
                        Záverečný účet obce Večelkov za rok 2021   

                                          
1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2021 
 

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bolo rozpočet obce na rok 2021 

 

Rozpočet obce na rok 2021 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2020  

uznesením č.91. 

1. zmena rozpočtu schválené 19.12.2021 uznesením číslo 118. 

 

  

Schválený rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2021 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 169 121,00 169 121,00 145 319,33  85,93 

z toho :     

Bežné príjmy 101 771,00 100 294,84 76 493,17   76,27 

Kapitálové príjmy   67 350,00   67 606,34 67 606,34 100,00 

Finančné príjmy          0,00    1 219,82  1 219,82 100,00 

     

Výdavky celkom 169 121,00 169 121,00 66 421,55 39,28 

z toho :     

Bežné výdavky 98 551,00 97 994,66 62 911,28 64,20 

Kapitálové výdavky 70 570,00 71 126,34  3 510,27  4,94 

Finančné výdavky         0,00         0,00        0,00 0,00 

     

Rozpočtové 

hospodárenie obce 

      0,00       0,00 78 897,78  

 

 

I. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV  k  31.12. 2021 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021  
 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

169 121,00 169 121,00 145 319,33 85,93 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 169 121,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 

v sume 145 319,33 EUR, čo predstavuje  85,93 % plnenie.  

 

A. Príjmy obce 

 

1. Bežné príjmy: 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

101 771,00 100 294,84     76 493,17 76,27 

 



Z rozpočtovaných bežných príjmov 100 294,84 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

76 493,17 EUR, čo predstavuje  76,27 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

66 590,00 67 666,09 67 381,41 99,58 

 

1)Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 58 351,83 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 58 351,83 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 100,00 %. 

 

2) Daň z nehnuteľnosti 

z rozpočtovaných  5 709,18 EUR bol skutočný príjem vo výške 5 574,50 EUR, čo predstavuje  

plnenie na 97,64 %   

 z toho :  

daň z pozemkov : z rozpočtovaných 3 669,18 EUR bol skutočný príjem vo výške 3 669,18  

EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 % 

 

daň zo stavieb : z rozpočtovaných 2 040,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 1 905,32 

EUR, čo predstavuje plnenie na 93,40 %  

 

3) Daň za psa 

Z rozpočtovaných 220,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 220,00 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 100,00 %  

 

4) Daň za ubytovanie 

Z rozpočtovaných 100,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 0,00 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 0,00 % 

 

5) Daň za užívanie verejného priestranstva 

Z rozpočtovaných 50,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 0,00 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 0,00 % 

  

6) Daň za komunálne odpady 

Z rozpočtovaných 3 235,08 EUR bol skutočný príjem vo výške 3 235,08 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 100,00 % 

 

b) Nedaňové príjmy 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

8 392,00 7 059,57 1 721,19 24,38 

 

1) Príjmy z prenájmu  

Z rozpočtovaných  3 413,91 EUR bol skutočný príjem vo výške 394,20 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 11,55 % 

z toho :  



príjmy z prenajatých pozemkov z rozpočtovaných 1 913,91 EUR bol skutočný príjem vo 

výške 394,20 EUR, čo predstavuje plnenie na 20,60 % 

príjmy z prenajatých budov, priestorov, z rozpočtovaných 1 500,00 EUR bol skutočný 

príjem vo výške 0,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 0,00 %. 

 

2) Ostatné príjmy   

Z rozpočtovaných 3 645,66 EUR bol skutočný príjem vo výške 1 326,99 EUR, čo predstavuje   

plnenie na 36,40 % 

    z toho :                                                                                                                                        

ostatné poplatky - príjmy za administratívne, správne poplatky                                         

z rozpočtovaných 1 200,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 484,39 EUR, čo predstavuje  

plnenie na 40,37 % 

 

poplatky a platby za predaj výrobkov :                                                                    
z rozpočtovaných 1 395,66 EUR bol skutočný príjem vo výške 663,05 EUR, čo predstavuje  

plnenie na 47,51 % 

 

príjmy z dobropisov : 

z rozpočtovaných 1 050,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 179,55 EUR, čo predstavuje 

plnenie  na 17,10 % 

 

c) Prijaté bežné granty transfery a dotácie  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

