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ZÁVEREČNÝ  ÚČET  OBCE  TRSTICE  za rok 2021 
 

Záverečný účet obce Trstice za rok 2021 je spracovaný v súlade so zákonom č.583/ 2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých  zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

 

 

A. ROZPOČTOVÉ  HOSPODÁRENIE 

 

Obec Trstice hospodárila v roku 2021 s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného 

rozpočtu. Rozpočet na rok 2021 bol schválený dňa  19. marca 2021 uznesením zastupiteľstva 

č. 2021/III/3. 

Obec zostavila rozpočet podľa §10 ods. 3 zákona č. 583/ 2004 Z. z. o rozpočtových 

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

predpisov. Rozpočet bol zostavený a schválený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený 

a schválený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako prebytkový. Pri zostavovaní rozpočtu 

obec plánovala vykryť schodok prebytkom bežného rozpočtu. 

 

Počas rozpočtového roka boli vykonávané  zmeny rozpočtu, ktorý bol schválený dňa 

17.12.2021 uznesením zastupiteľstva č. 2021/XII/1. 

                                

Všetky údaje v Záverečnom účte za rok 2021 sa uvádzajú v eurách. 

 

Hospodárenie obce dokumentuje tabuľka: 

 Schválený 

rozpočet 

Čerpanie 

rozpočtu 

% 

Bežný rozpočet    

Príjmy 4.084.426,03 4.042.651,16 98,98 

Výdavky 2.519.478,40 2.435.792,21 96,68 

Prebytok bežného rozpočtu 1.564.947,63 1.606.858,95  

Kapitálový rozpočet    

Príjmy 339.190,00 339.190,00 100 

Výdavky 482.534,00 437.801,95 65,65 

Schodok kapitálového rozpočtu -143.164,00 -98.611,92  

Finančné operácie    

Príjmové finančné operácie 203.441,20 208.002,22 102,24 

Výdavkové finančné operácie 137.000,00 138.515,15 101,11 

Rozdiel vo finančných operáciách -9.045,00 69.487,07 
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Podľa § 16 ods. 3 zákona č. 583/ 2004 Z. z. obec splnila povinnosť dať si overiť účtovnú 

závierku za rok 2021 audítorom. 

 

I. PLNENIE PRÍJMOV ROZPOČTU 

 

Vlastné príjmy bežného rozpočtu predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy, kapitálového 

rozpočtu predstavovali najmä príjmy z predaja majetku. 

Cudzie príjmy bežného rozpočtu boli tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej 

správy a príjmami od obcí na činnosť spoločnej úradovne, kapitálové príjmy boli tvorené 

dotáciami, ktoré obec získala cez projekty EU. 

Obec hospodárila v oblasti príjmov nasledovne: 

 

 Schválený 

Rozpočet 

Skutočnosť % 

Bežné príjmy 4.084.426,03 4.042.651,16 98,98 

Kapitálové príjmy 339.190,00 339.190,00 100 

 

1. BEŽNÉ PRÍJMY 

Bežné príjmy zahŕňajú vlastné príjmy / daňové a nedaňové / a cudzie príjmy, ich plnenie bolo 

nasledovné: 

 

 Schválený 

rozpočet 

Skutočnosť % 

Daňové príjmy 1478516,00 1507462,39 101,96 

Nedaňové príjmy 277165,00 256942,02 92,70 

Granty a transfery 2264602,03 2264586,21 100 

 

1.1.Daňové príjmy 

 Schválený 

rozpočet 

Skutočnosť % 

Daň z príjmov /výnosy dane/ 1249003,00 1277963,00 102,32 

Daň z majetku 104663,00 104650,60 99,99 

Dane za tovary a služby 123140,00 123138,79 100 

  

Najpodstatnejšou časťou bežných príjmov obce je daň z príjmov fyzických osôb tzv. podielová 

daň zo štátneho rozpočtu, ktorá predstavuje  36,82 %  z celkových skutočných bežných príjmov. 

