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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 vyrovnaný, kapitálový rozpočet a finančné operácie neboli zostavené. Takže
celkový rozpočet obce Nevidzany bol vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2020 uznesením Obecného
zastupiteľstva č. 114.
Rozpočet bol zmenený jedenásťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 03.02.2021 zmena č.1 RO č.1/2021, starostka obce
- druhá zmena schválená dňa 23.02.2021 zmena č.2 RO č.2/2021, starostka obce
- tretia zmena schválená dňa 15.03.2021 zmena č.3 RO č.3/2021,Ocu uznesenie č. 127
- štvrtá zmena schválená dňa 29.03.2021 zmena č.4 RO č.4/2021,starostka obce
- piata zmena schválená dňa 17.05.2021 zmena č.5 RO č.5/2021, starostka obce
- šiesta zmena schválená dňa 30.06.2021 zmena č. 6 RO č 6/2021, starostka obce
- siedma zmena schválená dňa 23.08.2021 zmena č.7 RO č.7/2021, uznesenie OZ č.144
- ôsma zmena schválená dňa 31.08.2021 zmena č. 8 RO č. 8/2021, starostka obce
- deviata zmena schválená dňa 30.09. 2021 zmena č. 9 RO č.9/2021, starostka obce
- desiata zmena schválená dňa 25.11.2021 zmena č.10 RO č.10/2021, Ocu. uzn. č. 153
- jedenásta zmena schválená dňa 13.12.2021zmena č.11 RO č.11/2021, starostka obce
Rozpočet obce k 31.12.2021
Schválený rozpočet

Príjmy celkom

80 980,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
109 107,00

Skutočnosť

z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

80980,00
0,00
0,00

89387,00
570,00
19150,00

96254,86
570,00
14010,95

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

80 980,00

108 537, 00

92494,97

80980,00
0,00
0,00

108537,00
0,00
0,00

92494,97
0,00
0,00

Rozpočtové
hospodárenie obce

0,00

570, 00

18340,84

110835,81

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
BP, KP a FO
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
109107,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

110 835,81

101,58%

Z rozpočtovaných celkových príjmov 109 107,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
110 835,81, čo predstavuje 101,58 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
89 387,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

96 254,86

107,68%

Z rozpočtovaných bežných príjmov 89 387,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
96 254,86 EUR, čo predstavuje 107,68 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
82 880,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

89 546,10

108,04 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 66 230,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 72 232,74 EUR, čo predstavuje
plnenie na 108,04 %.
Daň z nehnuteľností
Daň z pozemkov a stavieb z rozpočtovaných 6 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume 6547,78 EUR, čo predstavuje 105,61 % plnenie. Rozpočtované príjmy dane z pozemkov
boli v sume 2700,00 EUR, skutočnosť k 31.12.2021 je 2935,96 EUR čo predstavuje 108,74%
plnenie.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 250,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 265,00 Eur čo predstavuje
106% plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 7 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 7564,62 Eur, čo
predstavuje 100,86 % plnenie.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021po poslednej zmene
1600,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

1801,55

112,59 %

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku a administratívne poplatky a iné .
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 1 600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1801,55 EUR, čo je
112,59 % plnenie. Ide o príjem zo zaplatených hrobových miest, správne poplatky za overovanie
podpisov a listín, správne poplatky za stavebnú činnosť, vyhlásenie v MR, za predaj nádob na
komunálny odpad.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
210,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

211,93

100,92%

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 210,0000 EUR, bol skutočný príjem vo výške
211,93 EUR, čo predstavuje 100,92 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov z preplatkov na energiách.
d) prijaté granty a transfery
Schválený rozpočet na rok
2021po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021

4697,00

4695,28

% plnenia

99,96 %

Z rozpočtovaných grantov a transferov 4697,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 4695,28
EUR, čo predstavuje 99,96% plnenie.
Poskytovateľ dotácie
MV SR ŠR
MV SR ŠR
MV SR ŠR
MV SR ŽP
MV SR ŠR
Štátny účelový fond
VÚC TSK
Marian Harag, Nitrianske Rudno
Ľuboš Krcha Nováky
VaV Klampiarstvo Vrška Nitr. Rudno
PS Urbár Nevidzany
SENOR Norbert Cagáň.
Spolu:

Suma v EUR
53,70
96,69
18,00
28,71
2329,41
178,77
1500,00
50,00
50,00
50,00
240,00
100,00
4695,28

Účel
Vojnové hroby
REGOP
Register adries
Dotácia životné prostredie
SODB
Enviromentálny fond
VÚC
Deň detí
Hody 2021
Hody 2021
Hody 2021
Hody 2021

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité na výdavky na ktoré boli určené.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
570,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

570,00

100 %

V roku 2021 obec Nevidzany mala kapitálové príjmy z predaja pozemku.

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
19 150,00

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

14 010,95

73,16 %

V roku 2021 obec Nevidzany zapájala príjmy z RF cez príjmové finančné operácie na bežnú
údržbu a opravu strechy obecného úradu, údržbu betónovej platne na žumpe v kultúrnom
stredisku, odmenu pri príležitosti životného jubilea zamestnanca, zakúpenie vitamínov D3 pre
občanov obce na prevenciu COVID 19 a opravu križovatky z hlavnej na pánovú cestu.
Z rozpočtovaných 19150,00 Eur bolo skutočne čerpaných 14 010,95 Eur čo predstavuje 73,16 %
plnenie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
2021po poslednej zmene
108 537,00
92 494,97

% čerpania
85,22 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 108 537,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 92 494,97 EUR, čo predstavuje 85,22 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
108 537,00

Skutočnosť k 31.12.2020

92 494,97

% čerpania

85,22 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 108 537,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 92 494,97 EUR, čo predstavuje 85,22 % čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 01.1.1.
Z rozpočtovaných výdavkov 35 100,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume
32 765,76 EUR, čo je 93,35 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ.
Poistné a príspevok do poisťovní 01.1.1.
Z rozpočtovaných výdavkov 14 100,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
12092,28 EUR, čo je 85,76 % čerpanie.
Tovary a služby 01.1.1. Výkon a zákonodarné orgány
Z rozpočtovaných výdavkov 26 743,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2021 v sume
18606,89 EUR, čo je 69,58 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako
sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, a ostatné tovary
a služby.
Bežné transfery
Výkon zákon. Orgánov 01.1.1.
Z rozpočtovaných výdavkov 1000,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 942,63
EUR, čo predstavuje 94,26 % čerpanie. Jedná sa o príspevok na SOÚ Nováky- stavebný úrad.

0.1.1.2. Finančné a rozp. záležitosti
Z rozpočtovaných výdavkov 1 230,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2021 v sume 873,16
EUR čo je 70,99 %.Ide o poplatky za vedenie a spravovanie účtov v banke.
03.2.0.Ochrana pred požiarmi
Z rozpočtovaných 300,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2021 v sume 281,98 EUR čo je
93,99 %.
Ide o službu ochrana pred požiarmi.
04.2.2.Lesníctvo
Z rozpočtovaných 140,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2021 v sume 140,00 EUR čo je
100,00 %.
Činnosť OLH.
04.5.1. Cestná doprava
Z rozpočtovaných 7 415,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 7304,44 EUR čo
je 98,51 %.
Údržba komunikácií.
05.1.0. Nakladanie z odpadmi
Z rozpočtovaných 7 679,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2021 v sume 7413,00 EUR, čo
je 96,54%.
Vývoz komunálneho odpadu a všeobecné služby
06.4.0. Verejné osvetlenie
Z rozpočtovaných 2 870,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 2284,61 EUR čo
je 79,60 %.
Energie a údržba verejného osvetlenia.
08.1.0. Rekreačne a športové služby
Z rozpočtovaných 50,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 0,00 EUR čo je 0,00
%.
Na športové aktivity.
08.2.0. Kultúrne služby
Z rozpočtovaných 9 110,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 7820,72 EUR čo
je 85,85 %.
Energie, voda, všeobecný materiál na zabezpečenie údržba kotolne, budovy a ich častí.
08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby
Z rozpočtovaných 200,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 0,00 EUR čo je
0%.
08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby
Z rozpočtovaných 2 100,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 1 808,13 EUR čo
je 86,10 %.
Jedná sa o energie, softvér, údržba budovy, členské príspevky ZMOS, ZMOHN a iné..
Bežné transfery
08.4.0 Náb. a iné spoloč. Služby
Z rozpočtovaných 500,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 161,37 EUR čo
predstavuje 32,27 % čerpanie. Jedná sa o členské príspevky ZMOHN ZMOS a iné.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2021po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2021
0,00

