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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 a kapitálový
rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 18.12.2020 uznesením č. 147
/12/2020
Zmeny rozpočtu:
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena - rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 25.4.2021, schválené obecným
zastupiteľstvom dňa 30.8.2021 uznesením č. 198/8/2021
- druhá zmena - rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 30.6.2021, zobraté na vedomie obecným
zastupiteľstvom dňa 30.8.2021 uznesením č. 199/8/2021
- tretia zmena - rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 21.10.2021, schválené obecným
zastupiteľstvom dňa 29.11.2021 uznesením č. 222/11/2021
- štvrtá zmena - rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 31.12.2021, schválené starostkou obce,
účelové prostriedky

Rozpočet obce k 31.12.2021

Schválený
rozpočet

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové hospodárenie
obce

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene

Skutočné
plnenie
príjmov/
čerpanie
výdavkov
k 31.12.2021

% plnenia
príjmov/ %
čerpania
výdavkov

361 153,00

640 597,60

636 206,39

99,31

358 153,00
0,00
3 000,00
361 153,00

614 598,60
0,00
25 999,00
640 597,60

610 207,39
0,00
25 999,00
423 638,85

99,29
0,00
100,00
66,13

358 153,00
0,00
3 000,00
0,00

422 887,52
214 710,08
3 000,00
0,00

399 183,85
21 455,00
3 000,00
212 567,54

94,39
9,99
100,00
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
640 597,60

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

636 206,39

99,31

Z rozpočtovaných celkových príjmov 640 597,60 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
636 206,39 EUR, čo predstavuje 99,31 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
614 598,60

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

610 207,39

99,29

Z rozpočtovaných bežných príjmov 614 598,60 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
610 207,39 EUR, čo predstavuje 99,29 % plnenie.
a) daňové príjmy (100)
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
284 195,18

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

283 194,46

99,65

Daňové príjmy – podielové dane a miestne dane a poplatky tvorili v roku 2021 46,41 % bežných
príjmov obce.
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 268 797,79 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 268 797,79 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %. Medziročný nárast podielových daní bol 11 130,43 EUR, t.j. 4,32 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 5 615,77 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 4 978,06 EUR, čo
predstavuje plnenie na 88,64 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 2 615,77 EUR, príjmy
dane zo stavieb boli v sume 2 362,29 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 4 888,33
EUR, za nedoplatky z minulých rokov 89,73 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na
dani z nehnuteľností v sume 36,46 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 260,00 EUR bol skutočný príjem 237,60 EUR, čo je 91,38 % plnenie.
Daň za ubytovanie
Z rozpočtovaných 500,00 EUR bol skutočný príjem 159,39 EUR, čo je 31,88 % plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
V rozpočte bolo rozpočtovaných 9 021,62 EUR, skutočný príjem bol 9 021,62 EUR, čo je
100,00 % plnenie.
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b) nedaňové príjmy (200)
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
36 922,24

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

33 531,75

90,82

Nedaňové príjmy tvorili v roku 2021 z bežných príjmov obce 5,50 %.
Dividendy
Obec v r. 2021 obdržala dividendy vo výške 73,17 EUR.
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 209,72 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 59,72 EUR, čo je
28,48 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 35 900,85 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 32 660,36 EUR, čo
je 90,97 % plnenie. Skutočný príjem zahŕňa správne poplatky vo výške 1 912,00 EUR, Poplatky
za porušenie predpisov 825,00 EUR, poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb
v sume 935,03 EUR, poplatky a platby za materskú školu 144,00 EUR, poplatky a platby za
stravné 800,48 EUR, poplatky a platby za vypúšťanie vôd 7 416,08 EUR a poplatky a platby
z odplaty za odber podzemnej vody 20 627,77 EUR.
Iné nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 738,50 EUR bol skutočný príjem vo výške
738,50 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov.
c) prijaté granty a transfery (300)
Z rozpočtovaných grantov a transferov 293 481,18 EUR bol skutočný príjem vo výške
293 481,18 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
ÚPSVaR Spišská Nová Ves
ÚPSVaR Spišská Nová Ves
ÚPSVaR Spišská Nová Ves
ÚPSVaR Spišská Nová Ves
ÚPSVaR
MV SR – OÚ Spišská Nová Ves
MV SR
MVaD SR
MV SR
MV SR
MV SR
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
OÚ Košice
MV SR – OÚ Košice
MV SR
MV SR
Environmentálny fond
Environmetnálny fond

Suma v EUR
11 951,07
3 576,00
232,40
10 212,05
1 942,98
266,97
22,80
1 083,25
20 080,00
128,88
3 274,30
1 400,00
4 405,00
79,28
39 940,61
800,00
830,51
193 255,08

Účel
Prídavok na dieťa
Výchova k stravovacím návykom
Plnenie školských povinností dieťaťa

§ 52 – aktivačná činnosť,
§ 50j – podpora zamestnanosti
Register obyvateľov SR
Register adries
Činnosť stavebného úradu
COVID-19
Civilná ochrana
Sčítanie obyvateľov
Dobrovoľná požiarna ochrana
Výchova detí v MŠ
Prenesený výkon – oblasť živ. prostr.

