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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 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 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 11.12.2020 uznesením č.92
Rozpočet bol zmenený trikrát:
- prvá zmena schválená dňa 31.3.2021 rozpočtovým opatrením č. 1
- druhá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 2 dňa 30.6.2021 uznesením č. 114
- tretia zmena schválená dňa 20.12.2021 uznesením č. 130 vykonaná rozpočtovým opatrením 337.
Rozpočet obce k 31.12.2021

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Finančné príjmy RO
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Schválený rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2021

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

1 501 402,66
1 407 577,66
1 407 577,66
0,00
0,00
0,00
93 825,00

2 379 757,00
2 285 932,00
1 645 891,00
534 464,00
105 577,00
0,00
93 825,00

2 570 064,83
2 509 575,32
1 619 535,50
784 463,40
105 576,42
4 889,73
55 599,78

107,99
109,78
98,40
146,78
100,00

1 501 402,66
713 116,66
478 886,04
166 670,62
67 560,00
788 286,00

2 267 722,94
1 431 677,94
735 198,04
628 919,90
67 560,00
836 045,00

2 100 242,98
1 332 063,85
753 543,72
510 960,13
67 560,00
768 179,13

92,61
93,04
102,49
81,24
100
91,88

59,26
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

1 501 402,66

2 379 757,00

2 570 064,83

107,99

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 285 932,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
2 509 575,32 EUR, čo predstavuje 109,78 % plnenie.
A. Príjmy obce
1. Bežné príjmy:
Schválený
rozpočet

1 407 577,66

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

1 645 891,00

1 619 535,50

98,40

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 645 891,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
1 619 535,50 EUR, čo predstavuje 98,40.% plnenie.
a) daňové príjmy:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

744 245,02

746 960,00

734 793,87

98,37

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 638 893,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 665 179,19 EUR, čo predstavuje plnenie
na 104,11 %.
V roku 2021 výška výnosu dane z príjmov bola zvýšená o 10,2 % čo predstavuje sumu
61 876,09 EUR.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 93 578,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 55 995,54 EUR, čo
predstavuje plnenie na 59,84 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 44 143,48 EUR, príjmy
dane zo stavieb boli v sume 11 852,06 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 152,88 EUR, za
nedoplatky z minulých rokov K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume
18 448,24 EUR.
Daň za psa .
Z rozpočtovaných 2 144,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 429,31 EUR, čo
predstavuje plnenie na 66,67 % plnenie.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 130 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 24 EUR, čo predstavuje plnenie
na 18,46 % plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
Z rozpočtovaných 12 215 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 12 165,83 EUR, čo
predstavuje plnenie na 99 59% plnenie. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na poplatku za KO
v sume 3 066,77 EUR.
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b) nedaňové príjmy:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

35 186,40

65 099,00

51 101,08

78,50

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 21 964,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 13 729,31 EUR, čo je
62,51 % plnenie Najväčší podiel na uvedených príjmoch predstavuje príjem za:
Príjmy za prenájom pozemkov v sume 3 856,19 € a príjmy z prenájmu budov v sume 9 873,12 €.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 43 085,00. EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 37 338,98 EUR, čo je
86,66 % plnenie.
Najväčší podiel na uvedených príjmoch predstavuje príjem za:
Správne poplatky v sume 3 480,47 €
Príjmy za testovanie COVID za služby MOM od iných obcí 23 069,63 €
Poplatky za hrobové miesta 3.170,00 €
Príjmy za školne v MŠ. 1 850,00 €
Príjmy za stravné lístky v sume: 2 765,95 €.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

13 045,00

43 085,00

37 338,98

86,66

d) prijaté bežné granty a transfery:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

628 146,24

833 832,00

833 640,55

99,98

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 833 832,00 EUR bol skutočný príjem vo výške
833 640,55 EUR, čo predstavuje 99,98% plnenie.
Prijaté bežné granty a transfery:
Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Zo ŠR dotácia na podporu nezamest. §52
Zo ŠR dotácia na podporu nezamest. §54
Zo ŠR dotácia na testovanie COVID
Zo ŠR dotácia z MŽP SR
Zo ŠR na sčítanie obyvateľov
Zo ŠR dotácia na rod. prídavky
Zo ŠR dotácia za vyplatenie rod. prídavkov
Zo ŠR dotácia na stravu
Zo ŠR dotácia na školské potreby
Z EU na zníženie energ. náročnosti budovy KD

