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Návrh Záverečného účtu obce za rok 2021
1. Rozpočet obce na rok 2021
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020.
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 2020 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 30.12.2020 uznesením č. 62/2020
Zmeny rozpočtu:
 prvá zmena schválená dňa 12.03.2021 uznesením č. 6/2021,
 druhá zmena schválená dňa 16.04.2021 uznesením č. 19/2021,
 tretia zmena schválená dňa 20.08.2021 uznesením č. 42/2021,
 štvrtá zmena schválená dňa 15.10.2021 uznesením č. 51/2021,
 piata zmena schválená dňa 19.11.2021 uznesením č. 61/2021,
 šiesta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením 6/2021 dňa 13.12.2021 starostom
obce.
Rozpočet obce k 31.12.2021

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové
hospodárenie obce

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2021

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

330 942,00

347 303,36

332 802,36

95,82%

265 942,00
0,00
65 000,00
330 942,00

280 540,55
0,00
66 762,81
347 303,36

277 559,86
0,00
55 242,50
323 585,38

98,93%
0,00
82,74%
93,17%

265 942,00
65 000,00
0,00
0,00

281 872,76
65 430,60
0,00
0,00

269 676,09
53 909,29
0,00
9 216,98

95,67%
82,39%
0,00
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
347 303,36

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

332 802,36

95,82

Z rozpočtovaných celkových príjmov 347 303,36 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
332 802,36 EUR, čo predstavuje 95,82 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
280 540,55

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

277 559,86

98,93%

Z rozpočtovaných bežných príjmov 280 540,55 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
277 559,86 EUR, čo predstavuje 98,93% plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
257 360,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

256 278,28

99,58%

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 205 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 204 734,05 EUR, čo predstavuje
plnenie na 99,87 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 46 240,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 46 035,53 EUR, čo
predstavuje plnenie na 99,56 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 43 937,81EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 2 097,72 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na
dani z nehnuteľností v sume 425,17 EUR.
Dane za tovary a služby
Z rozpočtovaných 6 120,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 5 508,70 EUR, čo
predstavuje plnenie na 90,01 % plnenie.
Daň za psa 522,50 EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva 185,00 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 4801,20 EUR
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
9 682,56

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

6 957,78

71,86%

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
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Z rozpočtovaných 1 500,00EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 939,30 EUR, čo je
62,62 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov
v sume 939,30 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 7 982,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 5 817,92 EUR, čo je
72,89 % plnenie.
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
200,56

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

200,56

100,00%

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 200,56 EUR, bol skutočný príjem vo výške 200,56
EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
c) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 13 497,99 EUR bol skutočný príjem vo výške 14 323,80
EUR, čo predstavuje 106,11 % plnenie.
ObÚ - register adries, hlásenie pobytu
ObÚ – životné prostredie
Krajský školský úrad
Krajský školský úrad
Krajský školský úrad

Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR
234,81 €
64,40 €
2 335,00 €
285,00 €
500,00 €

ÚPSVaR Michalovce
ÚPSVaR Michalovce
DPO SR

2 069,20 €
16,60 €
3 000,00 €

Ministerstvo vnútra SR
ŠÚ SR

2 705,00 €
3 113,79

Účel
Hlásenie pobytu, register adries
Životné prostredie
Mzdy MŠ,
Nákup ochranné prostriedky - MŠ
Múdre hranie – nákup didaktických
pomôcok
Dotácia strava predškoláci
Dotácia – školské potreby
Činnosť dobrovoľného hasičského
zboru
Testovanie obyvateľov
Sčítanie obyvateľov

V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID - 19 :
Poskytovateľ
MV SR

Suma v EUR
2 705,00

Účel
Testovanie obyvateľov- COVID 19

Prijaté granty a transfery 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
0,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

0,00

0,00%

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % plnenie.
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Prijaté granty a transfery
Obec Falkušovce neprijala granty a tranféry, ktoré boli účelovo určené na kapitálové
výdavky.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
66 762,81

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

55 242,50

82,74%

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 66 762,81 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2021 v sume 55 242,50 EUR, čo predstavuje 82,74 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 18/2021 zo dňa 16.04.2021 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 65 430,60 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 53 909,29 EUR, čo
predstavuje 82,39 % plnenie.
Použitie rezervného fondu obce Falkušovce na rok 2021 nasledovne:
Rekonštrukcia strechy nad OCÚ a MŠ
Rekonštrukcia vjazdov pri OCÚ a pri hasičskej zbrojnici
Rekonštrukcia hygienických zariadení v KD
Rekonštrukcia vnútorných priestorov KD
Rekonštrukcia oplotenia cintorína
Vybudovanie dopravného ihriska
Spolu

