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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 prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený
ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 26.11.2020 uznesením č. 50/2020
Rozpočet bol zmenený trikrát:
- prvá zmena schválená dňa 28.04.2021 uznesením č. 10/2021
- druhá zmena schválená dňa 30.06.2021 uznesením č. 19/2021
- tretia zmena schválená dňa 27.10.2021 uznesením č. 42/2021
- štvrtá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 1/2021 starostu dňa 20.01.2022
Rozpočet obce k 31.12.2021
Schválený
rozpočet na rok 2021

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočnosť
K 31.12.2021

929 680,00 EUR

1 264 630,00 EUR

1 010 846,96 EUR

891 680,00 EUR

1 071 930,00 EUR

861 227,76 EUR

Kapitálové príjmy

10 000,00 EUR

10 000,00 EUR

1 071,00 EUR

Finančné operácie

28 000,00 EUR

182 700,00 EUR

148 548,20 EUR

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy

Výdavky celkom

891 330,00 EUR

1 088 980,00 EUR

922 306,71 EUR

z toho :
Bežné výdavky

881 330,00 EUR

1 070 980,00 EUR

918 904,71 EUR

Kapitálové výdavky

10 000,00 EUR

18 000,00 EUR

3 402,00 EUR

Finančné operácie

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

Rozpočtové hospodárenie
obce

+ 38 350,00 EUR

+175 650,00 EUR

+ 88 540,25 EUR
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Rozpočet na rok 2021 po
poslednej zmene v EUR

Skutočnosť k 31.12.2021
v EUR

% plnenia

1 264 630,00

1 010 846,96

79,93

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 264 630,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
1 010 846,96 EUR, čo predstavuje 79,93 % plnenie.

A. Bežné príjmy :
Rozpočet na rok 2021 po
poslednej zmene v EUR

Skutočnosť k 31.12.2021
v EUR

% plnenia

1 071 930,00

861 227,76

80,34

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 071 930,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
861 227,76 EUR , čo predstavuje 80,34 % plnenie.
- daňové príjmy a za zber KO
Rozpočet na rok 2021 po
poslednej zmene v EUR

Skutočnosť k 31.12.2021
v EUR

% plnenia

505 510,00

397 416,44

78,62

Z toho:
Príjem z podielu výnosu dane z príjmov poukázaný zo štátneho rozpočtu vo výške 346 611,32 EUR .
Príjem z dane z nehnuteľnosti 32 287,98 EUR, z toho boli uhradené nedoplatky z minulých rokov vo
výške 7 367,27 EUR.
Za komunálny odpad bol príjem vo výške 17 631,69 EUR z toho uhradený nedoplatok z minulých
rokov vo výške 48,00 EUR. Príjem z dane za psa vo výške 723,45 EUR,.
- nedaňové príjmy

a) z hlavnej činnosti
Rozpočet na rok 2021 po
poslednej zmene v EUR

Skutočnosť k 31.12.2021
v EUR

% plnenia

34 430,00

18 406,74

53,46

Z nedaňových príjmov z hlavnej činnosti najväčší podiel tvorili príjmy od rodičov na potraviny
v školskej jedálni vo výške 6 778,66 EUR, za poplatky vo výške 1 151,50 EUR a za MŠ a ŠKD vo
výške 1 672,00 EUR, z dôvodu opatrení na šíriaci sa COVID-19 boli nižšie príjmy z prenájmu
kultúrneho domu a za stravovanie v ŠJ.
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b) z podnikateľskej činnosti
Rozpočet na rok 2021 po
poslednej zmene v EUR

Skutočnosť k 31.12.2021
v EUR

% plnenia

370 900

333 319,14

89,87

Najväčší podiel tvorili príjmy z predaja dreva vo výške 218 667,07 EUR a z pestovateľskej pálenice
vo výške 114 330,91 EUR,
ostatné príjmy vo výške 321,16 EUR, v príjmoch sú tiež zarátané dane ktoré sa odvádzajú do štátneho
rozpočtu ( spotrebná daň z liehu a DPH) vo výške 141 401,79 EUR.

