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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie 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 schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2020 uznesením č.
91/2020/9b.
V priebehu roka bol rozpočet viackrát upravovaný:
- prvá zmena, rozpočtové opatrenie č. 1/2021 zo dňa 15.06.2021, uznesením č.
26/2021/13
- druhá zmena, rozpočtové opatrenie č. 2/2021 zo dňa 30.09.2021, uznesením č.
56/2021/10
- tretia zmena, rozpočtové opatrenie č. 3/2021 zo dňa 30.09.2021, uznesením č.
57/2021/11
- štvrtá zmena, rozpočtové opatrenie č. 4/2021, zo dňa 30.12.2021, starosta obce
Rozpočet obce k 31.12.2021

Schválený
rozpočet

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1 976 981

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

1 137 284

20 000

1 228 432
333 598
414 951

Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekivitou
Rozpočet obce

37 906
1 137 284

37 906
1 976 981

485 613
79 800
72 707
499 164
638 120

568 795
740 510
72 707
594 969
1 382 012

1 117 284

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Rozpočet na rok 2021
1 976 981

Skutočnosť k 31.12.2021
1 979 655,41

% plnenia
100,14

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 976 981 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
1 979 655,41 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,14 % . Výrazné rozdiely medzi
plánovanými príjmami a skutočnosťou neboli.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2021
1 228 432

Skutočnosť k 31.12.2021
1 232 200,77

% plnenia
100,31

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 228 432 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
1 232 200,77 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,31 %.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2021
655 095

Skutočnosť k 31.12.2021
654 103,98

% plnenia
99,84

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Príjem z výnosu dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bol rozpočtovaný vo výške
592 952, skutočnosť 592 952,48 €, plnenie na 100,00 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 34 043 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 33 154,88 EUR,
čo je plnenie na 97,39 %. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 18 173,89 EUR, dane zo
stavieb boli vo výške 14 852,84 € a dane z bytov boli vo výške 128,15 EUR. K 31.12.2021
obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 629,81 EUR, za rok 2021 je to
pohľadávka vo výške 107,23 € a 522,58 € za predchádzajúce obdobia.
Daň za psa - príjmy v roku 2021 vo výške 900,81 €.
Obec eviduje k 31.12.2021 nedoplatky na dani za psov vo výške 354,97 EUR, z toho
nedoplatok za rok 2021 je vo výške 56,00 € a ostatné pohľadávky sú za predchádzajúce
obdobia.
Daň za užívanie verejného priestranstva 115 EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 26 980,81 EUR.
Obec eviduje k 31.12.2021 pohľadávky na poplatkoch za vývoz TKO vo výške 10 563,03 € ,
z toho za rok 2021 je to 2 444,01 € a za predchádzajúce obdobia je to 8 119,02 €.

b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2021
93 709

Skutočnosť k 31.12.2021
97 509,99

% plnenia
103,11

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 65 156 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 68 067,95 EUR,
čo je plnenie na 104,47 %. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov
v sume 2 113,68 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 52 927,77
€. V týchto príjmoch je aj nájom za byty v polyfunkčnom dome vo výške 9 968,64 € a nájom
od nájomníkov v 12 b.j. je vo výške 17 950,26 EUR. Tieto príjmy boli použité na splátku
úrokov a úveru poskytnutého zo ŠFRB.
Významným nedaňovým príjmom bol príjem z prenajatých strojových zariadení na základe
vnútornej smernice č. 2/2016 o poskytovaní a prenájme strojových zariadení a cestných
motorových vozidiel vo vlastníctve Obce Torysa. Z plánovaných príjmov vo výške 12 300 €
bolo v skutočnosti 13 026,50 €.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 28 553 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 29 442,04 EUR.
Významným príjmom bol príjem za služby pre Združenie obcí Hornej Torysy vo výške
7 032,67 € a taktiež poplatky a platby za vykonané služby vo výške 15 351,63 €.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2021
4 177

Skutočnosť k 31.12.2021
5 126,52

% plnenia
122,73

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 4 177 EUR, bol skutočný príjem vo výške
5 126,52 EUR. Medzi týmito príjmami sú príjmy z náhrad poistného plnenia, prostriedky na
odmenu skladníka CO a členské príspevky v rámci združenia okolitých obcí pre separovaný
zber odpadu.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 475 451 EUR bol skutočný príjem vo výške
475 460,28 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.
Okrem dotácii zo štátneho rozpočtu nám bol poskytnutý grant z PSK k projektu Toryský kantár
– Furmanské preteky vo výške 1 500 € a dotácia vo výške 3 000 € od poskytovateľa
Dobrovoľná požiarna ochrana SR na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia
Dobrovoľného hasičského zboru obce.

Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2021
Poskytovateľ dotácie
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Suma v EUR
11 626,70

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
434,09
Okresný úrad Prešov, odbor školstva
614,20
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

167,27
2 270,90

Štatistický úrad SR
Okresný úrad Prešov

4 052,58
28 740,00

Implementačná agentúra
Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR
Okresný úrad Prešov, odbor školstva

41 927,70

7 298,00
Okresný úrad Prešov, odbor školstva
310 034,00
Okresný úrad Prešov, odbor školstva
Okresný úrad Prešov, odbor školstva
Okresný úrad Prešov, odbor školstva

3 600,00
12 192,00
1 000,00

Okresný úrad Prešov, odbor školstva
Okresný úrad Prešov, odbor školstva

1 575,00
4 800,00

Okresný úrad Prešov, odbor školstva

3 600,00

Okresný úrad Prešov, odbor školstva
Okresný úrad Prešov, odbor školstva
Okresný úrad Prešov, odbor školstva

2 134,00
2 848,00
15 630,00

Ministerstvo vnútra SR, sekcia
verejnej správy
Okresný úrad Prešov, odbor
starostlivosti o životné prostredie

547,38

151,51

Účel
Dotácia na stravu pre deti ZŠ s
MŠ
Dotácia na osobitného príjemcu
sociálnych dávok
Dotácia na školské potreby pre
deti v hmotnej núdzi
Dotácia na dobrovoľnícku
činnosť
Dotácia na odmeny terénnych
a sociálnych pracovníkov
Dotácia na výdavky pri sčítaní
obyvateľov
Dotácia – výdavky súvisiace
s pandémiou COVID 19
Dotácia na terénneho sociálneho
pracovníka a terénneho
pracovníka
Dotácia na výchovu
a vzdelávanie pre materské
školy 5 ročné deti
Dotácia na prenesený výkon normatív
Dotácia na žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia
Dotácia na asistenta učiteľa
Dotácia na úhradu nákladov –
projekt Múdre hlavy
Dotácia na ochranné pomôcky
Dotácia – projekt Spolu
múdrejší 2, plán obnovy a
rozvoja
Dotácia – projekt Spolu
múdrejší 1, rozvojový projekt
Dotácia na učebnice
Dotácia na vzdelávacie poukazy
Dotácia – metodickopedagogické centrum
Dotácia na prenesený výkon
štátnej správy na úseku hlásenia
pobytu občanov a registra
obyvateľov
Dotácia na úseku ochrany
ovzdušia, ochrana pred
povodňami, štátna vodná správa,
ochrana prírody,

Ministerstvo životného prostredia
SR
Environmentálny fond

8 527,20
1 484,19

Okresný úrad Prešov, odbor školstva

1 850,00

Dotácia na bežné výdavkytepelné čerpadlá ZŠ a MŠ
Dotácia na náklady súvisiace s
odpadmi
Dotácia na bežné výdavky na –
rozvojový projekt „Zlepšenie
vybavenia ŠJ“

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2021
333 598

Skutočnosť k 31.12.2021
333 601,79

100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 333 598 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume 333 601,79 EUR.
V roku 2021 nám bola poskytnutá dotácia na tepelné čerpadlá pre základnú školu a pre
materskú školu v celkovej sume 287 524,82 EUR, dotácia na výstavbu vodovodu Rovinky
a Záhrady vo výške 7 688,97 EUR. Cez kapitálový rozpočet obce bola poskytnutá dotácia na
odstránenie havarijného stavu kanalizácie v škole vo výške 30 000 € a v rámci rozvojového
projektu „Zlepšenie vybavenia ŠJ“ vo výške 3 150,00 €.
Prehľad o poskytnutých dotáciách:
Poskytovateľ dotácie
Výška dotácie v €
Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR
7 688,97
Ministerstvo
životného
prostredia
287 524,82
Okresný úrad Prešov, odbor
školstva
30 000,00
Okresný úrad Prešov, odbor
školstva
3 150,00

