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1. Rozpočet obce na rok 2021
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2021.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2020 uznesením č. 26/2020.
Rozpočet bol dvakrát upravovaný
-

prvá zmena schválená dňa 30.092021 uznesením č. 20/2021

-

druhá zmena schválená dňa 11.12.2021 uznesením č.36/2021

Rozpočet obce k 31.12.2021
Schválený rozpočet
Schválený
rozpočet

po poslednej
zmene

353 600,00

522 700,00

Bežné príjmy

122 900,00

132 000,00

Kapitálové príjmy

90 300,00

250 300,00

Finančné príjmy

140 400,00

140 400,00

Výdavky celkom

353 600,00

378 700,00

Bežné výdavky

122 900,00

132 000,00

Kapitálové výdavky

134 000,00

150 000,00

Finančné výdavky

96 700,00

96 700,00

Príjmy celkom
z toho :

z toho :

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021

Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

522 700,00

417 706,87

80 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 522 700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
417 706,87 EUR, čo predstavuje 80 % plnenie.

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

132 000,00

134 489,50

102 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 132 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
134 489,50 EUR, čo predstavuje 102 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

97 350,00

101 025,16

104 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 63 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2021
poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 66 853,02 EUR, čo predstavuje plnenie na 106 %.

Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 29 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 29 486,14 EUR, čo je 99 %
plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 24 038,77 EUR, dane zo stavieb boli v sume 5 447,37
EUR, čo je plnenie na 99 %.
Daň za psa z rozpočtovaných 350,00 EUR, bol skutočný príjem 315,00 EUR, plnenie na 90 %.
K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností a daň za psa v sume 5 499,58 EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad z rozpočtovaných 4 500,00 EUR, bol
skutočný príjem 4 371,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 97 %.
K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na poplatok v sume 1 290,00 EUR.

b) nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

4 500,00

4 371,00

97 %

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Obec Kiarov nemala žiadne príjmy z podnikania. Príjmy z prenájmu nájomných bytov boli vo výške
10 819,35 €, a príjem z prenajatých pozemkov vo výške 4 360,03 €.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 450,00 EUR na predaj výrobkov a služieb bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
416,78 EUR, čo je 93 % plnenie.
Príjem za poplatok za vyhlásenie v MR a poplatok za použitie DS a KD bol v celkovej výške 29,98 €.
Správne poplatky za overovanie boli rozpočtované na 200,00 € a plnenie vo výške 293,00 €, čo je
147 % plnenie.
Iné príjmy boli rozpočtované na 5 000,00 € a plnenie vo výške 4 853,19 €, čo je 97 % plnenie. Medzi iné
nedaňové príjmy patria príjmy za vodné a stočné.

c) Prijaté granty a transfery
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
12 400,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

13 014,99

105 %

Z rozpočtovaných grantov a transferov 12 400,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 13 014,99 EUR,
čo predstavuje 105 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie
FPKNM

Suma v EUR
3 500,00

Účel
Divadlo, Dni ľud. tradície,
gastronómie a kultúry 2021

UPSVaR Veľký Krtíš

153,00

Rodinné prídavky - osob. príjemca

Ministerstvo vnútra SR

22,80

Evidencia obyvateľov

Ministerstvo vnútra SR

94,38

Register adries

UPSVaR Veľký Krtíš

892,27

Zosúladenie rodinného a prac. života

UPSVaR Veľký Krtíš

4 944,60

Menšie obecné služby

ŠÚ SR

2 322,02

SODB 2021

Ministerstvo vnútra SR
BBSK

85,92
1000,00

Sklad CO
Oslavy obce

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

Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

250 300,00

159 896,00

64 %

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 250 300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
159 896,00 EUR, čo predstavuje 64 % plnenie.

Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Environmentálny fond

Suma v EUR

Účel

159 896,00

Zvýšenie energetickej hospodárn.
obecného domu

Príjem z predaja kapitálových aktív
Obec nerozpočtovala tento druh príjmu.

Príjem z predaja budov
Obec nerozpočtovala tento druh príjmu.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Obec nerozpočtovala tento druh príjmu.

Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

140 400,00

123 321,37

88 %

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 140 400,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume 123 321,37 EUR, čo predstavuje 88 % plnenie.
V roku 2021 boli použité v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume
45 000,00 EUR
V roku 2021 bol prijatý úver v sume 78 321,37 EUR, na dofinancovanie nákladov na projekt:
„Prestavba domu smútku v obci Kiarov“ vo výške 63 775,73 EUR, úver schválený obecným
zastupiteľstvom dňa 31.3.2021 uznesením č. 10/2021
.
a na projekt „Obecná tržnica v obci Kiarov“ vo výške 14 545,64 EUR, úver schválený obecným
zastupiteľstvom dňa 25.6.2021 uznesením č. 15/2021
.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021

Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

378 700,00

240 360,08

63 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 378 700,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 240 360,08 EUR, čo predstavuje 63 % čerpanie.

