
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Záverečný účet Obce  

Veľké Orvište  

 

a rozpočtové hospodárenie  

za rok 2021 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Predkladá : PhDr. Pavol Paulovič starosta 

 

Spracoval: Ing. Jana Müllerová 

 

Vo Veľkom Orvišti,  dňa 08.02.2022 

 

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 08.02.2022 

 

Záverečný účet schválený OZ dňa 04.04.2022, uznesením č. 13 / 2022 

 

 



 2 

Záverečný účet obce  

a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 
 

 

OBSAH  

 

1. Rozpočet obce na rok 2021 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 

2.1.  Bežné príjmy 

 2.2.  Kapitálové príjmy 

2.3   Príjmové finančné operácie 

2.4  Výdavkové finančné operácie 

 3.    Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 

 3.1.  Bežné výdavky 

 3.2. Kapitálové výdavky 

 3.3 Výdavkové finančné operácie 

4. Prebytok  rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)  

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021 

7.  Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021 

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - 

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

       9 . Návrh uznesenia 

 

 

 

 

 

 



 3 

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 Veľké Orvište  na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný 

rozpočet bol zostavený ako prebytkový a celkový  rozpočet ako vyrovnaný. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa  14.12.2020 uznesením č. 65/2020 

Rozpočet bol zmenený štyrikrát: 

- prvá zmena schválená dňa 29.03.2021  uznesením č. 20/2021 

- druhá zmena schválená dňa 28.06.2021  uznesením č. 36/2021 

- tretia zmena  schválená dňa 13.09.2021  uznesením č. 46/2021 

- štvrtá zmena schválení dňa 14.12.2021 

 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2021  

 

 Tabuľka č. 1                     v Eur 

Príjmy / výdavky Schválený rozpočet 
Schválený rozpočet po 

poslednej zmene 

Príjmy celkom 461 148,00 607 286,00 

z toho :     

Bežné príjmy 461 148,00 527 518,00 

Kapitálové príjmy 0 31 053,00 

Finančné príjmy 0 48 715,00 

Výdavky celkom 461 148,00 607 286,00 

z toho :     

Bežné výdavky 447 726,00 517 679,00 

Kapitálové výdavky 8 000,00 84 185,00 

Finančné výdavky 5 422,00 5 422,00 

HV Rozpočtu   obce 0,00 0,00 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 

 
Tabuľka č. 2 

v Eur 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

607 286,00 629 277,65 103,62 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 607 286,00  Eur bol skutočný príjem dosiahnutý 

k 31.12.2021 v sume 629 277,65 Eur  čo predstavuje 103,62 % plnenie rozpočtu. 

 

2.1  Bežné príjmy 

 
 Tabuľka č. 3 
           v Eur 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

527 518,00 529 580,96  100,39 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 527 518,00  Eur bol skutočný bežný príjem dosiahnutý 

k 31.12.2021 v sume 529 580,96 Eur , čo predstavuje 100,39 % plnenie rozpočtu. 

 

a) daňové príjmy  

 
 

Tabuľka č. 4 
v Eur 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

324 961,00           324 961,64                  100,00 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky  324 961,00 Eur z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2021 

poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 324 961,64 Eur, čo predstavuje plnenie  

na 100,00 %.  

 

Daň z nehnuteľností  a poplatok za komunálny odpad 

Z rozpočtovaných 66 685,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 68 906,98 Eur, čo je 

96,78 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 24 160,16 Eur, dane zo stavieb boli 

v sume 17 857,61 Eur a dane z bytov boli v sume 79,61 Eur, daň za psa 780,00 Eur, daň za 

nevýherné hracie prístroje 31,65 Eur. K dátumu  31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z 

nehnuteľností v sume 2 568,49  Eur. Príjmy za komunálny odpad k 31.12. 2021 dosiahli hodnotu 

23 694,35 Eur, obec  eviduje pohľadávku z nedaňových príjmov vo výške 725,13 Eur. 
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Analýza daní a poplatkov:  

Daň z nehnuteľnosti  42 097,38 Eur 

Daň za psa 780,00 Eur 

Daň za užívanie verejného priestranstva 0,0 Eur 

Daň za nevýherné hracie prístroje 31,65 Eur 

Daň za jadrové zariadenia 2 303,60 Eur 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 23 694,35 Eur 

 

b) nedaňové príjmy:   

 
Tabuľka č. 5 

 v Eur 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

32 640,00             32 482,08      99,52 

 

Analýza nedaňových príjmov:  

 

Z rozpočtovaných nedaňových príjmov 32 640,00 Eur bol skutočný dosiahnutý príjem 

k 31.12.2021 v sume 32 482,08 Eur, čo  predstavuje 99,52 % plnenie rozpočtu. Uvedený príjem 

predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov, príjem zo správnych poplatkov 

(administratívne poplatky, ako je poplatok za stavebné povolenie, príjem za rozhlas, poplatok za 

hrobové miesta, poplatok za predaj smetných nádob, poplatky za overenie podpisov a listín, 

príjmy za prevádzkovú činnosť opatrovateľskej služby, poplatky v školskom klube  a v 

materskej škole, ŠJ,  príjmy z nájomných bytov).  

