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N á v r h   záverečného účtu 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 vyrovnaný rozpočet, kapitálový rozpočet nebol 

rozpočtovaný. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

      Rozpočet obce na rok 2021 bol schválený OZ  dňa  11.12.2020 uznesením č 113/B/2020 

 

      Zmeny rozpočtu: - RO  č. 1. schválené uznesením č. 143/2021 dňa  4.6.2021 

                                  - RO č. 2.  brané na vedomie  uznesením č. 144/2021 dňa 4.6.2021 

                                  - RO č. 3.  brané na vedomie uznesením č. 158/2021  3.12.2021  

  

                                        Rozpočet obce k 31.12.2021 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 78 581,00 83 850,00 

z toho :   

Bežné príjmy 78 581,00  83 850,00 

Kapitálové príjmy           0,00            0,00 

Finančné príjmy          0,00            0,00 

   

Výdavky celkom 78 581,00   83 850,00 

z toho :   

Bežné výdavky 78 581,00   83 782,00 

Kapitálové výdavky          0,00          68,00 

Finančné výdavky          0,00            0,00 

   

Rozpočet  obce          0,00      0,00 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021  

 
Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

83 850,00                   87 803,60                     104,72 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 83 850,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

87 803,60 EUR, čo predstavuje 104,72 % plnenie.  
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1. Bežné príjmy 

 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

83 850,00 87 710,60 104,60 

 

Z rozpočtovaných  bežných  príjmov  83 850,00  bol  skutočný  príjem k 31.12.2021 v sume  

87 710,60 EUR, čo predstavuje  104,60  % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

 77 706,00                   81 641,12                     105,06 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 60 760,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 63 899,80 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 105,17 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 12 596,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 12 721,97 EUR, čo 

je 101,00 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 10 079,06 EUR, dane zo stavieb boli 

v sume 2 559,41 a daň z bytov 83,50 EUR. K 31.12.2021 obec neeviduje pohľadávky na dani z 

nehnuteľnosti .  

 

Daň za psa   - z rozpočtovaných  300,00 EUR bol skutočný príjem   360,00 EUR t. j. 120,00  %.   

K 31.12.2021 neeviduje  pohľadávku na dani za psa. 

 

Daň za užívanie verejného priestranstva     0,00 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  - z rozpočtovaných 4 050,00 EUR 

bol skutočný príjem  4 659,35 EUR K 31.12.2021 obec neeviduje pohľadávky za komunálny 

odpad.  

 

nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

1 277,00                       1 202,72                                        94,18 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 165,00  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 116,60 EUR, čo je 

70,67 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov 32,60 

a prenajatých priestorov 25,00 a  zariadení 59,00 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky /overenie podpisov, ../ Z rozpočtovaných 390,00 

EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 437,00 EUR.  

 

Príjmy z predaja výrobkov tovarov  služieb a iné príjmy 

Z rozpočtovaných služieb 320,00 EUR bol skutočný príjem 221,55 EUR za hrobové miesta  

115,00 EUR , vyhlásenie v MR 106,55 EUR.  
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Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov  v sume 402,00 EUR boli  príjmy z dobropisov 

402,13 EUR a úroky za oneskorené platenie KO 2016 pri exekúcii 25,44 EUR. 

  

 c / prijaté granty a transfery : 

 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 4 867,00  EUR bol skutočný príjem vo výške 4 866,76 

EUR, čo predstavuje  100,00 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

VÚ ŠR OÚ Martin 83,16 REGOB 

VÚ ŠR OÚ Martin 19,60 Register adries 

MF SR 920,00 Testovanie COVID 19  

Enviromentálny fond  157,89 Odpadové hospodárstvo 

Štatistický úrad  2 286,11 Sčítanie obyvateľov 

Dobrovoľná pož..ochrana  SR 1 400,00 Činnosť požiarnej ochrany 

S p o l u  4 866,76  

 

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

 

2. Kapitálové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

0,00 93,00  

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív pre rok 2021 nebol rozpočtovaný – predaný 

pozemok v sume 93,00 EUR. 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

0,00 0,00 0,00 

 

Príjmy z finančných operácií v roku 2021 neboli  rozpočtované ani  naplnené. 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 
 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

 83 850,00                  78 776,70                           93,95 

 

Z rozpočtovaných 83 850,00 celkových výdavkov EUR bolo skutočne čerpanie  k 31.12.2021 

v sume 78 776,70 EUR, čo predstavuje  93,95 %  čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

83 782,00                      78 708,70                     93,94   

 



                                                                      6 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 83 782,00 EUR bolo skutočne čerpanie  k  31.12.2021 

v sume  78 708,70 EUR, čo predstavuje  93,94  % čerpanie.  