Účel poskytnutej dotácie
Vodovod Rovinky a Záhrady
Tepelné čerpadlá pre základnú
školu a materskú školu
Odstránenie havarijného stavu
kanalizácie v škole
Rozvojový projekt „Zlepšenie
vybavenia školskej jedálne“

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2021
414 951,00

Skutočnosť k 31.12.2021
413 852,85

% plnenia
99,74

Finančné operácie boli v skutočnosti vo výške 413 852,85 €. Tento príjem pozostáva
z prostriedkoch z predchádzajúceho obdobia, ako sú projekty základnej školy v celkovej výške
24 027,22 €, dotácia na rekonštrukciu miestnej komunikácie vo výške 8 000 €, na
rekonštrukciu verejného osvetlenia 12 000 €, na sčítanie domov a bytov vo výške 1 158,42 €
a na základe dohody č. 20/37/54X s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny bola poskytnutá
dotácia vo výške 7 361 € určená na mzdy a odvody zamestnaného pracovníka cez tento projekt.
Prevod peňažných fondov bol vo výške 5 005 €.

Obec v roku 2021 čerpala úver v celkovej výške 356 301,21 € a to na výstavbu
telocvične vo výške 194 462,43 € a na výstavbu miestnej komunikácie IBV Rovinky a Záhrady.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2021
37 906

Skutočnosť k 31.12.2021
123 232,45

% plnenia

Z rozpočtovaných bežných príjmov 37 906 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
123 232,45 €. V týchto bežných skutočných príjmoch rozpočtovej organizácii sú aj príjmy
školskej jedálne vo výške 38 000 €, príjem za stravné školskej jedálne 44 804,14 €, príjmy
z prenajatých budov 858,60 €, refundácia z úradu práce, NFP – projekt Inklúzia v ZŠ, dar od
rodičov, poplatky za MŠ, CVČ, ŠKD a finančné operácie vo výške 3 215,99 € - zapojenie
prostriedkov z minulých rokov.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Názov
Materská škola - nájomné
Materská škola – poplatky
Centrum voľného času +školský klub detí
Školská jedáleň
Refundácia z ÚPSVaR
Príjmy za stravné
Dar pre ZŠ
Dar pre MŠ
Dar pre ŠJ
Projekt Inklúzia v ZŠ z MŠVVaŠ SR
Spolu:

Suma v €
858,60
1 624,00
1 602,00
38 000,00
1 285,19
44 804,14
1 478,00
260,00
22,80
29 356,50
123 232,45

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Rozpočet na rok 2021

Skutočnosť k 31.12.2021

1 382 012

1 367 711,69

%
čerpania
99,97

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 382 012 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021
vo výške 1 367 711,69 EUR.

1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2021
568 795

Skutočnosť k 31.12.2021
555 700,88

% čerpania
97,70

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 568 795 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 555 700,88 €.
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 216 480 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 214 733,73
EUR, čo je čerpanie na 99,19 % . Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu,
terénnych sociálnych pracovníkov, pracovníkov zamestnaných v rámci projektu cez Úrad práce
a osobitný príjemca sociálnych dávok.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 76 6567 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 76 234,80 EUR,
čo je čerpanie na 99,45 % .
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 251 258 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 242 336,77
EUR, čo je čerpanie na 96,45 %. Medzi tovary a služby patria poplatky za energie, materiál,
cestovné náhrady, štandardná údržba budov, verejného osvetlenia a rozhlasu, poistenie
budov, motorových vozidiel a iné.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 13 970 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 12 920,11 €, čo
predstavuje čerpanie na 92,48 %.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 9 869 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 8 914,29 EUR.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2021
740 510

Skutočnosť k 31.12.2021
739 272,85

% čerpania
99,83

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 741 510 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 739 272,85 EUR.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) výstavba miestnej komunikácie IBV Rovinky a Záhrady – 161 838,78 €
b) tepelné čerpadlá základná škola a materská škola - 297 652,70 €
c) výstavba telocvične – 194 462,43 €

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2021
72 707

Skutočnosť k 31.12.2021
72 737,96

% čerpania
100,04

Z rozpočtovaných finančných operácií 72 707 EUR boli skutočné výdavky k 31.12.2021 vo
výške 72 737,96 EUR, čo predstavuje čerpanie na 100,04 €.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Transakcie verejného dlhu
Z rozpočtovaných 72 707 EUR bolo na splácanie istiny z prijatých úverov z Prima banky
skutočne čerpané 47 186,40 € a na splátku úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania 25 551,56
€.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2021
575 498

