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Záverečný účet obce

a rozpočtové hospodárenie za rok 2021



     Základným nástrojom  finančného hospodárenia obce Ložín bol rozpočet 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 prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený 

ako schodkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. 

     Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.

 Rozpočet  obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 19. decembra 2020  uznesením 

číslo 64/2020 (v EUR ) na kapitoly ( kategórie ).

Rozpočet obce bol zmenený  niekoľkokrát .

     - druhá zmena schválená dňa 31.03.2021 rozpočtovým opatrením č. 2/2021

     - tretia zmena schválená dňa 31.03.2021 rozpočtovým opatrením č. 3/2021

     - štvrtá zmena  schválená dňa 20.03.2021 uznesením č. 7, 8,09/2021

     - piata zmena schválená dňa 30.04.2021 rozpočtovým opatrením č. 5/2021

     - šiesta zmena schválená dňa 30.06.2021 rozpočtovým opatrením č. 6/2021

     - ôsma zmena  schválená dňa 30.09.2021 uznesením č. 17/2021

     - deviata zmena  schválená dňa 01.12.2021 uznesením č. 30/2021

     - desiata zmena  schválená dňa 04.12.2021 rozpočtovým opatrením č. 10/2021

     - jedenásta zmena  schválená dňa 28.12.2021 rozpočtovým opatrením č. 11/2021

     - dvanásta zmena  schválená dňa 28.12.2021 rozpočtovým opatrením č. 12/2021

     - trinásta zmena  schválená dňa 28.12.2021 rozpočtovým opatrením č. 13/2021

Rozpočet obce k 31.12.2021 v EUR

Schválený rozpočet

Schválený 

rozpočet       po 

poslednej zmene

Príjmy celkom 1 417 103,44 1 112 921,13

z toho :   - Bežné príjmy 292 626,00 306 326,00

                - Kapitálové príjmy 926 946,70 597 204,70

                - Finančné príjmy 197 530,74 209 390,43

Výdavky celkom 1 416 195,44 1 102 594,11

z toho :     - Bežné výdavky 297 557,10 301 824,30

                 - Kapitálové výdavky 977 801,00 659 932,47

                 - Finančné výdavky 140 837,34 140 837,34

ROZPOČET    OBCE - schodok, prebytok 908,00 10 327,02

1.  ROZPOČET  OBCE  NA  ROK  2021

     - siedma zmena schválená dňa 30.06.2021 rozpočtovým opatrením č. 7/2021

     - prvá  zmena  schválená dňa 19.02.2021 rozpočtovým opatrením č. 1/2021



Schválený rozpočet na rok 2021          

po poslednej zmene % plnenia

1 112 921,13 90,79

1. BEŽNÉ  PRÍJMY :

Schválený rozpočet na rok 2021          

po poslednej zmene
% plnenia

306 326,00 109,21

Príjmy bežného rozpočtu tzv.vlastné predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy. Ostatné príjmy

a) Daňové príjmy

Položka       Rozpočtová klasifikácia Rozpočet  :

Skutočnosť                 

k  31.12.  :     %        Poznámky :

100    DAŇOVÉ   PRÍJMY : 280 870,00 285 895,42 101,79

110 Daň z príjmov  a kap.majetku 239 200,00 239 253,49 100,02

111003
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej 

samospráve 239 200,00 239 253,49 100,02 podielové dane 

120 Daň  z  majetku  : 32 300,00 37 704,97 116,73

121001 Daň z pozemkov : 27 000,00 32 345,68 119,80

daň z pozemkov 

fyzických a právnických 

osôb

121002 Daň zo stavieb : 5 300,00 5 359,29 101,12

daň zo stavieb fyzických 

a právnických osôb

130 Dane za tovary a služby : 9 370,00 8 936,96 95,38

133001 Daň za psa : 600,00 796,32 132,72 daň za psa

133012 Daň za užívanie verejného priestranstva 120,00 150,00 125,00

133013

Za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 8 400,00 7 733,85 92,07 poplatok za vývoz TDO

134001 Daň za dobývací priestor 250,00 256,79 102,72

2. ROZBOR  PLNENIA  PRÍJMOV  za  ROK  2021

Skutočnosť k 31.12.2021

1 010 453,86

     Z  rozpočtovaných  celkových  príjmov  1 471 795,68 EUR  bol  skutočný  príjem  k  31.12.2021 

v sume 493 837,03 EUR, čo predstavuje 33,55 % plnenie.

Skutočnosť k 31.12.2021

334 529,38

     Z  rozpočtovaných  bežných  príjmov  306 326,- EUR  bol  skutočný  príjem  k 31.12.2021  v  sume 334 

529,38 EUR, čo predstavuje  109,21 % plnenie. 

boli tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy, príspevkom z ÚPSVaR na aktívne 

opatrenia trhu práce , refundáciou nákladov na národný projekt zameraný na ochorenie COVID-19 v 

marginalizovaných rómskych komunitách a dotáciou od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na činnosť 

Dobrovoľného hasičského zboru Ložín..



b) Nedaňové príjmy

Položka       Rozpočtová klasifikácia Rozpočet  :

Skutočnosť            

k  31.12.  :     %        Poznámky :

