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Záverečný účet obce Číčov  

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  schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 03.12.2020 uznesením č. 72/2020 

Rozpočet bol zmenený štyrikrát: 

- prvá zmena schválená dňa 31.03.2021 rozpočtovým opatrením  

- druhá zmena schválená dňa 03.06.2021 OZ25/2021  

- tretia zmena schválená dňa 02.09.2021 OZ44/2021 

- štvrtá zmena schválená dňa 02.12.2021 OZ73/2021 

 

Rozpočet obce k 31.12.2021 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 1057713,00 1522951,72 

z toho :   

Bežné príjmy 962500,00 1056741,37 

Kapitálové príjmy 2500,00 306059,92 

Finančné príjmy 92713,00 160150,43 

Príjmy RO s právnou subjektivitou   

Výdavky celkom 1057713,00 1522951,72 

z toho :   

Bežné výdavky 405463,00 499943,72 

Kapitálové výdavky 99000,00 462559,92 

Finančné výdavky 41400,00 41400,00 

Výdavky RO s právnou subjektivitou 511850,00 519048,08 

Rozpočet  obce   
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021  
 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

1522951,72 1407992,04 92,45% 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1.522.951,72 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 

v sume 1.407.992,04 EUR, čo predstavuje  92,45% plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

1056741,37 1039147,67 98,34% 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1.056.741,37 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

1.039.147,67 EUR, čo predstavuje  98,34% plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

516256,87 514524,4                99,66% 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 407.122,87 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 407.122,87 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 100 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 62.844,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 61.180,86 EUR, čo 

je 97,35 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 52.347,40 EUR, dane zo stavieb boli 

v sume 8.733,59 EUR a dane z bytov boli v sume 99,87 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje 

pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 39240,03  EUR. 

 

Daň za psa  631,78 EUR 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 45.588,89EUR 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

64.210,00 44.848,77                69,84%       

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 64.210,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 44.848,77 EUR, čo 

je 69,84 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 0 EUR, príjem 

z prenajatých pozemkov v sume 1068,19 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov 

a objektov v sume 18.224,75 EUR. 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 20.500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 14.640,00 EUR, čo 

je 71,41 % plnenie.  
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c)  iné nedaňové príjmy:  

 

  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

2.300 0,00 0,00% 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2.300,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 0,00 

EUR, čo predstavuje 0,00% plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.  

 

Prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 490.414,50 EUR bol skutočný príjem vo výške  

490.414,50 EUR, čo predstavuje 100,00% plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

   

UPSVaR Komárno 18764,40 Stravné pre deti v HN 

UPSVaR Komárno 132,80 Školské potreby pre deti v HN 

Nitriansky samosprávny kraj 1.500,00 Dotácia na podporu kultúry 

Nitriansky samosprávny kraj 2960,29 Dotácia pre šport 

Ministerstvo vnútra 2.474,20 Dotácia matrika 

Ministerstvo vnútra 410,52 Dotácia register obyv. 

Ministerstvo vnútra 42,00 Dotácia register adries 

Ministerstvo vnútra 3733,66 SODB  

Okresný úrad Nitra odbor školstva 2.627,00 Na predškolskú výchovu detí  

Okresný úrad Nitra odbor školstva 650,00 Na výchovu žiakov zo soc. 

znevýchodneného prostredia 

Okresný úrad Nitra odbor školstva 3.989,00 Dopravné  

Okresný úrad Nitra odbor školstva 3.443,00 Vzd. poukazy 

Okresný úrad Nitra odbor školstva 3.188,00 učebnice 

Okresný úrad Nitra odbor školstva 376.774,00 školstvo 

Okresný úrad ŽP 121,91 Životné prostredie 

Ministerstvo dopravy 53,74 Cestná doprava 

Krajský stavebný úrad 1.611,98 Spoločný stavebný úrad 

Okresný úrad Nitra odbor školstva 12.192,00 Asistent učitela 

Okresný úrad Nitra odbor školstva 1.750,00 dezinfekcia 

Okresný úrad Nitra odbor školstva 2.200,00 Letná škola 

Okresný úrad Nitra odbor školstva 500,00 Tlač. materiál 

Dobrovoľná požiarná ochrana SR 3.000,00 Materialno-techn. vyb. DHZO 

 

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 

306059,93 300199,93 98,08 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 67.268,55 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 

v sume 61.408,55 EUR, čo predstavuje  91,28 % plnenie.  
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Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  

Z rozpočtovaných 16.500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 10.640,00 EUR, čo 

predstavuje 64,48 % plnenie. 

 

Granty a transfery 

Z rozpočtovaných 268324,01 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 268324,01 EUR, 

čo predstavuje 100 % plnenie. 

 

Prijaté granty a transfery 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Zo štátneho rozpočtu 268324,01 Rekonštrukcia  ZŠ 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

160150,43 68644,44 42,86% 

 

Z rozpočtovaných finančných príjmov 160.150,43 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 

v sume 68.644,44 EUR, čo predstavuje 42,86% plnenie.  