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

132 000,00

110 115,79

83 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov vo výške 132 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 110 115,795 EUR, čo predstavuje 83 % čerpanie.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy
Z rozpočtovaných 38 000,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 35 904,07 EUR, čo je
94 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu obce, referentky obecného úradu, hlavnej
kontrolórky, zástupcu starostu obce.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 4 100,00 EUR na zdravotné poistenie bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
3 851,32 EUR, čo je 94 % čerpanie.
Z rozpočtovaných 10 100,00 EUR na sociálne poistenie, ktoré zahŕňa nemocenské poistenie, starobné
poistenie, úrazové poistenie, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a poistenie do
rezervného fondu bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 9 635,63 EUR, čo je 95 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 76 290,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 58 575,92 EUR,
čo je 77 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál,
dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 2 510,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 1 547,87 EUR,
čo predstavuje 62 % čerpanie.
Bežné granty predstavujú výdavky na spoločný stavebný úrad, na členské príspevky a prídavok na
dieťa.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
výpomocami

finančnými

Z rozpočtovaných výdavkov 1 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 600,98 EUR, čo
predstavuje 60 % čerpanie.
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

150 000,00 €

123 594,49 €

82 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov vo výške schváleného rozpočtu vo výške 150 000,00 €
k 31.12.2021 bolo skutočne čerpané 123 594,49 €, čo predstavuje 82 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Projekt „Prestavba domu smútku v obci Kiarov“
Z rozpočtovaných 90 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 63 775,73 EUR, čo
predstavuje 71 % čerpanie.
b)

Projekt „Obecná tržnica v obci Kiarov“

Z rozpočtovaných 16 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 14 545,64 EUR, čo
predstavuje 91 % čerpanie.
c) Dotácia poskytnutá v pôsobnosti Ministerstva financií SR na: „Rekonštrukciu miestnych
komunikácií a výmenu strešnej krytiny a okien budovy denného stacionára , súp. č. 150“
Z rozpočtovaných 44 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 44 003,56 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

96 700,00

6 649,80

7%

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 96 700,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2021 v sume 6 649,80 EUR, čo predstavuje 7 % čerpanie.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 96 700,00 EUR , na splácanie úveru na parkovisko
bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 1 356,00 EUR, čo predstavuje 97 % a splácanie úveru
ŠFRB bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 5 293,80 EUR, čo prestavuje 100 %.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR

Bežné príjmy spolu

134 489,50

z toho : bežné príjmy obce

134 489,50

Bežné výdavky spolu

110 115,79

z toho : bežné výdavky obce

110 115,79

Bežný rozpočet

24 373,71

Kapitálové príjmy spolu

159 896,00

z toho : kapitálové príjmy obce

159 896,00

Kapitálové výdavky spolu

123 594,49

z toho : kapitálové výdavky obce

123 594,49

Kapitálový rozpočet

36 301,51

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

60 675,22

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie

123 321,37
6 649,80

Rozdiel finančných operácií

116 671,57

PRÍJMY SPOLU

417 706,877

VÝDAVKY SPOLU

240 360,088

Hospodárenie obce

177 346,799

Vylúčenie z prebytku

161 896,000

Upravené hospodárenie obce

15 450,790

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 prebytku vylučujú :
-

-

nevyčerpané prostriedky poskytnuté z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 2000,00 EUR na divadelné
predstavenie
nevyčerpané prostriedky poskytnuté z Environmentálneho fondu poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 159 896,00 EUR na projekt: Zvýšenie
energetickej hospodárnosti obecného domu v obci Kiarov

O túto sumu sa pre tvorbu rezervného fondu upraví zostatok finančných prostriedkov, ktorý
v konečnom zúčtovaní predstavuje sumu 15 450,79 EUR.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške
15 450,79 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
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 1.1.2020

802,00

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
97,35
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021

899,35

Sociálny fond
Tvorba a použitie sociálneho fondu.
Sociálny fond

Suma v EUR

ZS k 1.1.2020

292,09

Prírastky - povinný prídel -

1,5 %

- ostatné prírastky

267,63
0,00

Úbytky - závodné stravovanie
-

ostatnéúbytky

KZ k 31.12.2021

0,00
559,72

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2021 v EUR

KZ k 31.12.2021 v EUR

Majetok spolu

1 355 077,58

1 513 839,09

Neobežný majetok spolu

1 262 753,53

1 294 866,20

Dlhodobý hmotný majetok

1 203 763,53

1 235 876,20

Dlhodobý finančný majetok

58 990,00

58 990,00

Obežný majetok spolu

92 324,05

218 972,89

Krátkodobé pohľadávky

12 515,73

6 789,58

Finančné účty

79 808,32

212 183,31

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci
krát.
Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2021 v EUR

