Záverečný účet Obce Kamenec pod Vtáčnikom
za rok 2021

Predkladá : Borková Dana
Spracoval: Borková Dana
V Kamenci pod Vtáčnikom, 17.5.2022
Návrh záverečného účtu:
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 25.5.2022
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 25.5.2022
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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. 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 15.12.2020 uznesením č 142/2020
Rozpočet bol zmenený desaťkrát :
- prvá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 1 starostom obce dňa 26.02.2021
- druhá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 2 starostom obce dňa 31.03.2021
- tretia zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.3 starostom obce dňa 30.06.2021
- štvrtá zmena vykonaná dňa 12.08.2021 uznesením č.191/2021
- piata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.5 starostom obce dňa 31.08.2021
- šiesta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.6 starostom obce dňa 28.10.2021
- siedma zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.7 starostom obce dňa 30.11.2021
- ôsma zmena vykonaná dňa 15.12.2021 uznesením č.219/2021
- deviata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.9 starostom obce dňa 30.12.2021
- desiata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.10 starostom obce dňa 31.12.2021
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
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočtové hospodárenie obce

1 297 265,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
1 479 296,00

1 281 578,00
0,00
0,00
15 687,00
1 297 265,00

1 413 277,00
1 275,00
21 584,00
43 160,00
1 476 035,00

659 756,00
72 320,00
15 271,00
549 918,00
0,00

742 911,00
53 401,00
16 322,00
663 401,00
3 261,00
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Poznámka: Rozbor plnenia príjmov sa vykoná v takej štruktúre v akej bol rozpočet schválený
obecným zastupiteľstvom (napr. ak bol rozpočet schválený na kategórie, rozbor plnenia príjmov
sa vykoná na kategórie ...)
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
1 436 136,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

1 439 983,54

100,3

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 436 136,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume 1 439 983,54 EUR, čo predstavuje 100,3 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
1 413 277,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

1 417 123,90

100,3

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 413 277,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
1 395 839,97 EUR, čo predstavuje 98,9% plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
717 508,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

719 552,18

100,3

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 610 458,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 610 457,63 EUR, čo predstavuje
plnenie na 99,9 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 65 440,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 67 525,00 EUR, čo
predstavuje plnenie na 103,2 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 19 725,48 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 46 965,26 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 834,26
EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1 509,28 EUR.
Daň za psa 1 071,66 €
Daň za užívanie verejného priestranstva 120,00 € .Poplatok za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad 40 377,89 €.Obec eviduje pohľadávky za KO v sume 2 264 €.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
64 765,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

66 597,63

102,4
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c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
11 076,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

11 075,17

100,00

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 11 076,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
11 075,17 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Medzi významné nedaňové príjmy patria príjmy od firmy ALAS v sume 11 075,17 €.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 621 203,00 EUR bol skutočný príjem vo výške
621 173,80 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR
UPSVaR
UPSVaR
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Ministerstvo školstva
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo školstva
Ministerstvo vnútra SR
RÚ školskej správy-Trenčín
Ministerstvo vnútra SR
Obvodný úrad ŽP Trenčín
Ministerstvo školstva
Okresný úrad-odbor CO
Ministerstvo školstva

Suma v EUR
43,60
151,90
20 334,60
3 000,00
8 278,72
4 569,57
59 300,00
586,74
448 791,00
3 705,00
174,24
500,00
53 670,00
18 068,43

Účel
Register adries
Prídavok na dieťa
Stravovanie v ZŠ+MŠ
Požiarna ochrana
ZŠ-špeciálny pedagóg
Dotácia ŠODB
Projekt Moderná škola
Evidencia obyvateľstva
Prenesené kompetencie
Vzdelávanie v MŠ
Starostlivosť o živ.prostredie
Projekt – Múdre Hranie
Dotácia na COVID19
ZŠ- Asistent učiteľa

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
1 275,00

Skutočnosť k 31.12.2021
1 274,88

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 275,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
1 274,88 EUR z a predaj pozemku, čo predstavuje 100 % plnenie.
Granty a transfery :
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR
0,00

Účel

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
21 584,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

21 584,76

100,0
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Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 21 584,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2021 v sume 21584,76 EUR, čo predstavuje 100,0 % plnenie.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Základná škola
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
43 160,00

Skutočnosť k 31.12.2021
43 159,55

% plnenia
99,9

Z rozpočtovaných bežných príjmov 43 160,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
43 159,55 EUR, čo predstavuje 99,9 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :
Základná škola
43 159,55 EUR - réžie
4 631,21€
ŠKD
1 350,00€
Nájom
340,00€
Stravné
12 007,51€
Dobropis 1 194,96€
Projekty 23 635,87€
Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2021
0

Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
Skutočnosť k 31.12.2021
rok 2021 po poslednej
zmene
23 635,87
23 635,87

% plnenia
0

% plnenia
100,00

V roku 2021 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2020 v sume 2 640,29 €
- dobropis 1 194,96 €
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Poznámka: Rozbor čerpania výdavkov sa vykoná v takej štruktúre v akej bol rozpočet schválený
obecným zastupiteľstvom (napr. ak bol rozpočet schválený na kategórie, rozbor čerpania
výdavkov sa vykoná na kategórie ...)
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2021
2021 po poslednej zmene
663 401,00
630 010,08

% čerpania
94,96

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 663 401,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 630 010,08 EUR, čo predstavuje 94,96 % čerpanie.
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1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej
zmene
812 634,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