200 NEDAŇOVÉ   PRÍJMY : 7 490,00 4 705,61 62,83

210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 500,00 10,00 2,00

prenájom st.školy, KD 

strojov a náradia, 

dividendy 

220 Administratívne a iné poplatky a platby 6 990,00 4 695,61 67,18

240

Úroky z tuzem. úverov, pôžičiek a 

bankových účtov 0,00 0,00 úroky na účtoch

V roku 2021 neboli od občanov obce vybraté žiadne pokuty.

c) Iné nedaňové príjmy

Položka       Rozpočtová klasifikácia Rozpočet  :

Skutočnosť            

k  31.12.  :     %        Poznámky :

290 INÉ NEDAŇOVÉ   PRÍJMY : 0,00 1 164,32

290 Iné nedaňové príjmy 0,00 1 164,32
z prijatých dobropisov, 

vratiek RZZP 

Výška výnosu z dane FO poukazovanej miestnej samospráve, podielové dane, bola v roku 2021 výrazne 

ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID-19. Podielové dane boli nižšie, čo bolo zohľadnené aj pri úprave 

rozpočtu.

Administratívne a iné poplatky a platby  predstavujú príjem zo správnych poplatkov, príjem od Horizont 

Energy za prieskumné územie, za smetné nádoby  predané občanom obce,  školné v MŠ,  za Dom smútku a 

chladiace zariadenie, stravné lístky zamestnancov , cintorínsky poplatok a iné. Poplatky a stravné v Materskej 

škole zaznamenalo výrazný pokles z dôvodu zatvorenia Materskej školy počas realizácie rekonštrukcie 

budovy.

Nedaňové  príjmy sú  tvorené  príjmami z prenájmu  budov, z  vlastníctva  majetku,  administratívnych 

poplatkov, služieb poskytovaných občanom a vybratých pokút od občanov obce. 

     Daňové príjmy tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu. Najväčší podiel na  daňových 

príjmov má výnos dane poukazovanej územnej samospráve od štátu ,  tzv.podielová daň zo štátneho rozpočtu. 

Výnos  dane z pozemkov, stavieb a psa je  stanovený zákonom č.564/2004 Z.z.  o rozpočtovom určení výnosu 

dane z príjmov územnej samosprávy v znení zákona č.171/2005 Z.z.

Iné nedaňové príjmy boli z prijatých dobropisov týkajúcich sa roku 2020  a  príjmov z  vratiek RZZP 

za rok 2020.



d) Prijaté granty a transfery

Položka      Rozpočtová klasifikácia Rozpočet :

Skutočnosť            

k 31.12. :     %        Poznámky :

300 DOTÁCIE, GRANTY : 17 966,00 42 764,03 238,03

310 Tuzemské bežné granty a tranfery 17 966,00 42 764,03 238,03

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR

312001 Okresný úrad Košice odb. školstva 2 904,00

312001

Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad 

Košice odb. starostlivosti o životné 

prostredie 80,45

312001

Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej 

správy 301,73

312001 Dobrovoľná požiarna ochrana SR 2 990,00

312001 ÚPSVaR Michalovce 1 477,60

312001 ÚPSVaR Michalovce 228,95

312001

ÚPSVaR Michalovce / Európsky sociálny 

fond / štátny rozpočet 4 585,42

312001 ÚPSVaR Michalovce / štátny rozpočet 1 420,36

312001 Štatistický úrad SR 3 286,98

312001 Ministerstvo vnútra SR 17,90

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR

312001

Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom Okr. 

úradu Michalovce 10 855,00

312001

Ministerstvo vnútra SR /  Úrad vlády SR - 

Úrad splnomocnenca vlády pre rómske 

komunity 14 615,64

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

Dotácia na stravu a na školské potreby pre deti MŠ v 

hmotnej núdzi

tranfer - PND za deti - záškolákov vyplácané cez obec 

(potraviny, hyg.potreby)

na financovanie aktivít súvisiacich s výchovou a 

vzdelávaním detí, ktoré majú jeden rok pred plnením 

povinnej školskej dochádzky

dotácia na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej 

správy - na register obyvateľov a register adries

dotácia z prostriedkov DPO SR na zabezpečenie potrieb a 

akcieschopnosti DHZ Ložín

Účel

dotácia na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej 

správy starostlivosti o životné prostredie

na refundáciu nákladov na UoZ vykonávajúcich aktivačnú 

činnosť podľa  § 52 zákona o zamestnanosti

dotácia na úhradu nákladov na národný projekt "Podpora 

činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií 

súvisiach s ochorením Covid-19 v obciach s prítomnosťou 

marginalizovaných rómskych komunít"

príspevok na vojnový hrob

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 17 966 EUR bol skutočný príjem vo výške 42 764,03 EUR, čo predstavuje  238,03 % plnenie.

