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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 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 16.12.2020 uznesením č. 104/2020. 

 

Rozpočet bol zmenený štyrikrát : 

- prvá zmena   schválená rozpočtovým opatrením č. 1 dňa 14.04.2021 uznesením  

č. 114/2021 

- druhá zmena schválená  rozpočtovým opatrením č. 2 dňa 30.09.2021 uznesením  

č. 137/2021  

- tretia zmena  schválená rozpočtovým opatrením č. 3 dňa 20.09.2021 uznesením  

č. 141/2021 

- štvrtá zmena  schválená rozpočtovým opatrením č. 4 dňa 14.12.2021 uznesením   

č. 146/2021  

 

Rozpočet obce k 31.12.2021 

 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 397 237,00 433 853,00 

z toho :   

Bežné príjmy 182 021,00 204 702,00 

Kapitálové príjmy          213 612,00 213 612,00 

Finančné príjmy 1 604,00 15 539,00 

Výdavky celkom 397 237,00 433 853,00 

z toho :   

Bežné výdavky 162 326,00 191 948,00 

Kapitálové výdavky 233 078,00 224 533,00 

Finančné výdavky 1 833,00 17 372,00 

Rozpočtové hospodárenie obce   
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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 

433 853,00 220 387,46 50,80 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 433 853,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

220 387,46 EUR, čo predstavuje 50,80 %  plnenie.  

 

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený bežný rozpočet 

na rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

204 702,00 204 848,95 

 
100,07 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov po poslednej zmene 204 702,00 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2021 v sume 204 848,95 EUR, čo predstavuje 100,07 %  plnenie.  

 

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

149 695,00 149 694,56 99,99 

 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 149 695,,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 149 694,56 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 99,99  %.  

 

 

Daň z nehnuteľností ( DzP, DzS ) 

Z rozpočtovaných 6 550.00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 4 666,79 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 0,71 % plnenie.  

Príjmy dane z pozemkov boli v sume 3 371,01 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume  

1 295,78  EUR.  

 

K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností za rok 2021 : 

DzP – v sume 1 776,28 € a nedoplatok v sume 2 066,88 € 

DzS – v sume 183,54 € a nedoplatok v sume 346,50 € 

 

Daň za psa za rok 2021 zaplatená vo výške  255,00 EUR, pohľadávky za rok 2021 vo výške  

30,00 € a nedoplatky vo výške 251,66 €. 
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b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

50 305,00 50 487,60 100,00 

 

 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za rok 2021 vo výške 6 258,09 €. 

 

 

Príjmy z  vlastníctva majetku 

V roku 2021 mala obec príjmy prenájmu  - BISTRO, rozvoj Turizmu, DS, KD, DOXXbet vo 

výške 1 294,68 € 

 

c) iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

7 922,00 7 865,72 99,28 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky – správne poplatky, ostatné poplatky 

Z rozpočtovaných správnych poplatkov 7 922,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume  

7 865,75 EUR, čo je 99,28 % plnenia. 

 

d) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 25 717,00  EUR bol skutočný príjem vo výške 25 656,45  

EUR, čo predstavuje 9 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

   

Okresný úrad Košice 230,47 REGOP, register adries 

Okresný úrad Košice 0,00 Voľby NR SR 

ÚPSVR Košice - okolie 2 711,20 RP 

Okresný úrad Košice, odbor ŽP 0,00 na ŽP 

Min. vnútra SR 7 672,85 MOPS 

MV SR  3 094,00 SODB 

MV SR 19 620,00 COVID-19 

Spolu 33 328,52  

 

 

2. Kapitálové príjmy  

 

Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

213 612,00 0,00 0,00 

 



                                                                     Obec  Blažice 

 

6 

Granty a transfery boli účelovo určené ale neboli prijaté, preto neboli použité v súlade s ich 

účelom.  

 

 

 

2. Príjmové finančné operácie 

 

Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

15 539,00 15 538,51 99,99 

 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 15 539,00 . EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2021 v sume 15 538,51  EUR, čo predstavuje zabezpeku na výstavbu vodovodu v obci 

Blažice. 

 

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou : obec nemá rozpočtovú 

organizáciu. 

 

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 
 

Poznámka: Rozbor čerpania výdavkov sa vykoná v takej štruktúre, v akej bol rozpočet schválený 

obecným zastupiteľstvom. 

 

Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

433 853,00             209 810,00                  48,35 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 433 853,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 209 810,80 EUR, čo predstavuje 48,35 % čerpanie.  