 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 23/2021 zo dňa  03.06.2021 bolo schválené použitie 

rezervného fondu pre investičné akcie za rok 2021, ako aj spolufinancovanie podaných projektov 

zo strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov. V roku 2021 neboli nevyčerpané 

prostriedky zo ŠR. 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021  
 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

1522951,72 1286335,57 84,46 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1.522.951,72 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 1.286.335,36 EUR, čo predstavuje  84,46 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

499943,74 405219,75 81,05 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 672.019,18 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 486.356,45 EUR, čo predstavuje  72,37 % čerpanie.  

 

Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Výdavky verejnej správy 308845,83 257972,19 83,53% 

Transakcia verejného dlhu 6500 3983,76 61,29% 

Matrika a všeob. verejné služby 2474,20 2474,20 100% 

Výstavba, VO a rozvoj obcí 29181,98 22733,34 77,90% 

Nakladanie s odpadmi 44387,02 42740,89 96,29% 

Rekreácia, kultúra a náboženstvo 57205,16 38098,46 66,60% 

Vzdelávanie - predškolská výchova 8100 5964,10 73,63% 

Deti a rodiny, staroba 43249,55 31252,81 72,26% 
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Spolu 499943,74 405219,75 81,05% 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 130.943,36 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 127.963,15 

EUR, čo je 97,72 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,  matriky, 

Spoločného stavebného úradu, KD. 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných 49.684,73 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 48.214,79 EUR, 

čo je 97,04 % čerpanie.  

 

 

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 253.057,09 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 182.748,80 

EUR, čo je 72,21 % 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. 

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

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných 6.500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 3.983,76 EUR, 

čo predstavuje 61,28 % čerpanie.  

 

 

 

2) Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

462559,93 324094,94 70,06% 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 462559,93 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 324094,94 EUR, čo predstavuje 70,06% čerpanie.  

 

Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia 

Rozvoj obcí 130675,44 43163,90 33,03% 

Vzdelávanie - základné vzdelanie 331884,49 280931,04 84,64% 

Spolu 462559,93 324094,94 70,06% 

 

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) Výdavky rozvoj obci 

Z rozpočtovaných 130.675,44 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 43.163,90 

EUR, čo predstavuje 33,03 % čerpanie.  

b)Rekonštrukcia dvora ZŠ 

Z rozpočtovaných 331.884,49 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 280.931,04 

EUR, čo predstavuje 84,64 % čerpanie 

 

3) Výdavkové finančné operácie : 

  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

41.400,00 37972,80 91,77      

 

Z rozpočtovaných finančných  výdavkov 41.900,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 38.453,60 EUR, čo predstavuje 91,77% čerpanie.  
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 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

 Bežné výdavky  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

519048,08 519048,08 100% 

 

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 519048,08 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 519048,08 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie. 

 

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: 

Základná škola                     519048,08 EUR 

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 
 

 

Hospodárenie obce  

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR   

Bežné  príjmy spolu 1039555,89 

z toho : bežné príjmy obce  1039147,67 

             bežné príjmy RO 408,22 

Bežné výdavky spolu 919004,61 

z toho : bežné výdavky  obce  405219,75 

             bežné výdavky  RO 513784,86 

Bežný rozpočet 120551,28 

Kapitálové  príjmy spolu 300199,93 

z toho : kapitálové  príjmy obce  300199,93 

             kapitálové  príjmy RO 0 

Kapitálové  výdavky spolu 329358,16 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  324094,94 

             kapitálové  výdavky  RO 5263,22 

Kapitálový rozpočet  -29158,23 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 91393,05 

Vylúčenie z prebytku  -50513,15 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 40879,9 

Príjmy z finančných operácií 68644,44 

Výdavky z finančných operácií 37972,80 

Rozdiel finančných operácií 30671,64 
PRÍJMY SPOLU   1408400,26 

VÝDAVKY SPOLU 1286335,57 

Hospodárenie obce  122064,69 
Vylúčenie z prebytku -50513,15 

Upravené hospodárenie obce 71551,54 

 

Prebytok rozpočtu v sume 71551,54EUR  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 

v sume 11846,70 EUR a nevyčerpanú účelovo určenú finančnú náhradu na výrub drevín v sume 

38666,45 EUR 



                                                                      9 

  navrhujeme použiť na:   

-  tvorbu rezervného fondu 71551,54 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 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume      50513,15 EUR, a to na :  

- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume  11846,70        EUR 

- prenesená kompetencia ZŠ 0,00 EUR 

- finančná náhrada na výrub drevín 38666,45 EUR 

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

predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 0,00      EUR, a to na : 

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.  

