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Záverečný účet obce 

Záverečný účet obce upravuje § 16 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 
 

Záverečný účet obce : 

- po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do 

záverečného účtu obce, 

- obec finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov: 

- k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, 

- k fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli prostriedky 

svojho rozpočtu;   

- ďalej usporiadajú finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom 

iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov. 

- záverečný účet obce obsahuje najmä : 

a) údaje o plnení rozpočtu v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné 

operácie v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, 

b) bilanciu aktív a pasív, 

c) prehľad o stave a vývoji dlhu, 

d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti, 

e) prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, 

f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti. 

- nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku 

zo štátneho rozpočtu, rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu,, ktoré 

možno použiť v rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom, sa na účely tvorby 

peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) z 

tohto prebytku vylučujú, 

- nevyčerpané účelovo určené prostriedky obec prevedie na osobitný účet a v nasledujúcich 

rozpočtových rokoch ich zaradí do rozpočtu obce ako príjmovú finančnú operáciu. Použitie 

prostriedkov na určený účel je výdavkom rozpočtu obce v nasledujúcich rozpočtových 

rokoch, 

- o použití prebytku rozpočtu alebo o spôsobe vysporiadania schodku rozpočtu podľa § 10 ods. 

3 písm. a) a b) rozhoduje obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu obce, 

- prebytok rozpočtu je zdrojom rezervného fondu prípadne ďalších peňažných fondov, 

- schodok rozpočtu podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) obec vysporiada predovšetkým z rezervného 

fondu, z ďalších peňažných fondov alebo z návratných zdrojov financovania, 

- pred schválením sa návrh záverečného účtu obce predkladá na verejnú diskusiu podľa 

osobitného predpisu (§ 9 ods. 2 zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení - pred schválením 

záverečného účtu obce je záverečný účet zverejnený najmenej 15 dní spôsobom v obci 

obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť), 

- prerokovanie záverečného účtu obce sa uzatvára jedným z týchto výrokov : 

a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad 

b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami 

- ak sa záverečný účet obce schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo je povinné prijať   

opatrenia na nápravu nedostatkov 

- návrh záverečného účtu obce sa prerokuje najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí    

rozpočtového roka. 
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Záverečný účet Obce Priekopa za rok 2021. 

 
1. Rozpočet obce na rok 2021  

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2021. 

Obec v roku 2021 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 prebytkový. Hospodárenie obce sa 

riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

Rozpočet obce Priekopa bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2020 

uznesením č. 43/2020. 

 

Rozpočet bol zmenený: 

 
     : zmena schválená dňa  25.06.2021   uznesením č. 15 /2021 

       zmena schválená dňa  06.08.2021   uznesením č. 28 /2021 

       zmena schválená dňa  10.12.2021   uznesením č. 33 /2021 

 

 

 

 

 

 



 

Schválený rozpočet a rozpočet po zmenách k 31.12.2021: 
 

 Schválený rozpočet v € Upravený rozpočet v € 

Príjmy celkom            z toho : 89 600,-                  128 923,03 

Bežné príjmy  89 600,- 95 585,54 

Kapitálové príjmy         0,-                             0,- 

Finančné príjmy                       0,- 33 337,49 

Výdavky celkom         z toho : 89 200,-                  115 508,63 

Bežné výdavky (obec) 82 200,- 80 800,76 

Kapitálové výdavky   4 000,-  31 707,87 

Finančné výdavky   3 000,-                      3 000,- 

 

 

 

Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 v €: 

 
Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

89 600,- 95 585,54 93,73 

 

1 Bežné príjmy – daňové príjmy:  

 Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

82 200,- 86 372,63 99,50 

 

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 63 500,- € z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2021 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 68 597,71 €, čo je 108,03 %.  

 

b) Daň z nehnuteľností z rozpočtovaných 14 900,- € bola v skutočnosti 13 996,92 €, čo 

je naplnenie na 93,93 % z toho : 

- dane z pozemkov vo výške                                                        11 126,10 €,  

- dane zo stavieb boli vo výške                                                      2 870,82 €,  

 

c) Daň za psa 
Daň za psa bola z rozpočtovaných 300,- € v skutočnosti príjmom vo výške 325,- €. 