 

e) Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

191 948,00             182 088,57                     94,86 

 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 191 948,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 182 088,57 EUR, čo predstavuje 94,86 % čerpanie.  

 

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  
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Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania. 

 

Položka Rozpočet po 

poslednej 

zmene 

Skutočnosť Poznámky 

Mzdové náklady    

611 – mzdy 64 528,00 62 417,06  

612 – osobný príplatok 3 400,00 3 023,54  

614 - odmeny 3 990,00 2 040,00  

    

SPOLU – mzdové náklady 71 918,00 67 480,60  

    

Odvody    

621, 623, 625, 626, 627 

Odvody do  ZP a soc. poist. 

23 998,00 23 019,42  

    

    

SPOLU  - odvody 23 998,00 23 019,42  

 

Z rozpočtovaných mzdových výdavkov 71 918,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 

v sume 37 480,60  EUR, čo predstavuje 93,82 % čerpanie.  

Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ. (tarifný plat, osobný príplatok, odmeny) 

Pokles oproti roku 2020 spôsobilo, že skončila MOPS. 

 

 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 23 998,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 

23  019,42 EUR, čo predstavuje 95,92 % čerpanie.  

Tovary a služby : 

 

 

Položka Rozpočet po 

poslednej zmene 

Skutočnosť Poznámky 

631 000 – prepr. náklady       0,00     0,00 COVID-19 

632 000 - energie 9 316,00 8 687,93  

633 000 - materiál 15 515,00        14 681,35  

634 000 - dopravné 1 620,00 1 620,00  

635 000 - údržba 15 348,00 15 270,37  

636 000 - prenájom 75,00               74,76  

637 000 - služby 44 596,00        41 719,21  

    

SPOLU : 86 470,00       82 053,62  

 

 

Z rozpočtovaných 86 470,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 82 053,62 EUR, 

čo je 94,89 % čerpanie.  

Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú energie a komunikácie, materiál, 

dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. 
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Bežné transfery 

 

 

Položka Rozpočet po 

poslednej zmene 

Skutočnosť Poznámky 

641009- MŠ Nižný Čaj 0,00   00,00  

641009 - MOPS 2 337,00 2 329,00  

642002 – OŠK, vložné 5 723,00 5 723,00  

642006 – členské 1 302,00 1 285,39  

642026 – fin. výpomoc 100,00    100,00  

    

    

    

SPOLU : 9 462,00 9 437,39  

 

Z rozpočtovaných výdavkov 9 462,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 6 437,39 

EUR, čo predstavuje  99,73 % čerpanie ( poskytnutý transfer na CVČ,OŠK, MŠ N. Čaj, členské, 

fin. výpomoc ). 

 

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

výpomocami  

Z rozpočtovaných výdavkov 100,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume  

97,54 EUR, čo predstavuje 97,54 % čerpanie (čo predstavuje úrok z úveru na DS ) 

 

 

 

f) Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

224 533,00                  10 351,44 4,61 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 224 533,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 

v sume 10 351,44 EUR, čo predstavuje 4,61 % čerpanie. 

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

Medzi významné položky patrí nákup pozemkov na výstavbu cesty, plynové kotly a dokončenie 

vybavenia modernizácie kuchyne. 

 

 

g) Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

17 372,00 17 370,79               99,99 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 17 372,00 EUR na splácanie istiny 

z prijatých úverov a vrátenie zabezpeky na výstavbu vodovod v obci bolo skutočné čerpanie 

k 31.12.2021 v sume 17 370,79 EUR, čo predstavuje 99,99 %.  

 



                                                                     Obec  Blažice 

 

9 

.  

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 
 

Výsledok rozpočtového hospodárenia  v zmysle § 16, § 10 ods. 3 písm. a), b) zákona 

o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov č. 583/2004 Z.z. 
 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

  

Bežné  príjmy spolu 204 848,95 

z toho : bežné príjmy obce    204 848,95 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 182 088,57 

z toho : bežné výdavky obce 182 088,57 

             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet 22 760,38 

Kapitálové  príjmy spolu 0,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  0,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 10 351,44 

z toho : kapitálové  výdavky  obce   10 351,44 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -10 351,44 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 

  Príjmy(B+K) = 204 848,95    

Výdavky(B+K) = 192 440,01                                           

Prebytok  =  12 408,94                                  

                                      

Vylúčenie z prebytku :   