- prijaté bežné granty a transfery
Rozpočet na rok 2021 po
poslednej zmene v EUR

Skutočnosť k 31.12.2021
v EUR

% plnenia

112 085,44

69,58

161 090,00

Z rozpočtovaných transferov 161 090,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 112 085,44 čo
predstavuje 98,51 % plnenie. Prijaté transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich
účelom.
Poskytnutý
transfer v EUR

Poskytovateľ dotácie

Ministerstvo školstva,vedy,výskumu
OÚ Trenčín – odbor školstva
Ministerstvo školstva,vedy,výskumu
OÚ Trenčín – odbor školstva
Ministerstvo školstva,vedy,výskumu
OÚ Trenčín – odbor školstva
Ministerstvo školstva,vedy,výskumu
OÚ Trenčín – odbor školstva
Ministerstvo školstva,vedy,výskumu
OÚ Trenčín – odbor školstva
Ministerstvo školstva,vedy,výskumu
OÚ Trenčín – odbor školstva

a športu SR
a športu SR
a športu SR
a športu SR
a športu SR
a športu SR

Ministerstvo dopravy,výstavby a reg.rozvoja SR
Ministerstvo životného prostredia SR – OÚ
Trenčín

70 128,00

Transfer – normatívny fin. príspevok pre ZŠ

3 272,00

Transfer na výchovu a vzdelávanie pre MŠ

1 261,00

Na záujmové vzdelávanie financovanie
prostredníctvom vzdelávacích poukazov

468,00

Transfer na učebnice ZŠ

500,00

Transfer na dištančné vzdelávanie

635,00

Transfer na ochranné a dezinfekčné

1 293,21
97,80

Ministerstvo vnútra SR – OÚ Nové Mesto nad
Váhom

329,34

Ministerstvo vnútra SR – OÚ Nové Mesto nad
Váhom

19,60

Ministerstvo vnútra SR – OÚ Myjava
Ministerstvo práce,soc.vecí a rodiny –
ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom
Ministerstvo práce,soc.vecí a rodiny –
ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom

21 880,00
2 277,60
3 450,00

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

3 000,00

Štatistický úrad SR

3 473,89

Celkom prijaté bežné transfery:

Účel

Prenesený výkon štátnej správy na úseku
stavebného poriadku
Prenesený výkon štátnej správy starostlivosti
o životné prostredie
Prenesený výkon štátnej správy na úseku
hlásenia pobytu občanov a registra
obyvateľov SR
Prenesený výkon štátnej správy na úseku
registra adries
Celoplošné testovanie COVID -19
Podpora výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa – predškoláci
Podpora výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa – žiaci ZŠ
Zabezpečenie materiálno-technického
vybavenia DHZO
Sčítanie obyvateľov

112 085,44
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B) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene v EUR

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR

% plnenia

1 071,00

10,71

10 000,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 10 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1
071,00 EUR z predaja pozemku, čo predstavuje 10,71 % plnenie. Nebol naplnený kapitálový rozpočet
z dôvodu odstúpenia od plánovaného predaja pozemkov.
C) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene v EUR

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR

% plnenia

148 548,20

81,31

182 700,00

Z rozpočtovaných príjmových operácií 182 700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
148 548,20 EUR, čo predstavuje 81,31 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č.8/2021 zo dňa 28.4.2021 a uznesenie č. 29/21 zo dňa 30.06.2021
bolo schválené čerpanie rezervného fondu vo výške 127 700,00 EUR .Skutočné čerpanie bolo vo
výške 103 752,76 EUR.
V roku 2021 boli zaúčtované a použité v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. nevyčerpané prostriedky
zo školského stravovania z roku 2020 v sume 231,49 EUR, prenesený zostatok nevyčerpaného
transferu na podporu stravovania v MŠ a ZŠ v sume 2 222,95 EUR a zostatok peňažných prostriedkov
z podnikateľskej činnosti z roku 2020 vo výške 42 341,00 EUR.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene v EUR

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR

% čerpania

1 088 980,00

922 306,71

84,69

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 088 980,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
922 306,71 EUR, čo predstavuje 84,69 % čerpanie.
A) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene v EUR

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR

% čerpania

1 070 980,00

918 904,71

85,80

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 070 980,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
918 904,71 EUR, čo predstavuje 85,80 % čerpanie.
Z toho najväčší podiel čerpania tvorili :
- výdavky v podnikateľskej činnosti v sume 345 852,67 EUR ( odvedená spotrebná daň z liehu
a DPH , mzdy, odvody, ťažba dreva a ostatné práce v lese, opravy lesných ciest )
- mzdy a odvody do poisťovní z hlavnej činnosti obce - obec, základná škola, materská škôlka
a školská jedáleň v sume 302 282,09 EUR
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-

tovary a služby v hlavnej činnosti obce v sume 239 645, EUR - ide predovšetkým
o prevádzkové náklady ako sú energie v KD, OÚ, MŠ a ZŠ, vývoz a zneškodnenie
komunálneho odpadu vo výške 18 464,49 EUR, potraviny v ŠJ 12 660,00 EUR, opravy MK vo
výške 86 152,76 EUR , kompostery vo výške 15 600 EUR príspevok na obedy pre dôchodcov
, opravy a nákup prístrojov a zariadení ,atd.)

B) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene v EUR

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR

% čerpania

18 000,00

3 402,00

18,90

Z rozpočtovaných 18 000,00 EUR kapitálových výdavkov bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
3 402,00 EUR, čo predstavuje 18,90 % čerpanie.
Z toho :
- 1200 EUR projektová dokumentácia na rozšírenie vodovodu v obci
- 202,00 EUR kúpa pozemku k projektu na rozšírenie vodovodu v obci
- 2000,00 EUR projektová dokumentácia k chodníkom

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Skutočnosť k 31.12.2021
v EUR celkom

Skutočnosť k 31.12.2021
v EUR hlavná činnosť

Bežné príjmy spolu z toho :

861 227,76

527 908,62

Bežné výdavky spolu

918 904,71

573 137,02

- 57 676,95

- 87 569,40

Kapitálové príjmy

1 071,00

1 071,00

Kapitálové výdavky

3 402,00

3 402,00

- 2 331,00

- 2 331,00

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu :

- 60 007,95

- 89 900,40

Vylúčenie schodku :

- 32 934,88

- 3 042,43

Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu

- 92 942,83

- 92 942,83

Príjmy z finančných operácií

148 548,20

106 207,20

0,00

0,00

148 548,20

106 207,20

Hospodárenie obce

Bežný rozpočet

Kapitálový rozpočet

Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
HOSPODÁRENIE OBCE
Vylúčenie z prebytku :
– zostatok fin.prostriedkov v ŠJ,transfer sčítanie obyvateľov
- vylúčenie z prebytku PČ (podnikateľská činnosť)
Upravené hospodárenie obce

1 010 846,96

635 186,82

922 306,71

576 539,02

88 540,25

58 647,80

- 3 042,43
-29 892,45
55 605,37

-3 042,43
0,00
55 605,37
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Schodok rozpočtu v sume 92 942,83 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, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR
a podľa osobitných predpisov v sume 32 934,88 EUR bol v rozpočtovom roku 2021 vysporiadaný :
- z finančných operácií 92 942,83 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 :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 2 671,07 EUR, a to na :
- transfer na čistiace a dezinfekčné prostriedky oblasti školstva v sume 67,33 EUR
- príspevok na stravu pre deti MŠ a ZŠ v sume 2 544,50 EUR
- prenesený výkon ŠR sčítanie obyvateľstva 59,24 EUR
b) nevyčerpané prostriedky 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 371,36 EUR,
c) nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti ako doplnkový zdroj financovania hlavnej
činnosti podľa zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 4 287,47 EUR,
d) nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti ako zdroj financovania podnikateľskej
činnosti podľa zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 28 647,41
EUR,
Zostatok finančných operácií v sume 92 942,83 EUR, bol použitý na vysporiadanie schodku
bežného a kapitálového rozpočtu.
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 55 605,37 EUR, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu v sume 55 605,37
EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške
55 605,37 EUR.
Výška schodku bežného rozpočtového hospodárenia obce bola v roku 2021 ovplyvnená čerpaním
rezervného fondu na bežné výdavky.

Hospodárky výsledok z podnikateľskej činnosti sa zisťuje osobitne, ako rozdiel výnosov a nákladov .
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5.Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
A) 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

68 644,62

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rok

69 355,36

z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení

-

Úbytky – použitie rezervného fondu celkom :

12 665,57
103 752,76
32 300,00

-

uznesenie č. 8/2021 zo dňa 28.4.2021 : havarijný stav MK

-

uznesenie č. 8/2021 zo dňa 28.4.2021 : PD na nové chodníky

2 000,00

-

uznesenie č. 8/2021 zo dňa 28.4.2021 : kompostery

15 600,00

-

uznesenie č.29/2021 zo dňa 30.06.2021: MK - cesty

53 852,76

KZ k 31.12.2020

46 912,79

B) Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. v z.n.p. . Tvorbu a použitie sociálneho
fondu upravuje vnútorná smernica.
Sociálny fond ú- čet 472
ZS k 1.1.2021
Prírastky :
Úbytky :
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
2 365,97

