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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 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. 
11/C/2/2020. 
Rozpočet bol zmenený desaťkrát týmito rozpočtovými opatreniami: 

- rozpočtovým opatrením č. 1/2021  dňa 11.3.2021 uznesením č. 12/B/3/2021 
- rozpočtovým opatrením č. 2,3/2021  dňa 29.5.2021 uznesením č. 13/B/5/2021 
- rozpočtovým opatrením č. 4,5/2021 dňa 25.8.2021 uznesením č. 14/B/3/2021 
- rozpočtovým opatrením č. 6,7,8/2021 dňa 13.12.2021 uznesením č. 15/B/3/2021 
- rozpočtovým opatrením č. 9/2021 dňa 13.12.2021 uznesením č. 15/C/3/2021 
- desiata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 10/2021 zamestnancom obce dňa 

27.12.2021 
 

 
 
 

Rozpočet obce k 31.12.2021 
 
 

  
Schválený  
rozpočet  

Schválený 
rozpočet  

po poslednej 
zmene 

Príjmy celkom 136905 169077 
z toho :   
Bežné príjmy 136905 161336 
Kapitálové príjmy 0 1958 
Finančné príjmy 0 5783 
Výdavky celkom 136905 169077 
z toho :   
Bežné výdavky 136905 166649 
Kapitálové výdavky 0 2428 
Finančné výdavky 0 0 
Rozpočet  obce 136905 169077 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 
 
Schválený rozpočet na rok 
2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

169077 169710,19 100,37 
 
Z rozpočtovaných celkových príjmov 169077 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 
169710,19 EUR, čo predstavuje  100,37 % plnenie.  
 
1. Bežné príjmy 
 
Schválený rozpočet na rok 
2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

166649 163571,16 98,15 
 
Z rozpočtovaných bežných príjmov 166649 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 
163571,16 EUR, čo predstavuje  98,15 % plnenie.  

 
a) daňové príjmy  
 
Schválený rozpočet na rok 
2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

139042 139496,42 100,33 
 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 127617 EUR z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 128153,56 EUR, čo predstavuje 
plnenie na 100,42 %.  
 
Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 7675 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 7622,63 EUR, čo 
predstavuje plnenie na 99,32 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 4296,03 EUR, 
príjmy dane zo stavieb boli v sume 3326,60 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na 
dani z nehnuteľností vo výške 34,26 EUR. 
 
Daň za psa   
Z rozpočtovaných 410 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 410 EUR, čo je 100 % 
plnenie. 
  
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  
Z rozpočtovaných 3340 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 3310,23 EUR, čo 
predstavuje 99,11 % plnenie.   
 
b) nedaňové príjmy:  
  
Schválený rozpočet na rok 
2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

5009 5187,78 103,57 
 
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 620 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 563,80  EUR, čo je 90,94 
% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov. 
 



Záverečný účet Obec Miklušovce za rok 2021 5

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 
Z rozpočtovaných 2810 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 3045,03 EUR, čo je 
108,36 % plnenie. Z toho poplatky za stravné v školskej jedálni boli rozpočtované na 1600 EUR, 
skutočnosť bola 1722,67 EUR. 
 
c)  iné nedaňové príjmy:  
  
Schválený rozpočet na rok 
2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

1579 1578,95 100,00 
 
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1579 EUR, bol skutočný príjem vo výške 1578,95 
EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.  
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z odvodov z hazardných hier, z dobropisov 
za elektrinu a plyn a z vratiek. 
 
d) prijaté granty a transfery 
Z rozpočtovaných grantov a transferov 19243 EUR bol skutočný príjem vo výške 19243,04 
EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. 
 
