
 
 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

                                 

Záverečný účet Obce Košický Klečenov 

 za rok 2021 

 

 
Predkladá : Ing. Michal Kmec 

Spracoval:  Bc. Andrea Hrehorová  

 

V Košickom Klečenove, dňa 30.05.2022 

 

Návrh záverečného účtu: 

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 01.06.2022  

-  zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce: 01.06.2022   

-  zverejnený na webovom sídle obce dňa: 01.06.2022  

 

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Košickom Klečenove, dňa 28.06.2022, 

uznesením č. 19/2022  

 
Záverečný účet:  

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 17.08.2022 

- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce: 17.08.2022  

- zverejnený na webovom sídle obce dňa: 17.08.2022  
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Záverečný účet obce za rok 2021 
  

 

1. Rozpočet obce na rok 2021   

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2021. 

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 

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

predpisov.  

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 07.01.2021 uznesením č. 3/2021. 

Rozpočet bol zmenený trikrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 28.9.2021  uznesením č. 29/2021 

- druhá zmena schválená dňa 09.12.2021  uznesením č. 40/2021 

- tretia zmena Rozpočtové opatrenie 20.12.2021 

 

Rozpočet obce k 31.12.2021  

 

 

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2021 

Príjmy celkom 171 022,00 192 375,00 193 835,14 

z toho :    

Bežné príjmy 142 902,00 165 232,00 166 725,54 

Kapitálové príjmy     1 000,00     2 900,00   2 861,00 

Finančné príjmy   27 120,00   24 243,00   24 248,60 

    

Výdavky celkom 171 022,00 181 083,00 179 125,21 

z toho :    

Bežné výdavky 138 422,00 148 943,00 147 176,81   

Kapitálové výdavky   27 000,00   26 540,00   26 392,40 

Finančné výdavky     5 600,00     5 600,00     5 556,00 

Rozpočtové 

hospodárenie obce 

 

0 

 

11 292,00 

 

  14 709,93 
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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 

192 375,00 193 835,14 100,76 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 192 375,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

193 835,14 čo predstavuje  100,76 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

165 232,00 166 725,54   100,90 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 165 232,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

166 725,54 EUR, čo predstavuje 100,90 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

146 260,00 146 290,11 100,02 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 119 680,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 119 685,00 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 100,00 %. 

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 21 100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 21 030,31 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 99,67 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 18 750,35 EUR, 

príjmy dane zo stavieb boli v sume 2 279,96 EUR.  

Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  21 030,31 EUR, z toho za nedoplatky z minulých rokov 

2 937,02 EUR.                                                                                                                

Daň za psa  
Z rozpočtovaných 380,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 415,00 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 109,21 % plnenie. 

Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  415,00 EUR, z toho za nedoplatky z minulých rokov 

100,00 EUR.       

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  
Z rozpočtovaných 5 100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 5 159,80 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 101,17 % plnenie. 

Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  5 159,80 EUR, z toho za nedoplatky z minulých rokov 

863,00 EUR.       
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b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 

 

% plnenia 

6 200,00 6 369,50 102,73 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 1 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 062,00 EUR, čo je     

106,20 % plnenie.  

Z úhrad za vydobyté nerasty 
Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 185,30 EUR, čo je  0 % 

plnenie.  

Za predaj nádob na TKO, rozhlasová relácia  
Z rozpočtovaných 300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 289,80 EUR, čo je 

96,60 % plnenie. 

Za školné  MŠ  
Z rozpočtovaných 600 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 510,00 EUR, čo je     

85,00 % plnenie. 

Z predaja pozemkov 

Z rozpočtovaných 2 900,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume  2 861,00 EUR, čo je     

98,66 % plnenie. 

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

1 400,00 1 461,40 104,39 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1 400,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

1 461,40 EUR, čo predstavuje 104,39 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy za stravné zamestnanci a z vratiek z roku 

2020-Stavebný úrad Bidovce.  

 

d) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 15 672,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 16 926,93 

EUR, čo predstavuje 108,01 % plnenie. 