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

COVID - 19:

Účel

na refundáciu nákladov na UoZ zamestnaných podľa § 54 

zákona o zamestnanosti

finančný príspevok - refundácia nákladov na COVID-19

dotácia na Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, časť 

Sčítanie obyvateľov



2. KAPITÁLOVÉ   PRÍJMY :

Schválený rozpočet na rok 2021          

po poslednej zmene
% plnenia

597 204,70 70,58

Položka :      Rozpočtová klasifikácia Rozpočet  :

Skutočnosť            

k  31.12..: % Poznámky:

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 597 204,70 421 534,45 70,58

3. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Schválený rozpočet na rok 2021          

po poslednej zmene
% plnenia

209 390,43 254 390,03 121,49

 - na dofinancovanie projektu "Prestavba oddychovej zóny v obecnom parku" v sume 14 348,51 

EUR. Tento projekt bude podľa zmluvy s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou financovaný  

nenávratným finančným príspevkom refundáciou v sume 134 800,- EUR, spolufinancovaný 

fondom Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka cez Program rozvoja vidieka SR 2014-

2021

 - na dofinancovanie projektu "Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v obci Ložín" - 

rekonštrukciu materskej školy a kultúrneho domu s obecným úradom v sume 132 789,56 EUR

 - na financovanie prípravy projetkovej dokumentácie výstavby kanalizácie v obci k územnému 

konaniu  v sume 4 925,- EUR

 -  nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2020 v sume 1 417,20  EUR - dotácia na výchovu k stravovacím 

návykom, na školské pomôcky  detí v hmotnej núdzi a dopravné pre predškolákov dochádzajúcich do našej 

materskej školy z obce Laškovce

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 209 390,43 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

254 390,03 EUR, čo predstavuje  121,49 % plnenie. 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 597 204,70 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021  v sume 421 

534,45 EUR, čo predstavuje 70,58  % plnenie.

Skutočnosť k 31.12.2021

V rámci  schváleného  rozpočtu  obce na rok 2021 z rezervného fondu  boli použité  finančné prostriedky:

V roku 2021 boli použité:

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

Projekt bol realizovaný cez operačný program Kvalita životného prostredia a spolufinancovaný Európskym 

fondom regionálneho rozvoja.

Je to kapitálový transfer z Ministerstva životného prostredia SR v zastúpení Slovenskej inovačnej a 

energetickej agentúry (SIEA) na realizáciu projektu "Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v obci 

Ložin" - rekonštrukciu budovy materskej školy a budovy kultúrnoho domu a obecného úradu.

421 534,45

Skutočnosť k 31.12.2021



Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Uznesením obecného zastupiteľstva č.18/2020 z 10.05.2020 bolo poslancami schválené financovanie 

projektu "Prestavba oddychovej zóny v obecnom parku" Municipálnym úverom vo výške 134 837,34 EUR. V 

roku 2020 sa tento úver čerpal iba čiastočne a to vo výške 79 956,70 EUR.  V roku 2021 sa úver čerpal vo 

výške 54 401,53 EUR. Tento projekt bude podľa zmluvy s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou 

financovaný  nenávratným finančným príspevkom refundáciou v sume 134 800,- EUR, spolufinancovaný 

fondom Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka cez Program rozvoja vidieka SR 2014-2021. 

Vzhľadom na to, že je to len predfinancovaniu už schváleného projektu tento úver nevstupuje do celkového 

zadĺženia obce.

V roku 2021 bol prijatý bankový úver v sume 50 000,- EUR schválený obecným zastupiteľstvom dňa 

19.12.2020 uznesením č.64/2020. Z úveru sa v roku 2021 čerpalo 41 906,71 EUR.

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

 - zapojenie finančných prostriedkov na účte školskej jedálne v sume 251,28 EUR do rozpočtu

 - nevyčerpané prostriedky ŠR z roku 2020 na realizáciu sčítania obyvateľov, domov a bytov v spolupráci so 

Štatistickým úradom SR  v sume 1 865,10 EUR

 - zapojenie finančných prostriedkov materskej školy od rodičov detí v sume 118,83 EUR do rozpočtu

 - zapojenie finančných prostriedkov sociálneho fondu v sume 2 366,31 eur do rozpočtu



Schválený rozpočet na rok 2021  

po poslednej zmene % plnenia

1 102 594,11 88,69

1. BEŽNÉ  VÝDAVKY :

Schválený rozpočet na rok 2021  

po poslednej zmene
% plnenia

301 824,30 101,94

Položka Rozpočtová klasifikácia Rozpočet :

Skutočnosť k 

31.12.:       % Poznámky

0111 Výdavky na činnosť OcÚ 171 508,00 164 024,32 95,64

610

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 

osobné vyrovnania 92 295,00 92 274,09 99,98

620 Poistné a príspevky do poisťovní 33 453,00 33 106,71 98,96

630 Tovary a služby 40 640,00 36 950,78 90,92

640 Bežné transfery, nemoc. dávky 1 800,00 1 479,12 82,17

650 Splácanie úrokov z bank. úveru 3 320,00 213,62 6,43

0112 Finančné a rozpočtové záležitosti 2 920,00 3 017,80 103,35

610

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 

osobné vyrovnania 1 716,00 1 746,00 101,75

620 Poistné a príspevky do poisťovní 604,00 610,09 101,01

630 Tovary a služby 600,00 661,71 110,29 popl.banka

0132

Rámcove plánovacie a štatistické 

služby 5 151,10 5 152,43 100,03

610

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 

osobné vyrovnania 1 500,00 1 500,00 100,00

620 Poistné a príspevky do poisťovní 525,00 524,25 99,86

630 Tovary a služby 3 126,10 3 128,18 100,07

0160 Všeob.verejné služby 0,00 301,74

610

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 

osobné vyrovnania 0,00 197,84

620 Poistné a príspevky do poisťovní 0,00 70,12

630 Tovary a služby 0,00 33,78

0160 Civilná obrana 0,00 400,00

630 Tovary a služby 0,00 400,00

0320 Ochrana pred požiarmi 6 000,00 5 960,14 99,34

630 Tovary a služby 4 500,00 5 210,14 115,78

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 301 824,30 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume                    

307 676,23 EUR, čo predstavuje  101,94 % čerpanie. 

