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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 ods. 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 14.12.2020 uznesením č.163 

Rozpočet bol zmenený pätnásťkrát: 

- prvá  zmena vykonaná pracovníkom obce dňa 31.01.2021 rozpočtovým opatrením č.1/2021 

- druhá zmena vykonaná pracovníkom obce dňa 26.02.2021 rozpočtovým opatrením č.2/2021 

- tretia zmena schválená dňa 25.03.2021 uznesením č. 183 – RO č.3/2021 

- štvrtá zmena vykonaná pracovníkom obce dňa 30.03.2021 rozpočtovým opatrením č.4/2021 

- piata  zmena schválená starostom obce dňa 31.03.2021 rozpočtovým opatrením č. 5/2021  

- šiesta zmena vykonaná pracovníkom obce dňa 30.04.2021 rozpočtovým opatrením č.6/2021 

- siedma zmena vykonaná pracovníkom obce dňa 31.05.2021 rozpočtovým opatrením č.7/2021 

- ôsma zmena  schválená starostom obce dňa 30.06.2021 rozpočtovým opatrením č. 8/2021 

- deviata zmena  vykonaná pracovníkom obce dňa 30.07.2021 rozpočtovým opatrením č. 9/2021 

- desiata zmena schválená dňa 30.09.2021 uznesením č. 222 – RO č. 10/2021 

- jedenásta zmena schválená starostom obce dňa 30.09.2021 rozpočtovým opatrením č. 11/2021 

- dvanásta zmena schválená starostom obce dňa 29.10.2021 rozpočtovým opatrením č. 12/2021 

- trinásta zmena vykonaná pracovníkom obce dňa 30.11.2021 rozpočtovým opatrením č. 

13/2021  

- štrnásta zmena schválená dňa 09.12.2021 uznesením č. 232 – RO č. 14/2021 

- pätnásta zmena schválená starostom obce dňa 30.12.2021 rozpočtovým opatrením č. 15/2021 

 

Rozpočet obce k 31.12.2021  

 

 

  

Schválený rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

k 31.12.2021 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2021 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 2 023 556,00 2 448 705,00 2 518 047,54 102,83 

z toho :     

Bežné príjmy 1 662 099,00 1 760 383,00 1 760 641,64 100,01 

Kapitálové príjmy 0,00 211 317,00 211 316,64 100,00 

Finančné príjmy 361 457,00 477 005,00 546 089,26 114,48 

Výdavky celkom 2 023 556,00 2 448 705,00 1 953 439,31 79,77 

z toho :     

Bežné výdavky 1 591 653,00 1 722 298,00 1 522 345,95 88,39 

Kapitálové výdavky 352 967,00 647 471,00 328 157,55 50,68 

Finančné výdavky 78 936,00 78 936,00 102 935,81 130,40 

Rozpočtové 

hospodárenie obce 

0,00 0,00 564 608,23  

Vylúčené zábezpeky   - 36 260,74  

Upravené rozpočtové 

hospodárenie obce 

po vylúčení zábezpek 

  528 347,49  



 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021  
 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

2 023 556,00 2 448 705,00 2 518 047,54 102,83 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 448 705,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

2 518 047,54 EUR, čo predstavuje  102,83 % plnenie.  

 

A. Príjmy obce 

 

1. Bežné príjmy: 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

1 617 559,00 1 711 414,00 1 717 831,93 100,38 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 711 414,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

1 717 831,93 EUR, čo predstavuje  100,38 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy: 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

901 386,00 866 159,00 885 791,48 102,27 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 735 753,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 763 978,01 EUR, čo predstavuje plnenie 

na 103,84 %.   

V roku 2021 výška výnosu dane z príjmov bola vyššia oproti roku 2020 o 26 128,40 EUR, čo 

predstavuje nárast o 3,54 % . 

