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Záverečný účet obce  

a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 
 

1. Rozpočet obce na rok 2021  

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

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

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

predpisov. Rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol 

zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný a finančné operácie boli 

vyrovnané z bežného rozpočtu 

  

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa  15.12.2020 uznesením č. 106/2020 

Rozpočet bol zmenený sedemkrát 

- prvá zmena   schválená dňa 20.05.2021 uznesením č. 121/2021 

- druhá zmena schválená dňa 06.07.2021 uznesením č. 126/2021. 

- tretia zmena schválená dňa 31.07.2021  starostom obce 

- štvrtá zmena schválená dňa 31.08.2021 starostom obce 

- piata zmena schválená dňa 30.09.2021  starostom obce 

- šiesta  zmena schválená dňa 04.10.2021  uznesením č. 133/2021 

- siedma zmena schválená dňa 31.12.2021  starostom obce 

 

 

 

Rozpočet obce k 31. 12. 2021  

 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 268 791,00 355 064,00 

z toho :   

Bežné príjmy 266 481,00 295 915,00 

Kapitálové príjmy 0,00 33 067,00 

Finančné príjmy 0,00 23 254,00 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 2 310,00 2 828,00 

Výdavky celkom 268 791,00 308 339,00 

z toho :   

Bežné výdavky 133 628,00 153 384,00 

Kapitálové výdavky 0,00 25 425,00 

Finančné výdavky 3 400,00 3 448,00 

Výdavky RO s právnou subjekivitou 131 763,00 126 082,00 

Prebytok/schodok rozpočtu 0,00 46 725,00 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 

 
Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

355 064,00 355 063,19 99,99 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 355 064,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

355 063,19 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

298 743,00 298 742,05 99,99 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 298 743,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

298 742,05 EUR, čo predstavuje  99,99 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

222 391,00 222 391,22 100,00 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 203 105,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 203 104,89 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 99,99 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 13 927,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 13 927,68 EUR, čo 

je 100,00 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 11 949,60 EUR, dane zo stavieb boli 

v sume 1 978,08 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 

2 141,44  EUR. 

 

Daň za psa  bola 505,75  €. Obec neviduje pohľadávku na dani za psa. 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol 4 852,90 EUR. Obec eviduje 

pohľadávku za TKO vo výške 340,08 EUR 

 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

1 478,00 1 477,83 99,98 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 1 478,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 477,83  EUR, čo je 

99,98 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov a priestorov 1 477,83  

EUR (prenájom domu smútku 270,00 a Pohostinstva Bejvoč 1 178,33 € a z prenajatých tanierov 

a stolov, prenájom čerpadla 29,50 EUR). 
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Z rozpočtovaných 2 944,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 2 943,46 EUR, čo je 

99,98  % plnenie, z toho: 

- 21,00 EUR – rybársky lístok 

- 529,50 EUR – správne poplatky 

- 72,60 EUR –  EE Dom smútku 

- 404,76 EUR – opatrovateľská služba 

- 139,50 EUR – vyhlásenie v MR 

- 307,50 EUR –  poskytnuté služby 

- 96,00 EUR – vrecia na odpad 

- 1 112,00 EUR – cintorínske poplatky 

- 1,60 EUR – kopírovacie práce 

- 145,00 EUR – za predaný tovar 

- 114,00 EUR – za predaj KUKA nádob 

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

134,00 134,08 100,05 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 134,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 134,08 

EUR, čo predstavuje  100,05 % plnenie. Z toho z hazardných hier bol skutočný príjem vo výške 

4,70 EUR, z náhrad z poistného plnenia 130,38 EUR (omietka KD). 

 

Prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov  68 968,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 68 967,39 

EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

OÚ, odbor školstva Prešov 500,00 Dotácia na dištančné vzdelávanie 

ÚPSVaR Humenné 1 345,16 Dotácia na AČ §50, § 54 

Okresný úrad Humenné 206,28 Dotácia na evidenciu obyvateľst. 

OÚ, odbor školstva Prešov 316,00 Dotácia na dopravné 

OÚ, odbor školstva Prešov 51 783,00 Dotácia pre ZŠ 

OÚ, odbor školstva Prešov 937,00 Dotácia pre MŠ 5. ročné deti 

OÚ, odbor školstva Prešov 260,00 Dotácia pre ZŠ dezinfekcia. 