 

 Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Verejná správa 

Finančná oblasť  

Požiarna ochrana 

Údržba ciest 

Odpady 

Rozvoj obce  

Verejné osvetlenie 

Ochrana, podpora a rozvoj verej. zdr. 

Ihrisko  

Kultúra 

Nábož.a spol.služby cintorín – DS 

REGOB 

Register adries 

S p o l u  

                59 508,00    

                  2 379,00                      

                  1 716,00                          

                  4 265,00                         

                  4 428,00 

                  1 791,00   

                     945,00                                                                                          

                     920,00 

                       10,00 

                  7 672,00                        

                       44,00                    

                       83,00 

                       21,00                      

                83 782,00 

                       59 004,24 

                         2 365,22 

                         1 715,04 

                         2 199,00  

                         4 320,04                                                                    

                         1 629,54  

                            928,00 

                            920,00 

                                8,35 

                         5 473,44    

                              43,07                           

                               83,16 

                               19,60                                

                        78 708,70                              

   

  

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo verejnej správe 

Z rozpočtovaných 30 205,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume  30 202,98 EUR, 

čo je 99,99 % čerpanie čo predstavuje mzdové prostriedky OcÚ.   

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  12 168,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2021 v sume 12 162,42 EUR, 

čo je 99,95 % čerpanie.  

 

Tovary a služby a transfery  

Z rozpočtovaných 16 741,00 vo  verejnej správe bolo skutočne  čerpanie k 31.12.2021  

16 250,54 EUR. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú cestovné náhrady, poštovné, 

komunikačné a telekomunikačné služby /916,03EUR/, interiérové vybavenie/693,99 EUR/ 

,výpočtová technika, prevádzkové stroje /754,92EUR/, materiál /1 514,54 EUR/, licencie 

softwerov /363,20 EUR/ ,ostatné tovary a služby /5 463,25 EUR/, stravovanie /699,60 EUR/, 

poistenie /525,67 EUR/ odmeny poslancom a prostriedky na  mzdy pracovníkom na dohodu 

o vykonaní práce /4 598,00 EUR/ . Výdavky na transfery /členské/ boli v sume 458,70 EUR 

a nemocenské dávky v sume 55,76 EUR. 

  

Z rozpočtovaných 2 379,00 EUR vo finančnej oblasti bolo skutočne čerpanie k 31.12.2021 vo 

výške 2 365,22 EUR . Ide o výdavky na mzdu a odvody, školenie kontrolórky 1 808,02 Eur , 

audit  480,00 EUR a bankové poplatky 77,20 EUR. 

 

Z rozpočtovaných 1 716,00 EUR v požiarnej ochrane bolo skutočne čerpanie k 31.12.2021 vo 

výške 1 715,04 EUR. Ide o výdavky na pracovné odevy /958,18 EUR/ , materiál /523,56 EUR/  a 

elektrickú energiu. Dobrovoľná požiarna ochrana SR poskytla transfer 1400,00 EUR. Finančné 

prostriedky boli použité na nákup  ochranných pomôcok  pre PO a materiál .   

 

Z rozpočtovaných 4 265,00 EUR v oblasti údržby ciest bolo skutočne čerpanie k 31.12.2021 
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2 199,00 EUR na  službu pri zimnej údržbe miestnych komunikácií. 

    
Z rozpočtovaných  4 428,00 EUR  v odpadoch  bolo skutočne čerpanie k 31.12.2021 vo výške  

 4 320,04 EUR čo je 97,56 % čerpanie. Finančné prostriedky boli použité na opravu kontajnera 

/223,75 EUR/ ,vývoz komunálneho odpadu a poplatok za uloženie  odpadu. 

 

Z rozpočtovaných  1 791,00 EUR v oblasti rozvoj obce bolo skutočne čerpanie  1 629,54 EUR 

na materiál /221,70 EUR/ , PHL do kosačky/258,86 EUR/ , opravu a službu /589,80 EUR/a 

odmeny /550,00 EUR/. 

 

Z rozpočtovaných  945,00 EUR  na verejné osvetlenie bolo  skutočne  čerpanie k 31.12.2021 vo 

výške 928,00 EUR.  Ide o náklady na elektrickú energiu . 