Skutočnosť k 31.12.2021
684 095,50

% čerpania
118,87

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 575 498 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 684 095,50 EUR, čo predstavuje čerpanie na 118,87 %.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácii s právnou subjektivitou
Názov
Základná škola
Materská škola
Centrum voľného času +školský klub detí
Školská jedáleň

Suma v €
401 142,54
130 342,97
17 4789,59
135 131,40

Spolu:

684 095,50

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Rozpočet na rok 2021
33 350,00

Skutočnosť k 31.12.2021
33 350,00

% čerpania
100,00 %

Rozpočtová organizácia Základná škola s materskou školou Torysa v roku 2021 čerpala
kapitálové výdavky z poskytnutej dotácie na odstránenie havarijného stavu kanalizácie vo
výške 30 000 € a 3 150 € v rámci rozvojového programu „Zlepšenie vybavenia školskej
jedálne“.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR

Bežné príjmy spolu

1 313 257,29
1 232 200,77
81 056,52
1 195 743,42
555 700,88
640 042,54
117 513,87
333 601,79
333 601,79
0,00
772 422,85
739 272,85
33 150,00
- 438 821,06
- 321 307,19
1 615,18
- 322 922,37
413 852,85
72 737,96
341 114,89
2 060 711,93
0,00
2 040 904,23
19 807,70
1 615,18
18 192,52

z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
ZOSTATOK NEPREVEDENÝCH PRÍJMOV
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Rozpočet obce
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Spolu BR+KR
Finančné operácie
Zostatok
neprevedených
príjmov
Spolu BR+KR+FO

Príjmy v € za Výdavky v € za r. 2021
Hospodárenie
r. 2021
obce v roku 2021
1 313 257,29
1 195 743,42
117 513,87
333 601,79
772 422,85
- 438 821,06
1 646 859,08
1 968 166,27
- 321 307,19
413 852,85
72 737,96
341 114,89

2 060 711,93

1 615,18
2 042 519,41

1 615,18
18 192,52

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov rezervného fondu
a sociálneho fondu
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
PS k 1.1.2021
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %
Úbytky - závodné stravovanie,
- vianočná nádielka k výplate
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
1 240,28
5 187,43
4 687,43
500,00
1 616,42

Fond rezerv
Fond rezerv
PS k 1.1.2021
Prevod prostriedkov do rezervného fondu
Čerpanie prostriedkov z fondu rezerv v r. 2021
Zostatok na účte rezervného fondu k 31.12.2021

Suma v EUR
0,00
5 005,44
5 005,00
0,44

Prostriedky z účtu rezervného fondu v roku 2021 boli čerpané na kapitálové výdavky použité
na rekonštrukciu Domu nádeje vo výške 5 005 €. K 31.12.2021 je zostatok na účte rezervného
fondu 0,44 €

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
AKTÍVA
Názov

Bežné účtovné obdobie
KZ k 31.12.2021 v EUR

Majetok spolu

4 825 177,00

Bezprostredne
predchádzajúce obdobie
ZS k 01.01.2021 v EUR
4 834 648,57

Neobežný majetok spolu

3 962 056,24

4 134 687,03

x

x

Dlhodobý hmotný majetok

3 955 417,24

4 128 048,03

Dlhodobý finančný majetok

6 639,00

6 639,00

860 646,39

699 649,60

4 032,42

3 294,55

Zúčtovanie medzi subjektami VS

787 966,27

601 132,37

Krátkodobé pohľadávky

15 833,73

11 111,54

Finančné účty

52 813,97

84 111,14

Časové rozlíšenie

2 474,37

311,94

Bežné účtovné obdobie
KZ k 31.12.2021 v EUR

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu

4 825 177,00

Bezprostredne
predchádzajúce obdobie
ZS k 01.01.2021 v EUR
4 834 648,57

Vlastné imanie

1 089 017,23

1 069 302,98

Výsledok hospodárenia

1 089 017,23

1 069 302,98

Záväzky

1 407 135,23

1 535 096,26

Rezervy

1 560,00

1 560,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

3 058,37

53 990,11

Dlhodobé záväzky

739 689,03

796 414,45

Krátkodobé záväzky

63 169,36

424 138,04

Bankové úvery a výpomoci

599 658,47

258 993,66

2 329 024,54

2 230 249,33

z toho :

z toho :

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 a daňovému úradu
- voči Štátnemu fondu rozvoja bývania

568 108,47
8 495,06
17 613,89
12 821,40
723 982,39

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

8. 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 č. 4/2005 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Združenie amaterského športu Torysa
- bežné výdavky, poplatky pre Slovenský
futbalový zväz

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

5 350,00

5 350,00

0

-4-

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.4/2005
o dotáciách.

