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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 11.12.2020 uznesením č.13/2020. 

Rozpočet bol zmenený raz: 

- schválená dňa 12.11.2021 -  uznesením č. 15/2021 

 

Rozpočet obce k 31.12.2021  

 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Skutočnosť  

K 31.12.2021 

Príjmy celkom 131726,00 199236,00 184909,99 

z toho :    

Bežné príjmy 131726,00 190416,00 176089,99 

Kapitálové príjmy  8820,00 8820,00 

Finančné príjmy    

    

Výdavky celkom  199236,00 174016,29 

z toho :    

Bežné výdavky 131726 187730,00 151651,29 

Kapitálové výdavky  20506,00 22365,00 

Finančné výdavky 0,00   

    

Rozpočtové hospodárenie obce 0,00 0,00 10893,70 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 

 

Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

199 236,00  184 909,99 92,81 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 199 236,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 

v sume 184 909,99 EUR, čo predstavuje  92,81 % plnenie.  
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1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

190196,00 176089,99 92,58 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 190196,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 

v sume 176089,99 EUR, čo predstavuje  92,58 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

148386,00 EUR 134687,13 EUR 90,77 % 

 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 91000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 91 888,50 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 100,98 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

 

Z rozpočtovaných 15 250,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 15 114,42 EUR, 

čo predstavuje plnenie na 99,11 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli plánované v sume 

13 000,00 EUR, príjmy dane zo stavieb  plánovaná boli v sume 2 250,00 EUR. Za rozpočtový 

rok bolo zinkasovaných daň z pozemkov 12 323,83 EUR a daň  stavieb 2790,59 EUR. 

K 31.12.2021 obec neeviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností  a ani  z pozemkov . 

Poplatok za rozvoj bolo prijatých 8 228,00 EUR.  

 

Daň za psa rozpočtované 2 030,00 EUR skutočný príjem 2 030,00 EUR, nedoplatok za rok 

2021 nebol. 

       

 

Daň za užívanie verejného priestranstva plánovaných 20,00 EUR splnenie bolo 26,00 eur -

130 %. 

Za ubytovanie príjem plánovaných 700,00 eur , splnenie 600,00 EUR čo je 85,71 %. 

Príjmy prenajatých budov z naplánovaných 900,00 eur plnenie 675,00 eur čo je   75 %.                                    

 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad z rozpočtu 15 800,00 EUR plnenie     

16125,21 EUR  čo je 102,06 % nedoplatok za rok 2021 – nebol. 
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b) nedaňové príjmy:  

 

Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

2 200,00 eur 3 081,50 EUR 140,0 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 2 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 3 0881,50 EUR, 

čo je 140,07 % plnenie.  

 

Poplatok za vyhlásenie z rozpočtových 14,00 eur skutočnosť  12,00 EUR, - 85,71% 

Cintorínsky poplatok z naplánovaných  200,00 EUR, po poslednej zmene rozpočtu skutočný 

príjem 20,00 EUR, čo je 10%. 

Fotokopírovanie 0,50 EUR 

 

Pokuta za nedodržanie predpisov nebola vyrubená. Poplatok za stravné:  rozpočet: 1 000,00   

príjem:  832,32  čo je 83,23 %. 

Vrátka za rok 2021predstavuje  3988,01 EUR-  

 

c)  Iné nedaňové príjmy:  

 

  

Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

328,00 409,38 124,81 % 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 328,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

409,38 EUR čo predstavuje 124,81 % plnenie.  

d) prijaté granty a transfery 

Granty od PO za rok 2021 v celkovej výške 125,00 EUR obec dostala na bežné výdavky 

chodu obce Macov 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 36938,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 

36 922,16 EUR, čo predstavuje 99,95 %  plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

ŠR 527,39 Stavebníctvo a komunikácie 

ŠR 17,58 Cestné hospodárstvo 

ŠR 39,89 Životné prostredie 

ŠR 187,51 Hlásenie obyvateľstva 

ŠR 00,00 Voľby 

ŠR 1 400,00 DHZ Macov 
ŠR 00,00 Vojnový hrob 

ŠR 2 449,79 Sčítanie domov a bytov 

ŠR 32 300,00 COVID -19 
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Spolu: 36 922,16  

 

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

 

2.Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021  
 

 

Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

199236,00 174016,29 87,34 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 199236,00,00 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2021 v sume 174016,29 EUR, čo predstavuje  87,34 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

 

 

Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

187730,00 151651,29 80,78 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 187230,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 

v sume 151651,29, čo predstavuje 80,78 % čerpanie.  

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 37533,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 

43 203,45 EUR, čo je 115,11 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ    

mzda starostky , a odmeny pre poslancov. 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

 

Z rozpočtovaných výdavkov 8982,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume  

10709,40 EUR, čo je 119,23 % čerpanie.  