Zo

ŠR

dotácia

na

zníženie

energetickej

Účel

626,17
1 487,14
59 055,00
1 155,60
4 467,58
3 092,60
83,00
10 680,20
332,00

Na mzdy pre zamest. §52
Na mzdy pre zamest.§54
Na výdavky testovania COVID
Na prieskumové územie
Na sčítanie obyvateľov
Na výplatu RRP
Na odmenu za vyplatenie RRP
Na stravu pre deti ZŠ v HN
Na nákup školských potrieb pre
ZŠ
5 807,69 Dotácia
formou
refundácie
výdavkov, ktoré už boli uhradené
z prostriedkov obce v minulých
rokoch
683,26 Dotácia
formou
refundácie
5

náročnosti budov KD
Zo EU dotácia na mzdy pre komunitné centrum
Zo ŠR dotácia na bežné výdavky pre komunitné
centrum
Zo EU dotácia na mzdy pre MOPS
Zo EU dotácia na mzdy a odvody pre TP
Zo EU dotácia na bežné výdavky pre TP
Zo ŠR dotácia komunitné centrum
Zo ŠR dotácia na TP
Zo ŠR na MOPS
Zo ŠR dotácia z envirofondu na separovaný zber
Zo ŠR dotácia na Sklad CO
Zo ŠR dotácia na matriku
Zo ŠR dotácia na dopravu
Zo ŠR dotácia predškolskú výchovu
Zo ŠR dotácia na projekty pre MŠ
Zo ŠR dotácia pre MŠ na dezinfekciu -špecifiká
COVID
Zo ŠR dotácia pre MŠ na novootvorenú triedu
Zo ŠR dotácia na životné prostredie
Zo ŠR dotácia na register adries
Zo ŠR dotácia na register obyvateľov
Zo ŠR dotácia na PK pre ZŠ

výdavkov, ktoré už boli uhradené
z prostriedkov obce v minulých
rokoch
31 011,95 Na mzdy a odvody pre komunitné
centrum
1 400,00 Na bežné výdavky pre KC
22 389,35 Na
mzdy
a odvody
pre
pracovníkov MOPS
22 554,10 Na
mzdy
a odvody
pre
pracovníkov ter.služby
1 200,00 Na bežné výdavky pre TP
5 473,03 Na mzdy a odvody pre KC
3 980,18 Na mzdy a odvody pre TP
2 634,06 Na výdavky pre MOPS
690,71 Na
výdavky
spojené
so
separovaním odpadu
300,72 Na odmenu za sklad CO
4 151,72 Na výdavky na PK – na matriku
83,76 Na výdavky na PK na cestné
dopravu
6 178,00 Na bežné výdavky na predškolskú
východu pre MŠ
500,00 Na projekt Múdre hranie pre MŠ
355,00 Na
nákup
dezinfekčných
a ochranných pomôcok pre MŠ
ochorenie COVID
10 000,00 Na
výdavky
MŠ
spojené
s novovytvorenou triedou
190,03 Na PK spojené so ochranou ŽP
30,80 Na nákup kancel .potrieb na PK
spojené s registrom adries
639,87 Na výdavky na PK-register
obyvateľov
632 407,00 Na PK pre ZŠ

V roku 2021 obec prijala nasledovné bežné granty a transfery v súvislosti so šírením ochorenia
COVID - 19:
Poskytovateľ dotácie

Zo ŠR
vnútra
Zo ŠR

Suma v EUR

Ministerstvo 59 055,00
355,00

Účel

Poznámka

Dotácie pre MOM testovanie
COVID
Dotácia pre MŠ na
nákup
dezinfekčných
a ochranných
pomôcok

Okresný
úrad
Trebišov
Regionálny úrad
školskej správy
Košice

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.

