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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 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“). Rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený ako 

vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako schodkový, kapitálový rozpočet ako schodkový 

a finančné operácie ako prebytkové. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu 

na rok 2021. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2020 uznesením 

č. 21/2020. 

 

Rozpočet obce k 31.12.2021  

 

 Schválený rozpočet  Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Príjmy celkom 196 905,00 196 905,00 

z toho :   

Bežné príjmy 116 755,00 116 755,00 

Kapitálové príjmy 150,00 150,00 

Finančné príjmy 80 000,00 80 000,00 

Výdavky celkom 196 905,00 196 905,00 

z toho :   

Bežné výdavky 117 005,00 117 005,00 

Kapitálové výdavky 79 900,00 79 900,00 

Finančné výdavky 0,00 0,00 

Rozpočtové hospodárenie obce 0,00 0,00 

 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021  
 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.202 % plnenia 

196 905,00 248 885,98 126,40 % 

 

Podrobné plnenie jednotlivých príjmových rozpočtových položiek k 31.12.2021 je uvedené vo 

finančnom výkaze FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách. 

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

116 755,00 145 514,24 124,63 % 
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a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

104 125,00 117 842,45 113,17 % 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z rozpočtovanej finančnej čiastky v sume 90 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov fyzických 

osôb boli k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 105 653,76 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 117,39 %.  

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 8 225,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 6 450,69 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 78,43 %. Skutočné príjmy dane z pozemkov boli v sume 3 982,24 EUR, 

skutočné príjmy dane zo stavieb boli v sume 2 468,45 EUR.  

Daň za psa 

Z rozpočtovaných 300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 648,00 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 216,00 %. 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 

Z rozpočtovaných 5 600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 5 090,00 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 90,89 %. 

 

b) nedaňové príjmy 

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

2 330,00 4 725,00 202,79 % 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 330,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 2 357,11 EUR, čo je 

714,28 % plnenie. Uvedený príjem pozostáva zo skutočného príjmu z prenajatých pozemkov 

v sume 608,11 EUR a z príjmu z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 1 749,0 EUR. 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Z rozpočtovaných 1 740,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 302,49 EUR, čo je 

75,86 % plnenie. Uvedený príjem pozostáva zo skutočného príjmu zo správnych poplatkov 

v sume 373,00 EUR, z príjmu z poplatkov za služby (napr. poplatok za vyhlásenie v MR, 

poplatok za elektroodpad) v sume 418,49 EUR a poplatok za stravné v sume 511,00 EUR. 

Iné nedaňové príjmy 

Z rozpočtovaných 260,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 065,40 EUR. 

Uvedený príjem pozostáva zo skutočného príjmu z dobropisov (za elektrickú energiu a plyn) 

v sume 976,30 EUR, z vratiek v sume 6,30 EUR a z iných príjmov v sume 82,80 EUR.  

 

c) prijaté granty a transfery 

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

10 300,00 22 946,79 222,78 % 
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Prehľad prijatých grantov a transferov 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Ministerstvo vnútra SR 143,55 

dotácia na prenesený výkon 

štátnej správy na úseku registra 

obyvateľov 

Ministerstvo vnútra SR 21,20 

dotácia na prenesený výkon 

štátnej správy na úseku registra 

adries 

Štatistický úrad SR 2 479,36 

dotácia na prenesený výkon 

štátnej správy na financovanie 

prípravy, priebehu a vykonania 

sčítania obyvateľov, domov 

a bytov v roku 2021 

Ministerstvo vnútra SR 12 365,00 

refundácia nákladov na celoplošné 

testovanie na ochorenie COVID-

19 v rámci projektu „Spoločná 

zodpovednosť“ 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

Lučenec 
6 537,68 

finančný príspevok na podporu 

vytvárania pracovných miest 

v rámci NP „Cesta na trh práce 3“ 

Banskobystrický samosprávny kraj  1 400,00 
finančná dotácia na projekt „Tlač 

publikácie – Sušany včera a dnes“ 

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

2. Kapitálové príjmy  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

150,00 42 864,56 0,00 % 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov vo výške 150,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 

vo výške 42 864,56 EUR.  

Obec dosiahla kapitálové príjmy vo výške 140,00 EUR z predaja pozemkov a z prijatej dotácie z 

Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vo výške 42 724,56 EUR na 

podporu regionálneho rozvoja na základe žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt s názvom 

„Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Sušany“. 

 

3. Príjmové finančné operácie 

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

80 000,00 60 507,18 75,63 % 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 80 000,00 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2021 v sume 60 507,18 EUR, čo predstavuje 75,63 % plnenie.  