 

Z rozpočtovaných  920,00 EUR  na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia bolo 

skutočne čerpanie k 31.12.2021 vo výške 920,00 EUR. Ide o náklady na materiál, služby 

a cestovné výdavky pri testovaní COVID 19 . 

 

Z rozpočtovaných  10,00 EUR na ihrisko bolo skutočne čerpanie k 31.12.2021 vo výške 8,35 

EUR . Ide o náklady na vodu .  

 

Z rozpočtovaných 7 672,00 EUR na kultúru  bolo skutočne čerpanie k 31.12.2021 vo výške 

5 473,44 EUR. Ide o náklady na energie  /1 537,32 EUR/, materiál /1 891,27 EUR/, odmeny 

/250,00 EUR/ a všeobecné služby /1 006,37 EUR/ transfery jednotlivcom /poukážky dôchodcom 

a novonarodeným deťom /315,49 EUR/.     

 

Z rozpočtovaných  44,00 EUR  na náboženské služby – dom smútku a cintorín  skutočne  

čerpanie k 31.12.2021 bolo vo výške 43,07 EUR,  

 

Dotácie REGOB  /83,16 EUR/ a register adries /19,60 EUR/ boli použité na nákup 

kancelárskych potrieb a poštovné . 

 

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

finančnými výpomocami .  

 

Prijatú návratnú finančnú 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 vo výške  3 352,00 EUR bude obec splácať až od 

roku 2024 do roku 2027. Návratná finančná výpomoc z MF SR bola poskytnutá  bezúročne. 

 

2) Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

68,00                    68,00                                          100,00 

 

V roku 2021 boli rozpočtované  finančné prostriedky na kapitálové výdavky 68,00 EUR. 

Skutočné čerpanie bolo 68,00EUR na nákup pozemku pred budovou kultúrneho domu. Zdrojom 

financovania  týchto výdavkov  boli kapitálové príjmy . 
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3) Výdavkové finančné operácie : 

  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

0,00                   0,00                                   

 

Obec čerpanie rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií pre rok 2021 nerozpočtovala 

a ani nečerpala. 

 

4. Prebytok /schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

  

Bežné  príjmy spolu                                                                                     87 710,60 

z toho : bežné príjmy obce  87 710,60 

Bežné výdavky spolu                        78 708,70 

z toho : bežné výdavky  obce                         78 708,70 

Bežný rozpočet   9 001,90 

Kapitálové  príjmy spolu                          93,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce        93,00 

Kapitálové  výdavky spolu         68,00 

z toho : kapitálové  výdavky  obce       68,00 

Kapitálový rozpočet            25,00 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu                               9 026,90 

Vylúčenie z prebytku          0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu  9 026,90 

Príjmy z finančných operácií                                                        0,00 

Výdavky z finančných operácií        0,00 

Rozdiel finančných operácií                                0,00 
  PRÍJMY SPOLU   87 803,60 

VÝDAVKY SPOLU  78 776,70        

Hospodárenie obce                       +   9 026,90 

Vylúčenie z prebytku           0,00 

Upravené hospodárenie obce                    +   9 026,90 

 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume  9 026,90 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, navrhujeme 

použiť na :  

- tvorbu rezervného fondu                                          9 026,90  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  0,00  EUR. 
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Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 

9 026,90  EUR.  

 

R e k a p i t u l á c i a : 

 
Zostatok rezervného fondu k 31.12.2021  je  42 892,91 EUR tvorba RF za rok 2021 je 9 026,90 

EUR. 
 

Celkový zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2021 je 56 296,06 EUR. 

 

Zostatok finančných prostriedkov :  na bankovom účte  55 717,38 EUR   v pokladni 578,68 EUR 

z toho :  Sociálny fond 269,49  EUR,  Depozit 4 106,76 , RF  42 892,91 EUR a hospodárenie za 

rok 2021  9 026,90 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. 

Rezervný fond sa nevedie na samostatnom bankovom účte, ale analyticky je členený. Tvorba RF 

obce bola vytvorená prevodom z bežného účtu obce o prebytok hospodárenia.   

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

Obec za rok 2021 rezervný fond navýšila o 4 054,32 EUR, čo je celkový prebytok hospodárenia 

za rok 2020.   

              

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021   38 838,59             

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok 2019 

 

   4 054,32      

                - z finančných operácií        0,00 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie  

 

      0,00       

               - krytie schodku rozpočtu       0,00 

               - ostatné úbytky        0,00 

KZ k 31.12.2021   42 892,91       

 

V roku 2021 neboli použité prostriedky z rezervného fondu.  