 

Daň z majetku 

Daň z majetku Schválený Skutočnosť % 
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rozpočet 

Z pozemkov 56171,00 56170,34 100 

Zo stavieb 47576,00 47575,54 100 

Z bytov 916,00 904,72 98,77 

Spolu daňové príjmy 104663,00 104650,60 99,99 

 

V roku 2021 zaplatilo daň  z pozemkov 1371 poplatníkov čo je mierny pokles, a daň zo stavieb 

1149 poplatníkov, čo je mierny pokles oproti minulému roku. 

 

Dane za tovary a služby: 

 

Dane za tovary a služby Schválený 

rozpočet 

Skutočnosť % 

Za psa 909,00 908,44 99,94 

Za nevýherné hracie automaty - - - 

Za predajné automaty 66,00 66,00 100 

Za užívanie verejného priestranstva 3385,00 3385,00 100 

Za komunálny odpad 118780,00 118779,35 100 

 

Daň za psa 

V roku 2021 bolo prihlásených 388 daňovníkov s počtom spoplatnených psov 388. 

 

Daň za predajné automaty 

V roku 2021 boli prihlásení 2 daňovníci. 

 

Poplatok za komunálny odpad 

V roku 2021 bolo evidovaných 3551 poplatníkov.   

 

1.2.Nedaňové príjmy 

Zahŕňajú príjmy z vlastníctva majetku a príjmy z administratívnych a iných poplatkov, ich 

plnenie bolo v roku 2021 nasledovné: 

 

 Schválený 

rozpočet 

Skutočnosť % 

Z vlastníctva majetku 120665,00 100628,92 83,40 

Administratívne a iné poplatky 12487,00 12317,28 98,64 

Úroky - - - 

Iné nedaňové príjmy 106670,00 106660,10 99,99 
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Príjmy z vlastníctva majetku - tvoria príjmy z prenájmu pozemkov, budov, bytov, 

nebytových priestorov, z prenajatých strojov, zariadení, techniky a náradia. 

Príjmy z vlastníctva majetku Schválený 

rozpočet 

skutočnosť % 

Príjmy z prenajatých budov 84915,00 84539,83 99,56 

Príjmy z nebytových priestorov 35750,00 16089,09 45 

Spolu  nedaňové príjmy 120665,00 100628,92 83,40 

 

 

Administratívne a iné poplatky – ide najmä o príjmy zo správnych poplatkov, ktoré 

predstavujú príjmy vyberané obcou v zmysle platných právnych predpisov. Patria sem správne 

poplatky vyberané za overovanie listín, za vydanie rybárskych lístkov, za vydanie povolenia na 

zmenu užívania, za zmenu licencie, správne poplatky v zmysle stavebného zákona, správne 

poplatky matriky, za uloženie odpadu na území obce a pod. 

Ďalej sú to správne poplatky za prevádzku výherných hracích prístrojov, ktoré prevádzkuje 

právnická osoba, ktorá tieto prístroje umiestnila a prevádzkuje ich v zmysle zákona č. 171/ 2005 

Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

Ďalej ide o príjmy za porušenie predpisov, a to napr. z omeškaných úhrad, porušenie VZN v 

oblasti životného prostredia, za znečisťovanie ovzdušia, za záškoláctvo, pokuty uložené v 

blokovom konaní a pod. 

 

Administratívne poplatky Schválený 

rozpočet 

skutočnosť % 

Pokuty 511,00 510,31 99,86 

Príjmy z výťažku lotérií 24692,00 24690,34 99,99 

Ostatné poplatky 800,00 633,58 79,20 

Ost. poplatky - matrika 6357,00 6356,70 100 

Ost. poplatky – automaty 235,00 232,00 98,72 

Ost. poplatky – stavebný úrad 5095,00 5095,00 100 

Poplatky za miestny rozhlas 900,00 900,00 100 

Cintorínsky poplatok 7763,00 7762,20 99,99 

Poplatky za separovaný zber 21152,00 21151,43 100 

Spolu nedaňové príjmy 67505,00 67331,56 99,74 

 

Ostatné nedaňové príjmy – vypúšťanie odpadových vôd, poplatky za splaškovú kanalizáciu, 

ostatné náhodné  príjmy 

 

