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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. Celkový rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený ako
vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet bol
zostavený ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09.12.2020 uznesením č. 43/2020
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
1.
2.
3.
4.
5.

zmena schválená dňa 10. marca uznesením č. 5/2021
zmena schválená dňa 23.júna uznesením č. 15/2021
zmena schválená dňa 29.septembra uznesením č. 25/2021
zmena schválená dňa 8.decembra uznesením č. 43/2021
zmena rozpočtovým opatrením starostu č. 1 zo dňa 30. decembra 2021 uznesením č.
3/2022
Rozpočet obce k 31.12.2021

2425616,23

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
2726173,95

1630250,84
0,00
775365,39
20000,00
2425616,23

1816333,97
0,00
895716,48
14123,50
2470481,02

786568,00
1038228,23
0,00
600820,00
0,00

969363,93
875212,99
0,00
625904,10
255692,93

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Rozpočet na rok 2021
2726173,95

Skutočnosť k 31.12.2021
2782385,43

% plnenia
102,06

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2726173,95 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume 2782385,43 EUR, čo predstavuje 102,06% plnenie.
• Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2021
1816333,97

Skutočnosť k 31.12.2021
1872545,45

% plnenia
103,09

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1816333,97 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume 1872545,45 EUR čo predstavuje 103,09 % plnenie.
• daňové príjmy
Rozpočet na rok 2021
1084095,70

Skutočnosť k 31.12.2021
1121234,65

% plnenia
103,43

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 890000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 924931,97 EUR, čo predstavuje
plnenie na 103,92 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 133600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 135643,11EUR,
čo je 101,53% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 85968,86EUR, dane zo stavieb
boli v sume 49073,36EUR a dane z bytov boli v sume 600,89EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 1400,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1449,66 EUR, čo
je 103,55 % plnenie.
Daň za nevýherné hracie prístroje
Z rozpočtovaných 5,70 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 5,69 EUR, čo je
99,82% plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 58000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 58115,92 EUR,
čo je 100,20% plnenie.
Daň z úhrad za dobývací priestor
Z rozpočtovaných 1090,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1088,30 EUR, čo
je 99,84 % plnenia.
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•

nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2021
53493,00

Skutočnosť k 31.12.2021
53367,71

% plnenia
99,77

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 13970,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 13945,90 EUR,
čo je 99,83% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume
679,40 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 13266,50 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 6078,00EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 6077,61EUR, čo je
99,99 % plnenie.
Poplatky z porušenia predpisov:
Z rozpočtovaných 4000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 3898,49 EUR, čo
je 97,46 % plnenie.
Poplatky z predaja výrobkov, tovarov a služieb:
Z rozpočtovaných 10821,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 10821,85 EUR,
čo je 100,01% plnenie.
Poplatky za školy a školské zariadenia:
Z rozpočtovaných 7430,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 7430,50EUR, čo je
100,01 % plnenie.
Poplatky za stravné
Z rozpočtovaných 11194,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 11193,36 EUR,
čo je 99,99% plnenie.
•

ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2021
1567,17

Skutočnosť k 31.12.2021
1566,50

% plnenia
99,96

Z rozpočtovaných ostatný príjmov 1567,17EUR, bol skutočný príjem vo výške 1566,50EUR,
čo predstavuje 99,96% plnenie.
Medzi ostatné príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, úroky z vkladov, vratky zo ZP,
a iné príjmy.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 677178,10 EUR bol skutočný príjem vo výške
696376,59 EUR, čo predstavuje 102,84 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
MV SR
MV SR
MDVaRR SR
MDVaRR SR

Účel
Vedenie matriky
Register a evidencia obyvateľstva
Stavebný poriadok
Stavebný úrad pre miestne
komunikácie
251,56 Životné prostredie
2690,35 Refundáciu mzdy zamestnancov
VPP

Suma v EUR
4151,75
847,11
3326,32
110,89

OÚ TT, odbor ŽP
ÚPSVa R
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ÚPSVa R