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 60 843,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 56 390,13 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 92,68 %.  Príjmy dane z pozemkov boli v sume 34 127,40 EUR, príjmy dane zo 

stavieb boli v sume 22 080,94 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 181,79 EUR. Za rozpočtový rok 

bolo zinkasovaných 55 755,64 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 634,49 EUR. K 31.12.2021 obec 

eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 15 992,93  EUR. 

 

Daň za psa  1 950,83 EUR 

Daň za užívanie verejného priestranstva  285,00 EUR 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  51 914,44 EUR 

Daň za jadrové zariadenia 11 273,07 EUR 

 

b) nedaňové príjmy:  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

156 074,00 171 022,00 160 409,07 93,79 

 

 

 

 



 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 69 306,00,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 71 371,38 EUR, čo je 

102,98 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 533,00 EUR, 

príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 12 543,95 EUR a príjem z prenajatých bytov 

v sume 58 294,43 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 101 716,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 89 037,69 EUR, čo je 

87,45 % plnenie, z toho 

 ostatné poplatky – administratívne 6 254,89 EUR 

 pokuty a penále – 146,00 EUR 

 poplatky za vodu 42 484,10 EUR 

 nové smetné nádoby 1 941,50 EUR 

 miestny rozhlas 167,40  EUR 

 cintorínske poplatky 807,92  EUR 

 stočné 36 522,38  EUR 

 monografia obce  475,00 EUR 

 poplatky za stravné 238,50 EUR 

 

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

2 700,00 5 358,00 5 692,64 106,25 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 5 358,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 5 472,64 

EUR, čo predstavuje 108,20 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, vratiek, refundácií a výrubu 

drevín. 

 

d) prijaté bežné granty a transfery: 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

557 399,00 668 875,00 665 938,74 99,56 

 

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 668 875,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 

665 938,74 EUR, čo predstavuje 99,56 % plnenie. 

 

Prijaté bežné granty a transfery: 
Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel Poznámka 

MV SR – OÚ Nitra 6 357,00 dotácia pre MŠ na 5-ročné 

deti 

vyčerpané 

Dobrovoľná požiarna 

ochrana SR 

3 000,00 dotácia na činnosť DPO vyčerpané 

ÚPSVR v Nitre   27 460,40 dotácia na stravu zostatok 15 429,60 vrátený 

v roku 2022 

Štatistický úrad SR 4 597,47 sčítanie obyvateľov, 

domov a bytov 2021 

vyčerpané 

MV SR – OÚ Nitra 531 266,00 normatívne 

a nenormatívne finančné 

prostriedky pre ZŠ 

zostatok normatív 15 758,08 

a dopravné 851,90 – čerpanie 

do 31.03.2022 

MV SR Bratislava 4 151,75 prenesený výkon - vyčerpané 



 

matrika 

OÚ Nitra odbor ŽP 202,08 prenesený výkon - ŽP vyčerpané 

MV SR Bratislava 680,46 prenesený výkon - 

REGOB 

vyčerpané 

MV SR Bratislava 24,40 prenesený výkon – 

register adries 

vyčerpané 

Okresný úrad Nitra 128,88 odmena skladníka CO vyčerpané 

MPC Bratislava 16 171,92 asistenti učiteľa vyčerpané 

MPSVaR Bratislava 

v zastúpení MŠVVŠ SR 

4 457,15 asistenti učiteľa EŠIF refundácia výdavkov z r. 

2020 - vyčerpané 

Environmentálny fond 38 061,08 poplatok za uloženie 

odpadov 

nevyčerpané - prevod do 

roku 2022 

 

V roku 2021 obec prijala nasledovné bežné granty a transfery v súvislosti so šírením ochorenia 

COVID - 19: 

 
Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel Poznámka 

MV SR 29 380,15 testovanie vyčerpané 

 

Obec obdržala dotáciu na testovanie z MV SR vo výške 29 380,15 EUR, ktorá bola použitá na mzdy 

pre zdravotníkov, odmeny administratívnych pracovníkov a dobrovoľníkov, cestovné náhrady, OPP, 

nákup germicídnych žiaričov a materiálne zabezpečenie testovania.  