P.č. Poskytovateľ   Suma v € Účel  
1. DPO SR Bratislava 1400,00 grant pre DHZ 
2. MV SR Bratislava 865,00 celoplošné testovanie COVID-19 
3. ŠÚ SR Bratislava 2337,86 dotácia na SODB 2021 
4. ÚPSVR Prešov 398,40 dotácia na stravu 
5. Okresný úrad Prešov 903,00 príspevok na 5-ročné deti, COVID-19 
6. Environmentálny fond BA 128,74 príspevok na triedený odpad 
7. MPSVaR Bratislava 5050,31 refundácia mzdy TOS 
8. ÚPSVR Prešov 1619,40 refundácia mzdy NP § 54 
9. SAŽP Banská Bystrica 4465,00 projekt „Kvitnúca dedina“ 
10. MV SR Bratislava 117,33 register evidencie obyvateľov a RA 
 spolu 17285,04  

 
Granty a transfery boli účelovo učené 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 

1958,00 1958,00 100,00 
 
Obec v roku 2021 získala dotáciu z rozpočtu PSK na kapitálové príjmy na projekt „Modernizácia 
ihriska v MŠ Miklušovce. 
 
 
3. Príjmové finančné operácie:  
  
Schválený rozpočet na rok 
2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

5783,00 5782,95 100,00 
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 Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 5783 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 
v sume 5782,95 EUR, čo predstavuje  100,00 % plnenie.  
 
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 15/C/7/2021 zo dňa 13.12.2021 bolo schválené použitie 
rezervného fondu v sume 5100 EUR. Finančné prostriedky boli použité na záchranné práce pri 
povodniach v mesiaci júl a august 2021. V mesiaci október bola podaná žiadosť na Okresný úrad 
Prešov na refundáciu týchto výdavkov.  
 
V roku 2021 boli použité: 

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 46,65  EUR 
- nevyčerpané prostriedky z dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej 

správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 
2021 v sume 636,30 EUR 
 

v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z..     
 
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 
 
 
Schválený rozpočet na rok 
2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

169077 165999,16 98,18 
 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 169077 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 
v sume 165999,16 EUR, čo predstavuje  98,18 % čerpanie.  
 
1. Bežné výdavky  

 
 Schválený rozpočet na rok 
2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

166649             163571,16       98,15 
 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 166649 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 
163571,16 EUR, čo predstavuje  98,15 % čerpanie.  
 
Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Obce 57038 56160,79 98,46 
Finančná a rozpočtová oblasť 830 770,07 92,78 
Všeobecne verejné služby inde nekl. 2974 2974,16 100,01 
Ochrana pred požiarmi  2277 1990,66 87,42 
Cestná doprava 5742 5331,42 92,85 
Nakladanie s odpadmi 5072 5056,98 99,70 
Rozvoj obci 8559 8505,18 99,37 
Verejné osvetlenie  871 868,36 99,70 
Verejné zdravotné služby 565 565,26 100,05 
Rekreačné a športové služby 3495 3453,08 98,80 
Kultúrne služby 420 220,35 52,46 
Vysielacie služby 527 519,02 98,49 
Náboženské a iné spoloč. služby 730 479,08 65,63 
Rekreácia, kultúra inde neklasifik. 971 754,54 77,71 
Predprimárne vzdelávanie 52604 52124,25 99,09 
Školská jedáleň 16572 16556,69 99,84 
Staroba 6298 6287,93 107,30 
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Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných výdavkov 85265 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 84925,88 
EUR, čo je 99,60 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu a zamestnancov OcÚ, MŠ, 
ŠJ, zamestnanca TOS a zamestnanca cez projekt ÚPSVR § 54, ako aj odmeny pri SODB. 
 
Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných výdavkov 31042 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 30727,06 
EUR, čo je 98,99 % čerpanie.  
 
Tovary a služby 
Z rozpočtovaných výdavkov 46934 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 44511,73  
EUR, čo je 97,84 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú 
cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom 
a ostatné tovary a služby, výdavky na záchranné práce pri povodniach. 
 
Bežné transfery 
Z rozpočtovaných výdavkov 3408 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 3406,49 
EUR, čo predstavuje 99,96 % čerpanie. 
 