 

 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Štatistický úrad SR    2 326,24 SODB 2021 

MV SR OU Košice – okolie ŽP         28,41 Starostlivosť o život.prostr. 

Min.dopravy a výstavby SR         12,53 Cestná doprava – miest.kom. 

MV SR OU Košice–okolie Org.odbor        125,30 Vojnové hroby - údržba 

OU Košice–okolie Odbor školstva     1 573,00 Príspevok na výchovu a 

vzdelávanie  MŠ 

OU Košice–okolie Odbor školstva       255,00  Príspevok na špecifiká - dezinf. 

 ochr.pomôcky MŠ 

OU Košice–okolie Odbor školstva       128,00 Príspevok Dopravné MŠ 

OU Košice–okolie Odbor školstva       500,00 Rozvojový projekt „Múdre 

hranie“ -MŠ 
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MV SR OU Košice–okolie Org.odbor       123,30 REGOB, Register adries 

UPSVaR Košice       604,80 Dotácia stravné MŠ 

UPSVaR Košice       368,60 Osobitný zreteľ- rod.príd., dávka 

v hmotnej núdzi 

MV SR OU Košice–okolie Odbor 

kríz.riadenia 

   10 885,00 Testovanie COVID 19 

   

 

 

V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia 

COVID - 19 : 

 

Poskytovateľ Suma v EUR Účel 

   

MV SR OU Košice–okolie Odbor 

kríz.riadenia 

   10 885,00 Testovanie COVID 19 

 

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky 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 

2 900,00 2 861,00 98,66 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 2 900,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

2 861,00 EUR, čo predstavuje  98,66 %  plnenie.  

 

Príjem z predaja pozemkov  

Z rozpočtovaných  2 900,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 2 861,00 EUR, čo 

predstavuje 98, 66 % plnenie. 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

24 243,00 24 248,60 100 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 24 243,00 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2021 v sume 24 248,60 EUR, čo predstavuje  100 % plnenie.  
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021  
 

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

181 083,00              179 125,21 98,92 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 181 083,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 179 125,21 EUR, čo predstavuje  98,92 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

148 943,00          147 176,81                         98,81 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 148 943,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 147 176,81 EUR, čo predstavuje  98,81 % 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 68 690,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume           

68 050,47 EUR, čo je 99,06 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, 

a pracovníkov Materskej školy, poslancov a odmeny pracovníkom mimo pracovného pomeru. 

 

Poistné a príspevok do poisťovní, odvod do sociálneho fondu  

Z rozpočtovaných výdavkov 24 576,00EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 

24 767,88 EUR, čo je 100,78 % čerpanie.  

 

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 54 061,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume         

52  033,87  EUR, čo je 97,01 % 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 856,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 1 054,96 

EUR, čo predstavuje 123,24 % čerpanie.  

 

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

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov 800 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 759,67 EUR, 

čo predstavuje 94,96 % čerpanie.  

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  

Dodanie a montáž vertikálnych žalúzií v KD: 986,27 EUR 

Stoličky sivé v KD: 1 385,88 EUR  

Zariadenie kuchyne v KD: 2 028,60 EUR  
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2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

26 540,00 26 392,40           99,44      

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 26 540,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 26 392,40 EUR, čo predstavuje 99,44 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

Nákup traktorovej kosačky Cub Cadet+deflektor vo výške: 2 536,80 EUR. 

 

Rekonštrukcia miest.komunikacií - realizované práce v r.2020 (doplatok faktúry) vo výške:         

12 000 EUR - nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  

poskytnuté v rozpočtovom roku 2019. 

 

Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia autobusových zastávok vo výške: 1 140,00 EUR      

Zariadenie kuchyne v kultúrnom dome vo výške: 10 715,60 EUR. 

 

 

3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

5 600,00 5 556,00                99,21  

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 5 600,00 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2021 v sume 5 556,00 EUR, čo predstavuje  99,21 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou 

Záverečného účtu.  