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

2. Kapitálové príjmy:  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

0,00 211 317,00 211 316,64 100,00 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 211 317,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

211 316,64  EUR, čo predstavuje 100% plnenie.  

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív: 

Z rozpočtovaných 290,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 290,00 EUR, čo predstavuje 

100  % plnenie – príjem z predaja pozemku. 

 

Príjem zo združených investičných prostriedkov: 

Z rozpočtovaných 4 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 4 000,00 EUR, čo 

predstavuje 100 % plnenie – príjem od občanov na výstavbu združenej vodovodnej a kanalizačnej 

prípojky. 

 

Prijaté kapitálové granty a transfery: 

 

Z rozpočtovaných 207 027,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 207 026,64  EUR, čo 

predstavuje 100 % plnenie. 

 

Prijaté kapitálové granty a transfery: 
Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel Poznámka 

MPRV SR Bratislava 207 026,64 Rekonštrukcia ČOV 

Rišňovce 

 

 

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na kapitálové výdavky a boli použité v súlade s ich 

účelom. 

 



 

 

3. Príjmové finančné operácie:  
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné plnenie  

finančných príjmov 

% plnenia fin. príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

361 457,00 473 722,00 542 806,47 114,58 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 473 722,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 

v sume 542 806,47  EUR, čo predstavuje 114,58  % plnenie.  

 

V roku 2021 bol prijatý bankový úver v sume 331 456,38  EUR schválený obecným zastupiteľstva dňa 

23.04.2020 uznesením č.124. Časť úveru v sume 68 543,62 EUR bola načerpaná už v roku 2020. 

 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 183 zo dňa 22.03.2021 bolo schválené použitie rezervného 

fondu v sume 30 000,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 21 872,10 EUR.  

V roku 2021 boli prostredníctvom PFO do rozpočtu zapojené : 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 57 727,45  EUR 

- nevyčerpané prostriedky z Environmentálneho fondu v sume 32 451,02  EUR 

- nevyčerpané prostriedky z predchádzajúcich rokov neprevedené do RF 16 812,08  EUR 

- prijaté finančné zábezpeky z dôvodu VO v sume 60 260,74 EUR 

- finančné prostriedky z fondu opráv vo výške 22 226,70 EUR 

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..     

 

B. Príjmy rozpočtových organizácií 

 

Bežné príjmy:  
Rozpočtová organizácia Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

k rozpočtu po zmenách 

ZŠ s MŠ Rišňovce                                   44 440,00 48 869,00 42 777,91 87,54 
Záujmové združenie 100,00 100,00 31,80 0,32 

 

Z rozpočtovaných bežných  príjmov 48 969,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

42 809,71 EUR, čo predstavuje  87,42 % plnenie.  

 

Príjmové finančné operácie:  
Rozpočtová organizácia Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné plnenie  

finančných príjmov 

% plnenia fin. príjmov 

 k rozpočtu po 

zmenách 

ZŠ s MŠ Rišňovce                                   0,00 3 283,00 3 282,79 99,99 

 

V roku 2021 boli v rozpočte rozpočtových organizácií použité: 

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 3 282,79  EUR 

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021  
 

Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

2 023 556,00 2 448 705,00 1 953 439,31 79,77 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2 448 705 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 

1 953 439,31 EUR, čo predstavuje  79,77 % čerpanie.  