- povinný prídel - 1,05 %
- príspevok na stravovanie

1 549,50
2 118,28
2 934,75
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

ZS k 1.1.2021 v EUR

KZ k 31.12.2021 v EUR

2 542 459,50

2 432 941,93

2 316 140,02

2 267 984,67

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý

hmotný majetok

145,14

0,00

1 945 328,96

1 897 318,75

370 665,92

370 665,92

Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu

216 563,78

160 170,07

z toho :
Zásoby

181,95

172,48

13 534,24

17 766,48

202 847,59

142 011,91

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie

9 755,70

4 787,19

Názov

ZS k 1.1.2021 v EUR

KZ k 31.12.2021 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

2 542 459,50

2 432 941,93

Vlastné imanie

2 249 342,21

2 163 338,66

PASÍVA

Výsledok hospodárenia
Záväzky

2 249 342,21
79 114,44

2 163 338,66
71 207,10

z toho :
Rezervy

5 331,28

5 255,72

819,95

0,00

Zúčtovanie zo ŠR

2 222,95

2 671,07

Dlhodobé záväzky – sociálny fond

2 365,97

2 934,75

68 374,29

60 345,56

Zúčtovanie medzi subjektami VS

Krátkodobé záväzky
Časové rozlíšenie

214 002,85

198 396,17
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu a záväzkov k 31.12.2021

A) Stav záväzkov k 31.12.2021
Záväzky celkom
k 31.12.2021 v
EUR

z toho v lehote
splatnosti v EUR

Z toho po lehote
splatnosti
v EUR

- dodávateľom

10 637,89

10 637,89

0,00

- zamestnancom

20 470,86

20 470,86

0,00

- poisťovniam

12 451,27

12 451,27

0,00

- zostatok z dotácií zo ŠR

2 671,07

2 671,07

0,00

- preddavky za stravu v ŠJ

371,36

371,36

0,00

15 753,38

15 753,38

0,00

preddavková daň z príjmu fyz. osôb

3 196,51

3 196,51

0,00

daň z príjmov práv. osôb

1 295,56

1 295,56

0,00

daň z pridanej hodnoty PČ

2 838,10

2 838,10

0,00

8 423,21

8 423,21

0,00

- Spoločná obecná úradovňa Myjava

0,00

0,00

0,00

- ostatné záväzky (SF, strava, rezerva)

8 225,47

8 225,47

0,00

Záväzky spolu k 31.12.2020

71 207,10

71 207,10

0,00

Druh záväzku

Druh záväzkov voči:

- daňovému úradu

z toho:

spotrebná daň z liehu PČ a motor. vozidla

B)

Stav úverov k 31.12.2021

Obec nemá bankové úvery ani pôžičky.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie.
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9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2021 v súlade so VZN č. 3/2019 o dotáciách, právnickým osobám poskytla dotácie na
podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie

Účel dotácie – bežné výdavky

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v EUR

Telovýchovná jednota
Brestovec

Úhrada bežných výdavkov na
prevádzku futbal. ihriska,
odmeny rozhodcov, dopravu
atd.

4 000,00

4 000,00

0,00

Nemocnica s poliklinikou
Myjava

Občerstvenie pre darcov v krvi

150,00

150,00

0,00

Sociálne služby Myjava

DSS Úsvit

545,22

545,22

0,00

Slovenský zväz záhradkárov
ZO Brestovec

Poznávací zájazd

700,00

700,00

0,00

Mesto Myjava - CVČ

Záujmová činnosť detí –deti
z obce Brestovec

120,00

120,00

0,00

5 515,22

5 515,22

0,00

Spolu:

Suma
použitých
prostriedkov
v EUR

Rozdiel
v EUR

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2019
o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia 320-11924 . Predmetom podnikania je:
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, alebo na účely jeho predaja iným
prevádzkovateľom živnosti
- Poskytovanie služieb v lesníctve
- Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
Hospodárky výsledok v podnikateľskej činnosti sa zisťuje
podnikateľskej činnosti.

z rozdielu medzi

výnosmi a nákladmi

V roku 2021 dosiahla obec v podnikateľskej činnosti:
Celkové výnosy
Celkové náklady
Hospodársky výsledok
Splatná daň z príjmu právnických osôb z PČ
Hospodársky výsledok – zisk