632,95 Rodinné prídavky – osobitný
príjemca
9747,00 Príspevok na 5r. deti
500994,00 Normatívne FP – Bežné výdavky
100,00 Deti ZŠ zo sociálne
znevýhodneného prostredia
2045,00 Špecifiká ZŠ
200,00 Špecifiká MŠ
4698,00 Vzdelávacie poukazy - ZŠ
3830,00 Učebnice - ZŠ
3000,00 Transfer na požiarnikov
35,60 Register adries
10973,00 Dotácia na asistentov učiteľa
27900,00 Strava na žiakov ZŠ
7216,10 Strava na predškolákov
1380,00 COVID testovanie
5130,75 Dotácia SODB
90098,39 Dotácia COVID19
5000,00 Projekt – Zlepšenie vybavenia SJ
4310,00 Projekt - Predškoláci
7707,82 NP Covid MRK
696376,59

OÚ TT, odbor školstva
OÚ TT, odbor školstva
OÚ TT, odbor školstva
OÚ TT, odbor školstva
OÚ TT, odbor školstva
OÚ TT, odbor školstva
OÚ TT, odbor školstva
Dobrovoľná požiarna ochrana
MV SR
OÚ TT, odbor školstva
ÚPSVa R
OÚ TT, odbor školstva
ÚPSVa R
Štatistický úrad SR
MV SR
OÚ TT, odbor školstva
OÚ TT, odbor školstva
Úrad vlády SR
Celkom

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
• Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2021
0,00

Skutočnosť k 31.12.2021
0,00

% plnenia
0,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
0,00 EUR čo predstavuje 0,00 % plnenie.
• Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2021
895716,48

Skutočnosť k 31.12.2021
895716,48

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných finančných príjmov 895716,48EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume 895716,48EUR, čo predstavuje plnenie 100,00%.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 16//2021 zo dňa 23. júna 2021 bolo schválené použitie
rezervného fondu vo výške 210 140,63 EUR.
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• Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2021
14123,50

Skutočnosť k 31.12.2021
14123,50

% plnenia
100,00

Skutočný príjem k 31.12.2021 bol v sume 14123,50 EUR.
príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
14123,50 EUR
Obecné kultúrno osvetové centrum
0,00 EUR
Základná škola prijala vratku za telefón v sume 53,93 EUR, školné ŠKD v sume 2925,00
EUR a ešte mala príjem za stravné v sume 11144,57 EUR.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Rozpočet na rok 2021
2470481,02

Skutočnosť k 31.12.2021
2384977,98

% čerpania
96,54

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2470481,02EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 2384977,98 EUR, čo predstavuje 96,54% čerpanie.
• Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2021
969363,93

Skutočnosť k 31.12.2021
940707,16

% čerpania
97,04

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 969363,93 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 940707,16 EUR, čo predstavuje 97,04% 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 358881,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume
356502,09EUR, čo je 99,34% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
materskej školy a jedálne materskej školy, aktivačných pracovníkov VPP.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 128498,50EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 128049,82
EUR, čo je 99,65 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 449947,43 EUR bolo
426406,04EUR, čo je 94,77% čerpanie.

skutočne
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čerpané

k 31.12.2021

v sume

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.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 31982,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 29693,38 EUR,
čo predstavuje 92,84% čerpanie.
Splácanie úrokov bankám
Z rozpočtovaných 55,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 55,83 EUR, čo
predstavuje 101,51% čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2021
875212,99

Skutočnosť k 31.12.2021
818366,72

% čerpania
93,50

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 875212,99 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2021 v sume 818366,72 EUR, čo predstavuje 93,50% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
• Rekonštrukcia a modernizácia
Z rozpočtovaných 875212,99EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 818366,72
EUR, čo predstavuje 93,50% čerpanie. Medzi významné kapitálové výdavky patria:
rekonštrukcia chodníkov na ul. Bratislavskej, rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, začalo sa
s rekonštrukciou kultúrnej pamiatky ,,Kačenárne“. Obec kúpila tiež v roku 2021 byt, RD
a pozemky od pozemkového fondu v blízkosti Žrebčína.
Výdavky na nákup pozemkov
Z rozpočtovaných 290305,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.20221 v sume
286745,90 EUR, čo predstavuje 98,77 % čerpanie.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2021
0,00