6

2. Kapitálové príjmy:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

0,00

534 464,00

784 463,40

146,78

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 534 464,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
784 463,40 EUR, čo predstavuje 146,78% plnenie. Navýšenie skutočnosti oproti plánu predstavujú
prostriedky za dotácie:
- Dotácia z Ministerstva regionálneho rozvoja a informatizácie na výstavbu chodníkov v obci
v sume 250 000 €.
- Dotácia na kapitálové výdavky pre ZŠ na rekonštrukciu kotolne a sociálnych zariadení v sume
100 000 €.
Prijaté kapitálové granty a transfery:
Z rozpočtovaných 534 464,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 784 463,40 EUR, čo
predstavuje 146,78 % plnenie.
Prijaté kapitálové granty a transfery:
Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Ministerstvo
250 000,00
regionálneho rozvoja a
informatizácie
Ministerstvo školstva
100 000,00
Ministerstvo
vnútra 33 184,73
z prostriedkov EU
Ministerstvo
vnútra 355 545,68
z prostriedkov EU
Ministerstvo
vnútra 3 904,09
z prostriedkov ŠR
Ministerstvo
vnútra 41 828,90
z prostriedkov ŠR

Účel

Poznámka

Na výstavbu chodníkov Dotácia nebola do konca
na ulici Staničnej
roka 2021 čerpaná.
Na
rekonštrukciu
kotolne
a sociálnych
zariadení ZŠ
Na kapitálové výdavky
na rekonštrukciu KD

Dotácia nebola do konca
roka 2021 čerpaná.

Dotácia formou refundácie
výdavkov, ktoré už boli
uhradené
z prostriedkov
obce v minulých rokoch
Dotácia na výstavbu Na
stavebné
práce
MŠ Poľná
a stavebný dozor
Na kapitálové výdavky Dotácia formou refundácie
na rekonštrukciu KD
výdavkov, ktoré už boli
uhradené
z prostriedkov
obce v minulých rokoch
Dotácia na výstavbu Na
stavebné
práce
MŠ Poľná
a stavebný dozor

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na kapitálové výdavky a boli použité v súlade s ich
účelom. V roku 2021 neboli použité granty na na výstavbu chodníkov na ulici Staničnej v sume
250 000 € a grant na rekonštrukciu ZŠ v sume 100 000 €.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné plnenie
finančných príjmov

% plnenia fin. príjmov
k rozpočtu po zmenách

0,00

105 577,00

105 576,42

100

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 105 577,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume 105 576,42 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.
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V roku 2021 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR za MR v sume 105 576,42 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
Išlo o tieto dotácie:
- Dotácia z UPSVaR na mzdy a odvody § 51 v sume 4 287,72 €
- Dotácia z UPSVaR na mzdy a odvody § 54 v sume 13 583,10 €.
- Dotácia pre folklórnu skupinu z fondu na podporu umenia v sume 9 245,60 €.
- Dotácia na výstavbu multifunkčného ihriska v sume 62 700,00 €.
- Dotácia na ščítanie domov v sume 2 300,00 €.
- Dotácia na prenesené kompetencie pre ZS nevyčerpané z roku 2020 v sume 13 460,00 €.
B. Príjmy rozpočtových organizácií
Bežné príjmy:
Rozpočtová organizácia

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

Základná škola

93 825,00

93 825,00

55 599,78

59,26

Z rozpočtovaných bežných príjmov 93 825,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
55 599,78 EUR, čo predstavuje 59,26 % plnenie.
Kapitálové príjmy:
Rozpočtová organizácia

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

Základná škola

0,00

0,00

0,00

0,00

% plnenia fin. príjmov
k rozpočtu po
zmenách

RO t.j. Základná škola nemala v roku 2021 žiadne kapitálové príjmy.
Príjmové finančné operácie:
Rozpočtová organizácia

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné plnenie
finančných príjmov

Základná škola

0,00

0,00

4 889,73

V roku 2021 boli v rozpočte rozpočtových organizácií použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 4 889,73 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
čerpanie výdavkov

% čerpania výdavkov
k rozpočtu po zmenách

1 501 402,66

2 267 722,94

2 100 242,98

92,61

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 431 677,94 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 1 332 063,85 EUR, čo predstavuje 93,04% čerpanie.

