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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.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 07.12.2020 uznesením č. 38/2020
Rozpočet bol zmenený trikrát:
- prvá zmena schválená rozpočtovým opatrením č.1 dňa 30.06.2021
- druhá zmena schválená rozpočtovým opatrením č.2 dňa 31.08.2021
- tretia zmena schválená rozpočtovým opatrením č.3 dňa 31.12.2021

Rozpočet obce k 31.12.2021

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové hospodárenie obce

Schválený
rozpočet
261 280

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
282 997,82

261 280

282 100,22

261 280

897,60
274 437,11

254 330

267 487,11

6 950
0

6 950
8 560,71
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
(sumár bežných
a kapitálových príjmov)
282 100,22

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

287 308,23

101,85

Z rozpočtovaných celkových príjmov 282 100,22 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
287 308,23 EUR, čo predstavuje 101,85 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
282 100,22

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

282 103,23

100,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 282 100,22 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
282 103,23 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
233 435,11

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

233 437,11

100,00

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 202 200,95 EUR výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 202 200,95 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100, 00 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 18 685,09 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 18 685,09 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100,0 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 12 839,64 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 5 754,28 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 91,17 EUR.
Za rozpočtový rok boli zinkasované dane vo výške 18 685,09 EUR.
K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1 657,70 EUR.
Daň za psa 422,- EUR
K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 20,- EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 12 129,07 EUR
K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky za komunálny odpad v sume 1 650,63 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
27 800,24

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

27 801,25

100,00
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 15 478,23 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 15 479,24 EUR, čo
je 100,00 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov v sume 15 479,24 EUR.
- Z prenajatých pozemkov
491,01
- Digitálna ústredňa
501,93
- Prenájom pozemku
50,00
- Kultúrny dom a svadobka
121,60
- Nájomné – bytový dom 14 305,45
- SYNOT TYP
9,25
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 2 651,10 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 2 651,10 EUR, čo je
100,00 % plnenie. Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov a rybárske
lístky.
- Rybárske lístky
214,00
- Správne poplatky
2 437,10
Za predaj výrobkov tovarov a služieb
Z rozpočtovaných 6 737,81 EUR bol skutočný príjem v sume 6 737,81 EUR, čo je 100,00 %
plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy za služby v dome smútku, cintorínske poplatky, relácie
v miestnom rozhlase, za predaj KUKA
- Za služby v dome smútku
258,00
- Cintorínske poplatky
450,00
- Relácie v miestnom rozhlase
138,00
- Kopírovanie
3,19
- KUKA nádoby
160,00
- ČOV
2 430,00
- Vodárenská spoločnosť
300,00
- Poplatky MŠ
390,00
- Za stravné
1 998,64
- Za predaj tovarov ŠJ
587,82
- Prenájom náradia
22,16
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
2 933,10

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

2 933,10

100,00

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2 933,10 EUR, bol skutočný príjem vo výške
2 933,10 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov v sume 2 458,53 EUR
a z ročného vyúčtovania bytov v sume 474,57 EUR.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 20 864,87 EUR bol skutočný príjem vo výške 20 864,87
EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
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Poskytovateľ dotácie
MDV SR
MDV SR
OÚ- školstvo Banská Bystrica
Min. vnútra OÚ Žiar nad Hronom
OÚ Banská Bystrica
Štatistický úrad SR
BBSK
Ministerstvo vnútra SR
ÚPSVaR
ÚPSVaR

Suma v EUR
840,97
28,04
1 595,00
236,97
63,60
3 105,34
1 000,00
13 055,00
560,00
379,95

Účel
Spoločný stavebný úrad
Cesty
MŠ
Register obyvateľov, regist. adries
Životné prostredie
Sčítanie obyvateľov
Spievam, spievaš, spievame
COVID testovanie
Dotácia na stravu pre deti v HN
Prídavky na dieťa

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

5 205

0

Skutočný príjem kapitálových príjmov bol vo výške 5 205,00 EUR za odpredaj pozemku.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
897,60

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

5 172,92

100,00

Z rozpočtovaných príjmových operácií 897,60 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 5 172,92
EUR.
V roku 2021 boli použité na:
- zapojenie do rozpočtu nevyčerpaných prostriedkov zo školského stravovania v ŠJ v sume
897,60 EUR
- prijatie finančnej zábezpeky na nájomné byty v sume 4 275,32 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
274 437,11

