EUR, čo 

predstavuje 100 % čerpanie.  

 

b) autobusové čakárne 

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov po poslednej zmene rozpočtu vo výške 35.000,00 EUR 

bolo skutočne vyčerpané celkovo na autobusové čakárne 34.996,58 EUR. Z iných zdrojov a to 

z rezervného fondu bolo čerpaných 33.000,00 EUR a z vlastných príjmov obce bolo čerpaných 

1.996,58 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.  

 

c) zvýšenie návštevnosti Pozdišovského chrbta a zatraktívnenie cyklotrás vybudovaním 

vyhliadkových veží s príslušným zázemím (vyhliadková veža) 

Regionálny príspevok vo výške 76.300,00 EUR na zvýšenie návštevnosti Pozdišovského chrbta 

a zatraktívnenie cyklotrás vybudovaním vyhliadkových veží s príslušným zázemím k 31.12.2021 nebol 

čerpaný.  

 

d) vybudovanie a označenie lokálnych cyklotrás, náučných chodníkov, revitalizácia prírodných lokalít 

a historických pamiatok, vybudovanie odpočívadiel - altánkov a zariadenie požičovne bicyklov 

(cyklotrasa) 

Z rozpočtovaných  29.350,24 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 celkovo 29.347,80 EUR, čo 

predstavuje 99,99 % čerpanie. Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020)  

bolo čerpaných 26.252,24 EUR a z vlastných príjmov obce bolo čerpaných 3.095,58 EUR. 

 

e) živý včelárky skanzen 

Z rozpočtovaných 14.496,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 celkovo 14.493,00 EUR, čo 

predstavuje 99,98 % čerpanie. Z finančných prostriedkov od Košického samosprávneho kraja ( Košice 

Región turizmu)  bolo čerpaných 12.986,00 EUR a z vlastných príjmov obce bolo čerpaných 1.507,00 

EUR. 

 

3. Výdavkové finančné operácie: 

Výdavkové finančné operácie rozpočtované a ani čerpané neboli. 
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

 

 

Hospodárenie obce  

 

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 477.149,75 

Bežné výdavky spolu 476.740,48 

Bežný rozpočet 409,27 

Kapitálové  príjmy spolu 103.686,00 

Kapitálové  výdavky spolu 84.633,78 

Kapitálový rozpočet  19.052,22 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 19.461,49 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového 

rozpočtu 
0,00 

Príjmové finančné operácie  109.683,48 

Výdavkové finančné operácie  0,00 

Rozdiel finančných operácií 109.683,48 

PRÍJMY SPOLU   690.519,23 

VÝDAVKY SPOLU 561.374,26 

Rozpočtové hospodárenie obce  129.144,97 

Vylúčenie z prebytku HČ 81.074,60                  

Vylúčenie z prebytku PČ 14.400,00 

Upravené rozpočtové hospodárenie obce 33.670,37 

 Vylúčenie z prebytku ŠJ 256,21 

Upravené rozpočtové hospodárenie obce - celkom 33.414,16 

 

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 účelovo určené na kapitálové výdavky  v sume  14.400,00 EUR na 

sušičku ovocia – podnikateľská činnosť obce, 

b) nevyčerpané prostriedky účelovo určené v sume 80.000,00 EUR na vyhliadkovú vežu, 

c) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 

v sume  1.074,60 EUR. 
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Z prebytku sa vylučujú aj 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 256,21 EUR. 

Na konci roka zostávajú nevyčerpané prostriedky z  finančnej náhrady za výrub drevín podľa zákona 

č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p. v sume 24.991,38 EUR. 

 

Stav finančných prostriedkov na účtoch k 31.12.2021 v EUR:  

Bežný účet obce  35.813,99 

Bežný účet školskej jedálne 256,21 

Bežný účet sociálneho fondu 2.664,35 

Bežný účet rezervného fondu 237.520,57 

Bežný účet pre dotácie 95.474,60 

Bežný účet pre náhradnú výsadbu 24.991,38 

Celkom bežné účty 396.721,10 

Pokladňa obce 6,38 

Pokladňa školskej jedálne 0,00 

Peniaze na ceste -2.150,00 

SPOLU FINANČNÉ PROSTRIEDKY 394.577,48 

Upravený výsledok hospodárenia  33.670,37 

Rezervný fond 237.520,57 

Nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu z UPSVaR 1.074,60 

Nevyčerpané prostriedky – sušička ovocia 14.400,00 

Nevyčerpané prostriedky – vyhliadková veža 80.000,00 

Nevyčerpané prostriedky školská jedáleň 256,21 

Nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu 2.664,35 

Nevyčerpané prostriedky z finančnej náhrady na výrub drevín 24.991,38 

 

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, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.   

