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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. Bežný rozpočet bol 

zostavený ako prebytkový a  kapitálový  rozpočet ako vyrovnaný. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30. 12. 2020 uznesením č. 25/2020.  

Rozpočet bol zmenený sedemkrát: 

- prvá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 1 starostom obce dňa 01. 03. 2021 

- druhá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 2 starostom obce dňa 09. 03. 2021 

- tretia zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 3 starostom obce dňa 15. 03. 2021 

- štvrtá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 4 starostom obce dňa 29. 03. 2021 

- piata zmena schválená dňa 30. 06. 2021 uznesením č. 17/2021 

- šiesta zmena schválená dňa 30. 09. 2021 uznesením č. 25/2021  

- siedma zmena schválená dňa 28. 12. 2021 uznesením č. 34/2021 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2021 

 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 113 830,33 126 485,70 

z toho :   

Bežné príjmy          113 830,33 123 178,91 

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 

Finančné príjmy 0,00 3 306,79 

Príjmy RO s právnou subjektivitou   

Výdavky celkom 113 830,33 126 485,70 

z toho :   

Bežné výdavky 109 530,33 115 762,85 

Kapitálové výdavky 0,00 6 403,85 

Finančné výdavky 4 300,00              4 319,00 

Výdavky RO s právnou subjekivitou   

Rozpočtové hospodárenie obce 0 0 

 

 



2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021  
 

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

126 485,70 125 948,95 99,57 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 126 485,70 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume  

125 948,95 EUR, čo predstavuje  99,57 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

123 178,91 121 974,64 99,02 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 123 178,91 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

121 974,64 EUR, čo predstavuje 99,02 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

104 537,00 104 527,87 99,99 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 97 086,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 97 086,00 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 100 %.  

 

Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 4282,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 4 273,93 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 99,81 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 3 431,45 EUR, 

príjmy dane zo stavieb boli v sume 842,48 Eur. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z 

nehnuteľností v sume 151,24 EUR, pohľadávky za psa 9,93 Eur, za komunálne odpady 276,00 

Eur. 

 

Daň za psa 172,12 EUR. 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  2 995,82 EUR. 

 

b) nedaňové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

10 595,00 9 728,90 91,82 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 10 595,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 9 728,90 EUR, čo 

je 91,82 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z náhodného predaja služieb 298,30 

EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 104,36 EUR a príjem z prenajatých budov, 

priestorov a objektov v sume 6 154,88 EUR, iné príjmy 24,39 Eur. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 



Z rozpočtovaných 688,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 688,00 EUR, čo je   

100 % plnenie.   

Za stravné z rozpočtovaných 2 880,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2021 v sume 2 018,97 

Eur, čo je 70,10 % plnenie, za školy a zariadenia z rozpočtovaných 440,00 Eur bol skutočný 

príjem k 31. 12. 2021 v sume 440,00 Eur, čo je 100 % plnenie.   

 

c)  iné nedaňové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

2 023,50 1 723,46 85,17 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2 023,50 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

1 723,46 EUR, čo predstavuje 85,17 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, vratiek.  

 

d) prijaté granty a transfery 
Z rozpočtovaných grantov a transferov 6 023,41 EUR bol skutočný príjem vo výške 5 994,41 

EUR, čo predstavuje 99,52 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Okresný úrad       171,84 CO 

Okresný úrad          99,74 REGOB, register adries 

Krajský školský úrad       690,00 Školstvo 

Okresný úrad       342,00  SÚ 

 Okresný úrad        620,00  Úhrada nákladov Covid 

MF SR    2 271,33  SODB 

DPO SR    1 400,00  DHZ 

ÚPSVaR       399,50 Dotácia na stravovanie 

  

 

2. Kapitálové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

0,00 0,00 0,00 

Na rok 2021 neboli rozpočtované kapitálové príjmy a výdavky.  

 

Granty a transfery neboli obci poskytnuté.   

 

3. Príjmové finančné operácie:  
  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

3 306,79 3 974,31 120,18 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 3 306,79 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2021 v sume 3 974,31 EUR, čo predstavuje  120,18 % plnenie z dôvodu, že do rozpočtu 

nebolo zapojená úhrada stravy z predch. rokov vo výške 667,52 Eur.  

Príjem 818,45 Eur sú nevyčerpané dotácie z roku 2020, 849,40 Eur sú prostriedky z 

predchádzajúcich rokov, 1 638,94 Eur finančné prostriedky z rezervného fondu.  

  

 

 



4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:   

 

Obec Hincovce nemá rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou.  

 

  

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 

 
Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

126 485,70             124 717,36                       98,60 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 126 485,70 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 124 717,36 EUR, čo predstavuje 98,60 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

115 762,85                113 995,24                     98,47 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 115 762,85 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 113 995,24 EUR, čo predstavuje 98,47 % čerpanie.   