Skutočnosť k 31.12.2021
0,00

% čerpania
0,00

Patria sem finančné výdavky na splácania istiny z prijatého úveru.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2021
625904,10

Skutočnosť k 31.12.2021
625904,10
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% čerpania
100,00

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 625904,10EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 625904,10EUR, čo predstavuje 100,00% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola : 616 596,21 EUR
Obecné kultúrno – osvetové centrum Kopčany: 9307,89 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet

1886668,95
1872545,45
14123,50
1566611,26
940707,16
625904,10
320057,69
0,00
0,00
0,00
818366,72
818366,72
0,00
-818366,72

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-498309,03

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového
rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
-FZ
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

-258224,45
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-756533,48
895716,48
- 15 692,00
0,00
880 024,48
2766693,43
2384977,98
381715,45
-258224,45
123491,00

Obec Kopčany dosiahla prebytok bežného rozpočtu a schodok kapitálového rozpočtu.
Podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy obec skončila v rámci bežného a kapitálového rozpočtu v roku 2021 so schodkom
vo výške -498309,03EUR.
Na základe vyššie uvedeného výsledok hospodárenia v roku 2021 bol vo výške 381715,45
EUR (vrátane zostatku finančných operácií), z ktorého sa 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,
vylučujú :
nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 258 224,45 EUR, a to na:
•
•
•
•
•

stravné MŠ konečný stav (5378,50€)
stravné ZŠ konečný stav (3277,99€)
dotácia pre žiakov ZŠ + MŠ (24606,20€)
dotácia RP (362,44€)
dotácia MK SR (224 599,32€)

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 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 123 491,00 EUR.
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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
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
Úbytky - použitie rezervného fondu :

23425,39
210140,63

KZ k 31.12.2021

32851,48

200714,54

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2021
Prírastky - povinný prídel – 1,05
%
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
2813,71
3224,54

2925,00
3113,25
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2021 v EUR

KZ k 31.12.2021 v EUR

Majetok spolu

9217836,56

9578334,00

Neobežný majetok spolu

8236760,77

8852800,66

17592,00

20494,92

Dlhodobý hmotný majetok

8219168,77

8832305,74

Dlhodobý finančný majetok

0,00

0,00

979859,93

724915,82

574,46

453,29

247170,42

236604,42

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

64682,77

53019,48

Finančné účty

667432,28

434838,63

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci

0,00

0,00

1215,86

617,52

ZS k 1.1.2021 v EUR

KZ k 31.12.2021 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

9217836,56

9578334,00

Vlastné imanie

4794563,75

5151435,81

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

4794563,75

5151435,81

Záväzky

575313,81

664635,10

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

krát.
Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :

z toho :
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Rezervy

2000,00

2000,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

424501,70

249567,96

Dlhodobé záväzky

102851,11

68805,25

Krátkodobé záväzky

45961,00

94261,89

0,00

250000,00

3847959,00

3762263,09

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
Obec k 31.12.2021 eviduje tieto záväzky:
• voči dodávateľom
• voči zamestnancom
• voči poisťovniam a daňovému úradu
• ostatné

49476,92
23658,67
17505,44
72426,11

EUR
EUR
EUR
EUR

Obec Kopčany prijala na konci roka 2021 od SLSP dlhodobý investičný úver na 10 rokov
s výškou sadzby 0,12%. Účel použitia: odkúpenie pozemkov od SPF Bratislava na IBV
u Žrebčína a vybudovanie inžinierskych sietí. Obec začne s čerpaním úveru až v budúcom
roku t. j. v roku 2022.