MOPS
Vojnové hroby
Dotácia za triedenie odpadov
Rekonštrukcia ČOV
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Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

0

0

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

25 999,00

100,00

3. Príjmové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
25 999,00

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 25 999,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2021 v sume 25 999 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
640 597,60

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

423 638,85

66,13

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 640 597,60 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 423 638,85 EUR, čo predstavuje 66,13 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej
zmene
422 887,52

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

399 183,85

94,39

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 422 887,52 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 399 183,85 EUR, čo predstavuje 94,39 % čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 147 632,82 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume
143 724,77 EUR, čo je 97,35 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
čističky odpadových vôd, aktivačného pracovníka, pracovníkov školstva (materskej školy
a školskej jedálne), miestnej občianskej poriadkovej služby a zamestnancov pracujúcich v rámci
príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 56 954,23 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
53 451,41 EUR, čo je 93,85 % čerpanie.
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Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 209 963,67 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
193 940,43 EUR, čo je 92,37 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ,
ako sú cestovné náhrady, energie, poštovné, materiál, rutinná a štandardná údržba a ostatné
tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 8 166,80 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
7 914,80 EUR, čo predstavuje 96,91 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 170,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 152,44
EUR, čo predstavuje 89,67 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
214 710,08

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

21 455,00

9,99

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 214 710,08 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 21 455,00 EUR, čo predstavuje 9,99 % čerpanie. Finančné prostriedky boli použité na
nákup pozemkov.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
3 000,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

3 000,00

100,00

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 3 000,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2021 v sume 3 000,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Finančné prostriedky
boli použité na splácanie istiny z prijatých úverov.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 197/8/2021 zo dňa 30.8.2021 bolo schválené použitie
rezervného fondu na splácanie Dexia Komunál univerzálneho úveru vo výške 3 0000,00 EUR.
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4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR

Bežné príjmy spolu

610 207,39
399 183,85
211 023,54
0,00
21 455,00
- 21 455,00
189 568,54

Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Úprava schodku hlavnej činnosti
(sčítanie obyvateľstva)
(stravné pre deti v hmotnej núdzi)
(príspevok z Environmentálneho fondu – triedenie odpadu)
(dotácia na rekonštrukciu a intenzifikáciu ČOV)
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-

-

Príjmové finančné operácie

3 000,00

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Upravené hospodárenie obce

7 732,93
25 999,00

Výdavkové finančné operácie

Vylúčenie z prebytku hlavnej činnosti

1 095,78
2 120,10
- 830,51
193 255,08

-

22 999,00
636 206,39
423 638,85
212 567,54
197 301,47
15 266,07

Prebytok rozpočtu v sume 189 568,54 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, upravením o nevyčerpané
prostriedky zo ŠR a z Environmentálneho fondu podľa osobitných predpisov v sume 196 470,96
EUR sa zmenil na schodok bežného a kapitálového rozpočtu a bol v rozpočtovom roku 2021
vysporiadaný :
- z finančných operácií
22 999,00 EUR
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely
tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce 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 3 215,88 EUR, a to na :
- sčítanie obyvateľstva v sume 1 095,78EUR
- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 2 120,10 EUR
b) nevyčerpané prostriedky z Environmentálneho fondu účelovo určené na kapitálové
výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 193 255,08 EUR,
a to na :
- rekonštrukciu a intenzifikáciu ČOV v sume 193 255,08 EUR
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c) nevyčerpané prostriedky z Environmentálneho fondu účelovo určené na bežné
výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 830,51 EUR, a to na
– triedenie odpadu v sume 830,51 €
Zostatok finančných operácií v sume 22 999,00 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume
7 732,93 EUR
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 15 266,07 EUR, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného
fondu.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške
15 266,07 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
ZS k 1.1.2021
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z prebytku za minulé roky
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 180/6/2021 zo dňa 14.6.2021
- uznesenie č. 197/8/2021 zo dňa 30.8.2021
- uznesenie č. 209/10/2021 zo dňa 6.10.2021
- uznesenie č. 210/10/2021 zo dňa 6.10.2021
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
70 526,36

23 662,69
16 870,00
3 000,00
2 290,00
2 295,00

69 734,05

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorba a použitie
sociálneho fondu boli nasledovné:
Sociálny fond
ZS k 1.1.2021
Prírastky - povinný prídel – 1,05 %
Úbytky - závodné stravovanie
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
40,62
1 163,19
604,40
570,00
29,41
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2021 v EUR
KZ k 31.12.2021 v EUR
697 527,84
835 492,69
586 376,95
535 953,75
0,00
505 426,54
80 950,41
109 261,65

0,00
455 003,34
80 950,41
297 500,86

179,71
0,00
0,00
12 579,78
96 502,16
0,00
0,00
1 889,24

86,00
0,00
0,00
14 689,34
282 725,52
0,00
0,00
2 038,08

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2021 v EUR
KZ k 31.12.2021 v EUR
697 527,84
835 492,69
417 465,49
399 010,20
0,00
0,00
417 465,49
43 618,89