KZ k 31.12.2021 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

1 355 077,58

1 513 839,09

Vlastné imanie

436 790,64

443 620,26

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

436 790,64

443 620,26

Záväzky

278 557,36

466 569,73

Rezervy

1 000,00

1 368,42

Zúčtovanie medzi subjektami VS

45 000,00

161 896,00

Dlhodobé záväzky

203 718,70

198 692,53

Krátkodobé záväzky

4 659,66

3 472,41

Bankové úvery a výpomoci

24 179,00

101 140,37

Časové rozlíšenie

639 729,58

603 649,10

z toho :

z toho :

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
Obec k 31.12.2021 eviduje tieto záväzky:
voči bankám

101 140,37 EUR

voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)

195 427,45 EUR

voči dodávateľom

0,00 EUR

voči štátnemu rozpočtu

0,00 EUR

voči zamestnancom

1 947,87 EUR

voči poisťovniam a daňovému úradu

1 524,54 EUR

Stav úverov k 31.12.2021

Veriteľ

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny

Ročná splátka
úrokov

za rok 2021

za rok 2021

1 356,00

Prima banka

Parkovacie
plochy

27 000,00

Prima banka

Prestavba domu
smútku v obci
Kiarov

63 775,73

Prima banka

Obecná tržnica
v obci Kiarov

14 545,64

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2021

Rok
splatnosti

551,38

22 819,00

2038

-

49,60

63 775,73

2023

-

-

14 545,64

2022

Obec v roku 2018 uzatvorila zmluvu o úvere na úhradu parkovacej plochy pri nájomných. Úver je
dlhodobý s dobou splatnosti v roku 2038.
Obec uzatvorila v roku 2021 Zmluvu o úvere na predfinancovanie NFP pri projektoch
„Prestavba domu smútku v obci Kiarov“, úver je s dobou splatnosti do r. 2023
„Obecná tržnica v obci Kiarov“, úver je s dobou splatnosti do r. 2022.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať
návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z
investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v
príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky
poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe
osobitného predpisu.

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021:
- skutočné bežné príjmy obce

134 489,50

Spolu bežné príjmy obce k 31.12.2021

134 489,50

Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:

296 567,82

- zostatok istiny z bankových úverov

22 819,00

- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov
EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty

78 321,37
195 427,45

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
- zostatok istiny z leasingu
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021

296 567,82

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty

195 427,45

- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ

78 321,37

- z úverov ................
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce

273 748,82

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021

22 819,00

Zostatok istiny k 31.12.2021

Skutočné bežné príjmy k 31.12.2021

22 819,00

134 489,50

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

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021:
- skutočné bežné príjmy obce

134 489,50

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021

134 489,50

Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR

13 014,99

- dotácie z MF SR ....
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
- dotácie zo zahraničia
- dotácie z Eurofondov
-

granty

Spolu bežné príjmy obce znížené k 31.12.2021

13 014,99

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2021*

121 474,51

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004
- 821006

1 356,00

- 821007

5 293,80

- 821009

- 651001

600,98

- 651003
- 651004

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021**

7 250,78

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok
2021**

Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2021*

7 250,78

121 474,51

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

8. Hospodárenie 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.
V roku 2021 obec poskytla finančný príspevok vo výške 350,00 Eur pre Rímskokatolícku cirkev
Vrbovka.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nepodniká.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči 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.

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

Obec nie je zriaďovateľom rozpočtových organizácií.

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

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Obec nemá založené žiadne právnické osoby.

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....

Suma
poskytnutých

- bežné výdavky

finančných
prostriedkov

- kapitálové výdavky

Menšie obecné služby

4 944,60

4 944,60

ÚPSVaR

Zosúladenie rodinného a pracovného
života, rodinné prídavky

1 045,27

1 045,27

ŠÚ SR

SODB 2021

2 322,02

2 322,02

Min. vnútra

Regob a evidencia obyvateľov

117,18

117,18

Min. vnútra

Civilná ochrana

85,92

85,92

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Environmentálny fond
FPKNM

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

ÚPSVaR

Poskytovateľ

Rozdiel

-4-

-3-

2

1

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných Rozdiel
prostriedkov

159 896,00

0,00

159 896,00

3 500,00

1 500,00

2 000,00

Poskytnuté finančné prostriedky z Environmentálneho fondu vo výške 159 896,00 Eur budú použité
v roku 2022 na zvýšenie energetickej hospodárnosti obecného domu.
Nepoužité finančné prostriedky vo výške 2 000,00 EUR budú použité v roku 2022 na divadelné
predstavenie.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec v roku 2021 neposkytla žiadny transfer iným obciam.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec v roku 2021 prijala finančné prostriedky z VÚC vo výške 1 000,00 Eur na podujatie
„ Oslavy obce Kiarov pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky obce“

12. Návrh uznesenia

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