k 31.12.2021

8

A. Výdavky obce
1. Bežné výdavky:
Funkčná klasifikácia

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
čerpanie výdavkov

% čerpania výdavkov
k rozpočtu po zmenách

0111
0112
0133
0160
0170
0220
0412
0451
0510
0520
0540
0610
0620
0630
0740
0760
0810
0820
0840
0860
0911
09211
0950
1040
1070
1090
SPOLU

205 785,00
1 200,00
0
0,00
6 545,00
0,00
0,00
17 088,00
21 900,00
4 500,00
38 547,00
16 000,00
0,00
2 000,00
0,00
4 650,00
15 000,00
25 600,04
2 870,00
5 850,00
75 851,00
0,00
12 600,00
3 000,00
5 200,00
3 700,00
478 886,04

231 707,00
1 200,00
4 042,00
20 393,00
6 545,00
0,00
28 375,00
31 171,00
24 641,00
14 290,00
39 427,00
0,00
630,00
2 000,00
59 055,00
5 650,00
9 146,00
26 824,04
1 370,00
6 370,00
95 017,00
15 360,00
41 629,00
3 083,00
43 253,00
10 220,00
735 198,04

237 468,24
1 340 ,64
4 151,75
23 816,20
5 399,03
300,72
28 071,41
45 166,09
27 280,01
14 915,17
10 556,26
0,00
630,00
1 949,23
55 083,05
5 638,22
7 384,45
21 578,27
1 070,91
5 443,95
104 329,26
16 847,99
35 918,58
6 475,60
39 067,40
6 507,92
753 543,72

102,49
111,72
102,72
116,79
82,49
98,93
144,90
110,71
104,37
117,89
0,00
100
97,46
93,27
99,79
80,74
80,44
78,17
85,46
109,80
109,69
86,28
210,04
90,32
63,68
102,50

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 735 198,04 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
753 198,04 EUR, čo predstavuje 102,50 .% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania:
Z rozpočtovaných výdavkov 295 559,00EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 310 672,20
EUR, čo je 105,11 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, Materskej
školy, komunitného centra, terénnych pracovníkov, verejnej zelene, miestnych občianskych
a poriadkových služieb, pracovníkov zamestnaných cez projekty financované z dotácií na podporu
nezamestnanosti cez UPSVaR.
b) Poistné a príspevok do poisťovní:
Z rozpočtovaných výdavkov 102 314,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
111 746,31EUR, čo je 109,22, % čerpanie.
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c) Tovary a služby:
Z rozpočtovaných výdavkov 297 665,04 bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 300 604,44 EUR
čo je 100,98 % 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.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 33 115,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 24 610,51
EUR, čo predstavuje 74,52 % čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami:
Z rozpočtovaných výdavkov 6 545,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume. 5 399,03UR,
čo predstavuje 82,49 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky:
Funkčná klasifikácia

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
čerpanie výdavkov

% čerpania výdavkov
k rozpočtu po zmenách

0111
0451
0620
0640
0810
0840
0911
09211
SPOLU

0,00
55 046,10
12 248,52
11 076,00
3 300,00
55 000,00
30 000,00
0,00
166 670,62

0,00
14 384,90
0,00
12,240,00
70 500,00
500,00
427 375,00
103 920,00
628 919,90

3 000,00
1 200,00
0,00
13 970,40
67 500,00
480,00
420 889,73
3 920,00
510 960,13

8,34
0,00
114,14
95,74
96,00
98,48
3,77
81,24

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 628 919,90 bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
510 960,13 EUR, čo predstavuje 81,24% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:
a) Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Z rozpočtovaných 12 240,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 13 970,40 EUR, čo
predstavuje 114,14 % čerpanie.
b) Výstavba multifunkčného ihriska
Z rozpočtovaných 70 500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 67 500,00 EUR, čo
predstavuje 95,74 % čerpanie.
c) Výstavba predškolského zariadenia MŠ Poľná
Z rozpočtovaných 427 375,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 420 889,73 EUR,
čo predstavuje 98,48 % čerpanie
3. Výdavkové finančné operácie:
Funkčná klasifikácia

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné čerpanie
finanč. výdavkov