226 019,35 EUR
220 471,17 EUR
+ 5 548,18 EUR
- 1 260,71 EUR
+ 4 287,47 EUR

Hospodársky výsledok po zdanení z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 4 287,47 EUR navrhujeme
použiť na tvorbu rezervného fondu obce v hlavnej činnosti.
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11. Finančné usporiadanie vzťahov voči :
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
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
Príjemca

Účelové určenie
- bežné výdavky

-1-

-2-

Spoločná obecná úradovňa

Činnosť SOÚ

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov v
EUR
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
v EUR
-4-

6 831,01

5 459,56

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4)
V EUR
-5-

+ 1 371,48

Na činnosť obecnej úradovne Myjava bol v roku 2021 z obce poskytnutý príspevok vo výške
5 537,80 EUR a na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku vo výške 1 293,21
EUR . Po vyúčtovaní výdavkov SOÚ k 31.12.2021 vznikol obci preplatok vo výške 1 371,48 EUR.
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu
- bežné výdavky

-1-

-2-

Ministerstvo školstva,vedy,výskumu
a športu SR
OÚ Trenčín – odbor školstva

Transfer – normatívny fin. príspevok
pre ZŠ

Ministerstvo školstva,vedy,výskumu
a športu SR
OÚ Trenčín – odbor školstva

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
v EUR
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
v EUR
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4)
V EUR
-5-

70 128,00

70 128,00

0,00

Transfer na výchovu a vzdelávanie pre
MŠ

3 272,00

3 272,00

0,00

Ministerstvo školstva,vedy,výskumu
a športu SR
OÚ Trenčín – odbor školstva

Na záujmové vzdelávanie financovanie
prostredníctvom vzdelávacích
poukazov

1 261,00

1 261,00

0,00

Ministerstvo školstva,vedy,výskumu
a športu SR
OÚ Trenčín – odbor školstva

Transfer na učebnice ZŠ

468,00

468,00

0,00

Ministerstvo školstva,vedy,výskumu
a športu SR
OÚ Trenčín – odbor školstva

Transfer na dištančné vzdelávanie

500,00

500,00

0,00

Ministerstvo školstva,vedy,výskumu
a športu SR
OÚ Trenčín – odbor školstva

Transfer na ochranné a dezinfekčné

635,00

567,67

67,33

Ministerstvo dopravy,výstavby a reg.rozvoja
SR

Prenesený výkon štátnej správy na
úseku stavebného poriadku

1 293,21

1 293,21

0,00

Ministerstvo životného prostredia SR – OÚ
Trenčín

Prenesený výkon štátnej správy
starostlivosti o životné prostredie

97,80

97,80

0,00

Ministerstvo vnútra SR – OÚ Nové Mesto
nad Váhom

Prenesený výkon štátnej správy na
úseku hlásenia pobytu

329,34

329,34

0,00

Ministerstvo vnútra SR – OÚ Nové Mesto
nad Váhom

Prenesený výkon štátnej správy na
úseku registra adries

19,60

19,60

0,00

Ministerstvo vnútra SR – OÚ Myjava

Celoplošné testovanie COVID -19

21 880,00

21 880,00

0,00

Ministerstvo práce,soc.vecí a rodiny –
ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom

Podpora výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa – predškoláci

2 277,60

2 177,50

748,10

Ministerstvo práce,soc.vecí a rodiny –
ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom

Podpora výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa – žiaci ZŠ

3 450,00

1 653,60

1 796,40

Štatistický úrad SR

Sčítanie obyvateľov

3 473,89

3 414,65

59,24

Celkom prijaté transfery zo ŠR

109 085,44

106 414,37

2 671,07

Z prijatých transferov zo ŠR boli v roku 2021, nevyčerpané prostriedky vo výške 2 671,07 EUR ktoré
boli prenesené do roku 2022.
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d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Príjemca

Účelové určenie grantu, transferu
- bežné výdavky

-1-

-2-

Mesto Myjava - Centrum voľného času

Záujmová činnosť detí

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov v
EUR
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
v EUR
-4-

120,00

120,00

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4)
V EUR
-5-

0,00

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec Brestovec v roku 2021 neposkytla a ani neprijala žiadne finančné prostriedky voči rozpočtu
VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce
Obec Brestovec neuplatňuje programové rozpočtovanie.
13. Návrh uznesenia :
a) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu
za rok 2021.
b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie
bez výhrad - s výhradami
c) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku príjmových finančných operácií vo výške :
55 605,37 EUR
na tvorbu rezervného fondu.
e) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje previesť zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške
4 287,47 EUR
rezervného fondu.
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