
STANOVISKO HLAVNEJ KONTROLÓRKY 

K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU OBCE BELÁ  ZA ROK 2021 
 

V zmysle § 18 f ods.1 pís. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov 

 

predkladám Obecnému zastupiteľstvu v Belej stanovisko k návrhu Záverečného účtu obce 

za rok 2021 pred jeho schválením 
 

Cieľom tohto stanoviska je  odborné posúdenie všetkých aspektov a náležitostí záverečného 

účtu vyplývajúcich zo zákonov. Pri spracovaní odborného stanoviska k predloženému návrhu 

Záverečného účtu obce za rok 2021  (ďalej len „ZÚ obce za rok 2021“) som prihliadala na 

jeho súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a na metodickú správnosť. 
 

1.Východiská spracovania stanoviska k  ZÚ obce za 2021 
 

1.1. Súlad predloženého návrhu záverečného účtu so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi 
 

A) Rozpočet obce Belá  na rok 2021 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa  23. 11. 

2021 uznesením obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“) č. XXX/189/23112021. 
Obec v roku 2021 jedenásť mesiacov hospodárila v rozpočtovom provizóriu. Po schválení 

rozpočtu boli rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória 

zúčtované s rozpočtom obce . 
Obec postupovala podľa  § 4 ods. 5 a  § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“), t.j. rozpočet bol schválený bez 

programov s viacročným rozpočtom na ďalšie dva roky. 
 

B) Rozpočet  od jeho schválenia nebol zmenený  
 

C) Návrh ZÚ obce za rok 2021 bol vyvesený na úradnej tabuli  Obce Belá  dňa 11. 6. 2022 

a zároveň bol zverejnený na webovom sídle obce  a  obsahoval údaje : 
-Rozpočet obce na rok 2021 

-Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 

-Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 

-Prebytok/schodok  rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

-Tvorba a použitie prostriedkov fondov 

-Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021 

-Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021 

-Údaje o hospodárení príspevkových organizácií 

-Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – 

podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. 

-Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

-Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: 

1.zriadeným a založeným právnickým osobám 

2.štátnemu rozpočtu 

3.štátnym fondom 

4.rozpočtom iných obcí 

5.rozpočtom VÚC 



-Hodnotenie plnenia programov obce 

 

Záverečný účet obce je dokument, ktorého povinnosť spracovania pre obec vyplýva zo 

zákona, a to podľa § 16 ods.1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy po 

skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do 

záverečného účtu obce.  Obec   spracovaním návrhu Záverečného účtu zo dňa 11. 6. 2022 si 

splnila svoju zákonnú povinnosť. 
 

Záverečný účet obce ako ucelený dokument má podľa ustanovenia § 16 ods. 5 zákona o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  obsahovať najmä nasledovné skutočnosti: 
a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods.3 tohto zákona v súlade s rozpočtovou 

klasifikáciou , 

b) bilanciu aktív a pasív, 

c) prehľad o stave a vývoji dlhu, 

d) údaje o hospodárení príspevkových v ich pôsobnosti, 

e) prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, 

f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, 

g) hodnotenie plnenia programov obce. 
 

Predložený návrh ZÚ obce za rok 2021 obsahuje všetky uvedené skutočnosti.   
 

D) Obec má v súlade s ustanoveniami § 16 ods.2  zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k 

zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám (podnikateľom) a 

právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky svojho rozpočtu. Povinnosťou obce je aj  

usporiadanie finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných 

obcí a k rozpočtom VÚC. 
Predložený návrh ZÚ obce za rok  2021, z obsahuje tieto zákonom stanovené náležitosti. 
 

1.2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce 
 

Podľa ustanovenia § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení  obec  je povinná zverejniť 

záverečný účet obce pred schválením najmenej 15 dní pred rokovaním obecného 

zastupiteľstva na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce. 
Predložený návrh ZÚ obce  za rok 2021 bol zverejnený  na úradnej tabuli obce dňa 11. 6. 

2022  a zároveň  aj na webovom sídle obce. Predpokladaný termín na prerokovanie a 

schvaľovanie ZÚ obce za rok 2021 je stanovený na  27. 6. 2022 , čím je splnená zákonná 

povinnosť zverejnenia návrhu ZÚ obce za rok 2021. 
 