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 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2019 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,
na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

13

Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

-1Telovýchovná jednota - bežné výdavky
Jednota dôchodcov – bežné výdavky
Červený kríž – bežné výdavky
Telesne postihnutý – bežné výdavky
Chovatelia poštových holubov – bežné
výdavky
Šachisti – bežné výdavky
Únia žien
Poľovníci
Kopčianska lipka
Celkom

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

-29000,00EUR
0,00EUR
100,00 EUR
0,00 EUR
0,00EUR

9000,00EUR
0,00EUR
100,00 EUR
0,00EUR
0,00EUR

0,00EUR
0,00EUR
0,00 EUR
1000,00 EUR
10100,00EUR

0,00EUR
0,00EUR
0,00 EUR
1000,00 EUR
10100,00EUR

Rozdiel
(stĺ.2 stĺ.3 )

-40
0
0
0
0
0
0
0
0

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN
č. 1/2019 o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
•
•
•
•
•

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
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
zalo0ženým 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 zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
• prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
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Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Základná škola
Obecné
kultúrno
osvetové centrum

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

75799,23

75799,23

0

9307,89

9307,89

0

–

• prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Základná škola

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

616596,21

Rozdiel - vrátenie

616596,21

0

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec nezriadila žiadnu príspevkovú organizáciu
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec nezaložila iné právnický subjekt
•

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť :

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

-1-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

-2-

-5-

MV SR

Vedenie matriky, BV

MV SR

Register a evidencia obyvateľstva,
BV
Stavebný poriadok, BV

MDVaRR
SR
MDVaRR
SR
OÚ TT,
odbor ŽP
ÚPSVa R
ÚPSVa R
ÚPSVa R
OÚ TT,
odbor
školstva
OÚ TT,
odbor
školstva

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)

4151,75

4151,75

0

847,11

847,11

0

3326,32

3326,32

0

Stavebný úrad pre miestne
komunikácie, BV
Životné prostredie, BV

110,89

110,89

0

251,56

251,56

0

Rodinné prídavky – osobitý
príjemca, BV
Dotácia strava MŠ

632,95

505,45

127,50

7216,10

3573,00

3643,10

Dotácia strava ZŠ
Príspevok na 5r. deti, BV

27900,00
9747,00

6936,90
9747,00

20963,10
0

Normatívne FP – Bežné výdavky,
BV

500994,00

500994,00

0
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OÚ TT,
odbor
školstva
OÚ TT,
odbor
školstva
OÚ TT,
odbor
školstva
OÚ TT,
odbor
školstva
OÚ TT,
odbor
školstva
Dobrovoľná
PO
MV SR
ÚPSVa R
ÚPSVa R
OÚ TT,
odbor
školstva
OÚ TT,
odbor
školstva
ŠÚSR
MVSR
ÚVSR
MVSR
•

Deti ZŠ zo sociálne
znevýhodneného prostredia, BV

100,00

100,00

0

Vzdelávacie poukazy - ZŠ, BV

4698,00

4698,00

0

Špecifiká ZŠ

2045,00

2045,00

0

Špecifiká MŠ

200,00

200,00

0

Učebnice ZŠ

3830,00

3830,00

0

Transfer na požiarnikov

3000,00

Register adries
Projekt – Zlešenie vybavenia ŠJ
Projekt – Predškoláci
Refundáciu mzdy zamestnancov
VPP

35,60
5000,00
4310,00
2690,35

35,60
5000,00
4310,00
2690,35

0

Dotácia na asistentov učiteľa

10973,00

10973,00

0

Sčítanie domov a bytov
Dotácia COVID19
Dotácia NP COVID MRK
COVID testovanie

5130,75
90098,39
7707,82
1380,00

5130,75
90098,39
7707,82
1380,00

0
0
0
0

3000,00

0

0
0

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
•

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec nemá žiadne finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
•

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec nemá žiadne finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu
16

Vypracovala: Ing. Búliková

Predkladá: Ing. Dubecký

V Kopčanoch, dňa 02.05.2022
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13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu
záverečného účtu obce 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 123 491,00 EUR.
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