3. ROZBOR  ČERPANIA  VÝDAVKOV  ZA  ROK   2021

Skutočnosť k 31.12.2021

977 937,62

Skutočnosť k 31.12.2021

307 676,23

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 102 594,11 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021

v sume 977 937,62 EUR, čo predstavuje  88,69 % čerpanie.



640 Bežné tranfery 1 500,00 750,00 50,00

0360 Verej.poriadok a bezpečnosť 350,00 124,49 35,57

630 Tovary a služby 350,00 124,49 35,57

0451 Cestná doprava 0,00 0,00

630 Tovary a služby 0,00 0,00

05. Ochrana životného prostredia 14 250,00 14 432,41 101,28

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 10 200,00 8 454,64 82,89

05.6.0. Ochrana ŽP, kosenie, kompostovisko 4 050,00 5 977,77 147,60

06. Bývanie a občian.vybavenosť 11 450,00 10 532,78 91,99

06.2.0. Rozvoj obce, verejné priestranstvá 3 550,00 2 848,14 80,23

06.4.0. Verejné osvetlenie 7 200,00 6 948,30 96,50

06.6.0. Zimná údržba ciest 700,00 736,34 105,19

0740 Verejné zdravotné služby 6 210,00 25 639,28 412,87

610

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 

osobné vyrovnania 3 260,00 7 723,10 236,90

620 Poistné a príspevky do poisťovní 1 140,00 2 717,18 238,35

630 Tovary a služby 1 810,00 15 199,00 839,72

08. Kultúra a šport 12 720,00 8 724,02 68,59

08.1.0. Rekreačné a športové služby 7 850,00 6 521,48 83,08

08.2.0. Kultúrne služby 3 850,00 1 606,09 41,72

08.4.0. Náboženské a iné spoloč.služby 1 020,00 596,45 58,48

09111 Predprimárne vzdelávanie 41 931,00 40 916,41 97,58

610

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 

osobné vyrovnania 26 000,00 25 169,28 96,80

620 Poistné a príspevky do poisťovní 9 481,00 9 449,39 99,67

630 Tovary a služby 6 450,00 6 297,74 97,64

640 Bežné transfery, nemoc. dávky 0,00 1 722,52

0950

Vzdelávanie nedefinované podľa 

úrovne 250,00 0,00 0,00

641009 CVČ príspevok 250,00 0,00 0,00

09601

Vedľajšie služby predprimárneho 

vzdelávania 23 907,00 21 220,60 88,76

610

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 

osobné vyrovnania 14 000,00 13 902,24 99,30

620 Poistné a príspevky do poisťovní 5 347,00 5 320,30 99,50

630 Tovary a služby 4 560,00 1 998,06 43,82

640 Bežné transfery, nemoc. dávky 0,00

980 Vzdelávanie inde neklasifik. 1 580,00 5 828,55 368,90

630 3kolenia, semináre, porady 1 580,00 1 462,00 92,53

10. Sociálne zabezpečenie 2 717,20 3 245,30 119,44

10.2.0. Staroba 1 130,00 1 121,25

10.4.0. Rodina a deti, PND 100,00 228,95 228,95

10.7.0. Hmotná núdza - stravovanie 2 617,20 1 895,10 72,41

2. KAPITÁLOVÉ  VÝDAVKY  :

Schválený rozpočet na rok 2021  

po poslednej zmene % plnenia

659 932,47 101,57

Skutočnosť k 31.12.2021

670 261,39



OddP Rozpočtová klasifikácia Rozpočet  : Skutočnosť  :       % Poznámky

0111

Realizácia rekonštrukcie MŠ a 

KD+ObU, spolufinancované MŽP v 

zastúpeni SIEA a Európskym fondom 

regionálneho rozvoja 585686,83 596 557,10 101,86

Dotácia + 

spoluúčasť z 

Rezervného 

fondu + bank. 

úver

0520

Prípraná a projektová dokumentácia na 

územnékonanie  k výstavbe kanalizácie 5 325,00 4 925,00 92,49

Dotácia + 

spoluúčasť z 

Rezervného 

fondu

0620

Realizácia stavby " Prestavba 

oddychovej zóny v obecnom parku" a 

terénnych úprav v obecnom parku 67 920,64 68 195,86 100,41

Finančný 

príspevok PPA 

+ spoluúčasť z 

Rezervného 

fondu

3. FINANČNÉ OPERÁCIE

Schválený rozpočet na rok 2021  

po poslednej zmene
% plnenia

140 837,34 0,00 0,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 659 932,47 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 670 

261,39 EUR, čo predstavuje 101,57 % čerpanie. 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: 

Skutočnosť k 31.12.2021

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 140837,34 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume       