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

277 338,55

101,06

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 274 437,11 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 277 338,55 EUR, čo predstavuje 101,06 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania
6

zmene
267 487,11

267 516,61

100,01

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 267 487,11 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 267 516,61 EUR, čo predstavuje 100,01 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 97 158,88 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume
97 158,88 EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
Spoločného stavebného úradu, pracovníkov školstva bez právnej subjektivity a zamestnancov
prijatých v rámci zamestnávania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie cez projekty
z ÚPSVaR.
- pracovníkov aparátu úradu
54 297,38
- pracovníkov stavebného úradu
691,08
- pracovníkov v školstve – MŠ
24 160,09
- pracovníkov v školstve – ŠJ
18 010,33
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 33 648,95 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
33 648,95 EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Patria sem odvody poistného z miezd pracovníkov.
- pracovníkov aparátu úradu
18 564,77
- pracovníkov stavebného úradu
241,53
- pracovníkov v školstve – MŠ
8 486,93
- pracovníkov v školstve – ŠJ
6 355,72
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 135 336,88 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
135 364,58 EUR, čo je 100,02 % čerpanie. 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. Medzi významné položky patrí oprava miestnej komunikácie
v časti Hôrka a parkoviska pred cintorínom v sume 27 849,90 EUR .
Tovary a služby podľa klasifikácií :
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány
26 650,29
01.1.2 Finančné a rozpočt. záležitosti
1 822,85
01.7.0 Transakcie verejného dlhu
2 083,04
03.2.0 Ochrana pred požiarmi
70,00
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť
1 102,79
04.5.1 Cestná doprava
33 135,98
05.1.0 Nakladanie s odpadmi
16 400,66
05.6.0 Ochrana život. prostredia
6 501,66
06.1.0 Rozvoj bývania
4 338,12
06.4.0 Verejné osvetlenie
5 315,58
07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj zdravotníctva
9 934,85
08.1.0 Rekreačné a športové služby
5 643,13
08.2.0 Kultúrne služby
6 972,62
08.3.0 Vysielacie a vydavateľ. Služby
393,16
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby
703,64
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie MŠ
8 251,51
09.6.0.1 Vedľ. služby – predprim. vzdel. ŠJ
3 677,01
10.2.0 Staroba
57,74
10.4.0 Rodina a deti
379,95
10.7.0 Sociálna pomoc občanom
2 000,00
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Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 1 344,20 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
1 344,20 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Patria sem výdavky za členské príspevky,
dotácia pre centrum voľného času.
- členské príspevky
1 176,20
- dotácia CVČ
168,00
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 2 080,- EUR bolo skutočne vyčerpaných k 31.12.2021 2 083,04 EUR,
čo predstavuje 100,15 % čerpanie. Úroky obec Voznica platí ŠFRB za poskytnutý úver na
bytový dom.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

0

0

V roku 2021 neboli rozpočtované kapitálové výdavky, obec ani skutočné kapitálové výdavky
neúčtovala.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
6 950

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

9 821,94

141,32

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 6 950,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2021 v sume 9 821,94 EUR, čo predstavuje 141,32 % čerpanie.
Čerpanie predstavuje splátky istiny úveru zo ŠFRB vo výške 6 948,64 EUR a vrátenie finančnej
zábezpeky z dôvodu ukončenia nájmu vo výške 2 873,30 EUR.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
282 103,23
282 103,23
267 516,61
267 516,61
14 586,62
5 205,00
5 205,00

Kapitálové výdavky spolu

0

z toho : kapitálové výdavky obce

0

Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku – nevyčerpané prostriedky na stravu zo ŠR
Vylúčenie z prebytku – nevyčerpané prostriedky z fondu opráv
Vylúčenie z prebytku –finančné prostriedky zo školského stravovania
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

5 205,00
19 791,62
303,20
1 951,92
366,43
17 170,07
5 172,92
9 821,94
- 4 649,02
292 481,15
277 338,55
15 142,60
2 621,55
12 521,05

Prebytok rozpočtu v sume 17 170,07 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 zákonného rezervného fondu (10%)
1 717,01 EUR
Zostatok finančných prostriedkov z bežného a kapitálového rozpočtu, vrátane finančných
operácií zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a), b) a c) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy za rok 2021 v sume 10 804,04 EUR
(12 521,05 mínus ZRF 1 717,01) navrhujeme zúčtovať ako príjmové finančné operácie na
výdavky budúceho obdobia (r.2022).
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu zákonného rezervného fondu za rok 2021
vo výške 1 717,01 EUR
Účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.2021 (rozdiel medzi celkovými výnosmi
a nákladmi) vo výške 12 828,59 EUR v účtovnom období r. 2022 bude vysporiadaná na ťarchu
účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
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5.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
ZS k 1.1.2021
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- havarijný stav (oprava strechy)
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
1 743,58
2 449,77
0
4 193,35

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
ZS k 1.1.2021
Prírastky - povinný prídel - 0,6 %
- povinný prídel 1 %
Úbytky - závodné stravovanie
- príspevok na dovolenku
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
923,47
171,72
431,72
209,80
1 317,11