2. Kapitálové výdavky  
  
Schválený rozpočet na rok 
2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

2428                 2428                  100,00 
 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 2428 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 
v sume 2428 EUR, čo predstavuje  100 % čerpanie.   
Obec získala dotáciu z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja na modernizáciu ihriska 
v materskej škole. Bola zakúpená detská zostava so šmýkačkou. Spoluúčasť obce bola 20 %. 
  
  
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 
 

 
Hospodárenie obce  

 
Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 161969,24 
Bežné výdavky spolu 163571,16 
Bežný rozpočet -1601,92 
Kapitálové  príjmy spolu 1958,00 
Kapitálové  výdavky spolu 2428,00 
Kapitálový rozpočet  -470,00 
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -2071,92 
Vylúčenie z prebytku  210,39 
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -2282,31 
Príjmové finančné operácie  5782,95 
Výdavkové finančné operácie 0 
Rozdiel finančných operácií +5782,95 
PRÍJMY SPOLU   169710,19
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VÝDAVKY SPOLU 165999,16
Hospodárenie obce  3711,03
Vylúčenie z prebytku 210,39
Upravené hospodárenie obce +3500,64
 
  
Schodok rozpočtu v sume 2071,92 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 150 EUR  bol v rozpočtovom roku 2021 vysporiadaný : 

- z  rezervného fondu 1388,97 EUR  
- z finančných operácií  682,95 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 zvyšuje o: 

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté 
v predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume  150,00 EUR, a to na :  

- príspevok na špecifiká na testovanie, osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné 
prostriedky na rok 2021 – 150,00 EUR. 

b) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné 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 60,39 EUR. 
 
Zostatok  finančných operácií v sume  5782,95 EUR, bol  použitý na: 

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 2282,31 EUR 
 
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 3500,64  EUR, navrhujeme použiť na: 

- tvorbu rezervného fondu 3500,64 EUR  
 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 
3500,64 EUR. 
 

5. Tvorba a použitie prostriedkov 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 33632,41      
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  
                  rozpočtový rok  

13905,64 

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  
                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

0 

                - z finančných operácií 0 
Úbytky   - použitie rezervného fondu : 
   

5100,00      

               - krytie schodku rozpočtu 0 
               - ostatné úbytky  0 
KZ k 31.12.2021 42438,05     
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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 Suma v EUR 
ZS k 1.1.2021 881,82 
Prírastky - povinný prídel -    1,5 %                    1137,95 
               - ostatné prírastky 0 
Úbytky   - stravovanie                     314,80 
               - kultúra, šport              700,00 
               - ostatné úbytky                                               0 
KZ k 31.12.2021 1004,97 

  
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 313385,60 303035,38 
Neobežný majetok spolu 257844,93 249970,45 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok   
Dlhodobý hmotný majetok 184694,17 176819,69 
Dlhodobý finančný majetok 73150,76 73150,76 
Obežný majetok spolu 54996,00 52380,06 
z toho :   
Zásoby 14,12 32,50 
Zúčtovanie medzi subjektami VS   
Dlhodobé pohľadávky   
Krátkodobé pohľadávky  960,00 189,05 
Finančné účty  54021,88 52158,51 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   
Časové rozlíšenie  544,67 684,87 
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 313385,60 303035,38 
Vlastné imanie  140133,51 132974,60 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely    
Fondy   
Výsledok hospodárenia  140133,51 132974,60 
Záväzky 20280,43 21404,75 
z toho :   
Rezervy  550,00 550,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 636,30 150,00 
Dlhodobé záväzky 947,27 1088,46 
Krátkodobé záväzky 11291,86 12761,29 
Bankové úvery a výpomoci  6855,00 6855,00  
Časové rozlíšenie 152971,66 148656,03 
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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:      
- rezervy zákonné krátkodobé 550,00 550,00  
- príspevok na COVID-19 MŠ 150,00 150,00  
- sociálnemu fondu 1088,46 1088,46  
- dodávatelia 1023,24 1023,24  
- stravníkom prijaté preddavky 86,69 86,69  
- iné záväzky 38,28 38,28  
- zamestnancom 6020,22 6020,22  
- poisťovniam  3738,33 3738,33  
- daňovému úradu 685,50 685,50  
- finančná náhrada za výrub drevín 1169,03 1169,03  
- prijatá návratná finančná výpomoc 6855,00 6855,00  

Záväzky spolu k 31.12.2021 21404,75 21404,75  
 
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií  

Obec nie je zriaďovateľom žiadnych 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 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 3/2009 o dotáciách, právnickým osobám, 
fyzickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne 
prospešný alebo verejnoprospešný účel.  
 