0,00
0,00
399 010,20
237 152,14

840,00
1 544,00
100,28
20 232,65
20 901,96
236 443,46

840,00
197 301,47
72,08
21 036,63
17 901,96
199 330,35
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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

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky (323, 472)
Záväzky spolu k 31.12.2020

z toho v lehote
splatnosti

4 879,35
8 887,50
5 808,07
1 461,71
17 435,88
3 681,96
194 085,59
912,08
237 152,14

z toho po lehote
splatnosti

4 879,35
8 887,50
5 808,07
1 461,71
17 435,88
3 681,96
194 085,59
912,08
237 152,14

0
0
0
0
0
0
0
0
0

V decembri 2021 obec obdržala z Environmentálneho fondu dotáciu vo výške 193 255,08 na
rekonštrukciu a intenzifikáciu ČOV. K čerpaniu týchto finančných prostriedkov dôjde v r. 2022.
Stav úverov k 31.12.2021
Veriteľ

Účel

Prima banka
Slovensko

financovanie
inv. projektov

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2021

Ročná splátka
úrokov
za rok 2021

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2021

splatnosti

35 981,96

3 000,00

152,44

3 681,96

r. 2023

Rok

Obec uzatvorila v roku 2012 Zmluvu o úvere Dexia Komunál univerzálny úver v celkovej výške
36 000,00 EUR. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2023, splátky istiny sú podľa
možnosti obce a splátky 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.
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:
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí

410 100,56
17 901,96
3 681,96
14 220,00

Zostatok istiny k 31.12.2021

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2020

§ 17 ods.6 písm. a)

17 901,96

410 100,56

4,37 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
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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:
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie z ÚPSVaR
- dotácie z MV SR
- dotácie z MF SR
- dotácie z MVaD SR
- dotácia z DPO
- dotácie z Eurofondov
- účelovo určené peňažné dary
Spolu bežné príjmy obce účelovo určené k 31.12.2020
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821005
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021

410 100,56
0,00
37 586,35
56 877,54
2 610,00
711,98
1 400,00
0,00
0,00
99 185,87
310 914,69

3 000,00
3 000,00

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2020

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2019

§ 17 ods.6 písm. b)

3 000,00

310 914,69

0,96 %

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

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 neposkytla dotáciu žiadnym právnickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo
verejnoprospešný účel. Dobrovoľný hasičský zbor a stolnotenisový oddiel hospodárili cez
rozpočet obce.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nepodnikala v r. 2021

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC
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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 zriadené a založené rozpočtové a príspevkové organizácie.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu

-1ÚPSVaR

-2Osobitný príjemca (prídavok na dieťa,
hmotná núdza) - bežné výdavky
Výchova k stravovacím návykom –
bežné výdavky
Plnenie školských povinností dieťaťa –
bežné výdavky
§ 52 – aktivačná činnosť - bežné
výdavky
§ 50j – rozvoj zamestnanosti - bežné
výdavky
Register obyvateľov SR – bežné
výdavky
Register adries
Úsek stavebného poriadku – bežné
výdavky
Civilná ochrana
Dobrovoľná požiarna ochrana – bežné
výdavky
Obnova vojnových hrobov
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov –
bežné výdavky
COVID-19 (testovanie) – bežné
výdavky
MOPS (mzdy, odvody) – bežné
výdavky
Výchova detí v MŠ – bežné výdavky
Prenesený výkon – oblasť živ.
prostredia

ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
MV SR – OÚ Spišská
Nová Ves
MV SR
MDaV SR
MV SR
Dobrovoľná požiarna
ochrana SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
OÚ Košice
MV SR – OÚ Košice

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-411 951,07

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

3 576,00

1 455,90

2 120,10

232,40

232,40

0,00

10 212,05

10 212,05

0,00

1 942,98

1 942,98

0,00

266,97

266,97

0,00

22,80
1 083,25

22,80
1 083,25

0,00
0,00

128,88
1 400,00

128,88
1 400,00

0,00
0,00

800,00
3 274,30

800,00
2 178,52

0,00
1 095,78

20 080,00

20 080,00

0,00

39 940,61

39 940,61

0,00

4 405,00
79,28

4 705,00
79,28

0,00
0,00

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-311 951,07

-50,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec uzatvorila v roku 2021 zmluvu o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou
dotácie vo výške 193 255,08 na rekonštrukciu a intenzifikáciu čističky odpadových vôd.
Obec taktiež obdržala z Environmentálneho fondu príspevok na triedenie odpadu vo výške
830,51 €.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec v roku 2021 poskytla dotáciu v súlade s VZN č. 1/2021 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka centra voľného času a na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom
na území obce Arnutovce
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Obec
CVČ pri ZŠ Hutnícka
Spišská Nová Ves
Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Spišské Podhradie
Spolu

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

402,45

402,45

0,00

771,35

771,35

0,00

1 173,80

1 173,80

0,00

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu s VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec nemá spracovaný programový rozpočet.

13. Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2021.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 15 266,07 EUR.
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