% čerpania fin.výdavkov
k rozpočtu po zmenách

0170

67 560,00

67 560,00

67 560,00

100,00
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Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 67 560,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2021 v sume 67 560,00. EUR, čo predstavuje 100.% čerpanie. Ide o splátky istiny
z jednotlivých bankových úverov obce.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného
účtu.
B. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Bežné výdavky:
Rozpočtová organizácia

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
čerpanie výdavkov

% čerpania výdavkov
k rozpočtu po zmenách

Základná škola

788 286,00

836 045,00

768 179,13

91,88

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 836 045,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
768 179,13 EUR, čo predstavuje 91,88% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Kapitálové výdavky:
Rozpočtová organizácia

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
čerpanie výdavkov

% čerpania výdavkov
k rozpočtu po zmenách

Základná škola

0,00

0,00

0,00

0,00

Základná škola v roku 2021 nemala žiadne kapitálové výdavky.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Výdavkové finančné operácie:
Rozpočtová organizácia

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné plnenie
finančných príjmov

% plnenia fin. príjmov
k rozpočtu po zmenách

Základná škola

0,00

0,00

0,00

0,00

V roku 2021 neboli v rozpočte Základnej školy zúčtované žiadne výdavkové finančné operácie.

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

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
1 675 135,28
1 619 535,50
55 599,78
1 521 722,85
753 543,72
768 179,13
153 412,43
784 463,40
784 463,40
0,00

510 960,13
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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
PFO obec: 105 576,42+PFO ZŠ 4 889,73
- finančné zábezpeky školskej jedálne
- finančné zábezpeky na nájomné - bytovky ŠFRB
- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
finančné zábezpeky školskej jedálne
- finančné zábezpeky na nájomné - bytovky ŠFRB
- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Rozpočtové hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver
Upravené rozpočtové hospodárenie obce

510 960,13
0,00

273 503,27
426 915,70
395 871,61
0,00
31 044,09
110 466,15
0,00
0,00
67 560,00
0,00
0,00

42 906,15
2 570 064,83
2.100 242,98
469 821,85
395 871,61
0,00
0,00
73 950,24

Prebytok rozpočtu v sume 426 915,70 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 395 871,61 EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
31 044,09 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, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 45 871,61 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 17 370,00 EUR
- dotáciu na projekt asistenti učiteľa v sume 15 657,80 EUR
- dotáciu na novozriadenú triedu v MŠ v sume 10 000 EUR
- dotáciu na predškolskú výchovu v MŠ v sume 2 343,81 EUR
- dotáciu pre MS na projekt Múdre Hranie v sume 500,00 EUR
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 350 000,00 EUR, a to na :
- rekonštrukciu ZŠ v sume 100 000,00 EUR
- výstavbu chodníkov na ulici Staničnej v sume 250 000,00 EUR.
Zostatok finančných operácií v sume 42 906,15 EUR 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 upravený o nevyčerpané návratné zdroje financovania (úver, pôžička...) v sume
0,00 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
42 906,15 EUR
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Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške
73 950,2431 EUR.

4. 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
Suma v EUR
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. zo dňa .........
obstaranie ..........
- uznesenie č. zo dňa .........
obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021
Obec Parchovany v roku 2020 nevytvorila rezervný fond.
Peňažný fond
Obec Parchovany nevytvárala peňažný fond.
Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho
fondu upravujú zásady tvorby a použitia SF.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2021
Prírastky - povinný prídel - 1 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
886,12
2 273,79
1 202,10
483,00
1 474,81

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec Parchovany netvorí fond na prevádzku, údržby a opravy.
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Fond rozvoja bývania
Obec Parchovany netvorí fond na rozvoj bývania.

5. 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
4 590 482,02
4 455 316,43

KZ k 31.12.2021 v EUR
5 375 579,02
4 880 930,63

988,25
4 088 508,00
365 820,18
135 165,59

0,00
4 515 110,45
365 820,18
493 907,00

4 944,12

2 618,62

30 827,85
98 899,47

31 500,43
459 137,78
741,89

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 1.1.2021 v EUR
4 590 482,02
1 885 866,91

KZ k 31.12.2021 v EUR
5 375 579,52
2 006 326,34

76 153,53
864 465,19

153 740,43
1 165 161,64

109 316,79
886,12
64 995,71
668 566,57
1 840 149,02

15 700,00
395 871,61
1 474,81
97 827,65
654 287,57
2 204 091,54

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
Stav záväzkov k 31.12.2021
Druh záväzku