 

a.) Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 5 600 EUR na splácanie istiny 

z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 5 556,00 EUR, čo predstavuje 

99,21 %.  
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 166 725,54 

z toho : bežné príjmy obce  166 725,54 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 147 176,81 

z toho : bežné výdavky  obce    147 176,81 

             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet 19 548,73 

Kapitálové  príjmy spolu 2 861,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  2 861,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 26 392,40 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  26 392,40 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -23 531,40 

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 3 982,67 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ -243,80  

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -4 226,47 

Príjmové finančné operácie  
                                                             

24 248,60 

Výdavkové finančné operácie  

 
5 556,00 

 

Rozdiel finančných operácií 18 692,60 
PRÍJMY SPOLU   193 835,14 

VÝDAVKY SPOLU 179 125,21 

Hospodárenie obce  14 709,93 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ -243,80 

Upravené hospodárenie obce 14 466,13 

 

 

Inventúra bankových účtov a pokladne k 31.12.2021 

   30 112,19 € – zostatok na bankových účtoch a v pokladni 

-  16 515,64 € - zostatok rezervného fondu 

-------------------------------------------------------------------------- 

 13 596,55 € - zostatok finančných prostriedkov 

 

 

        

Prebytok rozpočtu v sume 14 709,93 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, upravený o nevyčerpané prostriedky  zo ŠR a 

podľa osobitných predpisov v sume 243,80 EUR  bol v rozpočtovom roku 2022 vysporiadaný. 

  

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 
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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 zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume 128,00 EUR, a to na : 

-        dotácia  - dopravné pre MŠ Košický Klečenov = 125,92 € 

-         vyplatené dopravné z prostriedkov z roku 2021 za 01,02/2022 = 2,08 € 

b)  nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné  výdavky  poskytnuté v 

predchádzajúcom rozpočtovom  v sume 115,80 EUR, a to na : 

dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. 

 

Zostatok  finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o 

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

neskorších predpisov v sume 13 352,75 EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu: 13 352,75 EUR.  

 

Po ukončení účtovného obdobia  a zaslaní účtovnej závierky bolo zistené, že došlo 

k nesprávnemu zaúčtovaniu v mzdových a odvodových  rozpočtových položkách, čím došlo 

k účtovnemu  rozdielu 1 113,38 €. Mzdy a odvody boli vyplatené (odvedené) správne. 

 

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

13 352,75 EUR. 

 

 

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 1 163,96 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

26 857,28 

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

 

                - z finančných operácií  

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č. 12/2021 zo dňa 22.4.2021 

obstaranie – zariadenie kuchyne v KD      

- uznesenie č. 45/2021 zo dňa 09.12.2021 

obstaranie Vypracovanie projektovej 

dokumentácie rekonštrukcia autobusových 

zastávok  

10 365,60  

 

 

 

1 140,00      

               - krytie schodku rozpočtu  

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2021 16 515,64 
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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 763 627,02 520 186,55 
Neobežný majetok spolu 715 170,01 482 516,84 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok   
Dlhodobý hmotný majetok 666 374,95 433 721,78 
Dlhodobý finančný majetok 48 795,06 48 795,06 

Obežný majetok spolu 48 457,01 37 669,71 
z toho :   
Zásoby   
Zúčtovanie medzi subjektami VS   
Dlhodobé pohľadávky   
Krátkodobé pohľadávky  7 539,57 7 341,52 
Finančné účty  40 917,44 30 328,19 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie    

 

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 763 627,02 520 186,55 

Vlastné imanie  117 863,69 129 833,99 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely    
Fondy   
Výsledok hospodárenia  117 863,69 129 833,99 

Záväzky 87 659,05 56 962,68 
z toho :   
Rezervy    
Zúčtovanie medzi subjektami VS 12 743 243,80 
Dlhodobé záväzky 256,55 46,71 
Krátkodobé záväzky 24 590,40 9 729,07 
Bankové úvery a výpomoci 50 069,10 44 513,10 

Časové rozlíšenie 558 104,28 333 389,88 
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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:  56 962,68   

Dodávatelia  2 816,28  

Rezerva auditorske, pravne služby   2 400,00  

Nevyčerpané dotácie cestovné, stravné  243,80  

Zamestnanci, odvody do poisťovní, 

dane, sociálny fond 
 6 989,50  

Bankové úvery  5 556,00 38 957,10 

    