23 500,00 €
15 500,00 €
12 000,00 €
5 500,00 €
5 000,00 €
3 930,60 €
65 430, 60 €

Skutočne boli čerpané z rezervného fondu finančné prostriedky vo výške 53 909,29 €.
V roku 2021 boli použité:
a) nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 616,61 EUR
V roku 2021 boli vrátené
a) nevyčerpané prostriedky na stravovanie predškolákov v ŠJ v sume 716,60 EUR
(vrátené marec 2021)
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec Falkušovce nemá rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Výška výdavkov v roku 2021 nebola významne ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia
COVID – 19. Obec Falkušovce v roku 2021 neorganizovala kultúrno-spoločenské a športové
podujatia. Náklady na tieto akcie využila na nákup zdravotnického materiálu, čistiacich a
dezinfekčných prostriedkov.
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
347 303,36

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

323 585,38

93,17%
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Z rozpočtovaných celkových výdavkov 347 303,36 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 323 585,38 EUR, čo predstavuje 93,17 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej
zmene
281 872,76

Skutočnosť k 31.12.2021
269 676,09

% čerpania
95,67 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 281 872,76 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 269 676,09 EUR, čo predstavuje 95,67 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 133 633,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume
132 798,26 EUR, čo je 99,38 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného
úradu a pracovníkov materskej školy.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 46 806,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
46 489,77 EUR, čo je 99,32 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 99 189,76 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
88 415,55 EUR, čo je 89,14 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako
sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary
a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 2 244,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
1 972,51 EUR, čo predstavuje 87,90 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
65 430,60

Skutočnosť k 31.12.2021
53 909,29

% čerpania
82,39 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 65 430,60 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 53 909,29 EUR, čo predstavuje 82,39 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Rekonštrukcia strechy nad obecným úradom a materskou školou
Z rozpočtovaných 23 500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 17 462,00
EUR, čo predstavuje 74,31 % čerpanie.
b) Rekonštrukcia vjazdov pri obecnom úrade a hasičskej zbrojnici
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Z rozpočtovaných 15 500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 14 838,26
EUR, čo predstavuje 95,73 % čerpanie.
c) Rekonštrukcia sociálnych zariadení v kultúrnom dome a vchodu kultúrneho domu
Z rozpočtovaných 19 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 18 037,95
EUR, čo predstavuje 94,94 % čerpanie.
d) Vybudovanie základu pod náhrobné kamene
Z rozpočtovaných 5 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 1 195,08 EUR,
čo predstavuje 23,90 % čerpanie.
e) Zakúpenie odvlhčovacej súpravy do MŠ
Z rozpočtovaných 2 430,60 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 2 376,00 EUR,
čo predstavuje 97,75 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Obec Falkušovce nerozpočtovala finančné operácie preto ani skutočné plnenie nenastalo.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec Falkušovce nemá rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
277 559,86
277 559,86
0,00

269 676,09
269 676,09
0,00

7 883,77
0,00
0,00
0,00

53 909,29
53 909,29
0,00

-53 909,29
-46 025,52
2 214,24
0,00
-48 239,76
55 242,50
0,00

55 242,50
332 802,36
323 585,38
9 216,98
2 214,24
0,00
7 002,74

Schodok rozpočtu v sume - 46 025,52 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
v sume 2 214,24 EUR. Pre účely tvorby rezervného fondu je potrebné pripočítať aj zostatok
finančných operácii 55 242,50 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 sa upravuje – zvyšuje o :
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a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 831,00 EUR, a to na stravné pre deti
v hmotnej núdzi a predškoláci
b) zostatok účtu školskej jedálne v sume 883,24 EUR
c) účelovo určené finančné prostriedky z Ministerstva školstva na nákup didaktických
pomôcok v sume 500,00 €
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške
-46 025,52 – 831,00 – 883,24 – 500,00 + 55 242,50 = 7 002,74 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
ZS k 1.1.2021
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
 uznesenie č. 18/2021 zo dňa 16.04.2021
Rekonštrukcia strechy nad OCU a MŠ
 uznesenie č. 18/2021 zo dňa 16.04.2021
Rekonštrukcia vjazdov pri OCU a HZ
 uznesenie č. 18/2021 zo dňa 16.04.2021
Rekonštrukcia soc.zariadení KD a vchodu
 uznesenie č. 18/2021 zo dňa 16.04.2021
Rekonštrukcia cintorín
 uznesenie č. 53/2021 zo dňa 15.10.2022
Odvlhčovacia súprava do MŠ