 

A. Výdavky obce 

 

1. Bežné výdavky:  

 
 

Funkčná klasifikácia 

Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

01 1 1 Výkonné 

a zákonodarné orgány 
240 024,00 258 084,00 228 162,05 88,41 

01 1 2 Finančné 

a rozpočtové záležitosti 
9 009,00 9 009,00 5 942,56 65,96 

01 3 3 Iné všeobecné 

služby 
3 486,00 4 152,00 4 151,75 99,99 

01 6 0 Všeobecné 

verejné služby 
913,00 5 502,00 5 504,41 100,04 

01 7 0 Transakcie 

verejného dlhu 
9 193,00 9 193,00 8 531,46 92,80 

02 2 0 Civilná ochrana 620,00 629,00 444,48 70,66 
03 2 0 Ochrana pred 

požiarmi 
5 775,00 5 775,00 4 621,48 80,03 

03 6 0 Verejný poriadok 2 500,00 2 500,00 1 365,36 54,61 
04 1 2 Všeobecná 

pracovná oblasť 
18 110,00 18 110,00 16 972,60 93,72 

04 5 1 Cestná doprava 20 000,00 20 000,00 11 451,95 57,26 
05 1 0 Nakladanie s 

odpadmi 
92 369,00 92 369,00 84 487,58 91,47 

05 2 0 Nakladanie 

s odpadovými vodami 
75 658,00 79 458,00 63 213,50 79,56 

05 4 0 Ochrana prírody a 

krajiny 
58 725,00 58 625,00 56 593,81 96,54 

06 1 0 Rozvoj bývania 400,00 13 409,00 4 291,50 32,00 
06 2 0 Rozvoj obcí 3 601,00 6 396,00 2 136,01 33,40 
06 3 0 Zásobovanie 

vodou 
72 824,00 70 824,00 49 940,60 70,51 

06 4 0 Verejné osvetlenie 23 900,00 24 900,00 24 852,18 99,81 
06 6 0 Bývanie 

a občianska vybavenosť 
52 748,00 52 748,00 23 980,72 45,46 

07 4 0 Ochrana 

verejného zdravia 
0,00 29 380,00 25 364,51 86,33 

08 1 0 Rekreačné 

a športové služby 
24 917,00 24 917,00 18 766,36 75,32 

08 2 0 Kultúrne služby 10 250,00 14 250,00 7 826,25 54,92 
08 3 0 Vysielacie služby 2 100,00 2 100,00 997,41 47,50 
08 4 0 Náboženské a iné 

spoločenské služby 
700,00 700,00 0,00 0,00 

10 2 0 Staroba 5 213,00 5 213,00 4 988,39 95,69 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 808 243,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 

654 586,92 EUR, čo predstavuje   80,99 % čerpanie.  



 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania: 

Z rozpočtovaných výdavkov 221 113,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 197 559,34 

EUR, čo je 89,35 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov všetkých stredísk s 

výnimkou právnych subjektov. 

 

b) Poistné a príspevok do poisťovní: 

Z rozpočtovaných výdavkov 79 701,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 73 222,37 

EUR, čo je 91,87 % čerpanie.  

 

c) Tovary a služby: 

Z rozpočtovaných výdavkov 468 462,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 353 195,96 

EUR, čo je 75,39 % 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. 

 

d) Bežné transfery  

Z rozpočtovaných výdavkov 29 774,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 22 077,79 

EUR, čo predstavuje 74,15 % čerpanie. V roku 2021 bola po vzájomnej dohode krátená dotácia TJ 

Družstevník Rišňovce o sumu 4 200,00 EUR. Za túto sumu obec zakúpila traktorovú kosačku, ktorú na 

základe Zmluvy o výpožičke, zo dňa 10.6.2021 odovzdala TJ do bezodplatného užívania. 

 

e) Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     finančnými 

výpomocami: 

Z rozpočtovaných výdavkov 9 193,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 8 531,46 

EUR, čo predstavuje 92,80 % čerpanie.  