Príjmovou finančnou operáciou boli do príjmov rozpočtu zapojené nevyčerpané účelovo určené 

prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu v roku 2020 na financovanie výdavkov na prípravu, 

priebeh a vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 vo výške 1 338,61 EUR 
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a prostriedky z rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov súvisiacich 

s realizáciou stavy „Rekonštrukcia miestnych komunikácií“ vo výše 59 168,57 EUR.  

 

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 
 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

196 905,00 174 335,72 88,54 % 

 

Podrobné čerpanie jednotlivých výdavkových rozpočtových položiek k 31.12.2021 je uvedené 

vo finančnom výkaze FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách. 

 

1. Bežné výdavky  

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

117 005,00 114 167,15 97,57 % 

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 36 260,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 

41 724,85 EUR, čo predstavuje 115,07 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu obec, 

zamestnancov obecného úradu a hlavného kontrolóra. 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 11 500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 

15 627,82 EUR, čo predstavuje 135,89  % čerpanie.  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 64 865,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 

53 295,28 EUR, čo predstavuje 82,16 % čerpanie. Ide predovšetkým o prevádzkové výdavky na: 

energie, vodu a komunikácie (čerpanie vo výške 10 614,99 EUR), materiál (čerpanie vo výške 

13 000,47 EUR), rutinná a štandardná údržba (čerpanie vo výške 1 174,35 EUR) a služby 

(čerpanie vo výške 28 505,47 EUR). 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 4 380,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 

3 519,20 EUR, čo predstavuje 80,35 % čerpanie. Ide o výdavky na členské príspevky (čerpanie 

vo výške 1 899,20 EUR), dotácie poskytnuté iným obciam na záujmové vzdelávanie detí do 15 

rokov (čerpanie vo výške 1 370,00 EUR) a dotácie poskytnuté občianskym združeniam v zmysle 

VZN (čerpanie vo výške 250,00 EUR) .  

 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

79 900,00 60 168,57 75,30 % 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 79 900,00 EUR bolo skutočne čerpanie  k 31.12.2021 

v sume 60 168,57 EUR, čo predstavuje 75,30 % čerpanie.  
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Prípravná a projektová dokumentácia 

Skutočné čerpanie kapitálových výdavkov na obstaranie projektovej dokumentácie s názvom 

„Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Sušany“ bolo v celkovej sume 1 000,00 EUR.  

Rekonštrukcia a modernizácia 

Skutočné čerpanie kapitálových výdavkov na realizáciu stavebných prác v rámci diela 

„Rekonštrukcia miestnych komunikácií“ bolo v celkovej sme 59 168,57 EUR. 

 

3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

0,00 0,00 0,00 %                

 

Obec nemala v roku 2021 rozpočtované ani skutočne čerpané žiadne výdavkové finančné 

operácie. 

 

 

  

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 145 514,24 

Bežné výdavky spolu 114 167,15 

Prebytok bežného rozpočtu + 31 347,09 

Kapitálové  príjmy spolu 42 864,56 

Kapitálové  výdavky spolu 60 168,57 

Schodok kapitálového rozpočtu  -  17 304,01 

Celkový prebytok rozpočtu + 14 043,08 

Vylúčenie z prebytku/úprava schodku  -  43 179,67 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového 

rozpočtu 
- 29 136,59 

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích 

prostriedkov  
60 507,18 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích 

prostriedkov 
0,00 

Rozdiel finančných operácií + 60 507,18 

PRÍJMY SPOLU   248 885,98 

VÝDAVKY SPOLU 174 335,72 

Hospodárenie obce  + 74 550,26 

Vylúčenie z prebytku/ úprava schodku -  43 179,67 

Upravené hospodárenie obce + 31 370,59 
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Záverečný účet obce za rozpočtový rok 2021 vykazuje prebytok rozpočtu vo výške + 14 043,08 

EUR vypočítaný podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. Bežný rozpočet 

vykázal prebytok v sume + 31 347,09 EUR. Schodok kapitálového rozpočtu vo výške                 

– 17 304,01 EUR obec v priebehu rozpočtového roka financovala z prebytku bežného rozpočtu 

a z časti z prostriedkov rezervného fondu. Schodok kapitálového rozpočtu sa finančne 

usporiadavať nebude, nakoľko už počas rozpočtového roka 2021 bol vyrovnaný z prebytku 

bežného rozpočtu a z časti z prostriedkov rezervného fondu.  