1.3. Dodržanie povinnosti overenia účtovnej závierky audítorom zo strany obce 
 

Obec v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách  územnej samosprávy a § 9 ods. 

4 zákona o obecnom zriadení  je obec povinná si dať  overiť účtovnú závierku audítorom. Pri 

overovaní účtovnej závierky audítor overuje tiež hospodárenie podľa rozpočtu obce v súlade 

so zákonom o rozpočtových pravidlách.  

Podľa správy nezávislého audítora o účtovnej závierke obce Belá zo dňa 16. 6. 2022 vyplýva, 

že obec Belá pri rozpočtovom hospodárení konala v súlade s požiadavkami zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  



1.4.Metodická správnosť predloženého návrhu ZÚ obce za rok 2021 
  

Po analyzovaní metodickej správnosti predloženého návrhu ZÚ obce za rok 2021 

konštatujem, že predložený návrh ZÚ obce za rok 2021 spĺňa zákonné náležitosti podľa 

ustanovenia § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 
 

      2.  Spracovanie návrhu ZÚ obce za rok 2021 
 

Obec pri zostavovaní návrhu ZÚ obce za rok 2021 postupovala podľa ustanovenia § 16  

zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, čím boli dodržané nasledovné 

skutočnosti: 
a) Obec po skončení rozpočtového roka súhrne spracovala údaje o hospodárení do 

Záverečného účtu obce za rok 2021 s dodržaním zákonných náležitostí v súlade s 

ustanoveniami § 16 ods. 2 a ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  

b) Obec po skončení rozpočtového roka zostavila účtovnú závierku za rok 2021, ktorá bola 

overená audítorom, čím obec splnila zákonnú povinnosť v zmysle § 16 ods. 3 zákona o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

c) Obec postupovala pri zistení výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2021 v zmysle 

zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p. a v zmysle zákona  

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Obec  následne upravila výsledok 

rozpočtového hospodárenia obce za rok 2021  v zmysle § 16 ods. 6 zákona č. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy o nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky. 
Obec pri spracovaní návrhu ZÚ obce za rok 2021 vychádzala zo schváleného rozpočtu obce, z 

finančného výkazu o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy k 31. 12. 2021, z údajov 

uvedených v účtovných výkazoch zostavených podľa opatrenia MF SR z 10. decembra 2014 

č. MF/21227/2014-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a 

obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto 

predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne 

fondy, obce a vyššie územné celky. 
 

3. Údaje o plnení rozpočtu 

 

Východiskovým dokumentom pre návrh ZÚ  obce za rok 2021 v časti plnenia rozpočtu obce 

je finančný výkaz verejnej správy FIN 1-12  k 31.12.2021 o plnení rozpočtu  

a nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu.  Predložený návrh ZÚ obce za rok 2021 sa 

zhoduje s finančným výkazom o plnení rozpočtu subjektu k 31.12.2021 : 

 

        v EUR 
Bežný rozpočet Schválený Upravený Plnenie k 31.12.2021 

Bežné príjmy 223 810,00 227 800,35 227 790,67 

Bežné výdavky 203 705,00 195 728,02 195 700,29 

Výsledok bežného 

rozpočtu 
20 105,00 32 072,33 32 090,38 

 

 
 

 



Kapitálový rozpočet Schválený Upravený Plnenie k 31.12.2021 

Kapitálové príjmy 55,00 55,00 55,00 

Kapitálové výdavky 2 301,00 2 301,00 2 301,00 

Výsledok kapit. rozp. - 2 246,00 -2 246,00 -2 246,00 

 

Finančné operácie Schválený Upravený Plnenie k 31.12.2021 

Príjmové operácie 4 677,00 4 705,00 4 704,62 

Výdavkové operácie 0,00 0,00 0,00 

Rozdiel fin. oper. 4 677,00 4 705,00 4 704,62 

           v EUR 
Bežný a kapitálový 

rozpočet a fin. operácie 
Schválený Upravený Plnenie 

k 31.12.2021 
Príjmy 228 542,00 232 560,35 232 550,29 

Výdavky 206 006,00 198 029,02 198 001,29 

Celkový výsledok  hosp. 

spolu  s fin. operáciami 
22 536,00 34 531,33 34 549,00 

Vylúčenie z prebytku X X 33 076,53 

Výsledok hospodárenia 

pre účely tvorby fondov 
X X 1 472,47 

 

Obec celých jedenásť mesiacov hospodárila v rozpočtovom provizóriu, pre ktoré platí, že 

výdavky nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov 

schváleného rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka (výnimkou výdavkov, ktoré 

sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom 

roku a výdavkov na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov). Obec dodržala uvedenú 

povinnosť vyplývajúcu podľa § 11 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy.  Po schválení rozpočtu obce dňa  23. 11. 2021 obec zúčtovala rozpočtové príjmy 

a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória s rozpočtom obce. 
   