Na rok 2021 nebolo schválené čerpanie rozpočtu na kapitálové výdavky.

% čerpania
100 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2021v sume
0,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie V roku 2021obec nečerpala finančné operácie

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR

Bežné príjmy spolu

96 254,86

Bežné výdavky spolu

92 494,97

Bežný rozpočet- prebytok
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet - prebytok
Prebytok 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 bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

3 759,89
570,00
0,00
570,00
4 329,89
0,00
0,00
4 329,89
14 010,95
0,00

14 010,95
110 835,81
92 494,97
18 340,84
0,00
18 340,84

Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu
v sume 3759,89 € zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení niektorých predpisov..
Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je prebytok kapitálového
rozpočtu vo výške 570.00 €.
Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 je rozdiel bežných príjmov
a kapitálových príjmov a bežných výdavkov a kapitálových výdavkov vo výške
4329,89 €.
Obec vytvára rezervný fond v zmysle § 15,a §16 zákona č. 583/2004Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov Základom pre výpočet zákonného rezervného fondu je
prebytok bežného a kapitálového rozpočtu očistený o nevyčerpané účelové finančné
prostriedky. Min. tvorba zákonného rezervného fondu 10% predstavuje 432,98 €.
Bilancia finančných príjmových operácií a výdavkových finančných operácií. Príjmové
finančné operácie vo výške 14010,95 € boli zapojené z rezervného fondu na krytie
bežných výdavkov havarijného stavu bežná údržba a oprava. Výdavkové FO 0,00 €.
Podľa § 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je uvedené, že finančné
operácie nie sú príjmom bežného rozpočtu a kapitálového rozpočtu, z ktorých sa tvorí
prebytok alebo schodok rozpočtu obce a tak rozdiel FO v hodnote 14010,95 € sú príjmom
rezervného fondu.
Celkové hospodárenie obce prebytok z bežného a kapitálového rozpočtu za rok 2021
v sume 4329,89 €, a zostatok z finančných operácií v sume 14 010,95 € navrhujeme
previesť do rezervného fondu, čo predstavuje spolu čiastku 18 340,84 €.

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
PS k 1.1.2021
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok uzn.č. 136/2021
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
Uznesenie č. 96 zo dňa 11.05.2021
Úbytky- použitie rezervného fondu:
Uznesenie č. 126 zo dňa 15.03.2021
- Vitamín D3 pre občanov obce
- údržba strechy Ocú
- životné jubileum s odvodmi
- oprava žumpy kultúrne stredisko
- oprava križovatky z hlavnej cesty na pánovú
Uznesenie č. 144/2021 zo dňa 23.08.2021
Úbytky v celkovej výške
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
27 027,46 €
+10 481,62 €

630,00
2 850,72
1 246,23
2 390,00
6 894,00
14 010,95 €
23 498,13 €

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. Použitie sociálneho fondu boli príspevky na
stravovanie zamestnancov.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2021

Suma v EUR
67,32 €

Prírastky - povinný prídel - 1,20 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021

348,39 €
351,15 €

64,56 €

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 subjektmi 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
239 276,60

KZ k 31.12.2021v EUR
233991,16

193 665,58

184019,78

136 074,13
57 591,45
45 611,02

126428,33
57591,45
49885,20

661,95

494,80

7 290,77
37 658,30

7373,77
42016,63

0,00

86,18

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

ZS k 31.12.2021 v EUR
239 276,60
160 969,27

KZ k 31.12.2021 v EUR
233991,16
164989,73

160 969,27
4 445,34

164989,73
2399,12

500,00

500,00

67,32
3878,02

67,32
1831,80

73861,99

66602,31

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

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
Zo SF
Odborový zväz
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2021