26 789,00 25 569,18 7 390,57 28,90 

 

 
Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

VÚC B. Bystrica               1 550,00 Ozvučovacia technika kultúrneho domu 
Úrad práce, soc. vecí a rodiny               3 443,16 Aktivačná činnosť   
Ministerstvo vnútra SR                   75,24 REGOB – Hlásenie pobytu 
Okresný úrad ŽP B. Bystrica                   22,35 Životné prostredie 
Ministerstvo dopravy, 
výstavby   a reg.  rozvoja    

                    9,85 Cestná doprava 

Ministerstvo vnútra SR                   29,20 Register adries 
Ministerstvo vnútra SR              2 260,77 SODB 2021- Sčítanie obyvateľov  

 

Prijaté granty, transfery a dotácie boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade 

s ich účelom. 

 

2. Kapitálové príjmy   

  
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

67 350,00 67 606,34 67 606,34 100,00 

 

Poskytovateľ dotácie :                                                                                                                                                            

Ministerstvo investícií,  regionálneho rozvoja a informatizácie SR – účelová finančná dotácia 

na realizáciu projektu „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Večelkov“ . 



3. Príjmové finančné operácie  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

0,00 1 219,82 1 219,82 100,00 

  
 Nevyčerpané prostriedky účelovo určené na podporu zamestnania na základe dohody č. 

20/31/54X/13.                                                  

 

 

II. ROZBOR PLNENIA VÝDAVKOV  K  31.12. 2021 
 

Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

169 121,00 169 121,00 66 421,55 39,27 

 

A. Výdavky obce 

 

1. Bežné výdavky:  
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

98 551,00 97 994,66 62 911,28 64,20 

 

Obec zabezpečuje samosprávne funkcie vyplývajúce zo zákona o obecnom zriadení, ako aj 

prenesený výkon štátnej správy. Bežné výdavky zahŕňali výdavky na zabezpečenie 

originálnych kompetencií samosprávy ako aj výdavky spojené so zabezpečením prenesených  

činností samosprávy.            

 

Bežné výdavky funkčnej klasifikácie rozpočtu : 
 

Funkčná klasifikácia 

Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Skutočné  

čerpanie 

výdavkov 

% čerpania výdavkov 

 k rozpočtu po 

zmenách 

01.1.1.                                        81 610,00  79 819,81    49 079,41    61,49 

01.6.0.                            3 171,00   2 614,36     2 260,77    86,47 

02.2.0.         0,00     209,63       209,63  100,00 

03.2.0.    400,00    400,00      180,00    45,00 

04.5.1.    410,00    409,85       53,97   13,17 

05.6.0.      20,00      22,35      22,35 100,00 

05.1.0. 4 400,00 4 400,00 3 017,30   68,58 

06.2.0. 1 000,00 1 000,00    284,64  28,46 

06.4.0. 1 000,00 1 000,00    660,00  66,00 

08.2.0 3 100,00 5 829,34 5 829,34 100,00 

08.4.0. 2 500,00   1 349,32    709,07 52,55 

10.2.0.    940,00   940,00    604,80 64,34 

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

 

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania: 

Z rozpočtovaných výdavkov 49 906,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 

32 204,91EUR, čo je 64,53 % čerpanie. 



Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, aktivačných pracovníkov, odmeny 

poslancov a zamestnancov mimopracovného pomeru.    

 

b) Poistné a príspevok do poisťovní: 

Z rozpočtovaných výdavkov 17 420,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 

11 203,57 EUR, čo je 64,31 % čerpanie.  

    

c) Tovary a služby: 

Z rozpočtovaných výdavkov 30 668,66 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 

19 502,80 EUR, čo je 63,59 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, 

ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba  a ostatné 

tovary a služby. 

 

2. Kapitálové výdavky: 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

70 570,00 71 126,34 3 510,27 4,94 

 

  Kapitálové výdavky funkčnej klasifikácie rozpočtu  :  
 

Funkčná klasifikácia 

Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Skutočné  

čerpanie 

výdavkov 

% čerpania výdavkov 

 k rozpočtu po 

zmenách 

04.5.1 35 750,00 67 606,34        0,00     0,00 

06.4.0   3 220,00   3 220,00 3 210,27   99,70 

08.2.0 31 600,00     300,00    300,00 100,00 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 71 126,34 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 3 510,27 EUR, čo predstavuje  4,94 % čerpanie - v tom rekonštrukcia a modernizácia 

verejného osvetlenia a prípravná a projektová dokumentácia ústredného kúrenia kultúrneho 

domu. 