Suma v EUR
31 428,94
34 001,66

53 909,29
17 462,00
14 838,26
18 037,95
1 195,08
2 376,00

- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021

11 521,31

Peňažný fond
Obec nevytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
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.
Sociálny fond, účet 472
ZS k 1.1.2021
Prírastky - povinný prídel - 1,00 % z kol.zmluvy
- ďalší prídel 0,25 %

Suma v EUR
964,96
1 136,03
284,01
10

Úbytky - stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky (stravné lístky)
KZ k 31.12.2021

646,00
575,40
0,00
0,00
1 163,60

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec nevytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010
Z.z. v z.n.p..
Fond rozvoja bývania
Obec nevytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p..

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2021 v EUR
899 605,31
824 100,40

KZ k 31.12.2021 v EUR
895 108,28
863 920,19

0,00
702 160,34
121 940,06
69 903,92

0,00
742 678,19
121 242,00
25 464,30

28,28

5,83

0,00
1 303,85
68 571,79
0,00
0,00
5 600,99

0,00
2 677,97
22 780,50
0,00
0,00
5 723,79

ZS k 1.1.2021 v EUR
899 605,31
816 635,51

KZ k 31.12.2021 v EUR
895 108,28
813 306,67

0,00
0,00
816 635,51
22 326,32

0,00
0,00
813 306,67
22 980,54

720,00
716,60
964,96
19 924,76
0,00
60 643,48

720,00
1 331,00
1 163,60
19 765,94
0,00
58 821,07

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
Stav záväzkov k 31.12.2021
(krátkodobé)
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2021 v EUR

Druh záväzkov voči:
dodávateľom
zamestnancom
poisťovniam
daňovému úradu
štátnemu rozpočtu
bankám
štátnym fondom
ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2020

z toho v lehote
splatnosti

6 539,10
7 380,78
4 891,77
635,07
0,00
0,00
0,00
319,22
19 765,94

z toho po lehote splatnosti

4 124,24
7 380,78
4 891,77
635,07
0,00
0,00
0,00
319,22
17 351,08

2 414,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 414,86

Obec neuzatvorila v roku 2021 Zmluvu o úvere. Obec Falkušovce nespláca nijaký úver.
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec Falkušovce nemá záväzky, ktoré by ovplyvňovali dlh obce.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

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 neposkytla dotácie
právnickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo
verejnoprospešný účel.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

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.
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a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Obec Falkušovce nezriadila a nezaložila právnickú osobu a príspevkovú organizáciu
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

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

ObÚ Hlásenie pobytu a
register
adries, register adries- bežný
hlásenie pobytu
výdavok
ObÚ –
Životné prostredie –
životné prostredie
prenesený výkon

Krajský školský úrad
Krajský školský úrad
Krajský školský úrad

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

234,81

234,81

0,00

64,40

64,40

0,00

2 335,00

0,00

285,00

0,00

starostlivosti o ŽP –
bežný výdavok
Príspevok na výchovu 2 335,00
– bežný výdavok
Nákup ochranné
285,00
prostriedky
Múdre hranie –
500,00
nákup didaktických
pomôcok

0,00

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-5-

500,00
termín
použitia do
31.03.2022
831,00 €
nepoužité,
vrátené 2/2022
0,00
0,00

ÚPSVaR Michalovce

Strava predškoláci –
bežný výdavok 2020

2 069,20

1 238,20

ÚPSVaR Michalovce
DPO SR

Školské potreby
Činnosť
dobrovoľného
hasičského zboru
kategória B – bežný
výdavok
Testovanie
obyvateľov
Sčítanie obyvateľov

16,60
3 000,00

16,60
3 000,00

2 705,00

2705,00 €

0,00

3 113,79
14 323,80

3113,79 €
12 992,80

0,00
1 331,00

MV SR
Štatistický úrad SR
SPOLU/Suma
nevyčerpaných
prostriedkov

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec Falkušovce nemá nevysporiadané vzťahy s rozpočtom iných obcí.
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e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec Falkušovce nemá nevysporiadané vzťahy s rozpočtom VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obecné zastupiteľstvo rozhodlo dňa 28.12.2013 o neuplatňovaní programovej štruktúry v zmysle
zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Obec Falkušovce upravila aj Zásady hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce Falkušovce doplnením v § 2 ods. 7). Obec Falkušovce zostavuje viacročný
rozpočet bez programovej štruktúry.
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