 

Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Výdavky verejnej správy 56 219,82 55 424,19 98,58 

Obrana a ochrana pred požiarmi 1 646,84 1 646,84 100 

Ekonomická oblasť 400,00 398,28 99,57 

Ochrana životného prostredia 3 614,00 3 613,61 99,98 

Bývanie a občianska vybavenosť 7 782,99 7 417,67 95,31 

Rekreácia, kultúra a náboženstvo 772,50 771,34 99,85 

Vzdelávanie - predškolská výchova 27 078,00 27 064,20 99,95 

Vzdelávanie - nedefinované 91,00 91,00 100,00 

Vzdelávanie - školské stravovanie  18 157,70 17 568,11 96,75 

Spolu 115 762,85 113 995,24 98,47 

 

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných výdavkov 54 856,33 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume   

54 856,33 EUR, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ a  

pracovníkov školstva. 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných výdavkov 19 209,50 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume   

19 198,65 čo je 99,94 % čerpanie.   

 

Tovary a služby 
Z rozpočtovaných výdavkov 40 018,02 EUR bolo skutočne čerpané k  31.12.2021 v sume  

38 295,75 EUR, čo je 95,69 % 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. 

Bežné transfery 



Z rozpočtovaných výdavkov 958,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 957,47 

EUR, čo predstavuje 99,63 % čerpanie. 

Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     

finančnými výpomocami 
Z rozpočtovaných výdavkov 721,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 721,00 

EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.  

 

2. Kapitálové výdavky  
  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

6 403,85                 6 403,84                      100 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 6 403,85 EUR  sa k 31.12.2021 skutočne čerpali  

finančné prostriedky vo výške 6 403,84 Eur.  

v tom : 

           

Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

0111 470,00 470,00         100 

0111 781,00 780,99         100   

0111 3 513,91 3 513,91         100 

0111 1 638,94 1 638,94         100 

Spolu 6 403,85 6 403,84 100 

 

 

3. Výdavkové finančné operácie  
  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

4 319,00                4 318,28                    99,98 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 4 319,00 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2021 v sume 4 318,28 EUR, čo predstavuje 99,98 % čerpanie.  

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 4 319,00 EUR na splácanie istiny 

z prijatých úverov  bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 4 318,28 EUR, čo predstavuje 

99,98 %. 

  

4.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:   
Obec Hincovce nemá rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou.  

  

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

  

Bežné  príjmy spolu 121 974,64 

z toho : bežné príjmy obce  121 974,64 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 113 995,24 

z toho : bežné výdavky  obce  113 995,24 

             bežné výdavky  RO 0,00 



Bežný rozpočet 7 979,40 

Kapitálové  príjmy spolu 0,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  0,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 6 403,84 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  6 403,84 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  - 6 403,84 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 1 575,56 

Vylúčenie z prebytku  1 720,55 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 144,99 

Príjmové finančné operácie  3 974,31 

Výdavkové finančné operácie 4 318,28 

Rozdiel finančných operácií -  343,97 
PRÍJMY SPOLU   125 948,95 

VÝDAVKY SPOLU 124 717,36 

Hospodárenie obce  1 231,59 
Vylúčenie z prebytku 0,00 

Upravené hospodárenie obce 1 231,59 

 

  

Schodok rozpočtu v sume 488,96 EUR (144,99 + 343,97 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 financovať 

z rezervného fondu.    

         

     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 z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné a réžiu 

podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v sume 818,27 EUR, 

b) nevyčerpané prostriedky z MF SR – SODB – 744,48 Eur,  

c) nevyčerpané prostriedky z dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom 

dieťaťa v súlade so zákonom č. 544/2010 z.z. v sume 157,80 EUR,  

d) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom 

fonde v sume 913,28 Eur – nevylučujeme z prebytku  

e) prečerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia §18 ods.   

3 zákona č. 443/2010 z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v   

v sume  849,40 Eur 

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.  

 

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..  

Rezervný fond sa vedie na bežnom bankovom účte použitím analitiky.  

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 



              

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021 18 632,92 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

3 550,23      

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

 

                - z finančných operácií  

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č.24/2021 zo dňa 30.09.2021 

obstaranie majetku       

 

1 638,94       

               - krytie schodku rozpočtu  

               - ostatné úbytky  1 153,22 

KZ k 31.12.2021 19 390,99      

 

Sociálny fond 
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.., vedie sa na bežnom 

bankovom účte použitím analytiky.  Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna 

zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021 757,68 

Prírastky - povinný prídel - 1,05  %                                                 259,10 

               - povinný prídel -          %                        

               - ostatné prírastky      

Úbytky   - stravovanie                     103,50 

               - regeneráciu PS, dopravu                   

               - dopravné                             

               - ostatné úbytky                                                 

KZ k 31.12.2020 913,28 

  
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 sa vedie na bežnom bankovom účte použitím analytiky.  