 

Iné nedaňové príjmy Schválený 

rozpočet 

skutočnosť % 

Poplatky a platby / ost.náh.príjem 12140,00 12135,07 99,96 

Popl. za vypúšťanie odpad.vôd 27950,00 27942,27 99,97 

Popl. za splaškovú kanalizáciu 32915,00 32914,77 100 
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Popl. za predaj výr./rež.náklady 15990,00 15989,43 100 

Vrátenie pôžičky z Tolerancie n.o. - - - 

Vratka od VšZP ročné zúčtovanie - - - 

Vratka od Dôvera ročné zúčtovanie - - - 

Spolu nedaňové príjmy 88 995,00 88 981,54 99,99 

 

 

1.3. Granty a transfery 

Ide o granty a transfery účelovo viazané, ktoré boli obci poukázané vo výške podľa prehľadu  

v nasledovnej tabuľke: 

 

Transfery zo ŠR/ poskytovateľ Suma Účel použitia 

KŠÚ/ Trnava/ PK 7797,00 ZŠ/ prísp. na učebnice 

KŠÚ/ Trnava/ PK 936300,00 ZŠ/ na činnosť 

KŠÚ/ Trnava/ PK 3217,46 ZŠ/ dopravné 

KŠÚ/ Trnava/ PK 1459,00 ZŠ/ vzdel.preukazy 

KŠÚ/ Trnava/ PK 1500,00 ZŠ/ soc. znev. žiaci 

KŠÚ/ Trnava/ PK 11112,00 MŠ/ na činnosť 

KŠÚ/ Trnava/ PK 26334,00 ZŠ/ asistent učiteľa 

KŠÚ/ Trnava/ PK 1000,00 ZŠ/ letná škola 

KŠÚ/ Trnava/ PK 0 ZŠ/ lyžiarsky kurz 

ÚPSR Galanta 0 Aktivačná činnosť  

Obvodný úrad 5829,30 Matrika  

Obvodný úrad 6406,40 Sčítanie obyvateľov  

Obvodný úrad 1245,75 REGOP/ reg. Obyvateľ.  

ÚPSR Galanta -9849,60 HN/ stravné pred deti  

ÚPSR Galanta 99,60 HN/ školské potreby  

MPSvaR 961873,37 ZSC/ soc. služby Tolerancia  

MPSvaR 11775,00 ZSC / nábytok  

MVSR 3.065,00 COVID 19/vzdel.mat.  

KSÚ/ Trnava 5424,68 Stavebný úrad  

MVSR/ OÚ 43,60 Register adries  

Dobr.pož.zbor 3000,00 Pre DHZ  

MVSR 152018,80 COVID 19  

MVSR 6500,00 Distančné vzdelanie  

MVSR 800,00 Čítame radi  

MVSR 10000,00 MŠ slovenská  

MVSR 2551,00 Odchodné  

TTSK 3000,00 TTSK 

MVSR 9660,00 V12 

ÚVSR 6964,65 Terénny asistent 

MVSR 4315,00 Dezinfekcia 

MPC 9142,18 Projekt /asist. učit. 
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MVSR 8436,00 V11 

MVSR 21862 V17 

Spolu /357.../ 2 209 817,19  

 

 

II. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY   

  

 Schválený 

rozpočet 

Skutočnosť % 

Príjem z predaja majetku  339190,00 339190,00 100 

    

Tuzemské kapitálové granty  - - - 

 

2.1.Príjem z predaja majetku 

V roku 2021 z majetku obce boli odpredané pozemky na základe kúpnej zmluvy. Pri predaji 

boli dodržané Zásady hospodárenia s majetkom obce. 