 

Hospodárenie obce k 31.12.2021 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

  

Bežné  príjmy spolu 76 493,17 

Bežné výdavky spolu 62 911,28 

                                          + 13 581,89 

  

Kapitálové  príjmy spolu 67 606,34 

Kapitálové  výdavky spolu 3 510,27 

+ 64 096,07 

 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu + 77 677,96 

 

                   
 



  Hospodárenie obce 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu +  77 677,96 

Vylúčenie z prebytku - Sociálny fond, zostatok  2 199,60 
Vylúčenie z prebytku – nevyčerpaná dotácia na rekonštrukciu  

                                      miestnej komunikácie 
67 606,34 

Celkom vylúčenie z prebytku :  69 805,94 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu +   7 872,02 

Príjmové finančné operácie 1 219,82 

Výdavkové finančné operácie 0,00 

Rozdiel finančných operácií +   1 219,82 
PRÍJMY SPOLU   145 319,33 

VÝDAVKY SPOLU 66 421,50 

  

  Hospodárenie obce  78 897,78 

Vylúčenie z prebytku 69 805,94 

   

Upravené hospodárenie obce +  9 091,84 

       

Prebytok rozpočtu v sume 77 677,96 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, upravený 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 kapitálové výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume 67 606,34 EUR, a to na : rekonštrukciu 

miestnych komunikácií v obci Večelkov. 

    b)    nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č. 152/1994 Z. z.  

           o sociálnom fonde v sume  2 199,60 EUR  

   Rozdiel v sume 7 872,02 EUR navrhujeme  použiť na tvorbu rezervného fondu.           

 

Zostatok finančných operácií v sume 1 219,82 EUR 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 1 219,82 EUR navrhujeme použiť 

na tvorbu rezervného fondu. 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 

9 091,84  EUR.  

 

III.  Stav finančných prostriedkov obce Večelkov k 31.12.2021 

 
Účty obce v peňažných ústavoch: 

Názov banky  Číslo účtu  KZ  k  31.12.2021 v EUR 
Všeobecná úverová banka   SK15 0200 0000 0000 2702 3392  29 648,41 
Slovenská záručná a rozvojová banka SK63 3000 0000 0000 0030 9243 67 606,34 

 

Finančné prostriedky v pokladni obecného úradu:  

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2021 : 738,63 EUR  



IV. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných 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 ( za r.2020) 

                            4 257,02      

                - z finančných operácií 0,00 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

 

0,00 

               - krytie schodku rozpočtu 0,00 

               - ostatné úbytky  0,00 

KZ k 31.12.2021 4 257,02       

 
Peňažný fond 

 

Obec vytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z. n. p.. 

O použití peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

              

Fond peňažný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021  0,00 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok                                      0,00 

                - z finančných operácií 0,00 

Úbytky   - použitie peňažného fondu : 

  

0,00 

               - krytie schodku rozpočtu 0,00 

KZ k 31.12.2021 0,00       

 
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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021 2 034,09   

Prírastky - povinný prídel -     1 %                    284,46                                     

Úbytky-    ostatné úbytky                           118,95  

KZ k 31.12.2021                                                       2 199,60 

 
 

 

       

 

 



V.  Bilancia aktív a pasív                       
 

 

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2021  v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR 

Majetok spolu 474 409,32                                524 759,60 

 
Neobežný majetok spolu 452 885,28 425 830,34 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 
Dlhodobý hmotný majetok 393 895,28 366 840,34 
Dlhodobý finančný majetok 58 990,00 58 990,00 
Obežný majetok spolu 21 329,99 98 594,07 
z toho :   
Zásoby 0,00 0,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 
Krátkodobé pohľadávky  831,64 600,69 
Finančné účty  20 498,35 97 993,38 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 
Časové rozlíšenie  194,05 335,19 

 

 

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 

 

474 409,32 524 759,60 

Vlastné imanie  199 298,12 205 568,36 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 
Fondy 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia  199 298,12 205 568,36 

Záväzky 14 726,12 79 594,44 
z toho :   
Rezervy  420,00 420,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 1 219,82 67 606,34 
Dlhodobé záväzky 5 244,36 2 199,60 
Krátkodobé záväzky 4 732,94 6 259,50 
Bankové úvery a výpomoci 3 109,00 3 109,00 

Časové rozlíšenie 260 385,08 239 596,80 

 
 

Účtovné zobrazenie majetku obce  je zobrazené v súvahe, podkladom na vykázanie aktív 

a pasív je výkaz „ Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 k 31.12.2021,  kde  je vykázaný stav 

majetku obce a zdroje jeho krytia.   