 

Stav úverov k 31.12.2021  
 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2021 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2021 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2021 

Rok 
splatnosti 

 

OTP banka - financovanie 

projektu 

"Zníženie 

energet.nár. 

budovy MŠ a 
KD" 

35 000,00 2 920,00 487,21 28 576,00 2030 

OTP banka - refinancovanie 

úveru obce 

vrátane 

príslušenstva v 

PRIMA Banke 

19 699,10 1 710,00 272,46 15 937,10 2030 

 

Úvery sú dlhodobé s dobou splatnosti do r. 2030, splátky istín a úrokov sú mesačné. 

 

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:   

    Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich 

úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak: 

a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka a 

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

záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 

25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o 

prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu 

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

prostriedky získané na základe osobitného predpisu.  
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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::  

145 775,68 

-  skutočné bežné príjmy obce  145 775,68  
Spolu bežné príjmy obce k 31.12.2020 145 775,68 
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021 z toho: 44 513,10 

-  zostatok istiny z bankových úverov   44 513,10  
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021 44 513,10 
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:   0,00 
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 0,00 
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021** 44 513,10 

  
Zostatok istiny k 31.12.2021** Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2020* 
§ 17 ods.6 písm. a) 

  

44 513,10 145 775,68 30,53% 

 

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:  

 145 775,68 

-  skutočné bežné príjmy obce    145 775,68  
Spolu bežné príjmy obce k 31.12.2020 145 775,68 
    
Bežné príjmy obce upravené o účelovo určené: 8 364,10 

-  dotácie na prenesený výkon štátnej správy 8 364,10  
-  dotácie zo ŠR  
-  dotácie z MF SR   
-  dotácie z Eurofondov   

Spolu bežné príjmy obce účelovo určené k 31.12.2020 8 364,10 
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020* 137 411,58 
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  
  

-  821004   
-  821005 5 556,00 
-  821007   
-  821009   
-      
-  651002                                             759,67 
-  651003   
-  651004   
-      

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021** 6 315,67 

  

  
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2021** 
Skutočné upravené bežné príjmy 

k 31.12.2020* 
§ 17 ods.6 písm. b) 

6 315,67 137 411,58 4,59 % 

  

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

 

 



 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu 

 
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 finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu. 

 

a) 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 - 

UPSVaR Košice  bežné výdavky -  

Dotácia stravné MŠ 

      604,80       489,00 115,80 

UPSVaR Košice  bežné výdavky -  

osobitný zreteľ(rodinné 

príd.,hmot.núdza) 

      368,60       368,60 0 

MV SR OU Košice 

– okolie ŽP 

Starostlivosť o život.prostr. 28,41 28,41 0 

Min.dopravy a 

výstavby SR 

Cestná doprava – miest.kom. 12,53 12,53 0 

MV SR OU Košice–

okolie Org.odbor  

Vojnové hroby - údržba 125,30 125,30 

 
0 

OU Košice–okolie 

Odbor školstva  

Príspevok na výchovu a 

vzdelávanie  MŠ 

1 573,00 1 573,00 0 

OU Košice–okolie 

Odbor školstva 

Príspevok na špecifiká - dezinf. 

 ochr.pomôcky MŠ 

255,00 255,00 0 

OU Košice–okolie 

Odbor školstva 

Príspevok Dopravné MŠ 128,00 0 

 
128,00 

OU Košice–okolie 

Odbor školstva 

Rozvojový projekt „Múdre 

hranie“ -MŠ 

500,00 497,00 3,00 

Štatistický úrad SR SODB 2021 2 326,24 2 326,24 0 

MV SR OU Košice–

okolie Org.odbor 

REGOB, Register adries 123,30 123,30 0 

MV SR OU Košice–

okolie Odbor 

kríz.riadenia 

Testovanie COVID 19 10 885,00 10 885,00 0 

SPOLU:  16 930,18 16 683,38 246,80 
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10. 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. 

 

 

1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 13 352,75 EUR. 

 

 