 

2. Kapitálové výdavky: 

 
 

Funkčná klasifikácia 

Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

01 1 1 Výkonné 

a zákonodarné orgány  
600,00 601,00 601,00 100,00 

03 2 0 Ochrana pred 

požiarmi  
30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 

05 2 0 Nakladanie 

s odpadovými vodami  
71 000,00 336 777,00 294 332,02 87,40 

05 4 0 Ochrana prírody a 

krajiny  
7 000,00 9 400,00 9 399,00 99,99 

06 3 0 Zásobovanie 

vodou  
0,00 26 326,00 23 825,53 90,50 

06 6 0 Bývanie 

a občianska vybavenosť  
244 367,00 244 367,00 0,00 0,00 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 647 471,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 328 157,55 EUR, čo predstavuje 50,68 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:  

a) Rekonštrukcia budovy hasičskej stanice 

Z rozpočtovaných 30 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 0,00 EUR, čo 

predstavuje 0,00 % čerpanie.  

b) Rekonštrukcia ČOV Rišňovce 



 

Z rozpočtovaných 320 882,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 280 437,59 EUR, 

čo predstavuje 87,40 % čerpanie.  

c) Združená kanalizačná prípojka 

Z rozpočtovaných 15 895,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 13 894,43 EUR, čo 

predstavuje 0,00 % čerpanie.  

d) Nákup kosačiek 

Z rozpočtovaných 9 400,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 9 399,00 EUR, čo 

predstavuje 99,99 % čerpanie.  

e) PPD – studňa HR-2 

Z rozpočtovaných 18 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 17 499,90 EUR, čo 

predstavuje 97,22 % čerpanie.  

 

f) Združená vodovodná prípojka 

Z rozpočtovaných 8 326,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 6 325,63 EUR, čo 

predstavuje 75,97 % čerpanie. 

g) Výstavba materskej školy 

Z rozpočtovaných 232 667,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 0,00 EUR, čo 

predstavuje 0,00 % čerpanie – k 31.12.2021 nebol ukončený proces VO. 

 

3. Výdavkové finančné operácie: 

 
 

Funkčná klasifikácia 

Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné čerpanie 

finanč. výdavkov 

% čerpania fin.výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

01 7 0 78 936,00 78 936,00 78 935,81 100,00 

06 6 0 0,00 0,00 24 000,00 0,00 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 78 936,00 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2021 v sume 102 935,81 EUR, čo predstavuje  130,40 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 78 936,00 EUR na splácanie istiny z prijatých 

úverov zo ŠFRB a UniCredit Bank bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 78 935,81 EUR, čo 

predstavuje 100,00  %.  

 

B.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou 

 

Bežné výdavky:  
Rozpočtová organizácia Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

k rozpočtu po zmenách 

ZŠ s MŠ Rišňovce                                   838 618,00 894 055,00 856 135,88 95,76 
Záujmové združenie 20 000,00 20 000,00 11 623,15 58,12 

 

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 914 055,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 

867 759,03 EUR, čo predstavuje  94,94 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

 

 

 

 

 



 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 1 760 641,64 

z toho : bežné príjmy obce  1 717 831,93 

             bežné príjmy RO 42 809,71 

Bežné výdavky spolu 1 522 345,95 

z toho : bežné výdavky  obce  654 586,92 

             bežné výdavky  RO 867 759,03 

Bežný rozpočet 238 295,69 

Kapitálové  príjmy spolu 211 316,64 

z toho : kapitálové  príjmy obce  211 316,64 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 328 157,55 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  328 157,55 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -116 840,91 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 121 454,78 

Vylúčenie z prebytku - 126 882,50 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 5 427,72 
Príjmové finančné operácie   

- finančné zábezpeky školskej jedálne 

- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie - bytovky ŠFRB 

- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie 

546 089,26 

0,00 

0,00 

60 260,74 

Výdavkové finančné operácie  

- finančné zábezpeky školskej jedálne 

- finančné zábezpeky na nájomné - bytovky ŠFRB 

- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie 

102 935,81 

0,00 

0,00 

24 000,00 

Rozdiel finančných operácií 406 892,71 
PRÍJMY SPOLU   2 457 786,80 

VÝDAVKY SPOLU 1 929 439,31 

Hospodárenie obce  528 347,49 
Vylúčenie z prebytku - 126 882,50 
Upravené hospodárenie obce 401 464,99 

 

Prebytok rozpočtu v sume 121 454,78 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 sa upravuje o nevyčerpané účelovo určené 

prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a na základe 

osobitných predpisov podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách vo výške 

126 882,50 EUR a takto zistený schodok v sume 5 427,72 EUR bol v rozpočtovom roku 2021 

vysporiadaný z finančných operácií v sume. 