              

Fond prevádzky, údržby a opráv Suma v EUR 

ZS k 1.1.20201 1 509,79       

Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške  

0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu   

936,00      

Úbytky   - použitie fondu : 

- na opravy a údržbu 

 

  

1 785,40       

KZ k 31.12.2020 660,39 

 

 

6. 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 305 530,06 299 441,93 

Neobežný majetok spolu 267 606,03 265 551,98 
z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 239 294,56 237 240,51 
Dlhodobý finančný majetok 28 311,47 28 311,47 

Obežný majetok spolu 37 873,63 33 747,02 
z toho :   

Zásoby 64,69 59,19 
Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  1 134,66 437,17 
Finančné účty  36 674,28 33 250,66 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  50,40 142,93 

V dlhodobom hmotnom majetku sú zahrnuté pozemky vo výške 33 545,32 Eur, stavby vo výške 

190 308,86 Eur, obstaranie dlhodobého hmotného majetku vo výške 13 386,33 Eur.  

V dlhodobom finančnom majetku sú realizovateľné cenné papiere vo výške 26 983,47 a podiely 

vo výške 1 328,00 Eur.     

V zásobách je zahrnutý materiál na sklade ŠJ vo výške 59,19 Eur.   

V krátkodobých pohľadávkach sú zahrnuté pohľadávky z daňových príjmov obcí vo výške 

161,17 Eur, nedaňových príjmov obcí  vo výške 276,00 Eur.   

Vo finančných účtoch sú zahrnuté ceniny vo výške 11,70 Eur, pokladnica vo výške 674,02 Eur a 

bankové účty vo výške 32 564,94 Eur.   

V časovom rozlíšení sú zahrnuté náklady budúcich období vo výške 142,93 Eur.   

  

  

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 305 530,06 299 441,93 

Vlastné imanie  169 165,85 168 949,93 
z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  - 2032,76 - 215,92 

Záväzky 91 540,07 87 423,12 
z toho :   

Rezervy  500,00 500,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 818,45 902,28 

Dlhodobé záväzky 72 676,97 68 136,56 
Krátkodobé záväzky 12 209,65 12 549,28 
Bankové úvery a výpomoci 5 335,00 5 335,00 

Časové rozlíšenie 44 824,14 43 068,88 

V dlhodobých záväzkoch sú zahrnuté záväzky voči ŠFRB vo výške 64 534,30 Eur, dlhodobé 

prijaté preddavky vo výške 2 688,98 Eur.  

V krátkodobých záväzkoch sú zahnuté prijaté preddavky vo výške 42,75 Eur, záväzky voči 

ŠFRB do 1 roka vo výške 4 234,03 Eur, nevyfakturované dodávky vo výške 335,91 Eur  iné 



záväzky vo výške 692,79 Eur, záväzky voči zamestnancom vo výške 4 306,91 Eur, zúčtovanie 

s orgánmi soc. a zdrav. poistenia vo výške  2 355,47 Eur, ostatné priame dane vo výške 581,42 

Eur.   

V rezervách sú zahrnuté rezervy na audit vo výške 500,00 Eur.  

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021 

 
Stav záväzkov k 31.12.2021    

Druh záväzku Záväzky celkom 

k 31.12.2020 v EUR 
z toho v  lehote 

splatnosti  
z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 0,00 0,00  

- zamestnancom 4 306,91 4 306,91  

- poisťovniam  2 355,47 2 355,47  

- daňovému úradu 581,42 581,42  

- štátnemu rozpočtu    

- bankám    

- štátnym fondom 68 768,33 68 768,33  

- ostatné záväzky ŠR 5 335,00 5  335,00  

 

Stav úverov k 31.12.2021  
 

Veriteľ  
 

Účel 
Výška 

poskytnutého 

úveru 

Ročná splátka 

istiny  
za rok 2020 

Ročná splátka 

úrokov  
za rok 2020 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2020 

Rok 
splatnosti 

 

ŠFRB Výstavba byt.  

domu  
130 551,68 4 318,28     721,00 68 768,33 r. 2036 

 

Obec uzatvorila v roku 2006 Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej bytovky. Úver je dlhodobý 

s dobou splatnosti do r. 2036, splátky istiny a úrokov sú mesačné. 

 

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií  

 
Obec Hincovce 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 Hincovce neposkytla v roku 2021 dotácie právnickým ani fyzickým osobám -

podnikateľom.   

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 
Obec Hincovce nie je držiteľom živnostenského listu a nevykonáva 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 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 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 - 

KŠÚ MŠ – bežné výdavky 690,00 690,00  

OÚ CO – bežné výdavky 171,84 171,84  

OÚ Výdavky na COVID 620,00 620,00  

DPO SR DZH- bežné výdavky 1 400,00 1 400,00  

OÚ REGOB – bežné výdavky 99,74 99,74  

MF SR SODB – bežné výdavky 2 271,33 1 526,85  

ÚPSVR Výdavky na podporu stravovania 399,50 241,70  

OÚ SÚ – bežné výdavky 342,00 342,00  

  

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

  

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu          
Obec Hincovce neuplatňuje programovú štruktúru v rozpočte obce. 

  

  

 

                      

                                                                                                                      Anna FILIPOVÁ, v.r. 

                                                                                                                          starostka obce 


