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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2020
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 prebytkový. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 8. 12. 2020 uznesením č.
221/92/7/2020
Rozpočet bol zmenený trikrát:
- prvá zmena schválená dňa 24. 6. 2021 uznesením č. 261/34/3//2021
- druhá zmena schválená dňa 25. 11. 2021 uznesením č. 291/61/5//2021
- tretia zmena schválená 31. 12. 2021 rozhodnutím starostu

Rozpočet obce k 31. 12. 2020

1 619 780,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1 901 633,73

1 559 780,00
0,00
0,00
60 00,00
1 610 980,00

1 788 493,73
3 140,00
50 000,00
60 000,00
1 851 633,73

825 980,00
0,00
0,00
785 000,00

959 071,73
76 140,00
0,00
816 422,00

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
1 901 633,73

Skutočnosť k 31. 12. 2021
2 174 609,99

% plnenia
114,35

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 901 633,73 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2021 v sume
2 174 609,99 €, čo predstavuje 114,35 % plnenie. Z toho obec dosiahla príjem vo výške
2 078 416,92 €.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2021
1 788 493,73

Skutočnosť k 31. 12. 2021
1 917 860,26

% plnenia
107,23

Z rozpočtovaných príjmov 1 788 493,73€ bol skutočný príjem k 31. 12. 2021 v sume
1 917 860,26 €, čo predstavuje 107,23 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2021
1 092 000,00

Skutočnosť k 31. 12. 2021
1 122 616,48

% plnenia
102,80

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 853 000,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31. 12.
2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 858 001,29 €, čo predstavuje plnenie na
100,59 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 140 000,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2021 v sume 149 857,73 €, čo je
107,04 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 93 840,23 €, dane zo stavieb boli
v sume 55 624,92 € a dane z bytov boli v sume 392,58 €. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných
za nedoplatky z minulých rokov 24 223,92 € z rozpočtovaných 10 000,00 €. K 31. 12. 2021
obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 74 272,68 €.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 2 000,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2021 v sume 3 000,00 €, čo je
150,00 % plnenie. K 31. 12. 2021 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 1 394,56 €.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 2 000,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2021 v sume 1 258,50 €, čo je
62,93 % plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 85 000,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2021 v sume 86 275,04 €, čo je
101,50 % plnenie. K 31. 12. 2021 obec eviduje pohľadávky na dani za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad v sume 34 498,01 €.
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b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2021
161 500,00

Skutočnosť k 31. 12. 2021
222 987,37

% plnenia
138,07

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 16 000,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2021 v sume 39 840,96 €, čo je
249,01 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume
19 066,26 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 16 773,89 €, dividendy
od BVS v hodnote 2 938,60 € a za prieskumné územie 1 062,21 €.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 143 300,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2021 v sume 167 698,83 €, čo je
117,03 % plnenie:
- za správne poplatky sme zúčtovali v roku 2021 príjem vo výške 7 461,50 € z rozpočtovaných
7 000,00 €
- za vývoz fekálií sme dostali z rozpočtovaných 85 000,00 € - 102 753,38 €
- za stočné a zálohy k nim prislúchajúce sme dostali z rozpočtovaných 46 200,00 € - 51 441,15 €
Medzi iné poplatky patria poplatky za hlásenie miestnym rozhlasom, za kopírovacie práce,
čitateľský poplatok, rybárske lístky, za hrobové miesta, za údržbu cintorína, predaj náhradných
známok pre psov, predaj vriec na odpad od fy FCC Zohor – z rozpočtovaných 5 000,00 € bolo
dosiahnutých 5 905,80 €. Poplatok za znečistenie ovzdušia bol vyrúbený vo výške 133,00 €
z rozpočtovaných 100,00 €.
Iné daňové príjmy
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov vo výške 2 200,00 €, bol skutočný príjem vo výške
15 449,58 €, čo predstavuje 702,25 % plnenie. Patria sem príjmy za zber elektroodpadu
a použitého kuchynského oleja, vratky z náhrad poistného plnenia, vratky od právnických
a fyzických osôb za vyúčtovanie energií a príjmy z výťažkov z lotérií.
c) Granty a transfery
Rozpočet na rok 2021
534 993,73

Skutočnosť k 31. 12. 2021
572 256,41

% plnenia
106,97

Z rozpočtovaných grantov a transferov 534 993,73 € bol skutočný príjem vo výške 572 256,41 €,
čo predstavuje 106,97 % plnenie.
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
Účel dotácie

Hmotná núdza – školské pomôcky
Hmotná núdza – stravné
Školstvo – prenesená kompetencia
Školstvo – vzdelávacie poukazy
Školstvo - deti predškolskej výchovy
Školstvo – dotácia na odchodné

