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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. Celkový rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet 

bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako  schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2020 uznesením č. 58/2020 

rozpočet bol zmenený dvakrát: 

- prvá zmena   schválená dňa  17. 8.2021  uznesením č. 25/2021 

- druhá zmena schválená dňa  28.12.2021  rozpočtovým opatrením č. 1/2021 

 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2021  

 

 

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2021 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 365 004,00 417 210,00 418 668,93 100,3 

z toho :     

Bežné príjmy 335 004,00 387 210,00 389 798,22 100,6 

Kapitálové príjmy 0 0 720,00  

Finančné príjmy 30 000,00 30 000,00 28 150,71 93,8 
Príjmy RO s právnou  

subjektivitou 
- - - - 

Výdavky celkom 354 485,00 382 958,00 368 956,47 96,3 

z toho :     

Bežné výdavky 324 485,00 352 958,00 348 057,14 98,6 

Kapitálové výdavky 30 000,00 30 000,00 20 899,33   69,6 

Finančné výdavky 0 0 0 - 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
- - - - 

Rozpočtové 

hospodárenie obce 

10 519,00 34 252,00 49 712,46  
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021  
 

Výška príjmov v roku 2021 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19. 

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

 417 210,00 418 668,93 100,3 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 417 210,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

418 668,93 EUR, čo predstavuje  100,3 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

387 210,00 389 798,22 100,6 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 387 210,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

389 798,22 EUR, čo predstavuje 100,6 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

283 080,00 286 800,11 101,3 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 240 120,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 240 123,71 EUR, čo predstavuje 

plnenie na  101,3 %. 

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 25 880,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 26 815,38 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 103,6 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 18 005,25 EUR, príjmy 

dane zo stavieb boli v sume 8 674,53 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 135,60 EUR. Za 

nedoplatky z minulých rokov bolo v roku 2021 zinkasovaných 3 605,70 EUR. K 31.12.2021 

obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume  24 519,91 EUR. 

Daň za psa - rozpočtovaných bolo 800,00 EUR, skutočný príjem k 31.12.2021 bol 825,30 EUR. 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad - rozpočtovaných 15 280,00 EUR, 

skutočný príjem 18 099,06 EUR. Za nedoplatky z minulých rokov bolo v roku 2021 

zinkasovaných 3 390,68 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky v sume 38 160,82 EUR. 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

11 565,00 10 591,39 91,6 
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 3 090,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 2 328,95 EUR, čo je 

75,3 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenájmu obecných pozemkov, budov 

a bytov. 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 8 475,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 8 262,44  EUR, čo je 

97,5 % plnenie. Sú tu zahrnuté aj platby za stravné od stravníkov v sume 5 653,18 EUR. 

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

1 730,00 1 662,44 96 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1 730,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

1 662,44 EUR, čo predstavuje 96 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy patria aj príjmy  z dobropisov a z vratiek.  

 

d) prijaté granty a transfery 

 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 90 835,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 90 744,28 

EUR, čo predstavuje 99,9 %. 

  

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

ÚPSVaR Senica 16,60 Školské pomôcky pre deti v HN 

ÚPSVaR Senica  3 154,80 

 

Podpora vých. stravovacích návykov 

žiakov     

MV SR OÚ Trnava 52 497,00 Bež. výdav.-prenesený výkon ZŠ 

MV SR OÚ Trnava 2 562,00 Predškolská výchova MŠ 

MDVRR SR 1 030,16 Bež. výd.-prevádz.spol.staveb.úradu 

Štatistický úrad SR 3 259,52 Sčítanie obyvateľov 2021 

MV SR 281,95 Bež.výd.-register občanov a adries 

Okresný úrad Trnava 77,91 Prenesený výkon-starostlivosť o ŽP 

MDVRR SR 34,34 Pren.výk.-cest.doprava a poz.kom. 

   

 

V roku 2021 obec prijala  transfer v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 na bežné 

výdavky vynaložené v súvislosti s celoplošným testovaním. 

 

Poskytovateľ Suma v EUR Účel 

OÚ Senica 27 330,00 Výd.-celoploš. testov. COVID-19 

   

 

Prijaté prostriedky boli účelovo určené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

 

2. Kapitálové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

0 720,00  
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Kapitálové príjmy rozpočtované neboli, skutočný príjem bol k 31.12.2021 v sume 720,00  EUR, 

je to príjem za odpredaj obecného pozemku pod stavbou v rómskej osade čo je ešte nedoriešené.  

 

Prijaté kapitálové granty a transfery 

Kapitálové granty neboli rozpočtované a ani v skutočnosti prijaté. 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

30 000,00 28 150,71 93,8 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 30 000,00 EUR bol skutočný príjem  v sume 

28 150,71 EUR, čo predstavuje  93,8.% plnenie.  