0 EUR, čo predstavuje 0 % čerpanie. 



4. PREBYTOK / SCHODOK ROZPOČTOVÉHO  HOSPODÁRENIA  

ZA  ROK  2021

Skutočnosť k 31.12.2021

v EUR

Bežné príjmy spolu 334 529,38

z toho : bežné príjmy obce 334 529,38

Bežné výdavky spolu 307 676,23

z toho : bežné výdavky obce 307 676,23

Bežný rozpočet 26 853,15

Kapitálové príjmy spolu 421 534,45

 z toho : kapitálové príjmy obce 421 534,45

Kapitálové výdavky spolu 670 261,39

z toho : kapitálové výdavky obce 670 261,39

Kapitálový rozpočet -248 726,94

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -221 873,79

Vylúčenie z prebytku / Úprava schodku 5 794,41

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -227 668,20

Príjmy z finančných operácií 254 390,03

Výdavky z finančných operácií 0,00

Rozdiel finančných operácií 254 390,03

PRÍJMY  SPOLU 1 010 453,86

VÝDAVKY  SPOLU 977 937,62

Hospodárenie obce 32 516,24

Vylúčenie z prebytku 5 794,41

Upravené hospodárenie obce 26 721,83

Hospodárenie obce

Schodok  rozpočtu  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 z.n.p.  je  v 

sume 221 873,79 EUR. 

Schodok rozpočtu 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 - zvyšuje o nevyčerpané, účelovo určené prostriedky prijaté v 

rozpočtovom roku 2021 zo štátneho rozpočtu a na základe osobitných predpisov podľa § 16 ods.6 

zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, vo výške  5 794,41 Eur :

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 243,14 EUR,
b)                                                                                                                                                                                                      

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

(len v prípade, ak obec nemá zriadený samostatný bankový účet v banke) v sume  2 932,78  EUR,
c)                                                                                                                                                     

nevyčerpané  prostriedky  zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky - stravné pre predškolákov a deti v 

hmotnej núdzi  z ÚPSVaR Michalovce,   v sume  915,30 EUR,



   - z rezervného fondu                                152 063,07 EUR 

   - z návratných zdrojov financovania           96 308,24   EUR

   - z finančných operácií                                6 018,72 EUR

   - tvorbu rezervného fondu                            26 721,83 EUR 

f)                                                                                                                                                            

nevyčerpané finančné prostriedky - školné za deti v Materskej škole v sume 82,68 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo 

výške   26 721,83 EUR. 

d)                                                                                                                                                        

nevyčerpané prostriedky z príspevkov podľa zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 1 480,45 EUR,

e)                                                                                                                                                     

nevyčerpané  prostriedky  zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky - súvisiace s NP COVID MRK  z 

Úradu vlády SR, Splnomocnenca pre rómske komunity,   v sume  140,06 EUR,

Schodok rozpočtu v sume 227 668,20  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 z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2020 vysporiadaný : 

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 26 721,83  EUR, navrhujeme použiť na : 

   - vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume  227 668,20 EUR

Zostatok  finančných operácií v sume  254 390,03  EUR, bol  použitý na:



5. TVORBA  A  POUŽITIE  PROSTRIEDKOV  PEŇAŽNÝCH  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 117 774,21

Prírastky  - SPOLU  : 50 478,38

 z toho :             

  - z prebytku rozpočtu za uplynulý  rozpočtový rok 50 478,38

  - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z 

podnikateľskej činnosti po zdanení

  - z finančných operácií

Úbytky - použitie rezervného fondu  SPOLU : 152 063,07

    -   dofinancovanie projektu " Prestavba oddychovej 

zóny v obecnom parku" + spoluúčasť k dotácii PPA 14 348,51

   - rekonštrukcia KD + materskej školy  

dofinancovanie projektu !Zníženie energetickej 

náročnosti verejných budov v obci Ložín" 132 789,56

     - vypracovanie projektovej dokumentácie k 

územnému konaniu na výstavbu kanalizácie 4 925,00

    - krytie schodku rozpočtu

    - ostatné úbytky

KZ k 31.12.2021 16 189,52

PEŇAŽNÝ  FOND

Obec nevytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. v z.n.p..

O použití peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

        (REZERVNÉHO  FONDU  A  SOCIÁLNEHO  FONDU)



SOCIÁLNY  FOND

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa .

Sociálny fond Suma v Eur

ZS k 1.1.2021 2 366,31

Prírastky - spolu : 1 393,66

z toho :   - povinný prídel - 1,05 % 1 393,66

              - ostatné prírastky

Úbytky - spolu : 827,19

z toho : - závodné stravovanie 827,19

           - ostatné úbytky 0,00

KZ k 31.12.2021 2 932,78

V Obci Ložín je sociálny fond používaný na čiastočnú úhradu stravného pre zamestnancov ObÚa MŠ. 

Je tvorený z hrubých miezd zamestnancov ako povinný prídel vo výške 1,05% z hrubých miezd.