OÚ, odbor školstva Prešov 486,00 Dotácia na vzdelávacie poukazy 

ÚPSVaR Humenné 1 585,70 Dotácia stravné HN 

ÚPSVaR Humenné 16,60 Dotácia školské potreby 

OÚ, odbor školstva Prešov 306,00 Dotácia na učebnice 

OÚ,odb.starostliv. o ŽP Prešov 54,49 Dotácia na životné prostredie 

Štatistický úrad SR 3 007,14 Dotácia na sčítanie obyvateľov 

Ministerstvo vnútra SR 4 800,00 Dotácia testovanie 

Prešovský samosprávny kraj 1 000,00 Dotácia na festival 

MDVRR SR, Bratislava 24,02 Dotácia na testovanie zamest.  ZŠ 

OÚ, odbor školstva Prešov 240,00 Dotácia voľby do NR SR 

Dobrovoľná požiarna ochrana SR 

Bratislava 

1 400,00 Dotácia hasiči 

Salajová 700,00 Dar na Letné slávnosti 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 
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2. Kapitálové príjmy  

  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

33 068,00 33 067,94 99,99 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 33 068,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 

v sume 33 067,94 EUR, čo predstavuje  99,99 %  plnenie.  

Ku kapitálovým príjmom patria prostriedky za predaj pozemkov 1,00 €, dotácia na rekonštrukciu 

bazéna 33 066,94 €. 

 

 

3. Príjmové finančné operácie  

 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

23 254,00 23 254,20 100,00 

 
Z rozpočtovaných finančných operácii 23 254,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

23 254,20 EUR, čo predstavuje  100 %  plnenie. Ide o prevod prostriedkov z rezervného fontu na 

rekonštrukciu miestnych komunikácií vo výške 5 166,00 €, na rekonštrukciu mosta pri č. domu 

19 vo výške 4 584,00 € a na rekonštrukciu strechy KD vo výške 13 504,20 €. 

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou 

 

Bežné príjmy  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

2 828,00 2 828,07 100,00 

 

Z rozpočtovaných bežných  príjmov 2 828,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume  

2 828,07 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.  

 

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 

Školné MŠ 134,00 EUR 

Školné ŠKD  226,00 EUR 

Stravné 2 412,37 EUR 
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 
 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

308 339,00 308 337,61 99,99 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 308 339,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 308 337,61 EUR, čo predstavuje  99,99 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky - obec  

  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

153 384,00 153 383,06 99,99 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 153 384,00EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 

v sume 153 383,06 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.  

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 63 855,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 63 853,24 EUR, 

čo je 99,99  % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu, pracovníkov OcÚ, kontrolórky, 

poslancov ObZ, opatrovateľskej služby, upratovačky, pracovníka prijatého na projekt z Úradu 

práce, kurič. 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných 25 097,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2021 v sume 25 096,79 EUR, 

čo je 99,99  % čerpanie.  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 60 065,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2021 v sume 60 065,80 EUR, 

čo je 100 % čerpanie. Ide o cestovné náhrady energie, drevo, telefón, poštovné, materiál,  rutinná 

a štandardná údržba, nájomné za prenájom tlačiarne, papier, nafta do služobného auta, STK, 

poistenie auta a majetku,  prídel do SF, ostatné tovary a služby, odmeny poslancom, dohody, 

audítor. 

Nemocenské dávky, odstupné a členské príspevky 

Z rozpočtovaných 4 344,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 4 344,31 EUR, čo 

je 100,00 % plnenie. Patria sem výdavky na dotáciu futbalisti, tenisti, zväz telesne postihnutých, 

finančný príspevok na stravu, nemocenské dávky, členské príspevky.  

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

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných 23,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2021 v sume 23,92 EUR, čo 

predstavuje 104 % čerpanie.  

 

 

2. Kapitálové výdavky 

  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

25 425,00 25 424,20                      99,99 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 25 425,00. EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 25 424,20 EUR, čo predstavuje  99,99 % čerpanie.  

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  



 

 8 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) rekonštrukcia miestnych komunikácií 

Z rozpočtovaných 5 166,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 5 166,00 

EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.  

b) rekonštrukcia mosta pri č. d. 19 

Z rozpočtovaných 4 584,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 4 584,00 

EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. 

c) rekonštrukcia strechy na KD 

Z rozpočtovaných 13 504,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 13 504,20 

EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie. 

d) projektová dokumentácia vo výške 2 170,00 EUR, skutočné čerpanie v sume 2 170,00 EUR 

čo predstavuje 100 % plnenie. 

 

3. Výdavkové finančné operácie: 

  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

3 448,00 3 448,38 100,01 

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou 

záverečného účtu.  

Z rozpočtovaných 3 448,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov  bolo skutočné čerpanie 

k 31.12.2021v sume 3 448,20 EUR, čo predstavuje 100,01  %. 