Poskytnuté
finančné
prostriedky v €

282,20
28 327,20
440 783,00
4 576,00
6 122,00
5 295,00

Použité
finančné

282,20
28 327,20
424 654,98
4 576,00
6 122,00
5 295,00

Rozdiel v €

0,00
0,00
16 128,02
0,00
0,00
0,00
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Školstvo – digitalizácia vyučovania
Školstvo – dotácia na učebnice
Školstvo – dotácia na projekt "radi čítame"
Školstvo - na dezinfekčné prostriedky
Školstvo - dotácia na asistenta učiteľa
Dotácia na stavebnú činnosť
Dotácia na životné prostredie
Sledovanie pohybu obyvateľstva
Dotácia na matriku
Dotácia na CO
Dotácia na pozemné komunikácie
Prieskumné územie
Dotácia na register adries
Dotácia z BSK-cyklistika, kultúra
Dotácia z sčítanie domov a bytov
Dotácia – COVID 19
Tuzemský bežný grant – DHZ
Tuzemský bežný grant–Nadácia EPH
Rodinné prídavky

1 000,00
3 574,00
800,00
2 240,00
2 032,00
2 981,64
225,49
759,33
4 151,75
300,72
99,40
1 471,32
48,40
6 870,00
4 849,86
48 275,00
3 000,00
3 000,00
4 332,10

1 000,00
3 574,00
800,00
2 240,00
2 032,00
2 981,64
225,49
759,33
4 151,75
300,72
99,40
1 471,32
48,40
6 870,00
1 308,00
48 275,00
3 000,00
3 000,00
4 281,10

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 541,86
0,00
0,00
0,00
51,00

2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2021
3 140,00

Skutočnosť k 31. 12. 2021
5 359,76

% plnenia
170,69

Skutočný príjem k 31. 12. 2021 v sume 5 359,76 € predstavuje príjem z predaja pozemkov vo
výške 2 219,76 € a čerpanie dotácie poskytnutej z BSK vo výške 3 140,00 € .
3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2021
50 000,00

Skutočnosť k 31. 12. 2021
155 196,90

% plnenia
310,39

Skutočný príjem k 31. 12. 2021 predstavuje čerpanie z rezervného fondu 128 457,83 €, zostatok
z nevyčerpaných dotácií z roku 2020 – 26 729,07 € a poplatok za IOMO – 10,00 €.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2021
60 000,00

Skutočnosť k 31. 12. 2021
96 193,07

% plnenia
160,32

Skutočnosť k 31. 12. 2021
0

% plnenia
0

Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2021
0
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Príjmové finančné operácie
Rozpočet na rok 2021
0

Skutočnosť k 31. 12. 2021
0

% plnenia
0

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Rozpočet na rok 2021
1 851 633,73

Skutočnosť k 31. 12. 2021
1 959 506,43

% čerpania
105,83

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 851 633,73 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2021
1 959 506,43 €, čo predstavuje 105,83 % čerpanie. Z toho obec mala výdaj vo výške
1 094 142,71 €.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2021
959 071,73

Skutočnosť k 31. 12. 2021
1 007 131,52

% čerpania
105,01

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 959 071,73 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
1 007 030,30 €, čo predstavuje 105,00 % 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 287 807,73 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2021 v sume 270 897,48 €, čo
je 94,16 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, ČOV, pracovníkov VPS
a verejnej zelene, matriky, aktivačných pracovníkov a správca kultúrneho domu.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 103 150,00 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2021 v sume 113 743,18 €, čo
je 110,27 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 550 314,00 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2021 v sume 607 175,95 €, čo je
110,33 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady,
energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 17 800,00 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2021 v sume 15 213,69 €, čo
predstavuje 85,47 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2021
76 140,00

Skutočnosť k 31. 12. 2021
86 999,19

% čerpania
114,26

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 76 140,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
86 999,19 €, čo predstavuje 114,26 % čerpanie.
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Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
- nákup nabíjacej elektrostanice pre bicykle-hradené z dotácie BSK, vypracovanie zmien
a doplnkov k územnému plánu, kúpa nožnicového stanu, kosačiek, mulčovača, lajnovačky na
štadión, traktora Kubota s vlečkou, osobného automobilu Peugeot, ktorý slúži hlavne na rozvoz
jedál dôchodcov, kúpa záhradného domčeka pre deti z MŠ, sušičku prádla do MŠ, montáž
klimatizácie do KD a do zasadačky OcÚ a rekonštrukcia verejného osvetlenia na Športovej ulici,
ktorého dokončenie plánujeme v roku 2022
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou záverečného
účtu.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2021