 

V zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. sa na účely tvory peňažných fondov pri 

usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto 

prebytku vylučujú: 

- nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na bežné výdavky 

poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 189,39 EUR na financovanie 

výdavkov na prípravu, priebeh a vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 

2021 (ide o zostatok nevyčerpaných prostriedkov poskytnutých v roku 2020 na 

financovanie prípravy, priebehu a vykonania sčítania domov a bytov), 

- nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na bežné výdavky 

poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 455,11 EUR na financovanie 

výdavkov na prípravu, priebeh a vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 

2021 (ide o zostatok nevyčerpaných prostriedkov poskytnutých v roku 2021 na 

financovanie prípravy, priebehu a vykonania sčítania obyvateľov), a 

- nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na kapitálové výdavky 

poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 42 724,56 EUR z dotácie 

Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na podporu 

regionálneho rozvoja na základe žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt s názvom 

„Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Sušany“. 

 

Takto upravený schodok rozpočtu v sume – 29 136,59 EUR bol v rozpočtovom roku 2021 

vysporiadaný z finančných operácií, t. j. zapojením prostriedkov z rezervného fondu.  

 

Zostatok finančných operácií po vysporiadaní upraveného schodku rozpočtu v sume                

+ 31 370,59 EUR bude podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. zdrojom tvorby 

rezervného fondu.   

    

Z hľadiska hotovostného princípu, tzn. toku peňažných prostriedkov v roku 2021 obec dosiahla 

prírastok peňažných prostriedkov vo výške 248 885,98 EUR a úbytok peňažných prostriedkov 

vo výške 174 335,72 EUR. Zostatok peňažných prostriedkov na účte 221 – Bankové účty 

k 31.12.2021 v celkovej sume 109 329,58 EUR predstavuje zostatok prostriedkov rezervného 

fondu v sume 65 960,52 EUR, nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na 

bežné výdavky poskytnuté v rozpočtovom roku 2020 v sume 189,39 EUR na financovanie 

výdavkov na prípravu, priebeh a vykonanie sčítania domov a bytov a nevyčerpané účelovo 

určené prostriedky zo štátneho rozpočtu poskytnuté v rozpočtovom roku 2021 v sume 43 179,67 

EUR. 
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5. Tvorba a použitie peňažných fondov 
 

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. O použití 

rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

              

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021 72 568,14       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok, t.j. rok 2020 
21 190,36      

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  
0,00 

                - z finančných operácií 0,00 

Úbytky   - použitie rezervného fondu   59 168,57 

               - krytie schodku rozpočtu 0,00 

               - ostatné úbytky  0,00 

KZ k 31.12.2021 34 589,93 

 

 

 

5. 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 629 702,31 703 887,90 

Neobežný majetok spolu 533 987,72 594 016,29 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 
Dlhodobý hmotný majetok 394 816,48 454 845,05 
Dlhodobý finančný majetok 139 171,24 139 171,24 

Obežný majetok spolu 95 286,50 109 329,58 
z toho :   
Zásoby 0,00 0,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 
Krátkodobé pohľadávky  0,00 0,00 
Finančné účty  95 286,50 109 329,58 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  428,09 542,03 

 

V porovnaní s rokom 2020 k prírastku majetku k 31.12.2021 o + 74 185,59 EUR došlo 

v dôsledku prírastku obstarania dlhodobého hmotného majetku o + 60 028,57 EUR (obstaranie 

projektovej dokumentácie a stavebného diela - rekonštrukcie miestnych komunikácií a úbytku 

z predaja pozemku), prírastku finančných prostriedkov na bankových účtoch o + 14 043,08 EUR 

z titulu vykázania prebytku rozpočtu obce a prírastku nákladov budúcich období + 113,94 EUR.   
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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 629 702,31 703 887,90 

Vlastné imanie  561 835,75 593 053,57 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 
Fondy 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia  561 835,75 593 053,57 

Záväzky 6 380,00 49 347,77 
z toho :   
Rezervy  0,00 0,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 1 528,00 43 369,06 
Dlhodobé záväzky 0,00 0,00 
Krátkodobé záväzky 4 852,00 5 978,71 
Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 61 486,56 61 486,56 

 
V porovnaní s rokom 2020 k prírastku vlastného imania a záväzkov k 31.12.2021 o + 74 185,59 

EUR došlo v dôsledku vykázania vyššieho výsledku hospodárenia o + 31 217,82 EUR, zvýšenia 

záväzkov voči štátnemu rozpočtu z titulu nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov 

poskytnutých v roku 2020 a 2021 na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na 

prípravu, priebeh a vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov a nevyčerpaných účelovo 

určených prostriedkov poskytnutých v roku 2021 na financovanie kapitálových výdavkov 

v rámci projektu „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Sušany“ o + 41 841,06 EUR 

a zvýšenia krátkodobých záväzkov o + 1 126,71 EUR.  