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtových príjmov za správne poplatky, ktoré predstavovali sumu 2 734,00 Eur bol 

skutočný príjem  k 31. 12. 2021 dosiahnutý v sume 2 741,64 Eur.  Išlo o poplatky za overenie 

podpisu, listín, poplatok za stavebné veci, žiadosť o povolenie stavby a drobné stavby...)  

Percentuálne plnenie predstavovalo hodnotu 100,28 %. 

 

Poplatky za školné  v materskej škole a v školskom klube: 

Z rozpočtovaných príjmov vo výške 1 272,00 Eur poplatky za školné v materskej škole 

a v školskom klube predstavovali hodnotu 50,00 Eur.  
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Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov, služieb: 

Z rozpočtových príjmov za poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov, služieb v sume   

4 478,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 dosiahnutý vo výške 4 277,79 Eur, čo 

predstavuje 95,53 % plnenie rozpočtu.  

 

 

c)  iné nedaňové príjmy:   

K dátumu 31.12.2021 obec obdržala iné nedaňové príjmy v sume 2 358,52 Eur. Išlo o príjmy 

z dobropisov za elektrickú energiu, plyn a vodu. 

 

d)  Prijaté granty a transfery 

 
Tabuľka č. 6 

v Eur 

Poskytovateľ dotácie Suma v Eur Účel 

Dotácia ZŠ  z toho: 
vzdelávacie poukazy 

52 250,00 
               544,00 

Financovanie ZŠ 

Dotácia MŠ na predškolákov 2 722,00 Financovanie MŠ 

Dotácia  z Úrad práce soc. vecí 

a rodiny  

2 690,32 Podpora zamestnanosti § 51 

 

Dotácia z MV SR 32 640,00 Dotácia na úhradu nákladov 

v súvislosti s ochorením COVID-19 

Dobrovoľná požiarna ochrana SR 3 000,00 Zabezpečenie materiálno-technického 

vybavenia DHZO Veľké Orvište 

Dotácia z MV SR-Sčítanie 

domov, bytov a obyvateľov 

3 547,81 Zabezpečenie prevádzkových 

nákladov pri štatistickom sčítaní 

Environmentálny fond 1 671,29 Dotácia za separovanie odpadov 

Transfer z Úrad práce soc. vecí a 

rodiny 

3 561,60 Dotácia na stravu predškolákom 

VUC TT 700,00 Spolufinancovanie dňa detí  

Dotácia REGOB 447,24 Register adries 

SPOLU 103 230,26  

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom a platnou legislatívou. 
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2.2. Kapitálové príjmy 

 
 Tabuľka č. 7 
            v Eur 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

31 053,00 31 054,77 100,01 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov v sume 31 053 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 

dosiahnutý vo výške 31 054,77 Eur, čo predstavuje 100,01 % plnenie.  Išlo o kapitálový príjem 

z predaja pozemkov  23 700,00 Eur. Ďalší príjem z predaja majetku vo výške 7 354,77 Eur, bol  

z predaja malých parciel- záhrad, ktoré obyvatelia obce užívali vo svojich zastavaných územiach 

s cieľom si to majetkovo vysporiadať. 

 

Prijaté kapitálové granty a transfery 

 

Obec Veľké Orvište v roku 2021 neprijala kapitálové granty a transfery. 

 
Tabuľka č. 8 

v Eur 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť 

k 31.12.2021 

% plnenia 

   

 0,00  

 

 

 

 

2.3. Príjmové finančné operácie 

 
Tabuľka č. 9 

Eur 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

48 715,00 68 641,92  140,91 

 

Z rozpočtovaných finančných príjmov vo výške 36 426,00 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2021 dosiahnutý v sume 45 059,52 Eur, čo predstavuje  100,00 % plnenie. Ide 

o prerozdelenie a následne čerpanie  rezervného fondu na kapitálové projekty, ďalej boli do 

rozpočtu zapojené nevyčerpané prostriedky z minulého roku vo výške 3 582,40 Eur, projekt na 

podporu knižného fondu a dotácia na stravu predškolákov. Na realizáciu projektov bola zložená 

finančná zábezpeka od potencionálnych realizátorov vo výške 20 000 €, ktorá bola  následne  

vrátená druhej strane po nezískaní dotácie. 
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 

 
Tabuľka č. 10 

          v Eur 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

607 286,00 600 404,81 98,87 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 607 286,00 Eur bolo skutočne čerpané celkové výdavky  

k 31.12.2021 v sume 600 404,81 Eur čo predstavuje 98,87 % plnenie rozpočtu.  