Pre účely zistenia hospodárskeho výsledku obce za rok 2021 na účely tvorby peňažných 

fondov  pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce sa z prebytku vylučujú: 
 

-nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté                      v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume  33 076,53 EUR, a to na:  

--  nevyčerpané prostriedky z refundácie výdavkov na povodňové záchranné práce 

počas povodne od 10.06.2020 do 27.08.2020  v sume  32 956,63 EUR 

--  stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 130,90 EUR 

--  zostatok účtu 357 000 /neidentifikovaná dotácia/ v sume  -63,35 EUR. 

--  nevyčerpané prostriedky z refundácie výdavkov na testovanie COVID-19 v sume  

-   52,35 EUR. 

 

 



 
Celkový výsledok hospodárenia obce aj s finančnými operáciami za rok 2021 zistený v súlade 

s § 2 písm. b) a c) a podľa  § 10 ods. 3 písm. a) a b)  a podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona  o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy   je   prebytok    vo výške 1 472,47  EUR. 
 

Podľa § 15 ods. 1 písm. c)  zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je v 

návrhu ZÚ obce za rok 2021 navrhnutá tvorba rezervného fondu za rok 2021  vo výške 

1 472,47 EUR. V tejto sume je obsiahnutý kladný rozdiel finančných prostriedkov z 

finančných operácií po vyrovnaní schodku bežného a kapitálového rozpočtu. 
 

Po úprave výsledku hospodárenia bežného rozpočtu (odpočítania nevyčerpaných prostriedkov 

zo štátneho rozpočtu účelovo určených na bežné výdavky) zisťujeme schodok v  sume – 

986,15 EUR. Výška bežných výdavkov obce negatívne ovplyvnila výsledok hospodárenia 

bežného rozpočtu.  Rezervy obce tu nachádzam v  oblasti odpadového hospodárstva. Obec 

nedokáže z poplatkov za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, ktoré sú na nízkej 

úrovni (viď aktuálny VZN č. 3/2019 - 0,0329 € za osobu  za kalendárny deň) vykryť náklady  

na zabezpečenie odvozu komunálneho odpadu.  Na základe úrovne vytriedenia odpadu za rok 

2021 sadzba poplatku pre rok 2022 podľa Prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z. za 

uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu  na skládku odpadov v euro.t-

1 je: 18,00 EUR. V roku 2022 sa značne zvýšili aj náklady na odvoz odpadu  zabezpečené 

dodávateľským spôsobom. Uvedené skutočnosti odporúčam reflektovať vo všeobecne záväznom 

nariadení upravujúcom výšku poplatku za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 
 

 

4.Fondy obce 
 

Obec vytvára rezervný fond v súlade s ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

 

Obec v súlade s ustanovením § 15 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy vytvára rezervný fond vo výške určenej zastupiteľstvom, najmenej však 

10% z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6 tohto zákona. 

 

Predložený návrh ZÚ obce za rok 2021 obsahuje informácie o stave rezervného fondu k 1.1. 

2021, o prírastku počas rozpočtového obdobia roka 2021 a informáciu o konečnom  stave 

rezervného fondu  k 31.12.2021. V roku 2021 tvorba rezervného fondu bola z prebytku 

rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka vo výške 26 045,86 EUR. Čerpanie 

z rezervného fondu nebolo zrealizované.  Konečný stav rezervného fondu    k 31. 12. 2021 

bol  33 759,55 EUR. 
 

Predložený návrh ZÚ obce za rok 2021 obsahuje  informácie aj o  sociálnom fonde, ktorého 

tvorbu vo forme povinných prídelov zamestnávateľa zo mzdy zamestnancov a jeho použitie 

upravuje interná smernica obce. Konečný stav sociálneho fondu k 31. 12. 20201 bol 203,77 

EUR. 
 