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

33.670,37 EUR.  

Navrhovaná tvorba rezervného fondu za rok 2021 je vo výške 33.670,37 EUR a uskutočňuje sa prevod 

finančných prostriedkov z minulých rokov vo výške 237.520,57 EUR. Celkom v rezervnom fonde 

bude 271.190,94 EUR. 
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5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov 

 

Rezervný fond 

 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití 

rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.  

            

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021  182.759,07       

Prírastky – uznesenie č. 32/2021 zo dňa 28.5.2021 

o použití prebytku rozpočtového hospodárenia 

87.761,50     

Úbytky  - plánové v rozpočte na rok 2021 na 

autobusové čakárne (uznesenie č. 6/2017 a 8/2017 

o použití) 

33.000,00      

KZ k 31.12.2021 237.520,57       

 

Sociálny fond 

 

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

fondu upravuje vnútorný predpis. . Sociálny fond sa tvorí ako úhrn povinného prídelu, ďalšieho prídelu 

a ďalších zdrojov fondu. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021 1.999,36   

Prírastky (prídel):                  1.819,99                                     

Úbytky:    1.155,00   

  z toho  - sociálna politika zamestnávateľa                         510,00  

              - stravovanie                                           645,00    

KZ k 31.12.2021 2.664,35 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

6.Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021  

A K T Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2021 v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR 

Majetok spolu 1.550.396,03 1.609.613,58 

Neobežný majetok spolu 1.166.765,20 1.195.781,58 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 971.674,38 1.000.690,76 

Dlhodobý finančný majetok 195.090,82 195.090,82 

Obežný majetok spolu 381.546,28 412.471,22 

z toho :   

Zásoby 150,86 365,54 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 3.821,57 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  7.085,69 13.706,63 

Finančné účty  374.309,73 394.577,48 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  2.084,55 1.360,78 

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 1.550.396,03 1.609.613,58 

Vlastné imanie  941.503,56 971.859,35 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  941.503,56 971.859,35 

Záväzky 49.394,23 51.206,70 

z toho :   

Rezervy  811,00 715,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 1.999,36 2.682,35 

Krátkodobé záväzky 28.683,87 29.909,35 

Bankové úvery a výpomoci 17.900,00 17.900,00 

Časové rozlíšenie 559.498,24 586.547,53 
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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 4.565,33 4.565,33  

- občanom 370,64 370,64  

- zamestnancom 2.664,35 2.664,35  

- náhradná výsadba 24.991,38 24.991,38  

Záväzky spolu k 31.12.2021 32.591,70 32.591,70  

Obec eviduje krátkodobé záväzky v sume 29.909,35 EUR a dlhodobé záväzky v sume 2.682,35 

EUR. 

 

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2021  

Obec v roku 2021 neprijala úver. 

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 17.900,00 EUR schválená obecným zastupiteľstva dňa 

29.10.2020 uznesením č.53/2020. Prvá splátka v roku 2024 a posledná splátka v roku 2027. Dlžník 

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

Splatnosť dlhodobej návratnej finančnej výpomoci zobrazuje tabuľka: 

 

Dátum splatnosti Výška prijatej návratnej výpomoci k 31.12.2021 v EUR 

31.10.2024 4.475,00 

31.10.2025 4.475,00 

31.10.2026 4.475,00 

31.10.2027 4.475,00 

 

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 
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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: 

513.550,89 

- skutočné bežné príjmy obce  513.550,89 

Spolu bežné príjmy obce k 31.12.2020* 513.550,89 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2021: 17.900,00 

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 17.900,00 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021 17.900,00 

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy 

dlhu obce 

0,00 

Spolu upravená/znížená celková suma dlhu obce 

k 31.12.2021** 

17.900,00 

 

Zostatok istiny 

k 31.12.2021** 

Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2020* 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

17.900,00 513.550,89 0,03 % 

 

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: 513.550,89 

- skutočné bežné príjmy obce  513.550,89 

Spolu bežné príjmy obce k 31.12.2020 513.550,89 

Bežné príjmy obce upravené o účelovo určené:  

- dotácie  z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z 

Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia 
120.506,28 
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Spolu bežné príjmy obce účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné príjmy 

k 31.12.2020  

120.506,28 

Spolu upravené/znížené bežné príjmy k 31.12.2020* 393.044,61 

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 s výnimkou 

jednorazového predčasného splatenia:  

0,00 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021** 0,00 

 

Suma ročných splátok 

vrátane úhrady výnosov za 

rok 2021** 

Skutočné upravené bežné 

príjmy k 31.12.2020* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

0,00 393.044,61 0,00 % 

 

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

 

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií  

 

Obec nemá zriadenú 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 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým 

osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo 

verejnoprospešný účel.  

Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2021 ovplyvnená šírením ochorenia COVID - 

19. Dotácie boli krátené,  čo malo negatívny vplyv na fungovanie organizácií v neziskovom sektore. 

 

Prijímateľ dotácie Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 

 prostriedkov v EUR 

FK 1971 Moravany financovanie činnosti futbalového klubu 5.000,00 

FS Moravančan financovanie činnosti folklórnej skupiny 500,00 

 

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN o dotáciách. 
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10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 

Obec má vydané osvedčenie o živnostenskom oprávnení na vykonávanie živnosti sušenie ovocia, 

zeleniny a húb – dátum vzniku živnostenského oprávnenia: 29.07.2021. 

 

V roku 2021 dosiahla v podnikateľskej činnosti:  

Celkové náklady             0,00 EUR 

Celkové výnosy             0,00 EUR 

Hospodársky výsledok - zisk           0,00 EUR 

Obec v roku 2021 prijala regionálny príspevok na rozšírenie regionálnych produktov prostredníctvom 

využívania sušičky ovocia v celkovej výške 14.400,00 EUR od Ministerstva investícií, regionálneho 

rozvoja a informatizácie, ktoré ku koncu roka obec nepoužila. Uvedené účelovo určené finančné 

prostriedky boli určené na kapitálové výdavky. Obec plánuje začať s výstavbou sušičky ovocia až 

v nasledujúcom roku t. j. v roku 2022. 

 

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: 

Obec nemá zriadenú právnickú osobu ktorou je rozpočtová organizácia. 
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Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám: 

Obec nemá zriadenú právnickú osobu ktorou je príspevková organizácia.  

 

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 

 

Obec nemá založenú právnickú osobu.  

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

Poskytovateľ  

 

 

    

 

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu   

 

 

 

 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

  

- 3 - 

Suma 

skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3-stĺ.4 

) 

 

 

- 5 - 

Ministerstvo 

vnútra 

Slovenskej 

republiky 

Refundácia nákladov obci testovanie 

COVID-19 „Zachráňme spolu 

životy“ 

21.755,00 21.755,00 0,00 

Ministerstvo 

investícií, 

regionálneho 

rozvoja 

a informatizácie 

SR 

Regionálny príspevok na rozšírenie 

regionálnych produktov 

prostredníctvom využívania sušičky 

ovocia (sušička ovocia) 

14.400,00 0,00 14.400,00 

Ministerstvo 

investícií, 

regionálneho 

rozvoja 

a informatizácie 

SR 

Regionálny príspevok na zvýšenie 

návštevnosti Pozdišovského chrbta 

a zatraktívnenie cyklotrás 

vybudovaním vyhliadkových veží 

s príslušným zázemím – kapitálové 

výdavky 

76.300,00 0,00 76.300,00 

Ministerstvo 

investícií, 

regionálneho 

rozvoja 

a informatizácie 

SR 

Regionálny príspevok na zvýšenie 

návštevnosti Pozdišovského chrbta 

a zatraktívnenie cyklotrás 

vybudovaním vyhliadkových veží 

s príslušným zázemím – bežné 

výdavky 

3.700,00 0,00 3.700,00 
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Ministerstvo 

vnútra 

Slovenskej 

republiky 

Finančné prostriedky súvisiace s  

národným projektom: podpora 

činnosti zameraných na riešenie 

nepriaznivých situácií súvisiacich 

s ochorením COVID-19 v obciach 

s prítomnosťou marginalizovaných 

rómskych komunít 

13.602,12 13.602,12 0,00 

Úrad práce, 

sociálnych vecí 

a rodiny 

Michalovce 

Dotácia na podporu výchovy 

k plneniu školských povinnosti 

dieťaťa na I. polrok školského roka 

2021/2022 

33,20 33,20 0,00 

Úrad práce, 

sociálnych vecí 

a rodiny 

Michalovce 

Dotácia na podporu výchovy 

k stravovacím návykom dieťaťa 

2.016,00 941,40 1.074,60 

Úrad práce, 

sociálnych vecí 

a rodiny 

Michalovce 

Finančný príspevok na podporu 

vytvárania pracovných miest 

u verejných zamestnávateľov vo 

vymedzených oblastiach 

zamestnávania pre UoZ - refundácia 

1.330,60 1.330,60 0,00 

Úrad práce, 

sociálnych vecí 

a rodiny 

Michalovce 

Finančný príspevok na podporu 

rozvoja miestnej a regionálnej 

zamestnanosti v rámci národného 

projektu „Podpora zamestnanosti“ 

Aktivita č. 1 

4.067,53 

 