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2021 

vo výške 71551,54 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 

ZS k 1.1.2021 41555,60       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

68515,84      

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

 

                - z finančných operácií  

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č.23/2021     zo dňa 03.06.2021      

 

27160,46       

               - krytie schodku rozpočtu  

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2019 82910,98       

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021 3277,46   

Prírastky - povinný prídel -   1,05     %                    1191,88 

               - povinný prídel -        %                        

               - ostatné prírastky      

Úbytky   - závodné stravovanie                     734,40   

               - regeneráciu PS, dopravu                

               - dopravné                             

               - ostatné úbytky                                                    
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KZ k 31.12.2021 3734,94 

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 2.695.453,36 2931445,70 

Neobežný majetok spolu 1.676.003,32  

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 1.675.999,13 1.675.999,13 

Dlhodobý finančný majetok 4,19 4,19 

Obežný majetok spolu 1.018.605,32 1.020.552,22 

z toho :   

Zásoby 0,00 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 671.778,52 643.213,24 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  104.232,22 99.183,63 

Finančné účty  242.494,58 278.055,35 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 100 100 

Časové rozlíšenie  844,72 902,52 

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 2.695.453,36 2.931.445,70 

Vlastné imanie  1.962.423.33 2.011.958,55 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy   

Výsledok hospodárenia  1.962.423,33 2.011.958,55 

Záväzky 426.543,94 360.363,31 

z toho :   

Rezervy  700 740 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 30.655,88 11.846,70 

Dlhodobé záväzky 240.126,30 227.469,55 

Krátkodobé záväzky 57.468,54 47.550,29 

Bankové úvery a výpomoci 97.593,22 72.756,77 
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Časové rozlíšenie 306.486,09 559.123,84 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021 
 

Obec k 31.12.2021 eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám               72.756,77                 EUR 

- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)             236775,74 EUR 

- voči dodávateľom                                         5.204,70                EUR 

- voči štátnemu rozpočtu                               11.846,70                EUR 

- voči zamestnancom                                      8.641,69                 EUR 

- voči poisťovniam a daňovému úradu           8328,89 EUR 

 

 

 

 

 

 
Poskytovateľ 

úveru 

Účel Výška 

prijatého 

úveru 

Výška 

úroku 

Zabezpečenie 

úveru 

Zostatok 

k 31.12.2021 

Splatnosť 

 

Prima banka Rekonštr. KD 220000 2,7% Bianco zmenka 31.900,00 r. 2022 

Prima banka Odstr. Ul. 

Športová 

33758,77 2,7%  Bianco zmenka 18758,77 r.2030 

 

 

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 v súlade so VZN č. 3/2007 o dotáciách, právnickým osobám, 

fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne 

prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky na ..... 

- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Telovýchovná jednota - bežné výdavky na 

turnaj ..... 

5.000,00 EUR 5.000,00EUR 0 

    

 

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2007  

o dotáciách. 

 

 

 

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 
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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 

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: 

 

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 

 

Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

ZŠ s MŠ Sámuela Gáspára 

s VJM 

100.784,06 100.784,06 0 

    

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 

 

Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

ZŠ s MŠ Sámuela Gáspára 

s VJM 

418.264,02 418.264,02 0 

    

 

 

b) 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 Komárno Stravné pre deti v HN 18764,40 6917,70 11.846,70 

UPSVaR Komárno Školské potreby pre deti v HN 132,80 132,8 0 

Nitriansky  

Samosprávny kraj 

 Dotácia šport 2960,29 2960,29 0 

Nitriansky  

Samosprávny kraj 

Dotácia kultúra 1500 1500 0 

Ministerstvo vnútra Dotácia matrika 2.474,20 2.474,20 0 

Ministerstvo vnútra Dotácia register obyv. 410,52 410,52 0 

Ministerstvo vnútra Dotácia register adries 42,00 42,00 0 

Ministerstvo vnútra Dotácia Covid 19 48160,00 48160,00 0 



                                                                      13 

     

Okresný úrad Nitra 

odbor školstva 

Tlač materiálu 500,00 500,00 0 

Okresný úrad Nitra 

odbor školstva 

Na predškolskú výchovu detí  2627,00 2627,00 0 

Okresný úrad Nitra 

odbor školstva 

Na výchovu žiakov zo soc. 

znevýchodneného prostredia 

650,00 650,00 0 

Okresný úrad Nitra 

odbor školstva 

Dopravné  3989,00 3989,00 0 

Okresný úrad Nitra 

Odbor školstva 

Vzdelávacie poukazy 3.443,00 3.443,00 0 

Okresný úrad Nitra 

odbor školstva 

učebnice 3188,00 3188,00 0 

Okresný úrad Nitra 

odbor školstva 

školstvo 376.774,00 376.774,00 0 

Okresný úrad ŽP Životné prostredie 121,91 121,91 0 

Ministerstvo 

dopravy 

Cestná doprava 53,74 53,74 0 

Krajský stavebný 

úrad 

Spoločný stavebný úrad 1611,98 1611,98 0 

Okresný úrad Nitra 

odbor školstva 

Asistent učitela 12.192,00 12.192,00 0 

Okresný úrad Nitra 

odbor skolstva 

dezinfekcia 1.750,00 1.750,00 0 

Okresný úrad Nitra 

odbor školstva 

Letná škola 2.200,00 2.200,00 0 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

VÚC  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

Nitriansky samospr. kraj 4.460,29 4.460,29 0 
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10. Návrh uznesenia: 
 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2021. 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 