5.Bilancia aktív a pasív 

 

Východiskovým dokumentom pre návrh ZÚ obce za rok 2021 v časti bilancia aktív a pasív 

obce je výkaz účtovnej závierky Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 k 31.12.2021. 



Predložený návrh ZÚ obce za rok 2021 obsahuje informácie o zložení aktív (majetku) a pasív 

(vlastné imanie a záväzky) a to k 1. 1. 2021 ako začiatočný stav a k 31. 12. 2021 ako konečný 

stav. 
 

A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2021  v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR 

Majetok spolu 342 345,51 358 302,33 
Neobežný majetok spolu 274 280,32 255 788,61 
z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok  402,00 340,00 
Dlhodobý hmotný majetok 187 916,22 169 486,51 

Dlhodobý finančný majetok 85 962,10 85962,10 

Obežný majetok spolu 67 130,05 101 572,53 
z toho :   
Zásoby 0,00 0,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 
Krátkodobé pohľadávky  1 062,44 10 841,05 

Finančné účty  66 067,61 90 731,48 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  935,14 941,19 
 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2021 v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 342 345,51 358 302,33 
Vlastné imanie  234 221,61 225 468,10 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia  234 221,61 225 468,10 

Záväzky 22 636,30 55 272,48 
z toho :   
Rezervy  500,00 550,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 890,69 33 076,53 
Dlhodobé záväzky 109,96 203,77 
Krátkodobé záväzky 14 290,65 14 597,18 
Bankové úvery a výpomoci 6 845,00 6 845,00 

Časové rozlíšenie 85 487,60 77 561,75 
 

 
Predložený   návrh   ZÚ   obce   za    rok    2021  je v súlade s výkazom Súvaha Úč ROPO 

SFOV 1-01 k 31. 12. 2021, ktorý je prílohou  účtovnej závierky za rok 2021. V uvedených 

dokumentoch je dodržaná bilancia aktív a pasív, t.z. že aktíva a pasíva sú vyrovnané.  

Z bilancie vyplýva, že v roku 2021 sa zvýšil majetok  obce o  15 956,82 EUR. Na tento 

priaznivý   vývoj   mal najvýznamnejší vplyv zvýšenie finančných aktív na účtoch obce  o 

24 663,87 EUR a zvýšenie krátkodobých pohľadávok  o 9 778,61 EUR (sem zaraďujeme 

aj poskytnuté preddavky za vykonané práce). V súčasnej dobe prevláda v ekonomike 



inflácia, v dôsledku čoho hodnota peňazí na účtoch klesá. Z toho dôvodu je pre  hospodárenie 

obce efektívnejšie v nasledujúcom období rozpočtovať kapitálové výdavky na  investície.  

 

6.Prehľad o stave  a vývoji dlhu 

 

Predložený návrh ZÚ obce za rok 2021 obsahuje informácie o stave a vývoji dlhu k 

31.12.2021, čím si obec splnila zákonnú povinnosť v zmysle ustanovení zákona o 

rozpočtových pravidlách a tieto informácie vypovedajú o pravdivej skutočnosti k uvedenému 

obdobiu. 
 

   Stav záväzkov k 31.12.2021                 

Druh záväzku Záväzky celkom 
k 31.12.2021 v EUR 

z toho v  lehote 

splatnosti  
z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     
-dodávateľom  0,00  0,00 0,00 
-zamestnancom 5 396,70 5 396,70 0,00 
-poisťovniam  3 358,90 3 358,90 0,00 
-daňovému úradu 619,93 619,93 0,00 
-štátnemu rozpočtu 0,00 0,00 0,00 
-bankám 0,00 0,00 0,00 
-štátnym fondom 0,00 0,00 0,00 
-transfery a ostatné zúčtovanie so     

subjektami mimo verejnej správy 
2000,00 2000,00 0,00 

-zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 33 076,53 33 076,53 0,00 
-nevyfakturované dodávky 3 221,65 3 221,65 0,00 
-iné záväzky 0,00 0,00 0,00 
-sociálny fond 203,77 203,77 0,00 
-rezervy 550,00 550,00 0,00 
-návratná finančná výpomoc 6 845,00 6 845,00 0,00 