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 401 464,99  EUR,  navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu 401 464,99 EUR  

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 zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume 32 039,58 EUR, a to na :  

- dotáciu na stravu z ÚPSVaR v sume  15 429,60 EUR 

- dotácia na prenesený výkon 16 609,98 EUR 

b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v roku 2020 

na Rekonštrukciu hasičskej stanice – zapojené v roku 2021 do PFO vo výške 30 000,00 EUR 

c) nevyčerpané 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 sume 

26 781,84 EUR, 

d) nevyčerpané prostriedky z EF za odpady vo výške 38 061,08 € 

 

Spolu vylúčené finančné prostriedky 126 882,50 
 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 401 

464,99 EUR.  

 

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných 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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021  200 590,46       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

198 995,43      

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č. 183 zo dňa 25.3.2021 

Rekonštrukcia ČOV Rišňovce       

21 872,10       

KZ k 31.12.2021 377 713,79       

 

 

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 vyššieho stupňa. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021 2 207,55   

Prírastky - povinný prídel + ďalší prídel 1,05   %                    1 803,18                                     

                     

Úbytky   - stravovanie (stravné lístky)                     1 355,82   

                    

KZ k 31.12.2021 2 654,91 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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..  

              

Fond prevádzky, údržby a opráv Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021  78 858,20       

Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške  

0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu   

 

8 781,84      

Úbytky   - použitie fondu : 

- čerpanie na údržbu bytov 

 

4 226,70    

KZ k 31.12.2021 83 413,34       

 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021  

 
6.1  A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2021  v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR 

Majetok spolu 7 126 805,11 7 353 925,44 

Neobežný majetok spolu 5 969 161,02 5 824 440,55 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 5 608 153,39 5 463 432,92 

Dlhodobý finančný majetok 361 007,63 361 007,63 

Obežný majetok spolu 1 135 271,07 1 519 704,83 

z toho :   

Zásoby 0,00 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 472 946,06 429 823,10 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  39 770,78 57 295,90 

Finančné účty  622 554,23 1 032 585,83 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  22 373,02 9 780,06 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 7 126 805,11 7 353 925,44 

Vlastné imanie  3 234 332,47 3 260 167,36 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  3 234 332,47 3 260 167,36 

Záväzky 996 024,81 1 298 849,48 

z toho :   

Rezervy  2 640,00 17 974,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 57 727,45 100 100,66 

Dlhodobé záväzky 752 717,98 663 439,04 

Krátkodobé záväzky 74 395,76 117 335,74 

Bankové úvery a výpomoci 108 543,62 400 000,04 

Časové rozlíšenie 2 896 447,83 2 794 908,60 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021 
 

Stav záväzkov k 31.12.2021    

Druh záväzku Záväzky celkom 

k 31.12.2021 v EUR 

 

z toho v lehote splatnosti  

 

z toho po lehote splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 13 914,00 13 914,00  