4.067,53 0,00 

Úrad práce, 

sociálnych vecí 

a rodiny 

Michalovce 

Finančný príspevok na podporu 

vytvárania pracovných miest 

u verejných zamestnávateľov vo 

vymedzených oblastiach 

zamestnávania pre UoZ 

1.995,90 

 

1995,90 0,00 

Úrad práce, 

sociálnych vecí 

a rodiny 

Michalovce 

Finančný príspevok na podporu 

vytvárania pracovných miest 

u verejných zamestnávateľov vo 

vymedzených oblastiach 

zamestnávania pre UoZ v rámci 

národného projektu „Cesta na trh 

3.106,69 3.106,69 0,00 
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práce 3“ – Opatrenie č. 2 

Okresný úrad 

Košice, obor 

školstva 

Finančné prostriedky na osobné 

ochranné pomôcky a dezinfekčné 

prostriedky v súvislosti 

s preventívnymi opatreniami 

zameranými na ochranu pred 

nákazou vírusu COVID-19 – 

príspevok na špecifiká 

175,00 175,00 0,00 

Ministerstvo 

vnútra 

Slovenskej 

republiky 

Dotácia na úseku registra adries 21,20 21,20 0,00 

Ministerstvo 

vnútra 

Slovenskej 

republiky 

Dotácia na úseku hlásenia pobytu 

občanov a registra obyvateľov 

Slovenskej republiky 

345,84 345,84 0,00 

Ministerstvo 

vnútra 

Slovenskej 

republiky 

Dotácia na úseku starostlivosti 

o životné prostredie 

102,71 102,71 0,00 

Okresný úrad 

Košice, obor 

školstva 

Finančný príspevok na výchovu 

a vzdelávanie detí v materskej škole  

3.207,00 3.207,00 0,00 

Štatistický úrad 

Slovenskej 

republiky 

Dotácia na úhradu nákladov 

preneseného výkonu štátnej správy 

pri príprave, priebehu a vykonaní 

sčítania obyvateľov, domov a bytov 

v roku 2021, ktoré vzniknú pri 

sčítaní domov a bytov 

v rozpočtových rokoch 2020 a 2021 

3.526,69 3.526,25 0,44 

Okresný úrad 

Košice, obor 

školstva 

Finančné prostriedky na osobné 

ochranné pomôcky a dezinfekčné 

prostriedky v súvislosti 

s preventívnymi opatreniami 

zameranými na ochranu pred 

nákazou vírusu COVID-19 – 

240,00 240,00 0,00 
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príspevok na špecifiká 

Okresný úrad 

Košice, obor 

školstva 

Finančné prostriedky na realizáciu 

rozvojového projektu „Múdre hranie 

2“ 

495,00 495,00 0,00 

 

Nevyčerpaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 1.074,60 EUR 

bola vrátená Úradu práce sociálnych veci a rodiny Michalovce ku dňu spracovania záverečného účtu 

obce za rok 2021. 

 

Regionálny príspevok na zvýšenie návštevnosti Pozdišovského chrbta a zatraktívnenie cyklotrás 

vybudovaním vyhliadkových veží s príslušným zázemím (bežné aj kapitálové výdavky) nebol v roku 

2021 použitý, jeho použitie je plánované na rok 2022. 

 

Regionálny príspevok na rozšírenie regionálnych produktov prostredníctvom využívania sušičky 

ovocia nebol v roku 2021 použitý, jeho použitie je plánované na rok 2022. 

 

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 Kačanov 32,37 32,37 0,00 

Obec Staré 53,95 53,95 0,00 

Obec Jovsa 53,95 53,95 0,00 

Obec Horovce 57,54 57,54 0,00 

Obec Oreské 32,37 32,37 0,00 

Obec Zavadka 28,77 28,77 0,00 

Obec Kaluža 28,77 28,77 0,00 
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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 - 

Košický samosprávny kraj 

(Košice Región Turizmu) – 

živý včelársky skanzen – 

kapitálové výdavky 

12.986,00  12.986,00 0,00 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu         

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo neuplatňovanie programového rozpočtu pre rozpočtový rok 2021. 

 

 

Vypracovala: Bc. Mgr. Adriana Makšimová                Schválil: Mgr. Vladimír Čeklovský 

 

 

 

 

V Moravany dňa 16.05.2022 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1: Skutočné plnenie rozpočtu podľa čl.9 ods. 2 zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej 

zodpovednosti v znení neskorších predpisov. 
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Návrh záverečného účtu: 

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa .......................................................... 

- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa ................................. 

- zverejnený na webovom sídle obce dňa ........................ 

 

 

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v .......... dňa ........, uznesením č. ...............  

 

 

Záverečný účet:  

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa .......................................................... 

- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce ................................. 

- zverejnený na webovom sídle obce dňa ........................ 

 