Záväzky spolu k 31.12.2021 55 272,48 55 272,48 0,00 

 
Z predloženého ZÚ obce za rok 2021vyplýva, že všetky záväzky sú v lehote splatnosti 
Obec neevidovala  k 31.12.2021 žiadny bankový úver. 
Obec eviduje návratnú finančnú výpomoc, ktorú prijala v roku 2020 z   Ministerstva financií 

SR  vo výške 6 845,- EUR  s dohodnutým obdobím vrátenia  2024 -2027. 
Na základe zistených skutočných bežných príjmov k 31. 12. 2021  celková suma dlhu, ktorú 

obec môže podľa § 17 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy prijať 

v roku 2022 na plnenie svojich úloh je 60 %  zo sumy 232 550,29 EUR t.j. suma 139 530,- 

EUR.   Zároveň  maximálna suma ročných splátok   istiny a úrokov  nemôže prekročiť sumu 

67 439,58 EUR.   
 

5.Údaje o hospodárení príspevkových organizácií 
 

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií v jej pôsobnosti. 
 

6.Prehľad o poskytnutých dotáciách fyzickým a právnickým osobám 

 



Obec v roku 2021 poskytla dotácie v súlade s VZN č. 1/2010 o  dotáciách a jeho dodatku č. 

1/2011 subjektom: TJ Družstevník Belá,  Klub dôchodcov Belá, Kék szivárvány, Zväz 

záhradkárov. Dotácie boli k 31. 12. 2021 riadne vyúčtované. 
 

7.Podnikateľská činnosť 
 

Obec nepodniká . 
 

8.Finančné usporiadanie vzťahov voči ostatným subjektom 
 

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k nasledujúcim 

subjektom: 
 

a)Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám. 

 

b)Finančné usporiadanie voči ostatným PO a FO – podnikateľom: 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
Okresný úrad Nitra, Odbor školstva 890,00 

 

Výchova a vzdelávanie v MŠ 

ÚPSVR, Nové Zámky 347,70 Dotácia na stravu pre dieťa v MŠ 

ÚPSVR, Nové Zámky 16,60 Dotácia na  školské potreby pre dieťa v MŠ 

Ministerstvo vnútra SR 128,88 CO, odmena skladníka 

Ministerstvo vnútra SR 2 474,20 
 

Dotácia na matriku 

Ministerstvo vnútra SR 104,28 
 

Dotácia na register obyvateľov 

Ministerstvo vnútra SR 32,40 
 

Dotácia na register adries 

Ministerstvo dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR/MDVaRR  
409,47 Stavebný poriadok 

MDVaRR  13,65 Doprava  

Okresný úrad ŽP Nitra 30,96 Životné prostredie 

ÚPSVR Nové Zámky  75,95 Osobitný príjemca - Prídavok na dieťa 

Štatistický úrad SR 2 353,70 SODB 2021 ESO 

Environmentálny fond Bratislava 411,89 Príspevok za uloženie odpadov 

Ministerstvo vnútra SR 32 956,63 Refundácia výdavkov - povodeň 

Ministerstvo vnútra SR 100,62 IOM 

Rákóczi Szövetség 105,00 Príspevok pre MŠ 

 

d)Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. 

 

e)Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí 

 
 

Obec 
Suma poskytnutých 

finančných prostriedkov 
- 2 - 

Suma skutočne použitých 

finančných prostriedkov   
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

- 4 - 



Mesto Štúrovo -  

Spoločný stavebný úrad 

409,47 409,47 0,00 

 

 

 

f)Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu s vyšším územným celkom. 

 

5.Hodnotenie plnenia programov obce 

 

Obec zostavovala rozpočet obce na rok 2021 bez programovej štruktúry v zmysle  § 4 ods. 5 

zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

 

6.Záver  
 

 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti odporúčam Obecnému zastupiteľstvu v Belej 

prerokovanie Záverečného účtu Obce Belá  za rok 2021 uzavrieť s výrokom: 

 

celoročné hospodárenie obce sa schvaľuje 

BEZ VÝHRAD 
 

 

 

V Štúrove,  dňa 19. 5. 2022 

                                                                                                    Mgr. Erika Klacsánová 

hlavná kontrolórka obce Belá 

 

 

 