6. BILANCIA  AKTÍV  A  PASÍV  K  31.12.2021

                (OÚ a MŠ - SPOLU)

A K T Í V A

Názov

riadok 

súvahy

ZS k 1.1.2021  v 

Eur

KZ k 31.12.2021  v 

Eur

Majetok spolu 001 824 360,61 1 338 437,14

Neobežný majetok spolu 002 599 287,69 1 233 341,60

z toho :  -  Dlhodobý nehmotný majetok 003

               - Dlhoodbý hmotný majetok 011 599 287,69 1 233 341,60

               - Dlhodobý finančný majetok 024

Obežný majetok spolu 033 224 584,29 103 987,48

z toho:   - Zásoby 034 299,16 89,27

               - Zúčtovanie medzi subjektami VS        040

               - Dlhodobé pohľadávky 048

               - Krátkodobé pohľadávky - v šk.jedálni, na dani z 

nehnuteľnosti a iné pohľ.  (predpis voči MŽP) 060 10 831,15 13 946,19

               - Finančné účty 085 213 453,98 89 952,02

               - Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé 098

               - Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé 104

Časové rozlíšenie 110 488,63 1 108,06

P A S Í V A

Názov

riadok 

súvahy

ZS k 1.1.12021  

v Eur

KZ k 31.12.2021  

v Eur

Vlastné imanie a záväzky spolu 115 824 360,61 1 338 437,14

Vlastné imanie 116 394 452,81 407 556,11

        z toho : -  oceňovacie rozdiely 117

                     - fondy 120

                     - výsledok hospodárenia 123 394 452,81 407 556,11

Záväzky 126 145 622,03 247 041,94

        z toho :  - rezervy 127

                     - zúčtovanie medzi subjektami VS 132 33 282,30 32 535,81

                     - dlhodobé záväzky 140 2 366,31 2 932,78

                     - krátkodobé záväzky 151 17 424,72 22 716,41

                     - bankové úvery a výpomoci 173 92 548,70 188 856,94

Časové rozlíšenie 180 284 285,77 683 839,09



7.  PREHĽAD  O  STAVE  A  VÝVOJI  DLHU  K  31.12.2021

Stav úverov k 31.12.2021

Účel

Výška 

poskytnutého 

úveru

Ročná splátka 

istiny  za rok 

2021

Ročná splátka 

úrokov  za rok 

2021

Zostatok úveru 

(istiny) 

k 31.12.2021

Rok 

splatnosti

predfinancovanie 

projektu 
134 358,23 0,00 554,18 134 358,23 2022

návratná 

finančná 

výpomoc

12 592,00 0,00 0,00 12 592,00 2027

municipálny úver 

Univerzál
41 906,71 0,00 213,62 12 592,00 2031

                          8 383,36                             8 383,36   

                          5 721,13                             5 721,13   

-   daňovému úradu

-   štátnemu rozpočtu

-   bankám

-   štátnym fondom

-   ostatné záväzky                              459,40   

                        45 127,81                           45 127,81   

                      176 264,94                         176 264,94   

                          1 044,67                             1 044,67   

                             459,40   

                          7 107,85                             7 107,85   

                      247 041,94                         247 041,94                                        -     

Veriteľ 

PRIMA banka Slovensko                    

pobočka  Michalovce

PRIMA banka Slovensko                    

pobočka  Michalovce

Obec uzatvorila v roku 2020 Zmluvu o Municipálnom úvere - Eurofondy vo výške 134 837,34 EUR na 

predfinancovanie nenávratného finančného príspevku pri projekte "Prestavba oddychovej zóny v 

obecnom parku" .  V roku 2021 sa čerpalo 54 401,53EUR. Úver je splatný v septembri 2022, po prijatí 

NFP z PPA.

Záväzky spolu k 31.12.2021

V roku 2020 bola prijatá od Ministerstva financí návratná finančná výpomoc v sume 12 592,- EUR 

schválená obecným zastupiteľstvom uznesením č. 40/2021 dňa 20.09.2021. Návratná finančná výpomoc 

je podľa zmluvy splatná v štyroch rovnomerných splátkach v rokoch 2024 až 2027.

Ministerstvo financíí SR

Stav záväzkov k 31.12.2021

 - sociálny fond                           2 932,78                             2 932,78   

                                     -                                          -     

Druh záväzku
Záväzky celkom k 31.12.2021 v 

EUR
z toho v  lehote splatnosti z toho po lehote splatnosti

Druh záväzkov voči: 

-   dodávateľom

-   zamestnancom

-   poisťovniam 



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)                                                                                                                                                           

celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového 

roka a

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:

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec uzatvorila v roku 2021 Zmluvu o Municipálnom úvere - Univezál  č. 22/007/21 vo výške 50 000,- 

EUR na dofinancovanie projektu "Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v obci Ložín", t.j. 

na rekonštrukciu budovy Kultúrneho úradu a obecného úradu Ložín a budovy Materskej školy Ložín .  

V roku 2021 sa čerpalo 41 906,71 EUR. Úver je splatný v júni 2031.



   Výpočet dlhu obce a dlhovej služby obce podľa § 17 ods. 6  zákona č.583/2004 Z.z.

a) Východiskové údaje z FIN 1 - 12 za rok 2020:

Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1 - 12 k 31.12.2020: Suma v Eur 

Bežné príjmy obec 314 163,69

Bežné príjmy RO 0,00

Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2020 314 163,69

Bežné príjmy obce a RO znížené/upravené o účelovo určené:

     - dotácie napr. RK 312001, 312012, 312007, 312008... -37 644,20

     - prostriedky EÚ 0,00

     - prostriedky zo zahraničia RK 331xxx 0,00

     - príjmy podľa osobitných predpisov napr.:

                       - z náhradnej výsadby drevín RK 292027 0,00

                       - dary, granty, príspevky napr. RK 311, 315 ... 0,00

                       - ... 0,00

Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2020 276 519,49

b) Východiskové údaje z hlavnej knihy k 31.12.2021:

Suma v Eur 

Celkova suma dlhu obce podľa § 17/7 zákona č.583/2004 Z.z. k 31.12.2021 spolu 188 856,94

 z toho: účet 461 BÚ zostatok istiny z dlhodobých bankových úverov 41 906,71

             účet 461 BÚ zostatok istiny z dlhodobých bankových úverov 0,00

             účet 231 BÚ zostatok istiny z krátkodobých bankových úverov 0,00

             účet 273 NFV zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 12 592,00

             účet 479 IDU zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov 0,00

             účet 479 ŠFRB zostatok istiny z úverov zo ŠFRB 0,00

             účet 461 BÚ zostatok istiny z DBÚ na predfinancovanie projektov EÚ 0,00

             účet 231 BÚ zostatok istiny z KBÚ na predfinancovanie projektov EÚ 134 358,23

             účet 479 ENVF zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu 0,00

             účet 273 NFV zostatok istiny z pôžičky z Audiovizuálneho fondu 0,00

             účet 273 NFV zostatok istiny z pôžičky z Fondu na podporu umenia 0,00

             ... 0,00

             ... 0,00

Celková suma dlhu obce upravená podľa §17/8 zákona č.583/2004 Z.z. k 31.12.2021 54 498,71

c) Výpočet dlhu obce a dlhovej služby obce podľa § 17/6 zákona č.583/2004 Z.z.:

c1) Výpočet dlhu obce k 31.12.2021 podľa § 17/6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. Suma v Eur 

Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2020 314 163,69

Celková suma dlhu obce upravená podľa §17/8 zákona č.583/2004 Z.z. k 31.12.2021 54 498,71

Dlh obce v % k 31.12.2021 - pravidlo 60%* 17,35%

* Pomer dlhu k BP v % = celková suma dlhu obce / úhrn bežných príjmov za predchádzajúci rozpočtový rok x 100

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



c2) Výpočet dlhovej služby obce k 31.12.2021 podľa §17/6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. Suma v Eur 

Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2020 276 519,49

Suma splátok istiny a úrokov z FIN 1 - 12:

  - 821004 splátka istiny z krátkodobého bankového úveru 0,00

  - 821005 splátka istiny z dlhodobého bankového úveru 0,00

  - 821007 splátka istiny z dlhodobého úveru ŠFRB 0,00

  - 821007 splátka istiny z dlhodobej NFV MF SR 0,00

  - 821007 splátka istiny z dlhodobých ostatných úverov pôžičiek a NFV 0,00

  - 821009 splátka istiny z dlhodobého dodávateľského úveru 0,00

  - 821.... 0,00

0,00

  - 651002 splátka úrokov z bankových úverov 767,80

  - 651003 splátka úrokov z úverov ŠFRB 0,00

  - 651003 splátka úrokov z úverov/pôžičiek/NFV od ostatných subjektov verejnej správy 0,00

  - 651004 splátka úrokov z dodávateľských úverov (ostatní veritelia) 0,00

  - 651.... 0,00

0,00

Celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2021 767,80

Dlhová služba obce v % k 31.12.2021 - pravidlo 25%** 0,28%

**Pomer dlhovej služby k upraveným BP v % = celková suma splátok istiny a úrokov / úhrn upravených 

     bežných príjmov za predchádzajúci rozpočtový rok x 100

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



8. HOSPODÁRENIE  PRÍSPEVKOVÝCH  ORGHANIZÁCIÍ

Obec nie je zriaďovateľom  príspevkových  organizácií.



9. PREHĽAD  O  POSKYTNUTÝCH  DOTÁCIÁCH  PRÁVNICKÝM  

Žiadateľ dotácie  Účelové určenie dotácie : uviesť :                                                                                    

- bežné výdavky na ...                                                                                                                                

- kapitálové výdavky  na ....

Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov

Suma 

skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov

Rozdiel  (stĺ.2 

- stĺ.3)

stĺ. 1 stĺ. 2 stĺ. 3 stĺ. 4

TJ Družstevník Ložín - bežné výdavky: 6 000,00 0,00 6 000,00

*  na rozvoj telesnej kultúry a športu

    prípravné zápasy; majstrovské zápasy, odmena rozhodcom,

odmena hráčom, cestovné náhrady hráčom, čistiace prostriedky, 

občerstvenie,  športovú výstroj, administratívne poplatky, 

vedenie účtovníctva a iné

Dobrovoľný hasičský zbor Ložín - bežné výdavky: 750,00 0,00 750,00

*  na ochranu životného prostredia, rozvoj telesnej kultúry a športu

   financovanie bežnej činnosti DHZ, štartovné, PHM, občerstvenie,

drobné nákupy, popl. vedenie úču a iné

Jednota dôchodcov Ložín - bežné výdavky: 1 000,00 0,00 1 000,00

   financovanie bežnej činnosti organizácie, kultúrne, spoločenské 

   a športové stretnutia členov organizácie v zmysle stanov, PHM,

    občerstvenie, drobné nákupy, popl. vedenie úču a iné

    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. 4/2007 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu 

obce na území obce Ložín na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo 

verejnoprospešný účel. 

Dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 4/2007 o dotáciách, neboli k 31.12.2021 zúčtované.



