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Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie 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 Cejkov na rok 2021 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
Zmeny rozpočtu boli schválené : 4x 22.06.2021, 06.09.2021 ,22.11.2021, 30.12.2021

Rozpočet obce k 31.12.2021

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou
Kapitálové výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočet obce

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene

960 144

1 185 501,95

925 144
0
5 000
30 000
960 144

1 130 918
6 150
26 901
21 532,95
1 185 129,53

375 368
23 500
25 956
535 320
0
0

497 738
8 500
39 156
630 330,53
9 405
372,42

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Rozpočet na rok 2021
1 185 501,95

Skutočnosť k 31.12.2021
1 167 029,95

% plnenia
98,44

Z rozpočtovaných 1 185 501,95 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 167 029,95 €, čo je
98,44 % plnenie.
1. Bežné príjmy obce
Rozpočet na rok 2021

Skutočnosť k 31.12.2021

1 130 918,00

1 111 529,89

% plnenia
98,29
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Z rozpočtovaných 1 130 918 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 111 529,89 €, čo je
98,29 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2021

Skutočnosť k 31.12.2021

428 234,00

424 615,26

% plnenia
99,15

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 391 704 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2021
poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 391 769,85€, čo predstavuje plnenie na 100,01 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 22 780 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2021 v sume 19 569,15 €, čo je 85,90%
plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 12 395,30 €, dane zo stavieb boli v sume 7 173,85
€.
Daň za psa zinkasovaná v sume 655 €,
Daň za užívanie verejného priestranstva : 220 €
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 12 401,26 €
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2021

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

100 404,00

92 707,71

92,33

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 20 910,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 18 353,01 €, čo je 87,77
% plnenie. Príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 5 845,99 €, príjem
z prenájmu priestorov v sume 12 507,02 €.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 79 494 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 74 354,70 €, čo je 93,53 %
plnenie.
Sú to príjmy za odber vody, z pokút za porušenie predpisov, stravné, čiastočné úhrady za materskú
školu, za relácie v miestnom rozhlase, kreditné úroky z bankových účtov obce, príjmy z odvodov
z prijatých vkladov z prevádzkovania kurzových stávok.
c) granty a transfery
Rozpočet na rok 2021

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

602 280,00

594 206,92

98,66

Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov zo ŠR 602 280 € bol skutočný príjem vo výške 594 206,92
€, čo predstavuje 98,66 % plnenie. Transfery predstavujú príjem pre ZŠ, MŠ, REGOB, Matrika,
Register adries, školské stravovanie, hmotná núdza, testovanie na COVID-19, rodinné prídavky.
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P.č.

Poskytovateľ

1.

Okresný úrad Košice– ZŠ

2.

Okresný úrad Košice – MŠ

3.
4.
5.
6.

Suma v €

534 516,44 Bežné výdavky ZŠ
2 279,00 Bežné výdavky MŠ

Min. vnútra SR- prenesený výkon
Min. vnútra SR – prenesený výkon
UPSVaR Košice

Účel

4 151,75 Matrika
409,28 Register obyvateľov a adries
12 369,00 Hmotná núdza

UPSVaR – obec ako osobitný
príjemca

1 598,71 Rodinné prídavky

7.

UPSVaR

3 686,37 Podpora trhu práce

8.

Okresný úrad Trebišov

300,72 Skladník CO

9.

Ministerstvo živ.prostredia

777,99 Životné prostredie

10.

Štatistický úrad SR

11.

Okresný úrad Trebišov

12.