Nevyčerpaná dotácia z r. 2020 
                                 0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového 

rozpočtu 
                                                                                      

Príjmové finančné operácie (skutočnosť) 

- - zabezpeka - vodovod 

     

15 538,51 

Výdavkové finančné operácie 

- splátka úveru DS 

- vrátenie zabezpeky na vodovod 

 

                                            17 370,79 

Rozdiel finančných operácií (skutočnosť) 

  
Schodok = -1 832,28 

Príjmy spolu – skut.:   

+FO : 

SPOLU : 

204 848,95 

+ 15 538,51 

= 220 387,46  

VÝDAVKY SPOLU  - SKUT.: 

+ FO : 

SPOLU : 

192 440,01 

+ 17 370,79 

=209 810,80  

  

Hospodárenie obce : ( príjmy spolu - výdaj spolu) 

 

                                         220 387,46 

-                                        209 810,80 
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Zostatok na bankových účtoch a pokladnice 

Vylúčenie  

   10 576,66 
-   

                                                                              
                         

 

Prebytok rozpočtu vo výške sume 12 408,94 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, a podľa osobitných predpisov 

 

Tvorbu rezervného fondu za rok 2021 je prebytok po usporiadaní schodku FO za rok  2021 

a inventúre bankových účtov viď. ďalej vo výške celkom 10 203,44 €.   

 

Obec navrhuje prebytok navrhovaný do RF použiť na úhradu  záväzkov k 31.12.2021 vo najviac 

výške prebytku bežného rozpočtu ( 22  760,38 € ) 

 

 

FO ( príj. – výd. ) = 15 538,51 € – 17 370,79 € ( schodok ) = - 1 832,28 €                               

                                                                                                  

                                                                                                                                                                                            

      

Zostatok pokladnice a bankových účtov :  

211 + 221  =  1 493,55 € + 20 166,08 € = 21 659,63 € 

                                                               -    11 456,19 € - RF – rok 2020 - uznesenie 

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

                                                                    10 203,44 € 

 

 
 

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

rozpočtu po usporiadaní schodku FO s využitím použitia prebytku na úhradu záväzkov 

k 31.12.2021 t.j. 10 203,44 € 

 

 

h) Tvorba a použitie prostriedkov 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  0,00 €       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

11 456,19 € 

                 

 

 

                - z finančných operácií  

Úbytky   - použitie rezervného fondu z r. 2020 

 

 

0,00 € 

0,00 € 

KZ k 31.12.2021 11 456,19 
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Sociálny fond 

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie 

sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. Sociálny fond spravuje OcÚ Valaliky zmysle 

zmluvy.   

 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021 

                                                                 DAL 472  

414,62 

 

Prevod zo spol. SF   

Prírastky - povinný prídel do soc. fondu 

(odvod na Valaliky                                  527 / 472 

                                                                 378 / 221    

                            739,92     

 

 

Úbytky   - závodné stravovanie (fa za stravné 

lístky do Valalík )                                    472 / 213 

378 – MD                                                211 / 378                 

                              276,00  

 

  

- regeneráciu PS, dopravu           

                                                                 221 / 378     

0,00 

- ostatné úbytky   

(réžia ,  deň matiek, vianočná nádielka )     

                                                    221 / 378 bez RK                                          

                                                           0,00                                                      

                                                      

 

KZ k 31.12.2021                                                        878,54 

 
Pohľadávky na účte 378 – soc. fond – zostatok vo výške 776,84 €, ide o časový nesúlad pri 

prefakturovaní stravných lístkov a príspevkov na deň matiek a vianoce. 

 

 

 

 

i) 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 391 1005,53 387 576,46 

Neobežný majetok spolu 372 042,17 356  709,20 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 1 391,21 596,21 
Dlhodobý hmotný majetok 370 65,96 356 112,99 
Dlhodobý finančný majetok 0,00 0,00 

Obežný majetok spolu 18 963,36 30 867,26 
z toho :   
Zásoby 0,00 0,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 
Krátkodobé pohľadávky  5 903,17 9 207,63 
Finančné účty  13 060,19 21 659,63 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  0,00 0,00 
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P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2021 v EUR KZ  k  31.12.20201v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 391 005,53 387 576,46 

Vlastné imanie  180 187,08 190  185,57 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 
Fondy 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia  18 931,21 10 53,82 

Záväzky 22 437,37 22 124,28 
z toho :   
Rezervy                                   600,00                                  600,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 1 604,00 0,00 
Dlhodobé záväzky 430,08 893,62 
Krátkodobé záväzky 9 143,82 11 803,47 
Bankové úvery a výpomoci 2 735,47 903,19 
NFV – účet 273 7 924,00 7 924,00 