 

 

3.1. Bežné výdavky  

 
 Tabuľka č. 11 

          v Eur 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

517 679,00         501 156,44 96,81 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 501 679,00 Eur bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 501 156,44  Eur, čo predstavuje 96,81 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných mzdových výdavkov  v sume  230 312,00 Eur bolo skutočné čerpanie 

mzdových nákladov k 31.12.2021 v sume 228 892,84 Eur, čo je 99,38 % čerpanie rozpočtu. 

Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu, prevádzkových pracovníkov,  

služby, pracovníkov základnej, materskej školy, školského klubu školskej jedálne a knižnice 

a odmeny poslancov. 

 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov do poistných fondov  81 308,00 Eur bolo skutočne čerpané 

k 31.12.2021 v sume 79 342,81 Eur, čo predstavuje 97,58 % plnenie rozpočtu.  

Materiál, tovary a služby 

Z rozpočtovaných režijných výdavkov na materiál, tovary a služby v sume  176 688,00  Eur bolo 

skutočné čerpanie uvedených výdavkov k 31.12.2021 v sume 163 593,14 Eur, čo je 92,59% 
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plnenie rozpočtu. Ide o prevádzkové výdavky všetkých pracovísk na obecnom úrade ako sú 

energie,  spotrebný materiál, cestovné náhrady, dopravné a ostatné tovary a služby. 

 

 

3.2  Kapitálové výdavky  

 
Tabuľka č. 12 
           v Eur 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

84 185,00              73 826,52               87,70 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov v sume 84 185,00 Eur bolo skutočné čerpanie 

kapitálových výdavkov   k 31.12.2021 vo výške 73 826,52  Eur, čo predstavuje 87,70 % plnenie 

rozpočtu.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2021: 

- Rekonštrukcia miestnej komunikácie vo Veľkom Orvišti  22 387,81 Eur,  

- rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 6 758,35 Eur, 

- kúpa pozemkov 9 157 Eur, 

- vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie 13 180 Eur.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: 

  

a) Rekonštrukcia miestnej komunikácie vo Veľkom Orvišti. 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov na  rekonštrukciu  miestnej komunikácie vo Veľkom 

Orvišti obec zrekonštruovala ďalšiu časť chodníkov, a to na Hlavnej ulici zo svojich vlastných 

zdrojov. 

 

b) Rekonštrukcia  budovy požiarnej zbrojnice. 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 6 759 Eur na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice obec  

realizovala investíciu interiéru budovy vo výške 6 758,35 Eur.  

 

c) Kúpa pozemkov  

  

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov na kúpu pozemkov obec obstarala pozemky 

z vlastných zdrojov vo výške 8 130 Eur na vyriešenie problému s parkovaním na Obchodnej 

ulici. 
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d) Vypracovanie projektu nízkouhlíkovej stratégie 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov obec financovala z vlastných zdrojov projekt 

nízkouhlíková stratégia  vo výške 13 180 Eur. 

 

3.3  Výdavkové finančné operácie  

 
Tabuľka č. 13 
                            v Eur 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

5 422,00 25 421,85                           468,86 

 

Z celkových  rozpočtovaných finančných  výdavkov  v sume 5 422,00 Eur bolo skutočné 

čerpanie uvedených výdavkov k 31.12.2021 v sume 25 421,85 čo predstavuje  468,86 % plnenie 

rozpočtu. Rozdiel predstavuje vrátenie finančnej zábezpeky vo výške 20 000 Eur, podľa platnej 

legislatívy sa finančná zábezpeka nerozpočtuje, preto nebola zapojená do rozpočtu. 

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou 

Záverečného účtu.  

 

 

 

 

 

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

finančnými výpomocami 

 

 

Z rozpočtovaných finančných  výdavkov na splácanie istiny z prijatého úveru zo ŠFRB v sume  

5 422,00 Eur bolo skutočné čerpanie uvedených výdavkov k 31.12.2021 v sume 5 421,85 Eur, čo 

predstavuje  99,99 % plnenie rozpočtu.  