- zamestnancom 14 474,09 14 474,09  

- poisťovniam  9 607,72 9 607,72  

- daňovému úradu 2 616,88 2 616,88  

- štátnemu rozpočtu 62 039,58 62 039,58  

- bankám 360 000,04 360 000,04  

- štátnym fondom - ŠFRB 671 512,62 671 512,62  

- ŠFRB - úrok 298,46 298,46  

- NFV z  MF SR 40 000,00 40 000,00  

- Environmentálnemu fondu 38 191,08 38 191,08  

- sociálny fond 2 587,84 2 587,84  

- rezerva na audit a odstupné 17 974,00 17 974,00  

- finančná zábezpeka na VO 36 260,74 36 260,74  

- odmena poslancov, exekúcia 310,80 310,80  

- preplatky za energie 391,23 391,23  

- finančné zábezpeky – nájomné byty 28 670,40 28 670,40  

Záväzky spolu k 31.12.2021 1 298 849,48 1 298 849,48  

 

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2021  
 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru/NFV 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2021 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2021 

Zostatok úveru 

(istiny) 

k 31.12.2021 

Rok 
splatnosti 

 

UniCredit Bank Obstaranie DM 400 000,00 39 999,96 1 508,75 360 000,04 2026 

MF SR 

Bratislava 

Uznesenie vlády 

SR č.494/2020 

40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 2027 

 

    

 
   



 

 

V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon  

samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku 

pandémie ochorenia COVID-19 v sume 40 000,00 EUR schválená obecným zastupiteľstva dňa 

24.9.2020 uznesením č. 143 Prvá splátka v roku 2024 a posledná splátka v roku 2027. Dlžník môže 

predčasne splatiť celkovú sumu poskytnutej návratnej finančnej výpomoci alebo jej časť.  

 

 

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 splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z 

investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných 

bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v 

príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky 

poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe 

osobitného predpisu.  

 

a) Výpočet dlhu obce podľa § 17 ods.6 písm. a): 
  Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:  

- skutočné bežné príjmy obce  1 641 619,15 

- skutočné bežné príjmy RO  38 455,63 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020* 1 680 074,78 
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021: 1 071 512,66 

- zostatok istiny z bankových úverov 360 000,04 

- zostatok istiny z pôžičiek  

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 40 000,00 

- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov  

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB  671 512,62 

- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ  

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu  

- zostatok istiny z pôžičky z Audiovizuálneho fondu  

- zostatok istiny z pôžičky z Fondu na podporu umenia  

- zostatok istiny z ........  

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021 1 071 512,66 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB  671 512,62 

- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ  

- z úveru z Environmentálneho fondu  

- z pôžičky z Audiovizuálneho fondu  

- z pôžičky z Fondu na podporu umenia  

- z úverov ................  

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 671 512,62 

Spolu upravená/znížená celková suma dlhu obce k 31.12.2021** 400 000,04 

 

 
Zostatok istiny k 31.12.2021** Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2020* 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

400 000,04 1 680 074,78 23,81 % 

 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  

 



 

b) Výpočet dlhovej služby obce podľa § 17 ods.6 písm. b) : 
Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:  

- skutočné bežné príjmy obce  1 641 619,15 

- skutočné bežné príjmy RO  38 455,63 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020 1 680 074,78 
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:  

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 521 847,00 

- dotácie zo ŠR 61 970,65 

- dotácie z VÚC Nitra 699,00 

- príjmy z náhradnej výsadby drevín  

- účelovo určené peňažné dary Nadácia Pontis 4 453,00 

- dotácie zo zahraničia  

- dotácie z Eurofondov   

- príjmy podľa osobitných predpisov   

- ....  

Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné 

príjmy k 31.12.2020  
588 969,65 

Spolu upravené/znížené bežné príjmy k 31.12.2020* 1 091 105,13 
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821004 (bankový úver krátkodobý - splátka istiny)  

- 821005 (bankový úver dlhodobý - splátka istiny) 39 999,96 

- 821007 (úver zo ŠFRB - splátka istiny) 38 935,85 

- 821009 (dodávateľský úver - splátka istiny)  

-   

- 651002 (bankový úver - splátka úrokov) 1 508,75 

- 651003 (úver zo ŠFRB a ostatné subjekty VS - splátka úrokov) 7 022,71 

- 651004 (dodávateľský úver a ostatní veritelia - splátka úrokov)  

-   

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021** 87 467,27 

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2021** 

Skutočné upravené bežné príjmy 

k 31.12.2020* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

87 467,27 1 091 105,13 8,02% 

 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  

 

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. 1/2019 o dotáciách, právnickým osobám, 

fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne 

prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 
Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie  

- bežné výdavky na ..... 