Ministerstvo dopravy
SPOLU

3 661,86 Sčítanie obyvateľov, domov, bytov
30 405,00 Refundacia nákladov -COVID 19
50,80 Transfer na cesty
594 206,92

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2021
6 150,00

Skutočnosť k 31.12.2021
6 150,00

% plnenia
100,00

Granty a transfery
Z rozpočtovaných 6 150 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 6 150 €, čo predstavuje 100
% plnenie, jednalo sa o dotáciu pre ZŠ na elektrický kotol jedáleň ZŠ vo výške 5 000,- € a 1 150,€- grant na územný plán.
3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2021
26 901,00

Skutočnosť k 31.12.2021
27 817,11

% plnenia
103,41

V roku 2021 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 21 890,65 € v súlade so zákonom
č.583/2004 Z. z. a presun z rezervného fondu bol vo výške 5 926,46 €.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2021
17 287,89

Skutočnosť k 31.12.2021
17 287,89

% plnenia
100,00
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Z rozpočtovaných bežných príjmov 17 287,89 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
17 287,89 €, príjmy zo školskej jedálne boli vo výške 10 538,32 €.
Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2021
0

Skutočnosť k 31.12.2021
0

% plnenia
0

Rozpočtová organizácia Základná škola nemala v roku 2021 kapitálové príjmy.

Finančné operácie
Rozpočet na rok 2021
4 245,06

Skutočnosť k 31.12.2021
4 245,06

% plnenia
100

ZŠ zapojila do príjmov zostatok finančných prostriedkov na školskej jedálni.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Rozpočet na rok 2021
1 185 129,53

Skutočnosť k 31.12.2021
1 128 164,72

% čerpania
95,19

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 185 129,53 € bolo čerpanie v sume 1 128 164,72 €, čo predstavuje
95,19 % čerpanie.
1. Bežné výdavky obce
Rozpočet na rok 2021
497 738,00

Skutočnosť k 31.12.2021
453 509,02

% čerpania
91,11

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 497 738 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
453 509,02 €, čo predstavuje 91,11 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 142 300 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 143 105,44 €, čo je
100,57 % čerpanie určené na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov obecného
úradu vrátane starostu a kontrolóra obce, zamestnancov Materskej školy, matriky, pracovníkov na
dohodu o vykonaní práce a pracovnej činnosti.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 53 968 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 55 514,27 €, čo je 102,87
% čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 255 520 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 221 709,10 €, čo je 86,77
% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, matriky, materskej školy,
kultúrneho domu, cintorína a domu smútku, opatrovateľskej služby, verejného osvetlenia,
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miestnych komunikácií, nájomných bytov. Ďalej cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné,
rutinná a štandardná údržba, zneškodnenie a likvidácia odpadu a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 39 000 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 25 834,19 €, čo
predstavuje 66,24 % čerpanie. Sú to výdavky na členské príspevky do združení, príspevky do
centier voľného času, transfery poskytnuté obcou občiansky združeniam.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami
Z rozpočtovaných 6 950 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 7 346,02 €, čo
predstavuje 105,70 % čerpanie. Ide o úroky z nasledujúcich úverov : úver zo ŠFRB na výstavbu
bytového domu, úver na rekonštrukciu ZŠ.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2021
8 500,00

Skutočnosť k 31.12.2021
3 600,00

% čerpania
42,35

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 8 500 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
3600 €, čo predstavuje 42,35 % čerpanie.
Kapitálové výdavky boli čerpané na doplnky územného plánu v sume 3 000 € a projektovú
dokumentáciu v hodnote 600,- €.
3) Výdavkové finančné operácie
Rozpočet na rok 2021
39 156,00

Skutočnosť k 31.12.2021
46 295,65

% čerpania
118,23

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 39 156 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
46 295,65 €, čo predstavuje 118,2 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií:
1. Splátka dlhodobého bankového úveru – 27 000,- €
2. Úver ŠFRB na výstavbu bytového domu - 7 134,17 €
3. Splátka autokreditu - 2 161,48 €
4. Splátka pôžičky – 10 000,- €
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Organizácia s právnou subjektivitou -Základná škola Cejkov
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2021
630 330,11

Skutočnosť k 31.12.2021
615 335,05

% čerpania

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 558 817,50 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
547 190,40 €, čo predstavuje 97,92 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
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Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2021
9 405,00

Skutočnosť k 31.12.2021
9 405,00

% čerpania
100

Rozpočtová organizácia Základná škola čerpala kapitálové výdavky na nákup elektrického kotla
a parného konvektomatu pre Jedálen Základnej školy.

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
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácii
Príjmy z finančných operácií RO
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VYDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravene hospodárenie obce - zostatok finančných účtov .
. ..