Sú to prenesené nevyčerpané prostriedky z predchádzajúceho účtovného obdobia /2020/, 

ktoré boli použité v roku 2021 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. z príspevku na: 

- prostriedky z príspevku na výchovu k stravovacím návykom detí v sume 3 440,40 EUR, 

- prostriedky na školské stravovanie /potravinový účet/  v sume 950,34 EUR,  

- prostriedky v sume 25,41 EUR z transferu na prenesený výkon štátnej správy – normatívne 

financovanie bežných výdavkov pre ZŠ.  

Schodok kapitálového rozpočtu bol vykrytý prostriedkami rezervného fondu. 

Čerpanie  rezervného fondu vo výške 23 734,56 EUR: 

- riešenie havárie stropu v MŠ v sume 2 835,23 EUR 

- riešenie havárie odkanalizovania budovy ZŠ+byty a OÚ, osadenie nových septikov 9 600,00   

   EUR 

- rekonštrukcia strechy v bytových jednotkách nižšieho štandardu v sume 11 299,33 EUR 

 

- Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

Obec nemá zriadenú rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou. 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021  
 

Výška výdavkov v roku 2021 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19. 

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

382 958,00 368 956,47 96,3 

 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 382 958,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 368 956,47  EUR, čo predstavuje  96,3 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

352 958,00                348 057,14                   98,6 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 352 958,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 348 057,14 EUR, čo predstavuje 98,6 % čerpanie.  
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Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 146 992,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 

143 139,23 EUR, čo je 97,3  % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,  ZŠ 

s MŠ, školskej jedálne, pracovníkov pri údržbe a čistení verejných priestranstiev. 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 49 081,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 

47 861,45 EUR, čo je 97,5  % čerpanie.  

 

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 152 993,00  EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 

153 738,17 EUR, čo je 100,4  % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce 

ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za 

nájom a ostatné tovary a služby. Sú tu aj výdavky materiálovej povahy vynaložené pri testovaní 

COVID-19. 

 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 3 892,00  EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 

3 318,29 EUR, čo predstavuje 85,2  % čerpanie. Sú tu zahrnuté členské príspevky, PN 

zamestnancom, odstupné-odchodné,  BT občianskym združeniam, CVČ, príspevok na stravné 

dobrovoľníkom pri testovaní COVID-19. 

 

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

finančnými výpomocami 

Obec nie je úverovo zaťažená. 

 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

30 000,00                   20 899,33               69,6 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 30 000,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 20 899,33  EUR, čo predstavuje 69,6 % čerpanie.  

Kapitálové výdavky boli vynaložené na rekonštrukciu striech bytových jednotiek nižšieho 

štandardu v sume 11 299,33 EUR a osadenie nových septikov pri budove ZŠ v sume 9 600 EUR.  

 

 

3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

0                   0                - 

Výdavkové finančné operácie neboli čerpané ani rozpočtované.  

 

 

4.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:  0 
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4. Prebytok/schodok/ rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

 

 

Hospodárenie obce   

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR   

Bežné  príjmy spolu 389 798,22 

z toho : bežné príjmy obce  389 798,22 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 348 057,14 

z toho : bežné výdavky  obce  348 057,14 

             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet 41 741,08 

Kapitálové  príjmy spolu 720,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  720,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 20 899,33 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  20 899,33 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -20 179,33 

Prebytok  bežného a kapitálového rozpočtu 21 561,75 

Vylúčenie z prebytku HČ 2 860,06 

Vylúčenie z prebytku PČ  0,00 

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 18 701,69 

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov   28 150,71  

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 0,00  

Rozdiel finančných operácií 28 150,71 
PRÍJMY SPOLU   418 668,93 

VÝDAVKY SPOLU 368 956,47 

Hospodárenie obce  49 712,46 

Vylúčenie z prebytku  HČ 2 860,06 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ 0,00 

Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver  0,00 

Upravené hospodárenie obce 46 852,40 

 

Prebytok rozpočtu v sume 49 712,46  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 2 860,06  EUR  navrhujeme použiť na:   

- tvorbu rezervného fondu v sume  46 852,40 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 :  

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky - prenesený výkon 

v oblasti školstva v sume   40,15 EUR 

 -    nevyčerpané prostriedky školského stravovania  na stravné a réžiu /potravinový účet ŠJ/ 

      v sume 1 029,61  EUR,  

-     nevyčerpané prostriedky z príspevku ÚPSVaR  na výchovu  k stravovacím návykom detí 

      v sume 1 790,30 EUR.                                              
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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  51 402,30       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

14 283,74      

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi                    - 

                - z finančných operácií - 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- rekonštrukcia strechy-bytové jednotky nižšieho 

štandardu 

- oprava havárie stropu v MŠ 

- osadenie nových septikov, odkanalizovanie 

budovy ZŠ,OÚ 

  

 

 

11 299,33  

2 835,23 

 

9 600,00 

               - krytie schodku rozpočtu - 

               - ostatné úbytky  - 

KZ k 31.12.2021 41 951,48       

 

              

Sociálny fond 

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie 

sociálneho fondu upravuje Všeobecne záväzné nariadenie obce 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021 2 889,66  