 

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou 

 

 Bežné výdavky  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

126 082,00 126 081,97 99,99 

 

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 126 082,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 126 081,97 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.  

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: 

Základná škola                                   66 808,85 EUR 

Materská škola 36 155,56 EUR 

ŠKD  8 450,82 EUR 

ŠJ 10 833,39 EUR 

ŠJ potraviny                                         2 310,25 EUR 

ŠJ potraviny – obedy zadarmo            1 506,50 EUR 

Dávky HN                                                16,60 EUR 
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

  

Bežné  príjmy spolu 298 742,05 

z toho : bežné príjmy obce 295 913,98 

             bežné príjmy RO 2 828,07 

Bežné výdavky spolu 279 465,03 

z toho : bežné výdavky  obce 153 383,06 

             bežné výdavky  RO 126 081,97 

Bežný rozpočet - prebytok  19 277,02 

Kapitálové  príjmy spolu 33 066,94 

z toho : kapitálové  príjmy obce  33 066,94 

             kapitálové  príjmy RO 0,00      

Kapitálové  výdavky spolu 25 424,20 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  25 424,20     

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet - prebytok 7 642,74 

Výsledok hospodárenia podľa §10 ods. 3 písm. a) a b) - prebytok 26 919,76 

Príjmy z finančných operácií RO 0,00 

Príjmy z finančných operácie obec 23 254,20 

Výdavky z finančných operácií obec 3 448,38 

Prebytok finančných operácií 19 805,82 
PRÍJMY SPOLU   355 063,19 

VÝDAVKY SPOLU 308 337,61 

Výsledok rozpočtového hospodárenia obce  46 725,58   
Vylúčené účelové prostriedky z prebytku 33 150,06 

Výsledok rozpočtového hospodárenia obce po vylúčení 13 575,52 

 

Výsledok hospodárenia bol 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 vo výške 26 919,76 €. Po zohľadnení 

finančných operácii výsledok rozpočtového hospodárenia obce je vykázaný ako prebytok v sume 

46 725,58 €. 

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 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:  

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky - dopravné 

poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume  84,12 EUR, ktoré je možné 

použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č. 523/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo viazané na kapitálové výdavky – obnova bazéna 

na Bejvoči v sume 33 065,94 EUR ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade 
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s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu na rok 2021  vo 

výške 13 575,52 EUR. 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov – rezervného fondu 

a sociálneho fondu 
 

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 

Stav k 1.1.2021 42 785,00 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

11 244,83 

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

0,00 

                - z finančných operácií 0,00 

Úbytky   - použitie rezervného fondu z toho  

- na rekonštrukciu miestnych komunikácií 

- na rekonštrukciu mosta 

- na rekonštrukciu strechy KD 

23 254,20 

5 166,00 

4 584,00 

13 504,20 

Stav k 31.12.2021 30 775,63       

 

 

 

 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva a dodatok ku kolektívnej 

zmluve. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

Stav k 1.1.2021 969,39 

Prírastky - povinný prídel -  1,05   %                    636,97         

Úbytky    794,00 

               - na regeneráciu pracovnej sily 

               - na stravovanie 

600,00 

194,00 

Stav k 31.12.2021 812,36 
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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 771 534,08 773 847,17 

Neobežný majetok spolu 679 392,30 658 002,43 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 557 452,24 536 062,37 

Dlhodobý finančný majetok 121 940,06 121 940,06 

Obežný majetok spolu 91 582,93 114 412,78 

z toho :   

Zásoby 0 0 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 34 922,98 32 857,16 

Krátkodobé pohľadávky  1 696,84 3 288,45 

Finančné účty  54 963,11 78 267,17 

Časové rozlíšenie  558,85 1 431,96 

 

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 771 534,08 773 847,17 

Vlastné imanie  462 132,83 454 889,35 

z toho:   

Výsledok hospodárenia  462 132,83 454 889,15 

Záväzky 5 498,94 42 932,21 

z toho :   

Rezervy  0,00 7 572,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 30 150,06 

Dlhodobé záväzky 1 008,96 773,86 

Krátkodobé záväzky 1 041,59 1 436,29 

Bankové úvery a výpomoci 3 448,39 0,00 

Časové rozlíšenie 303 902,31 276 025,61 
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7.  Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021 
 

Obec k 31.12.2021 eviduje tieto záväzky v lehote splatnosti: 

- voči dodávateľom   1 436,29 EUR 

 

 

 

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám 

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

Obec v roku 2021 poskytla dotácie. 