Skutočnosť
k 31.12.2021

1 128 817,78
1 111 529,89
17 287,89
1 068 864,07
453 509,02
615 355,05
59 953,71
6 150,00
6 150,00
0
13 005,00
3 600,00
9 405,00
-6 855,00
53 098,71
15 849,39
37 249,32
27 817,11
4 245,05
46 295,65
-14 233,48
1 167 029,95
1 128 164,72
38 865,23
15 849,39
23 015,84

Prebytok 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 za rok 2021 je vo výške 53 098,71 €.
Záporný rozdiel finančných operácií je vo výške 14 233,48 €.
Celkové hospodárenie obce je vo výške 38 865,23 €.
8

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 :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 15 849,39 €, a to na :
- bežné výdavky ZŠ okrem miezd a platov
3 949,49 €
- bežné výdavky na stravu žiakov z UPSVaR
11 899,90 €
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Do rezervného fondu navrhujeme prideliť upravený prebytok rozpočtového hospodárenia vo
výške 23 015,84 €.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z. n. p.
Prostriedky rezervného fondu sa vedú na samostatnom bankovom účte.
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný

Suma v €

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 :

2 562,52
6 475,59

0
5 926,46

- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KS k 31.12.2021

0
3 111,65

0

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 vyššieho stupňa.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2021
Prírastky - povinný prídel %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie

Suma v EUR
145,16
1 159,96
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- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021

864,00
441,12

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
A K T Í V A - obec
Názov

KZ k 31.12.2021 v €

KZ k 31.12.2020 v €

Majetok spolu

2 877 722,35

2 970 827,43

Neobežný majetok spolu

2 584 018,08

2 685 598,38

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

4 504,17

3 600

2 335 633,79

2 438 118,26

Dlhodobý finančný majetok

243 880,12

243 880,12

Obežný majetok spolu

293 704,27

285 229,05

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektmi VS

0

0

243 334,33

249 021,33

Dlhodobé pohľadávky

0

0

6 745,83

3 570,65

43 624,11

32 637,07

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

Časové rozlíšenie

0

0

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

P A S Í V A – obec
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

KZ k 31.12.2021 v €

KZ k 31.12.2020 v €

2 877 722,35

2 970 827,43

946 774,68

914 392,19

946 774,68

914 392,19

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
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Záväzky

495 702,08

567 112,76

1 200

1 200

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

16 974,49

21 890,65

Dlhodobé záväzky

331 421,82

341 604,22

Krátkodobé záväzky

31 378,77

60 690,89

Bankové úvery a výpomoci

114 727,00

141 727

1 435 245,59

1 489 322,48

z toho :
Rezervy

Časové rozlíšenie

A K T Í V A – ZŠ
Názov

KZ k 31.12.2021 v €

KZ k 31.12.2020 v €

Majetok spolu

304 084,74

298 473,36

Neobežný majetok spolu

253 652,14

251 369,14

253 652,14

251 369,14

50 432,60

47 104,22

216,51

428,58

50 216,09

46 675,64

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

Časové rozlíšenie

0

0

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

P A S Í V A – ZŠ
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

KZ k 31.12.2020 v €

KZ k 31.12.2020 v €

304 084,74

298 473,36

763,14

-1 210,69

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
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Výsledok hospodárenia

763,14

-1 210,69

298 321,60

299 684,05

243 334,33

249 021,33

420,32

514,11

54 566,95

50 148,61

Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
5 000

Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu obce k 31.12.2021
Obec k 31.12.2021 eviduje tieto významné záväzky:
- voči bankám
114 727,00 €
- voči štátnym fondom (ŠFRB)
334 776,29 €
- autokredit
6 682,11 €
- voči dodávateľom
3 295,69 €
- voči štátnemu rozpočtu
16 974,49 €
- voči zamestnancom
9 721,41 €
- voči poisťovniam a daňovému úradu
7 723,74 €
- ostatné záväzky
601,35 €