Žiadateľ dotácie 
Účelové určenie dotácie :  bežné výdavky 
športové podujatia, kultúrne podujatia, súťaže 
 

- 1 - 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
 

- 2 - 

Suma skutočne 
použitých 
finančných 

prostriedkov 
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 – stĺ.3 

) 
 
 

- 4 - 
Telovýchovná jednota Miklušovce   2000 2000 0 
Občianske združenie SAPIO 400 400 0 

 
K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2009 
o dotáciách. 

 
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 
Obec nemá 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 
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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 ani založenú právnickú osobu. 
  
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  
 
 
    
        - 1 - 

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

- 2 - 

Suma  
poskytnutých 
finančných 
prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 
použitých 
finančných 
prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 
(stĺ.3 - 
stĺ.4 ) 
 

- 5 - 
Okresný úrad 
Prešov 

Testovanie, dezinfekčné prostriedky MŠ 
- bežné výdavky 

315,00      165,00 150,00 

MV SR 
Bratislava 

Celoplošné testovanie COVID-19 
-bežné výdavky 

865,00 865,00 0 

MV SR 
Bratislava 

Register evidencie obyvateľov   
- bežné výdavky 

99,33 99,33 0 

MV SR 
Bratislava 

Register adries 
- bežné výdavky 

18,00 18,00 0 

MV SR 
Bratislava 

Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí MŠ 
- bežné výdavky 

588,00 588,00 0 

ÚPSVR 
Prešov 

Príspevok na stravu  
- bežné výdavky 

398,40 398,40 0 

IA MPSVR SR 
Bratislava 

Refundácia mzdy TOS 
- bežné výdavky 

5050,31 5050,31 0 

ŠÚ SR 
Bratislava 

Dotácia na prípravu, priebeh a vykonanie 
SODB 2021 
- bežné výdavky 

2337,86 2337,86 0 

ÚPSVR 
Prešov 

Refundácia mzdy NP § 54 
- bežné výdavky 

1619,40 1619,40 0 

 
c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
  

 
Fond 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

Environmentálny fond 4465,00 4465,00 0 
Environmentálny fond 128,74 128,74 0 
Obec získala dotáciu na projekt „Kvitnúca dedina“ z Environmentálneho fondu. Dotácia bola 
vyčerpaná v plnej výške v bežnom roku. 
Obec získala príspevok podľa § 7 odsek 1 písmeno b) zákona č. 329/2018 Z. z., ktorý použila na 
zakúpenie nových KUKA nádob na odpad. 
   
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  
 

 
Obec  

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

Sedlice 320 320 0 
Na základe dohody bol obci Sedlice vyplatený príspevok na úhradu nákladov súvisiacich so 
zabezpečením záujmového vzdelávania pre deti, ktoré navštevujú Centrum voľného času pri ZŠ 
s MŠ v Sedliciach. Príspevok bol poskytnutý v alikvotnej časti na kalendárny rok 2021.   
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e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC  
  

 
VÚC  

Suma prijatých 
finančných 

prostriedkov 
- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   
- 3 -   

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

Prešov – kapitálové výdavky 1958,00 1958,00 0 
 
Obec získala dotáciu z rozpočtu PSK na modernizáciu detského ihriska v materskej škole. 
 

 
12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 
programového rozpočtu         
Obec v zmysle § 3 ods. 10 schválených Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce 
Miklušovce zostavuje viacročný rozpočet bez programovej štruktúry. 
 
 
Návrh uznesenia: 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2021. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 
rezervného fondu vo výške 3500,64 EUR. 
 
 
 
  