Skutočnosť k 31. 12. 2021
12,00

% čerpania

Výdavok vo výške 12,00 € predstavuje úhradu poplatku za IOMO-register trestov.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
záverečného účtu.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2021
816 422,00

Skutočnosť k 31. 12. 2021
865 363,71

% čerpania
105,99

Jedná sa o bežné výdavky samostatného právneho subjektu: Základná škola s materskou školou
Vysoká pri Morave.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2021
0

Skutočnosť k 31. 12. 2021
0

% čerpania
0

Skutočnosť k 31. 12. 2021
0

% čerpania
0

Výdavkové finančné operácie
Rozpočet na rok 2021
0
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31. 12. 2021 v EUR
2 014 053,33

Bežné príjmy spolu

1 917 860,26
96 193,07

z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO

1 872 495,23

Bežné výdavky spolu

1 007 131,52
865 363,71

z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO

141 558,10
5 359,76

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu

5 359,76
0,00

z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO

86 999,19

Kapitálové výdavky spolu

86 999,19
0,00

z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO

-81 639,43
59 918,67

Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

20 636,70

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

39 281,97

Príjmy z finančných operácií

155 196,90
12,00
0,00

Výdavky z finančných operácií
Príjem z finančnej zábezpeky školy

155 184,90

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU

2 174 609,99
1 959 506,42

Hospodárenie obce

215 103,57
-20 636,70

Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

194 466,87

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 59 918,67 € 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
o nevyčerpané prostriedky vo výške 20 636,70 €, navrhujeme použiť na:
-

tvorbu rezervného fondu

39 281,97 €

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 účelovo určené na bežné výdavky prijaté v predchádzajúcom
rozpočtovom roku v sume 19 720,88 €
9

b) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky školského stravovania podľa
§ 140-140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v sume 915,82 €
c)
nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky z príspevkov /školné/ podľa
zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v sume 0,00 €
d)
nevyčerpané prostriedky účelovo určené na kapitálové výdavky prijaté v predchádzajúcom
rozpočtovom roku vo výške 0,00 € ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade
s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zostatok finančných operácií 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 155 184,90 €, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
155 184,90 €
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške
194 466,87 €.

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
ZS k 1.1.2021
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
412 882,09
214 617,43

128 457,83

499 041,69

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1. 1. 2021
Prírastky-povinný prídel-1% z objemu hrubých
miezd
- ostatné prírastky – úroky
Úbytky - stravovanie
KZ k 31. 12. 2021

Suma v EUR
5 165,43
2 507,05
0,00
3 747,96
3 924,52
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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

3 511 982,43

3 492 945,02

Neobežný majetok spolu

2 610 101,75

2 572 555,71

19 656,49

18 111,55

Dlhodobý hmotný majetok

1 862 422,13

1 873 153,03

Dlhodobý finančný majetok

681 291,13

681 291,13

Obstaranie DNM

46 732,00

0,00

Obežný majetok spolu

896 976,48

915 067,37

0,00

0,00

58 441,90

55 986,40

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

176 616,16

139 163,19

Finančné účty

660 566,02

719 917,78

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

1 352,40

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

4 904,20

5 321,94

ZS k 1. 1. 2021 v EUR

KZ k 31. 12. 2021 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

3 511 982,43

3 492 945,02

Vlastné imanie

2 784 158,33

2 804 779,26

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

2 784 158,33

2 804 779,26

82 912,85

87 972,86

2 000,00

3 100,00

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
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Zúčtovanie medzi subjektami VS

26 175,39

19 720,88

Dlhodobé záväzky

8 931,20

3 924,52

Krátkodobé záväzky

45 806,26

61 227,46

0,00

0,00

644 911,25

600 192,90

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 bankám
- voči dodávateľom
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam
- daňovému úradu

0,00 €
24 360,84 €
16 575,78 €
11 718,43 €
3 163,03 €

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 o dotáciách spoločenským organizáciám na
podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

OFK Vysoká pri - bežné výdavky na činnosť
O.z. Dobrovoľný hasičský zbor
Cykloklub Vysokčan
Zmiešaný spevácky zbor

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

3 612,84€
1 276,33 €
2 000,00 €
750,00 €

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

3 612,84€
1 276,33 €
2 000,00 €
750,00 €

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

0
0
0
0

K 31. 12. 2021 boli dotácie vyúčtované v súlade so VZN o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť
Obec v roku 2021 nemala podnikateľskú činnosť, táto bola k 31. 12. 2015 zrušená.

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

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

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave

290 000,00

289 967,10

32,90

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave

466 422,00

450 293,98

16 128,02

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec uzatvorila v roku 2021nemala uzatvorenú zmluvu so štátnym fondom.

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

13. 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 194 466,87 €.
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