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom

Záväzky celkom
k 31.12.2021 v EUR

65 173,68
18 169,21

z toho v lehote splatnosti

z toho po lehote splatnosti

65 173,68
18 169,21
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- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2021

10 584,67
2 287,85
33 281,00
621 006,57
0,00
1 612,24
1 165 161,64

10 584,67
2 287,85
33 281,00
621 006,57
1 612,24
1 165 161,64

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2021
Veriteľ

OTP
Prima banka
Prima banka

Účel

Výstavba ČOV
Projekt ČOV
Dofinancovanie
ČOV

Výška
poskytnutého
úveru/NFV

Ročná
splátka
istiny
za rok 2021

Ročná splátka
úrokov
za rok 2021

570 000
32 328
148 798

40 800,00
11 760,00
15 000,00

4 135,09
321,51
942,43

Zostatok úveru
(istiny)
k 31.12.2021

Rok
splatnosti

488 400,00
8 808,00
123 798,57

2033
2022

V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon
samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku
pandémie ochorenia COVID-19 v sume 33 281,00 EUR. Prvá splátka v roku 2024 a posledná splátka v
roku 2027. Dlžník môže predčasne splatiť celkovú sumu poskytnutej návratnej finančnej výpomoci
alebo jej časť.
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 dlhu obce podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:
- 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:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB
- zostatok istiny z bankových úverov na pred financovanie projektov EÚ
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
- zostatok istiny z pôžičky z Audiovizuálneho fondu
- zostatok istiny z pôžičky z Fondu na podporu umenia
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB
- z bankových úverov na pred financovanie projektov EÚ
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z pôžičky z Audiovizuálneho fondu
- z pôžičky z Fondu na podporu umenia

Suma v EUR

1 562 211,03
49 307,52

1 611 518,55
654 287,57
621 006,57
33 281,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
654 287,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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- z úverov ................
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce

0,00
0,00

Spolu upravená/znížená celková suma dlhu obce k 31.12.2021**

654 287,57

Zostatok istiny k 31.12.2021**

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2020*

§ 17 ods.6 písm. a)

654 287,57

1 611 518,55

40,60 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
b) Výpočet dlhovej služby obce 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 RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR
- dotácie z MF SR ....
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
- dotácie zo zahraničia
- dotácie z Eurofondov
- príjmy podľa osobitných predpisov
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné
príjmy k 31.12.2020
Spolu upravené/znížené 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:
- 821004 (bankový úver krátkodobý - splátka istiny)
- 821005 (bankový úver dlhodobý - splátka istiny)
- 821007 (úver zo ŠFRB - splátka istiny)
- 821009 (dodávateľský úver - splátka istiny)
- 651002 (bankový úver - splátka úrokov)
- 651003 (úver zo ŠFRB a ostatné subjekty VS - splátka úrokov)
- 651004 (dodávateľský úver a ostatní veritelia - splátka úrokov)
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021**

1 562 211,03
49 307,52

1 611 518,55
857 733,21

0,00
0,00
0,00

857 733,21
753 785,34

67 560,00

5 399,03

72 959,03

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2021**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2020*

§ 17 ods.6 písm. b)

72 959,03

753 785,34

9,68%

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

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. 22 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým
osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo
verejnoprospešný účel.
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Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2021 ovplyvnená šírením ochorenia COVID Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

-1-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

-2-

Stolnotenisový oddiel
Telovýchovná Jednota futbalový oddiel
Jednota dôchodcov
Súkromná umelecká škola

825,98
2 995,55
1 000,00
6 100,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

825,98
2 995,55
1 000,00
6 100,00

0,00
0,00
0,00
0,00

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 22
o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia

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.
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
školou

škola

z materskou

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

84 702,03

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

84 697,41

4,62

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

Dotácia na projekt asistenti učiteľa

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

38 132,98

22 475,18

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

15 657,80
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Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec Parchovany nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie.
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec Parchovany nemá založenú žiadnu právnickú osobu.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