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z.
v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade
s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.
Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 1.1.2021
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu :
- odborná prehliadka plynových
zariadení
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
2 589,75
1 951,92

4 541,67
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6.Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2021 v EUR
KZ k 31.12.2021 v EUR
932 406,38
928 193,45
848 264,19
830 664,52
287,36
729 996,83
117 980
83 501,31

287,36
712 397,16
117 980
97 023,33

24,91

5,57
144

5 078,10
78 398,30

5 590,32
91 283,44

640,88

505,60

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2021 v EUR
KZ k 31.12.2021 v EUR
932 406,38
928 193,45
304 001,79
316 830,38
2 797,10

2 797,10

301 204,69
237 090,73

314 033,28
229 443,32

1 024

683,50

211 494,64
24 572,09

203 343,98
25 415,84

391 313,86

381 919,75

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
Stav záväzkov k 31.12.2021
Druh záväzku

Druh záväzkov voči:
dodávateľom
zamestnancom
poisťovniam
daňovému úradu
bankám
štátnym fondom - ŠFRB

Záväzky celkom
k 31.12.2021 v EUR

4 041,55
8 100,75
4 866,82
1 266,51
0
201 678,30

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

4 041,55
8 100,75
4 866,82
1 266,51
0
201 678,30
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-

zo sociálneho fondu
prijatá zábezpeka – bytový dom
prijaté preddavky
ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2021

1 328,63
7 356,34
120,92
7 019,29
228 759,82

1 328,63
7 356,34
120,92
7 019,29
228 759,82

Stav úverov k 31.12.2021
Veriteľ

ŠFRB

Účel

Obstaranie
bytového
domu s 10 BJ
kúpou

Rok

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2020

Ročná splátka
úrokov
za rok 2020

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2021

splatnosti

234 000,00

6 948,64

2 083,04

201 678,30

2047

Obec čerpá úver zo ŠFRB na prestavbu bytového domu s 10 BJ, ktorý bol poskytnutý 8.03.
2017. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2047, splátky istiny a úrokov sú mesačné.
Zabezpečenie úveru je záložným právom na bytový dom s 10 BJ.
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 ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí
25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB
SPOLU celková suma dlhu obce
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky
- z úverov zo ŠFRB
SPOLU celková suma dlhu obce upravená o úver zo ŠFRB

0 EUR
201 678,30 EUR
201 678,30 EUR
201 678,30 EUR
0 EUR

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 na podporu Centra voľného času v Žarnovici a v Novej Bani.
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Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
.
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Mesto Žarnovica – CVČ – bežné výdavky
Mesto Nová Baňa – CVČ – bežné výdavky

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

144,00
24,00

K 31.12.2021 bola vyúčtovaná dotácia, ktorá bola poskytnutá
Žarnovica vyúčtuje dotáciu do 1/2022.

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

144,00
24,00

0
0

CVČ v Novej Bani, mesto

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

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

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 Voznica nemá zriadené ani založené právnické osoby
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

MDV SR
MDV SR
OÚ B.Bystrica

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Stavebný úrad – bežné výdavky
Miestne komunikácie–bežné
výdavky
Školstvo – MŠ – bežné výdavky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

840,97

840,97

0

28,04
1 595,00

28,04
1 595,00

0
0

-5-
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MV SR

0

MV SR
OÚ B.Bystrica
ÚPSVaR
ŠÚ SR
ÚPSVaR
ÚPSVaR

Hlásenie pobytu obyvateľov– bež.
Register adries – bežné výdavky
Životné prostredie-bežné výdavky
Strava – bežné výdavky
Sčítanie domov a bytov-bežné výd.
Prídavky-bežné výdavky
Finanč.pr.-MŠ- mimor.situácia
COVID – bežné výdavky

214,17
22,80
63,60
560,00
3 105,34
379,95

214,17
22,80
63,60
256,80
3 105,34
379,95

0
0
303,20
0
0

13 055,00

13 055,00

0

Nevyčerpaná dotácia z ÚPSVaR vo výške 303,20 EUR bude zúčtovaná v roku 2022.
c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnym fondom.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov

-1-

-2-

BBSK

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

1 000,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3

)

-4-

1 000,00

0

Banskobystrický samosprávny kraj poskytol obci Voznica v roku 2021 dotáciu vo výške
1 000,00 EUR na projekt „Spievam, spievaš, spievame“.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Suma poskytnutých
finančných prostriedkov
-1-2-

Obec Rudno
Hronom

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3

)

-4-

nad
2 000,00

2 000,00

0

Obec uzatvorila v roku 2021 darovaciu zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na
podporu po živelnej pohrome .

12. Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec sa neriadi programovým rozpočtom.
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