 

Príjem z predaja majetku Schválený 

rozpočet 

Skutočnosť % 

Príjem z predaja pozemkov 339 190,00 339 190,00 100 

 

2.2.Tuzemské kapitálové granty a transfery 

 

Kapitálové transfery Schválený 

rozpočet 

Skutočnosť % 

Transfer zo ŠR/ Intereg - - - 

Ttransfer zo ŠR/ MAS cyklotrasa - - - 

Transfér zo ŠR/ - - - 

 

 

III. ČERPANIE  VÝDAVKOV ROZPOČTU 

 

Obec čerpala výdavky nasledovne: 

  Schválený 

rozpočet 

Skutočnosť % 

Bežné výdavky  2519478,40 2435792,21 96,67 

Kapitálové výdavky  482534,00 437801,95 90,73 
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1. BEŽNÉ  VÝDAVKY 

Bežné výdavky boli podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie čerpané 

nasledovne: 

  Schválený 

rozpočet 

Skutočnosť % 

Mzdy, platy, OON  387424,00 396820,28 102,43 

Poistné a príspevky do 

poisť. 

 158094,00 159354,90 100,80 

Tovary a služby  684091,40 675127,94 98,69 

Bežné transfery   1261949,00 1180756,92 93,57 

Splácanie úrokov  27920,00 23732,17 85 

Spolu  2519478,40 2435792,21 96,67 

 

Bežné výdavky boli podľa funkčnej rozpočtovej klasifikácie čerpané nasledovne: 

  Schválený 

rozpočet 

Skutočnosť % 

01116 – Obce  2495945,40 2412279,08 96,95 

0610- Rozvoj bývania  11422,00 11412,07 99,91 

0112 – Finančná 

a rozpočtová oblasť 

 12111,00 12104,06 99,94 

Spolu  2519478,40 2435792,21 96,67 

 

 

2. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 

Kapitálové výdavky boli podľa  ekonomickej rozpočtovej klasifikácie čerpané 

nasledovne: 

  Schválený 

rozpočet 

Skutočnosť % 

Nákup pozemkov/711/  26479,00 26476,00 99,99 

Nákup strojov, 

prístrojov 

a zariadení/713/ 

 48620,00 48611,39 99,98 

Projektová 

dokumentácia/716/ 

 - - - 

Realizácia stavieb/  - - - 

Nákup mot.voz. /714/  19400,00 19400,00 100 

Rekonštrukcia a moder. 

strojov a zariadení/717/ 

 365245,00 320532,17 87,76 

Ostatné kapitál.výdavky  22700,00 22782,39 99,52 

Spolu  482534,00 437801,95 90,73 

  

Kapitálové výdavky boli podľa funkčnej rozpočtovej klasifikácie čerpané 

nasledovne: 
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  Schválený 

rozpočet 

Skutočnosť % 

01116- Obce  28749,00 28728,94 99,93 

0310 – Policajné služby  - - - 

0610 – Rozvoj bývania  - - - 

0620 – Rozvoj obci  453785,00 409073,01 90,15 

10703 – Ďalšie sociálne 

služby 

 - - - 

Spolu  482534,00 437801,95 90,73 

 

 

IV. FINANČNÉ OPERÁCIE 

 

1. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE 

  Schválený 

rozpočet 

skutočnosť 

Ostatné finančné 

operácie/Zábezpeka /456/ 

 0 4560,62 

-zostatok  nevyčerpaných 

účelových finančných 

prostriedkov/strava /453/ 

 153441,20 

 

153441,60 

-dlhodobý úver /514/  50000,00  50000,00 

Tuzemské úvery a pôžičky  - - 

Spolu  203441,20 208002,22 

  

2. VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE 

  Schválený 

rozpočet 

skutočnosť 

Splácanie istiny  137000,00 138515,15 

 

 

V. VÝSLEDOK  HOSPODÁRENIA 

 

Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zaúčtovaní celkových príjmov 

a výdavkov ako výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia môže 

byť prebytok alebo schodok jej rozpočtu. Podľa §2 písm. b, a c, a § 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  prebytkom rozpočtu je kladný 

rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu, schodkom rozpočtu je záporný rozdiel medzi 

príjmami a výdavkami rozpočtu. 
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Pod príjmami a výdavkami rozpočtu sa chápu bežné príjmy a bežné výdavky /bežný 

rozpočet/a kapitálové príjmy a Kapitálové výdavky /kapitálový rozpočet/. Súčasťou príjmov 

a výdavkov nie sú finančné operácie 

Hospodárenie obce dokumentuje nasledovná tabuľka: 