 

Sociálny fond 

             

Fond sociálny Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021 365,94            

Prírastky -   tvotba SF                   314,05 

Úbytky   - použitie sociálneho fondu : 

                  stravne lístky 

                                0,00      

                            410,50 

KZ k 31.12.2021 269,49       

 

V roku 2021 prostriedky sociálneho fondu boli  použité na stravne lístky . 
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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 346 851,76 345 376,15 

Neobežný majetok spolu 295 585,34 288 567,60 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 
Dlhodobý hmotný majetok 254 656,16 247 638,42 
Dlhodobý finančný majetok  40 929,18  40 929,18 

Obežný majetok spolu  50 814,04  56 415,38 
z toho :   
Zásoby  0,00  0,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS  0,00  0,00 
Dlhodobé pohľadávky  0,00  0,00 
Krátkodobé pohľadávky  198,25 119,32 
Finančné účty  50 615,79  56 296,06  
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   0,00   0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   0,00   0,00 

Časové rozlíšenie  452,38 393,17 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2021 v EUR KZ  k  31.12.2021v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 346 851,76 345 376,15 

Vlastné imanie  131 728,62 138 696,26 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely             0,00            0,00 
Fondy           0,00           0,00 
Nevysp.výsl. hospod. z minulých rokov       130 470,25       131 728,62 
Výsledok hospodárenia za účt.obdob.      1 258,37      6 967,64 

Záväzky           11 919,16           9 231,53 
z toho :   
Rezervy           480,00          480,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS          0,00          0,00 

Dlhodobé záväzky /SF/        365,94        269,49 
Krátkodobé záväzky     7 721,22     5 130,04 
Bankové úvery a výpomoci     3 352,00     3 352,00 

Časové rozlíšenie  203 203,98  197 448,36 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021 
Obec k 31.12.2021 eviduje tieto záväzky: 

- voči dodávateľom      895,89 EUR 

- voči štátnemu rozpočtu /návr.fin.výpomoc                  3 352,00 EUR 

- voči zamestnancom                          2 146,73 EUR 

- voči poisťovniam a daňovému úradu+DDS                1 960,03 EUR 

- ostatné /nevyf.nedop. a prepl. EE, tel. hov. popl.ulož.od. 127,39 EUR 

 

S p o l u                                                                        8 482,04 EUR  
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Záväzky /fa Slovak Telecom, SPP, Turčianska vodárenská, PD Dubové, VEPOS HT,    

Združenie obci HT , mzdy a odvody ZP,  SP a daňovému úradu/   boli splatné v januári 2022, 

kedy boli aj uhradené. 

   

8. Hospodárenie 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 dotácie  právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na 

podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 

10. Podnikateľská činnosť   
 

Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia. 
 

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. 

 

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 - 

VU ŠR OU Martin REGOB 83,16 83,16       0,00  
VU ŠR OU Martin Register adries 19,60 19,60       0,00  
MF SR  Testovanie obyvateľov 920,00          920,00       0,00  

ŠU SR  Dotácia na sčitovanie obyvateľov         2 286,11       2 286,11       0,00 

S p o l u           3 308,87       3 308,87       0,00 

 

Finančné prostriedky pridelené zo ŠR pre rok 2021 boli účelovo viazané a boli použité v súlade 

s ich účelom v plnej výške. 
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12.  Výsledok rozpočtového hospodárenia v zmysle zákona č. 583 / 2004 Z. z.     

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy za rok 2021  
 

 

                       Bežné príjmy                                            87 710,60 

                  Kapitálové  príjmy                                          93,00 

                  Príjmové  finančné operácie                            0,00 

                       P r í j m y    s p o l u                                 87 803,60    

  

 

  

                  Bežné výdavky                                        78 708,70  

                  Kapitálové výdavky                                       68,00 

                  Výdavkové  finančné operácie                        0,00   

                  V ý d a v k y    s p o l u                            78 776,70 

                                    

 

            P r e b y t o k   hospodárenia vo výške          9 026,90  EUR            

 

 

 

 

Vypracovala:  Virteľová  J.                                  Predkladá: Jana  Boďová  

                   starostka obce 

 

Vo Veľkom Čepčíne, dňa  4.5.2022 

 

 

 

13. 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. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške   9 026,90 EUR. 