 

 

 

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 0,00   

- zamestnancom 3 020,63 3 020,63  

- poisťovniam  2 448,49 2 448,49  

- daňovému úradu 509,59 509,59  

- štátnemu rozpočtu 43 369,06 43 369,06  

- bankám 0,00   

- štátnym fondom 0,00   

- ostatné záväzky 0,00   

Záväzky spolu k 31.12.2021 49 347,77 49 347,77  

 

Obec v roku 2021 neprijala žiadne návratné zdroje financovania a k 31.12.2021 nevykazuje 

žiadne nesplatené záväzky z prijatých návratných zdrojov financovania.  
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8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií  
 

Obec nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie. 

 

 

 

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 dotáciu v súlade so VZN o dotáciách právnickým osobám, fyzickým 

osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, 

vykonávajú činnosť na území obce alebo poskytujú služby obyvateľom obce na podporu 

všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie  

 

 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Základná organizácia Slovenského zväzu 

záhradkárov v Sušanoch 

- bežné výdavky na činnosť pri rôznych 

spoločenských podujatiach 

250,00 250,00 0,00 

 

K 31.12.2021 bola dotácia zúčtovaná.  

 

 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec v roku 2021 nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť.  

 

 

 

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 Z. z. 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. 
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a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

 

Obec nemá žiadne zriadené žiadne rozpočtové a príspevkové organizácie a ani žiadne založené 

organizácie. 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu 

Obec prijala zo štátneho rozpočtu v priebehu r. 2021 tieto finančné prostriedky: 

Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu  

 

 

 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

MV SR 
bežné výdavky – prenesený výkon 

štátnej správy – register obyvateľov  
143,55 143,55 0,00 

MV SR 
bežné výdavky – prenesený výkon 

štátnej správy – register adries 
21,20 21,20 0,00 

MV SR 

bežné výdavky – refundácia výdavkov 

na celoplošné testovanie v rámci 

projektu „Spoločná zodpovednosť“ 

12 365,00 12 365,00 0,00 

ŠÚSR 

bežné výdavky – prenesený výkon 

štátnej správy na SODB – sčítanie 

obyvateľov  

2 479,36 2 024,25 455,11 

ÚPSVR 

bežné výdavky – refundácia výdavkov 

na podporu vytvárania pracovných 

miest v rámci NP „CnTP 3“ 

6 537,68 6 537,68 0,00 

MIRRI SR 

kapitálové výdavky – dotácia na projekt 

s názvom „Rekonštrukcia miestnych 

komunikácií v obci Sušany“ 

42 724,56 0,00 42 724,56 

 

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v roku 2020 a 2021 zo štátneho rozpočtu na 

financovanie prípravy, priebehu a vykonania sčítania obyvateľov, domov a bytov boli vrátené 

poskytovateľovi na základe vyúčtovania v roku 2022.  

 

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v roku 2021 zo štátneho rozpočtu na 

financovanie projektu s názvom „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Sušany“ budú 

použité v roku 2022.  

 

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 priebehu roka 2021 poskytla inej obci tieto finančné prostriedky: 

 

Obec  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
ZŠ s MŠ Hrnčiarske Zalužany 970,00 970,00 0,00 

ZŠ s MŠ Ožďany 400,00 400,00 0,00 
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K 31.12.2021 boli dotácie vyčerpané a vyúčtované. 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

Obec prijala od VÚC v priebehu roka 2021 tieto finančné prostriedky: 

Poskytovateľ 

dotácie 
Účelové určenie 

Suma 

prijatých 

finančných 

prostriedkov 

Suma 

skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

Rozdiel stĺp. 4 - 

stĺp. 3 

Banskobystrický 

samosprávny kraj 

Vydanie publikácie – Sušany včera 

a dnes 
1 400,00 1 400,00 0,00 

K 31.12.2021 bola dotácia vyčerpané a vyúčtovaná. 

 

 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce          
 

Obec v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. neuplatňuje programy obce na základe 

rozhodnutia obecného zastupiteľstva, uznesenie č. 20/2019, zo dňa 03.12.2019.  

 

 

 

13. Návrh uznesenia 
 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu 

Obce Sušany za rok 2021. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet Obce Sušany za rok 2021 a celoročné 

hospodárenie bez výhrad.  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku finančných operácií za rok 2021 na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 31 370,59 EUR. 

 

 

 