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
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 usporiadané svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytla finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadané 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, vlastné prostriedky RO
Suma poskytnutých
Suma skutočne
Rozpočtová organizácia
Rozdiel - vrátenie
Základná škola s mater.
školou
–
originál.
kompet.
Vlastné príjmy školy

finančných
prostriedkov

použitých finančných
prostriedkov

168 234,00

168 234,00

x

123 232,45

123 232,45

x

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy ( zo ŠR)
Suma poskytnutých
Suma skutočne
Rozpočtová organizácia

Rozdiel vrátenie

finančných
prostriedkov

použitých finančných
prostriedkov

310 034,00

310 034,00

x

2 134,00

2 134,00

x

7 298,00

7 298,00

x

3 600,00

3 600,00

x

Základná škola s materskou
školou
–
dotácia
na
vzdelávacie poukazy

2 848,00

2 848,00

x

Základná škola s materskou
školou – dotácia na asistenta
učiteľa

12 192,00

12 192,00

x

Základná škola s materskou
školou – dotácia projekt
„Múdre hlavy“

1 000,00

1 000,00

x

1 575,00

1 575,00

x

4 800,00

4 800,00

x

3 600,00

3 600,00

x

15 630,00

15 630,00

x

296 052,02

296 052,02

x

5 000,00

5 000,00

x

Základná škola s mater.
školou – prenesený výkon
Základná škola s mater.
školou – dotácia na učebnice
Základná škola s materskou
školou – dotácia na 5 ročné deti
Základná škola s materskou
školou – dotácia na sociálne
znevýhodnené prostredie

Základná škola s materskou
školou – dotácia na ochranné
pomôcky
Základná škola s materskou
školou – dotácia projekt
„Spolu múdrejší 2, plán
obnovy a rozvoja“
Základná škola s materskou
školou – dotácia projekt
„Spolu múdrejší 1, rozvojový
projekt“
Základná škola s materskou
školou – dotácia „Metodickopedagogické centrum“
Základná škola s materskou
školou – dotácia na tepelné
čerpadlá ZŠ a MŠ
Základná škola s materskou
školou – dotácia – rozvojový
program „Zlepšenie vybavenia
ŠJ“

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

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

-1-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Okresný úrad , odbor školstva

Bežné výdavky

369 561

369 561

Úrad práce

Bežné výdavky

7 361

7 361

Implementačná agentúra MPSVaR

Bežné výdavky

41 927,70

41 927,70

Okresný úrad,
odbor životného prostredia
Okresný úrad,
odbor všeobecnej vnútornej
správy
Ministerstvo vnútra SR

Bežné výdavky

151,51

151,51

28 740,00

28 740,00

547,38

547,38

8 527,20

8 527,20

287 524,82

287 524,82

33 150

33 150

Ministerstvo životného prostredia
SR
Ministerstvo životného prostredia
SR
Okresný úrad Prešov, odbor
školstva

Bežné výdavky –
COVID19
Bežné výdavky register obyvateľstva,
register adries
Bežné výdavky –
tepelné čerpadlá
Kapitálové výdavky –
tepelné čerpadlá
Kapitálové výdavky –
kanalizácia, ŠJ

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)

-5-

Dotácia poskytnutá Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, v rámci Dohody č. 20/37/54X/96
nám bola poskytnutá v decembri 2020, ale prostriedky boli čerpané v roku 2021, kde sme mali
zamestnaného jedného pracovníka na tento projekt a to od 1.1.2021 do 30.9.2021.

c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

-1-

Environmentálny
fond

-2-

Bežné výdavky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov v €

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov v €

-3-

-4-

1 484,19

1 484,19

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )

-5-

x

Vypracovala: Terézia Sabolová
V Toryse dňa 23.03.2022

Predkladá: Ing. Jozef Stedina
starosta obce