  Schválený 

rozpočet 

Skutočnosť 

Bežné príjmy  4084426,03 4042651,16 

Bežné výdavky  2519478,40 2435792,21 

Prebytok bežného rozpočtu  1564947,63 1606858,95 

Kapitálové príjmy  339190,00 339190,00 

Kapitálové výdavky  482534,00 437801,95 

Schodok kapitálov. rozpočtu  -143344,00 -98611,95 

Príjmové finančné operácie  203441,20 208002,22 

Výdavkové finančné operácie  137000,00 138515,15 

Zostatok finančných operácií  66441,20 69487,07 

Príjmy rozpočt. organizácií  42736,00 40837,60 

Výdavky rozpočt. organizácií  1448076,00 1447889,89 

Schodok  -1405340,00 -1407052,29 

Prebytok hospodárenia obce  82704,83 170681,78 

 

Výsledok rozpočtového  hospodárenia 

Obec hospodárila s prebytkom vo výške 1706810,78.  

Takto vykázaný prebytok  rozpočtu je zistený v súlade s §2 písm. b, a c, a §10 ods. 3 písm. a, 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Podľa §10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, súčasťou rozpočtu sú 

finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú 

sa návratné zdroje financovania  a ich splácanie. 

Zo strany obce sa navrhuje, aby 10% rozpočtového  hospodárenia bola pridelená do rezervného 

fondu a zvyšok ostane peňažných fondov. 

 

B. BILANCIA  AKTÍV  A PASÍV  

 

Aktíva: 12.700.781,06 

1. NEOBEŽNÝ  MAJETOK  

Spolu: 12052915,72 

1.1 Dlhodobý nehmotný majetok – 5000,00 

1.2 Dlhodobý hmotný majetok – 11235654,65 

1.3 Dlhodobý finančný majetok – 812261,07 
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2. OBEŽNÝ  MAJETOK 

     Spolu: 644821,72 

2.1 Zásoby - 24,70 

2.2 Pohľadávky – 168555,90     

- Pohľadávky v lehote splatnosti – 51739,80 

- Pohľadávky po lehote splatnosti – 116816,10 

 

Pasíva: 12.700781,06 

2.3 Vlastné imanie: 3927075,35 

2.4 Záväzky- 1369097,01 

- Dlhodobé záväzky – 974389,44 

- Krátkodobé záväzky –  394707,57 

 

 

C. PREHĽAD O STAVE  A VÝVOJI DLHU 

 

Prehľad o návratných zdrojoch financovania a úveroch  obce so stavom k 31. decembru 

2021. 

Úver – č. zmluvy Splatnosť Schválená 

výška 

účel zostatok 

Č.202/1668/2002 10.10.2032 677.886,21 Radová zástavba 355.390,60 

Č.202/410/2006 30.03.2036 359.988,05 Bytová zástavba 188.641,41 

Č.202/440/2007 30.06.2037 385.680,14 Bytová zástavba 214.909,00 

Č.202/353/2008 31.08.2038 440.151,36 Bytová zástavba 262.130,61 

Č.904/CC/19 25.12.2027 510.000 Refinancovanie 

starých úverov 

432.384,00 

Č.1188/CC/20 25.6.2029 150.000,00 Vrátenie dotácie 

(Tolerancia) 

140.622,00 

 

Podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania sú upravené v ustanovení § 17 

ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých   zákonov v znení neskorších predpisov. 

Podľa cit. ustanovenia obec 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, 

pričom platí, že obe podmienky musia byť splnené súčasne. 
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Vývoj podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania za obdobie posledných 5 

rozpočtových rokov: 

Rok Celková 

suma dlhu  

v eurách 

Suma 

ročných 

splátok  

vrátane 

výnosov 

Skutočné 

bežné 

príjmy pred- 

chádzajúceho 

roka 

§17 ods.6 

písm a, 

v % 

§17 ods. 6 

písm. b, 

v % 

2017 543.689,00 68.331,00 2.690.416,73 20,21   2,54 

2018 475.358,00 68.331,00 2.933.168,46 16,21   2,32 

2019 510.000,00 412.721,25 3.060.791,74 16,66 13,48 

2020 610.000,00 598.912,00 3.479.915,24 17,53 17,21 

2021 573.006,00 173.184,75 3.790.887,91 15,12 4,57 

 

Obec za obdobie posledných 5 rokov  vždy spĺňala podmienky pre prijatie návratných zdrojov 

financovania do budúcnosti.  