Časové rozlíšenie 0,00 0,00 

 

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:     

- Dodávateľom –    321 5 525,70                   5 525,70 0,00 

- Zamestnancom – 331 - 3 368,79 3 368,79 0,00 

- Poisťovniam – 336 2 352,53 2 352,53 0,00 

- daňovému úradu – 342 556,45 556,45 0,00 

 - ostatné záväzky – 379 15,08 15,08 0,00 

Záväzky spolu k 31.12.2021 11 818,55 11 818,55 0,00 

 

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 

Slovensko, a.s. 

Výstavba DS     26 555,13    1 832,28     97,54 903,19 r. 2022 

 

Obec spláca úver, ktorý prijala v roku 2007 na výstavbu Domu smútku  vo výške 800 000,00 SK  

( 26 555,13 EUR ). 

Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2022, splátky istiny 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 
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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. b) :  

 
Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021:  204 848,95 

- skutočné bežné príjmy obce  204 848,95 

Spolu bežné príjmy obce  k 31.12.2021 204 848,95 

Bežné príjmy obce  znížené o:   

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy – Regob, reg. adries, 

voľby,COVID-19, SODB 
 

22 945,25 

     

 192 652,75 

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 1 929,82 

- 821005 – splátka istiny 1 832,28 

-   

- 651004– splátky úrokov 97,54 

-   

  

 

273 =   7 924,00 € 

461  =    903,19  €   

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

Spolu :  8 827,19 € 

 

Najviac 60 % .= skut. bež.príjmov r. 2021 môže obec mať výšku dlhu 

100% = 192 652,72 €  

4,58 % = 8 827,19 € 

 

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 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 3/2013 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 - 

CVC Košice mesto 0,00 0,00 0,00 

CVC Jazero n.o. 30,00 30,00 0,00 
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CVC – kongregácia sestier 0,00 0,00 0,00 

CVC – Filia 0,00 0,00 0,00 

OŠK  - Blažice  4 000,00 4 000,00 0,00 

MŠ Nižný Čaj 0,00 0,00 0,00 

 

 

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2013 

o dotáciách. 

 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
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. 

 
 

Poskytovateľ 

dotácie 

Suma v EUR 

prijatá 

Suma v EUR 

zúčtovaná 

Účelové určenie grantov a 

transferov 

Okresný úrad Košice 3 094,00 3 094,00 SODB 

Okresný úrad Košice 19 620,00 19 620,00 Covid - 19 

Okresný úrad Košice 230,47 230,47 REGOP, register adries 

ÚPSVR Košice - 

okolie 

2 711,20 2 711,20 RP 

Okresný úrad Košice, 

odbor ŽP 

0,00 0,00 na ŽP 

Min. vnútra SR 7 672,85 7 672,85 MOPS 

    

 

 
 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
 

Obec nemá schválený  program obce na r. 2021, preto ho nevyhodnocuje. 
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13. Návrh uznesenia: 

 

a) 

   Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce  k Záverečnému  

   účtu za rok 2021. 

b) 

   Obecné zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie obce  hodnotené prostredníctvom      

   „Záverečného účtu obce Blažice za rok 2021“  bez výhrad. 

c) 

   Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje   prebytok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2021 

   vo výške  12 408,94 € 

e) 

   Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod do rezervného fondu obce –  prebytok rozpočtu po 

usporiadaní schodku FO vo výške 1 832,28 € a inventúre bankových účtov sume 10  203,44 €.  

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách obec navrhuje najviac vo výške prebytku bežného 

rozpočtu ( t.j  22 760,38 € ) použitie prebytku na úhradu krátkodobých záväzkov k 31.12.2021 t.j. 

10 203,44 €. 

 

f) Odvod do RF na základe bodu e) obec navrhuje 0,00 €. 

 

g) Obecné zastupiteľstvo nehodnotí   „Program obce“ za rok 2021  z dôvodu neschválenia    

   rozpočtu na rok 2021 v programovej štruktúre. 

 

 

 

Prílohou č. 1 v písomnej forme v zmysle zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zák.  

č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách je Stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k Záverečnému účtu za rok 2021. 

 

 

 

 

V Blažiciach,   06. 06. 2022    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      ................................................... 

                                                                                Juraj   G m i t r o  

                                                                                    starosta obce  

                                                                                             v.r. 