 

VŠZP- Dôvera poistenie: 

rozpočtované:  3500    čerpanie:  4208,93  120,25 %  

 

Nemocenské poistenie: 

rozpočtované:  572,00   čerpanie:  576,29   100,75 % 

 

Starobné poistenie: 

Rozpočtované 5306,00  čerpanie: 6882,48  129,71 % 

 

Úrazové poistenie: 

rozpočtované: 316,00          čerpanie: 343,16   108,59 % 
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Invalidné poistenie: 

rozpočtované: 681,00         čerpanie: 660,16   96,94 % 

 

Poistenie v nezamestnanosti: 

rozpočtované: 227,00          čerpanie: 209,47   92,28 % 

 

Rezervný fond zamestnanosti: 

rozpočtované: 1880,00      čerpanie: 2037,84  108,40 % 

 

 

Energie: voda, elektrika a plyn. 

 

Vodné a stočné : rozpočet:    305,00   čerpanie:   292,64 95,95 % 

 

Elektrika: 

Obecný úrad: rozpočet:              3 000,00, čerpanie:  3 104,24 103,47 % 

Verejné osvetlenie: rozpočet:     3 000,00  čerpanie:  3 167,10 105,57 % 

DHZ (hasiči): rozpočet:        250,00  čerpanie:     308,59 123,44 % 

Dom smútku – cintorín:     500,00 čerpanie:     374,00   74,80 % 

 

Tovary a služby: 

Obecný úrad 

cestovné starosta:          rozpočet: 2 500,00          čerpanie:   2 494,12  99,76 % 

poštovné a tel  služby:   rozpočet:      2 500,00  čerpanie:    1 817,01   72,68 % 

 

Interiérové vybavenie    rozpočet:     1250,00            čerpanie:      555,70 44,46 % 

všeobecný materiál:       rozpočet:  8 500,00             čerpanie:    7744,05 91,11 % 

/z čiastky 7744,05 bolo vynalož 4247,70 eur na COVID -19- cez dotácia zo ŠR boli financie 

vratené/ 

knihy, časopisy              rozpočet:     300,00             čerpanie:      144,00 44% 

údržba výpočtovej tech. Rozpočet    650,00              čerpanie:      585,50   90,08 % 

údržba prev strojov        rozpočet      300,00              čerpanie           0,00    0,00 % 

údržba budov                 rozpočet     2000,00             čerpanie           0,00    0,00 %  

 

školenie:                        rozpočet:     300,00              čerpanie:        75,00               25,00 % 

všeobecné služby.         rozpočet:   4 000,00             čerpanie:    3422,83             85,57 % 

špeciálne služby    rozpočet    3500,00              čerpanie     2930,00               83,71 % 

odmeny a prísp COVID-19 rozp:   19000,00 čerpanie    18650,00             98,16 %

stravovanie pracovníkov+covid strava rozp: 2400,00čerpanie 2729,30                113,74 %

  

poistenie majetku:                                rozpočet: 500,00     čerpanie:  395,53 79,11 %   

prídel do sociálneho fondu:                  rozpočet : 500,00     čerpanie: 366,75 73,35 % 

Náhrada mzdy                  rozpočet   223,00    čerpanie : 223,07 100,03 % 

pokuty penále: r.:    0,00  č.:  0,00 

transfery na členské príspevky:      rozpočet: 2 550,00   čerpanie: 2715,98 106,51 % 

Príspevok pri narodení dieťaťa     rozpočet:    500,00   čerpanie:   400,00      80,00% 

Odmeny na základe dohody                 rozpočet:  2 500,00   čerpanie: 1478,49      59,14 % 

Poplatkyza vedenie účtov       rozpočet 900,00   čerpanie:    615,95   102,66% 
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Požiarna ochrana: 
 

Všeobecný materiál (čerp. dotácie)           rozpočet: 2900,00   čerpanie: 2388,55 82,36% 

Cestovné DHZ       rozpočet:    150,00   čerpanie:     0,00 0%    

členské DHZ                              rozpočet:      45,00   čerpanie:     42,00 93,33% 

paliva ako zdroj energie      rozpočet:  50,00  čerpanie: 0,00       

0,00%udržba pož. Brojnice                   rozpočet: 2500,00    čerpanie:  1093,29     43,73 % 

     

 

 

Údržba ciest a chodníkoch 

Udržba ciest,chod   rozpočet 19000,00 čerpanie:  1044,40   5,5 %   

 

 