10. PODNIKATEĽSKÁ  ČINNOSŤ

Obec  n e v y k o n á v a   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 fiannčné 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

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov Rozdiel - vrátenie

    - prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zoŠR

Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých finančných 

prostriedkov

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov Rozdiel - vrátenie

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

    - prostriedky zriaďovateľa

Príspevková organizácia

Suma poskytnutých finančných 

prostriedkov

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov Rozdiel

    - prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zoŠR

Príspevková organizácia

Suma poskytnutých finančných 

prostriedkov

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov Rozdiel



    - prostriedky vlastné

Príspevková organizácia

Suma poskytnutých finančných 

prostriedkov

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov Rozdiel

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám :

Právnická osoba

Suma poskytnutých finančných 

prostriedkov

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov Rozdiel

b)    Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpopčtu:

Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, 

transferu uviesť: školstvo, 

matrika...   - bežné výdavky                    

- kapitálové výdavky

Suma 

poskytnutých 

fiannčných 

prostriedkov

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov

Rozdiel         

(stĺ. 3 - stĺ.4)

stĺ.1 stĺ.2 stĺ.3 stĺ.4 stĺ.5

Okresný úrad Košice

Bežné - školstvo, dotácia  na 

predškolákov MŠ, dopravné a 

špecifiká COVID-19 2 404,00 1 423,55 980,45

Okresný úrad Košice

Bežné - školstvo, dotácia na 

rozvojové projekty  Múdre hranie 

2 500,00 0,00 500,00

ÚPSVaR Michalovce Bežné - HN strava, škol.potreby 1 510,80 595,50 915,30

ÚPSVaR Michalovce

Bežné -Prídavky na dieťa - 

osobitný príjemca - záškoláci 228,95 228,95 0,00

ÚPSVaR Michalovce / ESF / 

ŠR

Bežné - zamestnanosť podľa § 54 

zákona o zamestnanosti 4 585,42 4 585,42 0,00

ÚPSVaR Michalovce

Bežné - hmotná núdza UoZ - 

aktivačná činnosť podľa  § 52 

zákona o zamestnanosti 1 420,36 1 420,36 0,00

Ministerstvo vnútra SR /  Úrad 

vlády SR - Úrad splnomocnenca 

vlády pre rómske komunity

Bežné - dotácia na úhradu 

nákladov na národný projekt 

"Podpora činností zameraných na 

riešenie nepriaznivých situácií 

súvisiach s ochorením Covid-19 v 

obciach s prítomnosťou 

marginalizovaných rómskych 

komunít" 14 615,64 14 475,58 140,06

Ministerstvo vnútra

Bežné - register obyvateľov, 

register adries 301,73 301,73 0,00

Okresný úrad Michalovce Bežné - voľby 0,00 0,00 0,00

MV Okresný úrad Košice Bežné - životné prostr. 80,45 80,45 0,00

Ministerstvo vnútra SR 

prostredníctvom Okr. úradu 

Michalovce

Bežné  - finančný príspevok - 

refundácia nákladov na COVID-19 10 855,00 10 855,00 0,00



Štatistický úrad SR
Bežné - dotácia na SODB                               

časť SDB 3 286,98 3 286,98 0,00

Ministerstva životného 

prostredia SR v zastúpení 

Slovenskej inovačnej a 

energetickej agentúry (SIEA) 

Kapitálové - na realizáciu projektu 

"Zníženie energetickej náročnosti 

verejných budov v obci Ložin" - 

rekonštrukciu budovy materskej 

školy a budovy kultúrnoho domu a 

obecného úradu. 421 534,45 421 534,45 0,00

Spolu 461 323,78 458 787,97 2 535,81

c)    Finančné usporiadanie voči štátnym fondom :

Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d)    Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí :

Obec v roku 2021 neposkytla a ani neprijala finančné prostriedky od iných obcí.

Obec Suma poskytnutých finančných 

prostriedkov

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov

Rozdiel 

Obec Suma prijatých finančných 

prostriedkov

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov

Rozdiel 

e)    Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC :

VÚC Suma poskytnutých finančných 

prostriedkov

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov

Rozdiel 

VÚC Suma prijatých finančných 

prostriedkov

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov

Rozdiel 



           Obec na  základe  uznesenia  obecného  zastupiteľstva zo  dňa   19. decembra 2020,  číslo

uznesenia  64/2020 bod a)  - schválilo  neuplatňovanie  programového  rozpočtu  obce na 

roky 2021 - 2022 - 2023 a z tohto titulu nehodnotí plnenie programov obce.

  Vypracovala :                                                                          Predkladá :

Mgr. Ingrid Körösiová Mgr. Monika Pastírová

  účtovníčka obce       starostka obce

V Ložíne, dňa  26.05.2022

       výške   26 721,83  EUR.

stanovisko  hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2021.

13. Návrh uznesenia

12. HODNOTENIE  PLNENIA  PROGRAMOV  OBCE

     - HODNOTIACA  SPRÁVA  K  PLNENIU  PROGRAMOVÉHO

ROZPOČTU

I.    Záverečný účet  obce a celoročné hospodárenie za rok 2021  bez výhrad.

Obecné zastupiteľstvo  

                b)                                              schvaľuje :

II.   Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2021 na tvorbu rezervného fondu vo    

                a)                                              berie na vedomie