 

D. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ 

 

Príspevkové organizácie  hospodária podľa svojho rozpočtu nákladov a výnosov  

a výsledku hospodárenia. Ich rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa  

a prostriedky prijaté od iných subjektov. 

 

Miestne kultúrne stredisko    

náklady  68983,22  

výnosy v tom  65593,22  

 vlastné    

príspevok od zriaďovateľa  63.100,00  

výsledok hospodárenia po zdanení  -3390,00  

 

E. PREHĽAD  O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH 

 

V súlade so zákonom č. 583/ 2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov návrh záverečného  

účtu obsahuje aj podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 cit. zákona 

v členení podľa jednotlivých príjemcov. 
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Obec poskytla dotácie v súlade s cit, zákonom a s VZN č. 1/2015 o poskytovaní dotácií 

a členských príspevkov fyzickým a právnickým osobám na podporu všeobecne prospešný 

a verejnoprospešný účel. 

prijímateľ dotácie výška 

dotácie 

zúčtovanie 

dotácie 

účel dotácie 

Csemadok - -  

Kynologický klub - - Medzinárodná výstava 

psov 

Spevácky zbor Zsálya - - Nákup digitále piano 

Slov. zväz poštových holubov - - Preteky pošt. holubov 

Forrás 1000,00 12/2021 Kultúrne podujatie 

Mátyusföld Magyar Összefogás - - Kultúrne podujatie 

Nádos - -  

Trstická dychovka   - - Bp tenor 

pozauna/Nákup 

STC Stolnotenisový club Trstice - -  

Občianské zdr. Sv.Štefana kráľa - - Stavebné práce 

Dotácie mali byť zúčtované najneskôr do 31.12. 2021. 

Prijímateľom dotácie treba dať náhradný termín do 30. 6. 2022. 

F. ÚDAJE  O PODNIKATEĽSKEJ  ČINNOSTI 

Obec Trstice nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť. 

 

G.  HODNOTENIE  PLNENIA PROGRAMOV 

  Doplní hlavný kontrolór obce. 

 

H. ÚDAJE  O HOSPODÁRENÍ  ROZPOČTOVÝCH  ORGANIZÁCIÍ 

 

Rozpočtové organizácie sú svojimi rozpočtami príjmov a výdavkov súčasťou rozpočtu 

obce. Hospodária s finančnými prostriedkami poskytnutými zriaďovateľom - originálne 

kompetencie,  ako aj s finančnými prostriedkami poskytnutými zo ŠR - prenesené kompetencie. 

 ZŠ s MŠ s VJM ZŠ s MŠ s VJS 

Výnosy tr. 6 495075,32 993364,21 

Náklady tr. 5 502303,45 998187,63 

Hospodársky výsledok -7228,13 -4823,42 
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J. ZÁVER 

 

Záverečný účet obce 15 dní pred jeho schválením je vyvesený na úradnej tabuli obce. 

 

 

Vyvesený: 1.6.2022 

 

Zvesený: 16. 6. 2022 

 

Návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva k záverečnému účtu za rok 2021. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

 

Príloha: 

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce za rok 2021 

 

a) celoročné hospodárenie obce bez výhrad 

 

alebo 

 

b) celoročné hospodárenie obce s výhradami 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod 10% z prebytku hospodárenia, t.j. 17.068,00 

do rezervného fondu obce. 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

                                                                                                               Mgr.Eva Kaczová 

                                                                                                                 starostka obce 

 

 

 

 

Trstice 1.6.2022 

 

vypracovala: Erika Czakóová 