Nakladanie s odpadom 

  

poplatok za uskladnenie  odpadu:           rozpočet: 11000,00   čerpanie: 9776,50 88,88 % 

poplatok za odvoz odpadu:                    rozpočet:     9172,00   čerpanie: 8325,06 90,77 % 

členské príspevky ZOHŽO:                   rozpočet:       220,00   čerpanie:   213,00  96,82 % 

Všeobecný materiál:        rozpočet: 1 500,00     čerpanie:    450,20   30,01 % 

Odmeny na základe dohody       rozpočet: 500,00        čerpanie:     424,56  84,91 % 

Odvody do fondov        rozpočet:  60,00          čerpanie:   120,13  200,22% 

 

Verejná zeleň 
 

Rozpočet:    14 700,00  čerpanie:  14534,54 plnenie  98,87 % _ 

Odvody do Všzp, sociálnej poisť. :       rozpočet:   1200,00     čerpanie:   1420,84  118,40 % 

materiál, sadenice, náhradné diely:      rozpočet:    2100,00     čerpanie:      620,19   29,53 % 

pohonná hmota do kosačky:                 rozpočet:    1000,00   čerpanie:     706,30   70,63 % 

odmeny za kosenie na zákl. dohody:    rozpočet:    5500,00   čerpanie:   7687,11   139,77 % 

údržba prev. strojov:       rozpočet:     900,00    čerpanie:    100,8       11,20 %  

  

 

Verejné Osvetlenie 

Rozpočet 4700,00 EUR čerpanie: 3948,66    plnenie 84,01 % 

VO elektrická energia  rozpočet : 3000,00 čerpanie : 3167,10 105,57 % 

VO udržba     rozpočet :  900,00       čerpanie : 532,35   59,15 %  

VO materiál    rozpočet :  800,00       čerpanie : 249,21   31,15 % 

 

Kultúra 

 

Rozpočet:  3 000,00 Eur   skutočné výdavky:  2272,19  plnenie  75,74 % 

 

Poplatok SOZA, rtv Slovenska, Slovgram:    rozpočet   100,00   čerpanie   52,68  52,68% 

Údržba  miestneho rozhlasu                            rozpočet: 200,00   čerpanie     0,00    0,00% 

 

 

Cintorín  

Rozpočet:   1 200,00   čerpanie: 540,45   45,04 %  

Elektrika:                           rozpočet: 500,00       čerpanie:    374,00  74,80 % 
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Služby Area:                       rozpočet:  0,00         čerpanie:    16,60    

Program cintorín TOPSET- aktualizácia rozpočet: 100,00   čerpanie: 13,65 13,65 % 

Materiál           rozpočet : 100,00       čerpanie: 136,21            136,21 % 

Údržba cintorína          rozpočet : 500,00       čerpanie :  0,00                            0,00%

   

 

Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými 

finančnými výpomocami –  Obec nemala výdavky tohto charakteru. 

 

 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

20506,00 22365,00 109,06 % 

 

Finančné kapitálové výdavky boli použité na vypracovanie Územného plánu obce Macov –

projektová dokumentácia 15650,00 Eur, nákup malotraktora 3499,00 Eur. detské ihrisko 

3216,00 Eur 

3. Kapitálové príjmy 

Obec dostal kapitálové príjmy za rok 2021 zo štátneho rozpočtu za účelom vypracovanie 

územného plánu obce Macov sumu 8820,00 eur 

 

 

 

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

 

 

Hospodárenie obce   

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

 
Bežné  príjmy spolu 176089,99 

z toho : bežné príjmy obce  176089,99 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 151651,29 

z toho : bežné výdavky  obce  151651,29 

             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet 24438,70 

Kapitálové  príjmy spolu 8820 

z toho : kapitálové  príjmy obce  8820,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 22365,00 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  22365,00 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -13545 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 10893,70 
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Vylúčenie z prebytku  
 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 
 

Príjmové finančné operácie  
 

Výdavkové finančné operácie 
 

Rozdiel finančných operácií 0,00 
PRÍJMY SPOLU   184909,99 

VÝDAVKY SPOLU 174016,29 

Hospodárenie obce  10893,70 
Vylúčenie z prebytku  

Upravené hospodárenie obce 10893,70 

 

 

Prebytok rozpočtu v sume 10893,70 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: 

  

- prebytok bežného a kapitálového rozpočtu  2021          10893,70 EUR 

- hospodárenie obce r.202          +10893,70 EUR 

 

Zostatok finančných prostriedkov 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      10893,70 EUR, navrhujeme použiť na: 

- ostatnú fin. čiastku zostatok   10893,70 EUR sa používa na kapitálové  výdavky chodu 

obce 

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme prebytok  finančnej čiastky  v roku 2021 vo 

výške 10893,70 EUR,  použiť na kapitálové výdavky 
 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov 
 

Rezervný fond 

Obec vytvára z roku 2020 z  prebytku 23776,99 EUR rezervný fond 10 % čo je 2377,69 EUR 

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 1.1.2020 63274,20 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

10893,70 

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

7601,39 

                - z finančných operácií 0,00 

Použitie kap fondu 22365,00 

               - krytie schodku rozpočtu  

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2021 51802,90 

 

Peňažný fond 
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Obec vytvárala peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..  