Futbalisti a tenisti                1 733,87 EUR 

ZO SZZP   520,92 EUR 

 

 

9. Podnikateľská činnosť   

 
Obec v roku 2021 nepodnikala. 

 

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) rozpočtom VÚC 

 

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

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

finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 

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

ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy 

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

 

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

Obec nie je zakladateľom žiadnej právnickej osoby. 

Obec je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou 

Kolonica. 

 

b) Finančné usporiadanie voči zriadeným  rozpočtovým organizáciám 

 

- vlastné príjmy ZŠ s MŠ Kolonica 2 828,07 EUR 

Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

MŠ ŠKD, ŠJ, ZŠ Kolonica 69 861,39 69 814,99 46,40 

 

Suma 46,40 EUR predstavuje zostatok na výdavkovom účte z dotácie pre MŠ k 31.12.2021. 

Tento zostatok bol vrátený na obec v roku 2022. 
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- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy - zo ŠR 

 

Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel – vrátenie 

ZŚ Kolonica 56 266,98 56 266,98 0,00 

 

 

 

c) 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 - 

OÚ, odbor školstva 

Prešov 

Dotácia na dištančné vzdelávanie 500,00 500,00 0,00 

Okresný úrad 

Humenné 

Dotácia na voľby do NR SR 1352,29 1352,29 0,00 

OU, odbor školstva 

Prešov  

Dotácia na dopravné 316,00 316,00 0,00 

Okresný úrad 

Humenné 
Dotácia na evidenciu obyvateľst. 206,28 206,28 0,00 

OÚ, odbor školstva 

Prešov 
Dotácia pre ZŠ 51783,00 51783,00 0,00 

OÚ, odbor školstva 

Prešov 
Dotácia pre MŠ 5. ročné deti 937,00 937,00 0,00 

OÚ, odbor školstva 

Prešov 
Dotácia pre ZŠ testovanie, dezif. 500,00 500,00 0,00 

OÚ, odbor školstva 

Prešov 
Dotácia na vzdelávacie poukazy 486,00 486,00 0,00 

ÚPSVaR Humenné Dotácia stravné HN 1585,70 1585,70 0,00 

ÚPSVaR Humenné Dotácia školské potreby 16,60 16,60 0,00 

OÚ, odbor školstva 

Prešov 
Dotácia na učebnice 306,00 306,00 0,00 

MDVRR SR, 

Bratislava 
Dotácia pozemné komunikácie 24,02 24,02 0,00 

OÚ,odb.starostliv. 

o ŽP Prešov 
Dotácia na životné prostredie 54,59 54,59 0,00 

Salajová Dar 700,00 700,00 0,00 

PSK Prešov Dotácia na Letné vlastnosti 1000,00 1000,00 0,00 

Štatistický úrad SR Dotácia na sčítanie obyvateľov 3007,14 3007,14 0,00 

Ministerstvo 

vnútra SR 
Dotácia testovanie 4800,00 4800,00 0,00 

UPVSaR Humenné Dotácia na ŠNZ 1345,16 1345,16 0,00 

DPO SR 

Bratislava 
Dotácia – hasiči 1400,00 1400,00 0,00 
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d) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

e) Finančné usporiadanie voči inej obci 

 

Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu s inou obcou. 

 

12. Obec v roku 2021 nerobila programový rozpočet     
 

 

V Kolonici dňa 29.04.2022 

Vypracovala: Anna Rošková                                Predkladá:  Matúš Leňo, starosta obce 

                         

 

 

Prílohy: Plnenie rozpočtu za rok 2021 

 

13. Návrh uznesenia 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kolonici  

berie na vedomie  

stanovisko hlavnej kontrolórky a správu audítora a 

schvaľuje 

a) záverečný účet obce Kolonica za rok 2021 

b) celoročné hospodárenie bez výhrad  
c) zdroje na úhradu výdavkov kapitáloveho rozpočtu v súlade so schváleným rozpočtom na rok 

2021 a jeho zmenami z prebytku bežného rozpočtu a z príjmov finančných operácií 

d) prerozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2021 a zostatku finančných 

prostriedkov k 31.12.2021 takto: 

- nevyčerpané prostriedky na dopravné v sume 84,12 Eur použiť v roku 2022, príp. vrátiť 

do ŠR, 

- nevyčerpanú dotáciu na obnovu bazéna Bejvoč v sume 33 065,94 Eur použiť v roku 

2022, príp. vrátiť do ŠR,  

- zostávajúcu čiastku v sume 13 575,52 € použiť na tvorbu rezervného fondu.   