UPSVaR
UPSVaR
Okresný úrad
Ministerstvo ŽP
UPSVaR
Štatistický úrad
UPSVaR
UPSVaR
UPSVaR
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo školstva
Ministerstvo školstva
Ministerstvo školstva
Ministerstvo školstva

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

Dotácia na mzdy a odvody §51
Dotácia na mzdy a odvody § 54
Dotácia na testovanie COVID
Dotácia na prieskumové územie
Dotácia na rod. prídavky
Dotácia na sčítanie obyvateľov
Dotácia na vyplatenie RP
Dotácia na stravu pre ZŠ
Dotácia na školské potreby
Z EU na zníženie energ.
náročnosti budovy KD
Zo ŠR dotácia na zníženie
energetickej náročnosti budov
KD
Zo EU dotácia na mzdy pre
komunitné centrum
Zo ŠR dotácia na bežné výdavky
pre komunitné centrum
Zo EU dotácia na mzdy pre
MOPS
Zo EU dotácia na mzdy a odvody
pre TP
Zo EU dotácia na bežné výdavky
pre TP
Zo ŠR dotácia komunitné centrum
Zo ŠR dotácia na MOPS
Zo ŠR dotácia na TP
Zo ŠR dotácia na Sklad CO
Zo ŠR dotácia na matriku
Zo ŠR dotácia na dopravu
Zo ŠR dotácia predškolskú
výchovu
Zo ŠR dotácia na projekty pre MŠ
Zo ŠR dotácia pre MŠ na
dezinfekciu -špecifiká COVID
Zo ŠR dotácia pre MŠ na
novootvorenú triedu

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-5-

627,17
1 487,14
59 055,00
1 155,60
3 092,60
4 467,58
83,00
10 680,20
332,00
5 807,69

627,17
1 487,14
59 055,00
1 155,60
3 092,60
4 467,58
83,00
10 680,20
332,00
5 807,69

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

683,26

683,26

0,00

31 011,95

31 011,95

0,0

1 400,00

1400,00

0,00

22 389,35

22 389,35

0,00

22 554,10

22 554,10

0,00

1 200,00

1 200,00

0,00

5 473,03
2 634,06
3 980,18
300,72
4 151,72
83,76
6 178,00

5 473,03
2 634,06
3 980,18
300,72
4 151,72
83,76
3 834,19

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 343,81

500,00
355,00

0
355,00

500,00
0,00

10 000,00

0,00

10 000,00
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Ministerstvo a
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo
regionálneho rozvoja
a informatizácie
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra

Zo ŠR dotácia na životné
prostredie
Zo ŠR dotácia na register adries
Zo ŠR dotácia na register
obyvateľov
Zo ŠR dotácia na PK pre ZŠ
Dotácia na KV na rekonštrukciu
ZŠ kotolňa a soc.zar.
Dotácia na výstavbu chodníkov na
ulici Staničnej
Dotácia na výstavbu na
predškolské zariadenie na MŠ
Poľnej zo ŠR
Dotácia na výstavbu na
predškolské zariadenie na MŠ
Poľnej z EU
Z EU na zníženie energetickej
náročnosti budovy KD z EU
Zo ŠR dotácia na zníženie
energetickej náročnosti budov
KD zo ŠR

190,03

190,03

0,00

30,80
639,87

30,80
639,87

0,00
0,00

632 407,00
100 000,00

615 037,00
0,00

17 370,00
100 000,00

250 000,00

0,00

250 000,00

41 828,90

41 828,90

0,00

355 545,68

355 545,68

0,00

33 184,73

33 184,73

0,00

3 904,09

3 904,09

0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
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-

Dotácia na separovaný odpad

690,71

690,71

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)
-5-

Environmentálny fond

0,00

Obec v roku 2021 obdržala prostriedky z Envirofondu na separovaný odpad v sume 690,71 €. Tieto
boli v plnej výške zúčtované do výdavkov obce na výdavky spojené s vývozom separovaného odpadu.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec Parchovany v roku 2021 nemala žiadnu pomoc ani dotáciu z rozpočtu iných obcí.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec Parchovany v roku 2021 nedostala žiadnu dotáciu z rozpočtu VUC

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec Parchovany netvorí programový rozpočet
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