 

 

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 207,64   

Prírastky - povinný prídel -      1,0%                    366,75 

               - povinný prídel -           %                     

               - ostatné prírastky  
Úbytky   - závodné stravovanie                     314,74 

               - kultúrne podujatie                

               - dopravné                            
               - ostatné úbytky (poplatok banke)  
KZ k 31.12.2021 259,65 

 

 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k 1.1.2021. v EUR KS  k  31.12.2021 v EUR 

Majetok spolu 361262,85 373666,06 

Neobežný majetok spolu 275739,46 276971,02 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 8283,00 22115,00 
Dlhodobý hmotný majetok 233071,62 220471,18 
Dlhodobý finančný majetok 34 384,84 34 384,84 

Neobežný majetok spolu 275739,46 276971,02 
Obežný majetok 85167,41 96315,54 
z toho :   
Zásoby 0,00 0,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS   
Dlhodobé pohľadávky   
Krátkodobé pohľadávky  38,86 47,78 
Finančné účty  82739,08 93991,52 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

   
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  355,98 379,50 
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P A S Í V A  

Názov ZS  k  01.01.2021 v EUR KS  k  31.12.2021 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 361262,85 373666,06 

Vlastné imanie  217357,78 224959,17 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely    
Fondy   
Výsledok hospodárenia  217357,78 224959,17 

Záväzky 5169,38 8726,94 
z toho :   
Rezervy  1200,00 1200,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 
Dlhodobé záväzky 229,98 279,24 
Krátkodobé záväzky 3739,40 7247,70 
Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 138735,69 139979,95 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

 

     -prírastkov/úbytkov majetku: 

Začatie prípravnými prácami   Územný plán obce Macov 

nákup malotraktora  

nákup –obnova detského ihriska  
 

     - V aktívach sa uvádza zostatková hodnota dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 

k 01.01. a zostatková hodnota majetku k 31.12. účtovného obdobia, t.j. zaradený majetok sa 

odpisuje podľa §22 zák. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a odpisy sa odpočítajú z hodnoty 

majetku. 
 

     -prijatých dlhodobých a krátkodobých bankových úverov - úver nebol prijatý. 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021 
 

Stav záväzkov k 31.12.2019    

Druh záväzku Záväzky celkom 

k 31.12.2021 v EUR 

z toho v  lehote 

splatnosti  

z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- zamestnancom-čisté mzdy 3124,00 3124,00  

- poisťovniam  1845,94 1845,94  

- daňovému úradu- daň z príjmov 644,62 644,62  

- štátnemu rozpočtu    

- bankám    

- štátnym fondom    

- ostatné záväzky dodávatelia 1633,14 1633,14  

Záväzky spolu k 31.12.2019 7247,70 7247,70  

 

 

 

 

Stav úverov k 31.12.2020 – obec úver nečerpala 
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Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2016 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2016 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2016 

Rok 
splatnosti 

 

       

       

 
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 ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25% skutočných bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka.  

 

 

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým 

osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. 
 

   Obec Macov v roku 2021 neposkytla finančné prostriedky podľa § 7 ods. 4 zákona č. 

583/2004 Z.z. 
 

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám - nemáme 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí - nemáme 

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. 

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy zo ŠR 

 

a) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : 

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

prijatých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma 

skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - 

stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

     ŠR Bežné výdavky-stavebníctvo a komunikácie 527,39 527,39 0,00 

     ŠR Bežné výdavky-životné prostredie 39,89 39,89 0,00 

     ŠR Bežné výdavky- cestné hospodárstvo 17,58 17,58 0,00 

     ŠR Bežné výdavky-hlásenie obyvateľstva 187,51 187,51 0,00 

     ŠR Bežné výdavky-voľby 0 0 0,00 

     ŠR Bežné výdavky-DHZ 1 400,00 1400,00 0,00  

     ŠR COVID- 19 32300,00 32300,00 0,00 

    ŠR Sčítanie obyvateľov 2449,79 2449,79 0,00 
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   ŠR Vojnový hrob 0,00 0,00 0,00 

                  Spolu :                                                      36922,16          36922,16      0,00 

 

 

Vypracovala: 

Bc. Gabriela Szarvasová 