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

381,24
841,41
491,09
110,87

381,24
841,41
491,09
110,87

67,32
7,19
500,00
2331,80

67,32
7,19
500,00
2331,80

Stav úverov k 31.12.2021
Veriteľ

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2021

Ročná splátka
úrokov
za rok 2021

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2021

0

0

0

0

Rok
splatnosti

Obec v roku 2021 nečerpala žiaden úver.
Návratné zdroje 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 ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov neprekročí v
príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z
rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné
prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020
z toho:
- skutočné bežné príjmy obce

91151,72

Spolu bežné príjmy obce k 31.12.2020
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020 z toho:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
- zostatok istiny z ........
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na pred financovanie projektov EÚ
- z úverov ................
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021

91151,72
0,00

91151,72

0,00

0,00
0,00

Obec v roku 2021 nečerpala žiaden úver. Celková výška dlhodobých úverových záväzkov obce
Nevidzany dosahovala úroveň 0 % zo skutočných bežných príjmov za predchádzajúci rok, ktoré
boli vo výške 91 151,72 €.
Ročné splátky návratných zdrojov financovania obce taktiež dosahovali v roku 2021 úroveň 0 %.
Na základe zákonom vymedzených pravidiel obec Nevidzany mohla mať v roku 2021 úverové
zaťaženie do výšky 60 % z bežných príjmov predchádzajúceho roka, čo predstavovalo čiastku
maximálne 54 691,03 € a výška splátok istiny úverov vrátane úrokov mohla byť maximálne 25%
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky zo
zahraničia, alebo prostriedky získané na základe osobitého predpisu čo predstavuje čiastku
maximálne 21 670,60 € ročne.
/91151,72 - 4469,32 x 25%/
Zostatok istiny k 31.12.2021

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2020

§ 17 ods.6 písm. a)

91 151,72

25%

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

8. Obec v roku 2021 nečerpala žiaden úver, obec nemá
organizácie.

príspevkové

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 neposkytla žiadne dotácie.

10. Obec Nevidzany nemá podnikateľskú činnosť.
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC

Obec Nevidzany

a) VaV
klampiarstvo N.
Rudno
Harag s.r.o.
p.Krcha Nováky
PSUrbár
Nevidzany
SENOR Norbert

Suma prijatých Suma skutočne
finančných
prostriedkov
prostriedkov

použ.fin.
Rozdiel

50,00

50,00

0,00

50,00
50,00
240,00

50,00
50,00
240,00

0,00
0,00
0,00

100,00

100,00

0,00

Cagáň
b) Štátnemu
rozpočtu
MV SR ŠR Vojnové
hroby
MV SR ŠR REGOB
MV SR ŠR Register
adries
MV SR
ŽP
MV SR ŠR SODB
c) Štátny účelový
fond
Enviromentálny fond
d) VÚC
VÚC TSK

53,70

53,70

0,00

96,69
18,00

96,69
18,00

0,00
0,00

28,71
2329,41

28,71
2329,41

0,00
0,00

178,77

178,77

0,00

1500,00

1500,00

0,00

Granty a transfery boli použité v súlade s ich určením.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obecné zastupiteľstvo obce Nevidzany prijalo dňa 10.02.2014 uznesenie č. 62., podľa § 4 ods. 5
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o neuplatňovaní
programového rozpočtu pre Obec Nevidzany.
Vypracovala: Jarmila Chudá
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nevidzany dňa 23.05.2022
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko
k Záverečnému účtu za rok 2021. Uznesenie č. 181 zo dňa 23.05.2022.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce. Uznesenie č. 182 zo dňa 23.05.2022.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie obce Nevidzany za rok 2021 bez
výhrad. Uznesenie č. 183 zo dňa 23.05.2022.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 18 340,84 EUR. Uznesenie č. 184 zo dňa 23.05.2022.

V Nevidzanoch dňa 23.05.2022

Ing. Beata Vrecková
Starostka obce