Poskytovateľ
úveru
ŠFRB
Prima Banka

Účel
Výstavba bytového
domu
Investičný úver
Autokredit

Výška
úroku

Zostatok k
31.12.2021

Splatnosť

1,00

334 776,29

15.08.2054

2,68

114 727,00

31.12.2029

6 682,11

25.10.2024

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
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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
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12
k 31.12.2020
z toho::
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021 z toho:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné
byty
- autokredit
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej
sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021
Zostatok istiny
k 31.12.2021
121 409,11

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2020
996 454,68

Suma v EUR
996 454,68

975 154,92
21 299,76
996 454,68
114 727,00
334 776,29

6 682,11
456 185,40
334 776,29
334 776,29
121 409,11
§ 17 ods.6 písm. a)
12,18 %

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 31.12.2020:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy ZŠ
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- účelovo určené dotácie
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020*
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821xxx
- 651xxx
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021**

996 454,68
975 154,92
21 299,76
996 454,68

525 081,98
471 372,70
46 295,65
7 346,02
53 641,67

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2021**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2020*

§ 17 ods.6 písm. b)

53 641,67

471 372,70

11,38 %
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Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

8. 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. 3/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtu
obce Cejkov podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo
verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

TJ Družstevník Cejkov

24 104,75

24 104,75

0

MO Matice Slovenskej

0

0

0

0
24 104,75

0
24 104,75

0
0

Klub dôchodcov
SPOLU

10. 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
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia
Originálne kompetencie
Vlastné príjmy – vrátky a ŠJ

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

55 096,15
17 287,89

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

55 096,15
17 287,89

Rozdiel - vrátenie
0
0
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- prostriedky RO od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia
Transfery zo ŠR v tom:
Normatív
Na dopravu žiakov
Vzdelávacie poukazy
Príspevok na žiakov zo SZP
Príspevok na učebnice
Asistenti učiteľa

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

534 516,44
507 039,44
3 079,00
3 373,00
650,00
2 087,00
12 288,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

530 536,95
503 803,95
2 335,00
3 373,00
650,00
2 087,00
12 288,00

3 979,49
3 235,49
744,00
0
0
0
0

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ
Účelové určenie grantu,
transferu

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

3 949,49

Okresný úrad Košice– ZŠ

Bežné výdavky ZŠ

534 516,44

530 536,95

Okresný úrad Košice – MŠ

Bežné výdavky MŠ

2 279,00

2 279,00

Min. vnútra SR- prenesený výkon

Matrika

4 151,75

4 151,75

Min. vnútra SR – prenesený
výkon

Register obyvateľov a
adries

409,28

409,28

UPSVaR Košice

Hmotná núdza

12 369,00

479,10

UPSVaR – obec ako osobitný
príjemca

Rodinné prídavky

1 598,71

1 598,71

UPSVaR

Podpora trhu práce

3 686,37

3 686,37

Okresný úrad Trebišov

Skladník CO

300,72

300,72

Ministerstvo živ.prostredia

Životné prostredie

777,99

777,99

3 661,86

3 661,86

30 405,00

30 405,00

50,80

50,80

Štatistický úrad SR
Okresný úrad Trebišov
Ministerstvo dopravy

c)

Sčítanie obyvateľov,
domov, bytov
Refundacia nákladov COVID 19
Transfer na cesty

11 889,90

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neprijala dotácie zo štátnych fondov.
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d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec neprijala dotácie z VÚC
Vypracovala: Terézia Kiraľvargová

Predkladá: Ladislav Slovjak, EMBA

V Cejkove, 4.mája 2022
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13. Návrh uznesenia:
1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra za rok 2021.
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Prebytok 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 za rok 2021 vo výške 53 098,71 €.
Záporný rozdiel finančných operácií vo výške 14 233,48 €.
Celkové hospodárenie obce vo výške 38 865,23 €.
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 :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 15 849,39 €, a to na :
- bežné výdavky ZŠ okrem miezd a platov
3 949,49 €
- bežné výdavky na stravu žiakov z UPSVaR
11 899,90 €
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Do rezervného fondu navrhujeme prideliť upravený prebytok rozpočtového hospodárenia vo
výške 23 015,84 €.
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