Prírastky - povinný prídel -   1  %                    1 098,45                                     

               - ostatné prírastky -     

Úbytky   - závodné stravovanie                     -   

               - regeneráciu PS, dopravu               1 020,00    

               - dopravné                           -  

               - ostatné úbytky                                                -    

KZ k 31.12.2021 2 968,11 

  

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2021  v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR 

Majetok spolu 857 104,00 970 444,00 
Neobežný majetok spolu 850 821,00 834 674,00 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok - - 
Dlhodobý hmotný majetok 850 821,00 834 674,00 
Dlhodobý finančný majetok - - 
Obežný majetok spolu 106 189,00 135 671,00 
z toho :   
Zásoby 57,00 68,00 
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Zúčtovanie medzi subjektami VS - - 
Dlhodobé pohľadávky - 9,00 
Krátkodobé pohľadávky  30 567,00 38 508,00 
Finančné účty  72 992,00 94 632,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 1 000,00 1 000,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 1 573,00 1 454,00 
Časové rozlíšenie  94,00 99,00 

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 957 104,00 970 444,00 
Vlastné imanie  493 431,00 531 101,00 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  - - 
Fondy - - 
Výsledok hospodárenia  5 589,00 37 670,00 
Záväzky 13 430,00 12 864,00 
z toho :   
Rezervy  1 200,00 1 200,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 3 466,00 1 830,00 
Dlhodobé záväzky 3 693,00 4 282,00 
Krátkodobé záväzky 5 071,00 5 552,00 
Bankové úvery a výpomoci - - 
Časové rozlíšenie 450 243,00 426 479,00 

 

 

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 5 551,77 5 551,77 - 

- zamestnancom - - - 

- poisťovniam  - - - 

- daňovému úradu - - - 

- štátnemu rozpočtu 1 830,45 1 830,45 - 

- bankám - - - 

- štátnym fondom - - - 

- ostatné záväzky 1 314,11 1 314,11 - 

Záväzky spolu k 31.12.2021 8 696,33 8 696,33 - 

 

 

Stav úverov k 31.12.2021 

Obec k 31.12.2021 nemá úverové zaťaženie. 

 

 

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií  
 

Obec nie je zriaďovateľom príspevkovej ani rozpočtovej 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 poskytla dotácie v súlade so VZN č.3/2016 o dotáciách, právnickým osobám, 

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

prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 

Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2021 ovplyvnená pandémiou ochorenia 

COVID - 19. 

  

Bola poskytnutá dotácia občianskemu združeniu Detská folklórna skupina Nádej Kuklov-

Smolinské v sume  500,00 EUR. 

 

 
Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie  

 

- 1 - 

Suma poskyt. 

finanč.prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použ. finanč. 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

DFS NÁDEJ Kuklov-Smolinské – bežné výd. 500,00 500,00 0 

 

K 31.12.2021 bola dotácia  vyúčtovaná, bola použitá v súlade s jej účelom. 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec Kuklov nemá zriadenú podnikateľskú činnosť. 

 

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) rozpočtom VÚC 

 

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec 

finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 

založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, 

ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy 

k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 

 

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

Obec nemá zriadenú žiadnu právnickú osobu 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu   

 

   

                     - 2 - 

Suma  

poskyt. 

fin. prostr.  

- 3 - 

Suma skutoč. 

použ.finanč. 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - 

stĺ.4 ) 

- 5 - 

UPSVaR Senica Škol.pom. pre deti v HN 16,60        116,20 0 

UPSVaR Senica Podpora výchovy 

stravovacích návykov detí 

3 154,80 1 364,50 1 790,30 

MV SR OÚ Trnava Bež.v..-prenes. výkon-ZŠ 52 497,00 52 456,85 40,15 

MV SR OÚ Trnava Predškolská vých. MŠ 2 562,00 2 562,00 0 
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Štatistický úrad SR Sčítanie domov,bytov 2020 3 259,52 3 259,52 0 

MV SR Register občanov a adries 281,95 281,95 0 

OÚ Trnava Prenes.výk.-starostliv.o ŽP 77,91 77,91 0 

MDVRR SR Prev.spoloč.staveb.úradu 1 030,16 1 030,16 0 

MDVRR SR Pren.výk.cest.dop.a poz.kom. 34,34 34,34 0 

OÚ Senica Celoploš.testovanie COVID 27 330,00 27 330,00 0 

 

 

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 finančné prostriedky ani neprijala finančné prostriedky od iných 

obcí. 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

Obec v roku 2021 prijala  finančné prostriedky v sume 500,00 EUR z VÚC na kultúrnu činnosť. 

Bolo usporiadané podujatie „Všetky deti sú si rovné.“ 

  

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
 

Obec na základe uznesenia OZ Kuklov č. 7/2016 z 13.12.2016 neuplatňuje programovú štruktúru 

rozpočtu v zmysle § 4 ods. 5 zák. 583/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách v z.n.z. a doplnkov. 
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13. Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko 

k Záverečnému účtu za rok 2020. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2020. 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Napr.:  

1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške ..... EUR. 

2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia vo výške ..... 

EUR. 

 