 

 

4. Prebytok  rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

 
Tabuľka č. 14 

    

Hospodárenie obce 
Skutočnosť 

k 31.12.2021 v Eur 

Bežné  príjmy spolu 529 580,96 

Bežné výdavky spolu 501 156,44 

HV Bežný rozpočet 28 424,52 



 11 

Kapitálové  príjmy spolu 31 054,78 

Kapitálové  výdavky spolu 73 826,52 

HV Kapitálový rozpočet  -42 771,74 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu -14 347,22 

Vylúčenie z prebytku  0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -14 347,22 

Príjmy z finančných operácií 68 641,92 

Výdavky z finančných operácií 25 421,85 

Rozdiel finančných operácií 43 220,07 

Príjmy spolu   629 277,66 

VÝDAVKY SPOLU 600 404,81 

Hospodárenie obce  28 872,85 

Vylúčenie z prebytku 4 868,87 

Upravené hospodárenie obce 24 003,98 

 

       
 

  

Prebytok rozpočtu v sume 28 872,85 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. 

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

vo výške  24 003,98 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 

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 z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 

ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. 

v sume 1 209,82 Eur, 

- finančné prostriedky od stravníkov zo  ŠJ v sume  537,82 Eur, 

- dotácia na stravu pre predškolákov zo ŠR  v sume 3 021,80 Eur, 

- sociálny fond 99,43 Eur. 
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5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného 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. 

Tabuľka č. 15 

              

Fond rezervný Suma v Eur 

ZS k 1.1.2021 26 807,44  

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

41 261,39     

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

 

                - z finančných operácií  

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie  

 

 45 059,52  

               - krytie schodku rozpočtu  

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2021 23 009,31      

 

 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021 

 
A K T Í V A -Bilancia aktív je zobrazená v tabuľke č. 16 

Tabuľka č. 16                     v Eur 

Názov   ZS  k  1.1.2021 KZ  k  31.12.2021 

Majetok spolu 2 091 914,11 2 080 222,07 

Neobežný majetok spolu 1 992 817,53 2 000 275,33 

z toho:     

Dlhodobý nehmotný 

majetok 
0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 1 773 763,53 1 781 221,33 

Dlhodobý finančný 

majetok 
219 054,00 219 054,00 

Obežný majetok spolu 98 981,58 79 700,06 

z toho:     

Zásoby 247,49 179,22 
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Zúčtovanie medzi 

subjektami VS 
0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky     

Krátkodobé pohľadávky  4 304,50 3 623,66 

Finančné účty  94 429,59 75 897,18 

Poskytnuté návratné fin. 

výpomoci dlh. 
0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. 

výpomoci krát. 
0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  115,00 246,68 

 

 

P A S Í V A -  Bilancia pasív je zobrazená v tabuľke č. 17 

Tabuľka č. 17                                 v Eur 

Názov ZS  k  1.1.2021 KZ  k  31.12.2021 

Vlastné imanie 

a záväzky spolu 
2 091 914,11 2 080 222,07 

Vlastné imanie  1 037 713,08 1 050 889,54 

z toho:     

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  1 037 713,08 1 050 889,54 

Záväzky 197 910,89 204 503,55 

z toho:     

Rezervy  1 500,00 1 500,00 

Zúčtovanie medzi 

subjektami VS 
4 436,80 3 131,00 

Dlhodobé záväzky 135 786,69 130 530,87 

Krátkodobé záväzky 39 011,40 52 165,68 

Bankové úvery 

a výpomoci 
17 176,00 17 176,00 

Časové rozlíšenie 856 290,14 824 828,98 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021 
 

Obec k 31.12.2021 eviduje nasledovné záväzky: 

 

- voči bankám  0,00 Eur 

- voči štátnym fondom (ŠFRB,) 131 947,45  Eur 

- finančná zábezpeka Bytový dom                                   3 822,00  Eur 

- voči dodávateľom      8 659,03 Eur 

- voči štátnemu rozpočtu       0,00  Eur 

- voči zamestnancom    19 590,65  Eur 

- voči poisťovniam a daňovému úradu 15 608,24  Eur 
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- návratná finančná výpomoc   17 176,00 Eur 

 

Návratná finančná výpomoc bola poskytnutá z Ministerstva financií SR na výkon 

samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2021 

v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19. 

 

 

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. 2/2019 o dotáciách, právnickým osobám, 

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

prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

Tabuľka č. 18 

 
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 Slovan Veľké Orvište  

- bežné výdavky na financovanie režijných 

nákladov  

12 062,98 EUR 12 062,98,00 

EUR 

0 

 

 

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2019 

o dotáciách. 

 

9.  Návrh uznesenia 
 

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

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora 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  24 003,98  EUR. 