- kapitálové výdavky na  .... 

 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

TJ Družstevník Rišňovce – bežné výdavky na 

činnosť 

12 800,00 12 800,00 0,00 

 

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2019 

o dotáciách. 

 

 

 



 

9. 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 zriadeným a založeným právnickým osobám 

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: 

 

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 

 
Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

ZŠ s MŠ Rišňovce 282 897,11 282 897,00 0,00 

Záujmové združenie 11 623,15 11 623,15 0,00 

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 

 
 

Rozpočtová organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

ZŠ s MŠ Rišňovce 571 406,91 571 406,91 0,00 

Záujmové združenie 0,00 0,00 0,00 

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t. j. príspevkovým organizáciám: nemá 

 

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:  nemá 

 

b) 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 - 

MV SR – OÚ 

Nitra 

BV - školstvo – predškoláci 6 357,00        6 357,00 0,00 

MV SR BV - testovanie 29 380,15 29 380,15 0,00 

ÚPSVaR Nitra BV – strava, školské potreby 27 460,40 12 030,80 15 429,60 

MV SR – OÚ 

Nitra 

BV – školstvo – normatívne 

a nenormatívne finančné prostriedky 

531 266,00 514 656,02 16 609,98 



 

MV SR BV - matrika 4 151,75 4 151,75 0,00 

MV SR BV – starostlivosť o ŽP 202,08 202,08 0,00 

MV SR BV – register adries 24,40 24,40 0,00 

MV SR BV – register obyvateľov 680,46 680,46 0,00 

OÚ Nitra BV – odmena skladníka CO 128,88 128,88 0,00 

ŠÚ SR BV – SODB 2021 4 597,47 4 597,47 0,00 

DPO SR BV – materiálno-technické 

vybavenie DHZ 

3 000,00 3 000,00 0,00 

MPC Bratislava BV – asistenti učiteľa 16 171,92 16 171,92 0,00 

MPSVaR 

v zast.MŠVVaŠ 

BV – asistenti učiteľa EŠIF 4 457,15 4 457,15 0,00 

MPaRV KV – Rekonštrukcia ČOV Rišňovce 207 026,64 207 026,64 0,00 

MV SR KV – Rekonštrukcia hasičskej 

stanice – prijaté v roku 2020 

30 000,00 0,00 30 000,00 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť 

: ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 

) 

 

 

- 5 - 

Environmentálny 

fond 

Uloženie odpadov – bežný transfer 38 061,08  0,00 38 061,08 

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí:  

 
 

Obec  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
Nitrianske Hrnčiarovce – 

spoločný stavebný úrad 

2 039,00 2 039,00 0,00 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC: nemá 

 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
 

Príloha č.1 Záverečného účtu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13. Uznesenie: 

 
Obecné zastupiteľstvo v Rišňovciach prerokovalo Návrh záverečného účtu obce Rišňovce za rok 2021 

 

a)   s c h v a ľ u j e : 

 

1. celoročné hospodárenie bez výhrad 

2. prídel do rezervného fondu vo výške 401 464,99 € zo zostatku finančných operácií obce za rok 

2021 

 

 b)   b e r i e   n a   v e d o m i e : 

 

1. v zmysle § 16 ods. 8 zákona 583/2004 vysporiadanie schodku rozpočtu za rok 2021 vo výške 

5 427,72 € zo zostatku finančných operácií 

2. Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu obce Rišňovce za rok 2021  

 

  

 

 
V Rišňovciach, dňa 26. mája  2022 