VI. 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 1 056,72 1 056,72 0,00 

- zamestnancom 2 996,13 2 996,13 0,00 

- poisťovniam  1 793,04 1 793,04 0,00 

- daňovému úradu 413,61 413,61 0,00 

- štátnemu rozpočtu 67 606,34 67 606,34 0,00 

- bankám 0,00 0,00 0,00 

- štátnym fondom 0,00 0,00 0,00 

- ostatné záväzky 2 619,60 2 619,60 0,00 

Záväzky spolu k 31.12.2021 76 485,44 76 485,44 0,00 

 

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2021 

  
 

Veriteľ  
 

Účel 
Výška 

poskytnutéh
o 

úveru/NFV 

Ročná 
splátka 
istiny  

za rok 2021 

Ročná splátka 
úrokov  

za rok 2021 

Zostatok 
úveru 

(istiny) 
k 31.12.202

1 

Rok 
splatnosti 

 

MF SR Návratný finančný výpomoc 3 109,00 0,00 0,00 3 109,00 2027 

 

V roku 2020 bola prijatá návratná finančná 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. Prvá splátka v roku 2024 a posledná splátka v roku 

2027. Dlžník môže predčasne splatiť celkovú sumu poskytnutej návratnej finančnej výpomoci 

alebo jej časť.  

 

VII.   Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým              

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

    Obec v roku 2020 neposkytla žiadne dotácie právnickým osobám, fyzickým osobám - 

podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo 

verejnoprospešný účel. 

 

VIII.   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.  

 



 a)   Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám  

       Obec v roku 2021 neprijala ani neposkytla žiadne granty, transfery, dotácie zriadeným        

       alebo založeným právnickým osobám. 

 

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 - 

Ministerstvo vnútra SR Hlásenie pobytu - REGOB                                 75,24 75,24 0,00 

Ministerstvo vnútra SR Register adries 29,20 29,20 0,00 

Ministerstvo vnútra SR Sčítanie obyvateľov-SODB 2021 2 260,77 2 260,77 0,00 
Ministerstvo dopravy, výstavby 

a reg. rozvoja SR 
Cestná doprava 9,85 9,85 0,00 

Okresný úrad ŽP                            

Banská Bystrica 
Životné prostredie 22,35 22,35 0,00 

Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny Rimavská Sobota 

Dohoda č. 21/31/054/413 3 443,16 3 443,16 0,00 

Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny Rimavská Sobota 

Dohoda č. 20/31/54X/13 1 219,82 1 219,82 0,00 

Ministerstvo 

investícií,  regionálneho 
rozvoja a informatizácie SR 

Rekonštrukcia miestnych 

komunikácií 

67  606,34 0,00 67 606,34 

 

c)   Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

      Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

d)  Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí 

      Obec v roku 2021 neprijala ani neposkytla žiadne granty a dotácie od iných obcí. 

 

 e)  Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC  

 
 

VÚC  Banská Bystrica 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
Ozvučovacia technika                         1 550,00                     1 550,00                              0,00 

 

Spracoval: Zuzana Dóšová 

 

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 9.091,84 EUR. 

  
Vo Večelkove, dňa 06.06.2022 

 



Návrh záverečného účtu vypracovala Zuzana Dóšová, dňa 09.05.2022 

Návrh záverečného účtu:  

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 16.05.2022 

- zverejnený na webovom sídle obce dňa 16.05.2022 

 

 

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom vo Večelkove, dňa 06.06.2022 

uznesením č. 142  

 

 

Záverečný účet:  

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 07.06.2022 

- zverejnený na webovom sídle obce dňa 07.06.2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Tibor Kovács  

                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