772 408,72

95,1

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 292 406,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume
293 201,11 EUR, čo je 99,72 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
opatrovateľskej služby a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 81 970,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
81 966,09 EUR, čo je 92,9 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom zo ŠFRB.
Z rozpočtovaných výdavkov 16 322,00,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
16 322,03 EUR, čo predstavuje 100,0 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
53 401,00

Skutočnosť k 31.12.2021
15 000,00

% čerpania
28,1

3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2021
% čerpania
2021 po poslednej zmene
16 322,00
16 322,03
100,0
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 16 322,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2021 v sume 16 322,03 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 16 322,03 EUR na splácanie úveru zo
ŠFRB.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
663 401,00

Skutočnosť k 31.12.2021
630 010,08

% čerpania
94,96

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 663 401,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 630 010,08 EUR, čo predstavuje 94,96 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
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Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Základná škola
630 010,08 EUR
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2021
0

% čerpania
0
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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 hospodárenia podľa § 16 ods.6 zákona 583/2004Z.z.:
- Prenesené kompetencie pre ZŠ 1 095,29 €
- Stravovanie detí ZŠ,MŠ
9 918,80 €
- Projekt AU-ZŠ
917,70 €
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
1, 460 283,45
1,417 123,90
43 159,55
1,371 096,77
741 086,69
630 010,08
89 186,68
1 274,88
1 274,88
0,00

15 000,00
15 000,00
0,00

-13725,12
75 461,56
11 931,79
63 529,77

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

21 584,76

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

16 322,03

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Vylúčenie z prebytku účet ŠJ,FU
Upravené hospodárenie obce

5 262,73
1, 483143,09
1,402 418,80
80 724,29
11 931,79
18 354,70
50 437,80

Prebytok rozpočtu v sume 80 724,29 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, navrhujeme použiť na: tvorbu
rezervného
fondu
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 2 012,99 € a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 1 074,49 €
- stravné
20,80 €
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-

projekt Asistent učiteľa

917,70 €

b) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravu 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 546,63 EUR
c) nevyčerpané prostriedky z UPSVaR na stravovanie v ZŠ a MŠ v sume 9 918,80 €
d) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p.
v sume 17 808,07 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške
50 437,80 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
- krytie schodku rozpočtu
- úhrada f.č.465 NITRANET za WI-FI
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
423 677,85
43 393,50
15 000,00
452 071,35

Stavy na účtoch a v pokladni k 31.12.2021
211 1
221 01
221 02
221 03
221 04
221 05
221 06
221 07
221 08
221 10

Pokladnica
925,62
VÚB 20 427,75
VÚB –sociálny
2 385,20
Prima banka- bežný
1 286,05
VÚB –účelový
41 238,47
VÚB- dotačný
19,26
VÚB – ŠJ
546,63
VÚB –rezervný fond
452 071,35
VÚB – fond údržby
17 808,07
VÚB – finančná zábezpeka 13 056,61

Spolu

549 765,01
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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
ZS k 1.1.2021
Prírastky - povinný prídel – 1,5
%
- povinný prídel %
Úbytky - stravovanie
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
2 274,72
3 841,77
3 731,29
2 385,20

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z.
v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade
s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.
Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 1.1.2021
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu :
- na opravu ....
- na odmenu domovníka
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
13 841,15
5 032,56
597,64
468,00
17 808,07

Fond rozvoja bývania –obec netvorí

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 31.12.2021 v EUR KZ k 31.12 2020 v EUR
2 968 826,71
3 031 057,69
2 373 536,87
2 465 422,58
7 490,00
2 012 106,87
353 940,00
594 254,31

8 573,00
2 102 909,58
353 940,00
564 472,65

561,28
39 957,54
0,00
3 900,78
549 834,71
0,00
0,00
1 035,53

1 508,11
46 693,5
2 048,34
4 025,18
510 197,52
0,00
0,00
1 162,46
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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

ZS k 31.12.2021 v EUR KZ k 31.12.2020 v EUR
2 968 826,71,00
3 031 057,69
2 285 029,00
2 283 669,74
8 391,30
0,00
2 276 637,70
653 755,28

8 391,30
0,00
2 275 278,44
578 593,52

1 400,00
11 931,79
503 507,41
136 916,08
0,00
30 042,43

1 200,00
20 759,89
518 787,28
37 846,35
0,00
168 794,43
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
Stav záväzkov k 31.12.2021
Druh záväzku

z toho v lehote
splatnosti

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 31.12.2021

91 117,95
15 066,69
21 299,41
4 332,74
11 014,09
0,00
0,00
1 457,33
144 288,21

z toho po lehote
splatnosti

91 117,95
15 066,69
21 299,41
4 332,74
11 014,09
0,00
0,00
1 457,33
144 288,21

Stav úverov k 31.12.2021
Veriteľ

ŠFRB

Účel

15 bytový dom

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2021

Ročná splátka
úrokov
za rok 2020

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2021

553 350,00

16 322,03

5 035,45

487 784,67

Rok
splatnosti

2047

Obec uzatvorila v roku 2017 Zmluvu o úvere zo ŠFRB na výstavbu 15 bytového domu. Úver je
dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2047, splátky istiny 1 272,56 € a úrokov 507,23 € sú
mesačné.

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 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 5/2016 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

TJ TATRAN Kamenec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

20 000,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

20 000,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0,00

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 5/2016
o dotáciách.

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

Základná škola-originálne

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

58 768,61
58 768,61

0,00

43 159,55

0,00

ZŠ-príjmy
43 159,55

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.
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