 

d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad z rozpočtovaných 3 500,- € 

predstavoval skutočný príjem vo výške 3 453 €.   

 

K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani zo stavieb, pozemkov a psa vo výške: 

63,20 €. Pohľadávky za nájom a poplatky za  KO prestavujú 338,02 €. 

 

 

 



2) Bežné príjmy – nedaňové príjmy :  

 Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

2 582,- 1 964,48 76,08 

 

a) Príjmy z prenájmu a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 1 415,- € z prenájmu budov /KD, DS, svadobka/ prenájmu pozemkov, 

poplatku za hroby bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške  1 201,06  €, čo je 84,88 

% plnenie.  

 

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Z rozpočtovaných 1 167,-  € bol v skutočnosti príjem 763,42 €, z toho: 

- administratívne poplatky /overenie, potvrdenie, rozhodnutie/ vo výške    569,- €, 

- rozhlasový poplatok bol skutočný príjem  20,- € 

- z dobropisov vo výške 28,30  €, 

- z vratiek ZP 140,12 €, 

- za vrecia 6,- €. 

  

 

3) Bežné príjmy – ostatné príjmy      

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

2 300,- 587,04 25,52 

 

 

4) Obec prijala nasledovné granty a transfery  

-  schválené dotácie Obce 2 518,- €  v skutočnosti boli čerpané vo výške  6 664,39 €, 

Prijatý transfer Suma k 31.12.2021 

357 – Vojnové hroby      53,70 

357 – SODB 2021 2 325,18 

357 – Chránené dielňa 2 465,84 

357 – ŽP      28,32 

357 – Cesta na trh práce 1 487,14 

357 – Evidencia obyvateľov    113,67 

357 – Civilná ochrana     42,96 

357 – Environmentálny fond   147,88 

 

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

5) Kapitálové príjmy:  

 Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

0,- 0,- - 

 

 

 

 

 



Príjmové finančné operácie obce Priekopa:  

 
 Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

0,- 33 337,49 - 

Príjmové finančné operácie v roku 2021 pozostávali z nasledujúcich transakcii: 

- prenesené finančné prostriedky na Sčítanie obyvateľov vo výške 1 136,-€, 

- rekonštrukcia Obecného úradu a kultúrneho domu v celkovej výške 18 617,49 €, 

- vybudovanie 2 autobusových zastávok v obci v sume 13 584,-€  

 

 

 

Rozbor plnenia výdavkov za rok 2020 v € 

 
Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

89 200,- 115 508,63                   129,49 
 

 

 
 

1) Bežné výdavky obce: 

 Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

82 200,- 80 800,76                    98,29 

 

 tom :                                                                                          (€)                     

Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Výdavky verejnej správy 0111 74 346,- 65 653,48 88,30 

Ekonomická oblasť 0112 600,- 614,92 102,48 

Úroky z úveru 0170 727,- 248,45 34,17 

Cestná doprava 0451 500,- 332,- 66,40 

Nakladanie s odpadmi 0510 3 500,- 4 626,48 132,18 

Rozvoj obce – Aktivačná činnosť 0620 0,- 9 081,49 - 

Verejné osvetlenie 0640 200,- 0,- - 

Realizácia stavieb 0810 500,- 100,- 20,00 

Kultúrne služby 0820 1000,- 15,- 1,50 

Náboženské, iné spoloč. služby 0840  800,- 100,62 12,57 

Transfer obci 0960 27,- 28,32 104,88 

Spolu 82 200,- 80 800,76 98,29 

 

 



a) Mzdy a poistné boli schválené vo výške 56 541,- € v skutočnosti sa čerpalo:  

56 158,12 € čo predstavuje 99,32 %. 

 

Na mzdy OcÚ bolo rozpočtovaných 55 941,- € čerpalo sa 43 795,72 €, 

Na mzdu pracovníčky z projektu chránenej dielne bolo čerpané 9 081,49 €, 

Odmena sčítacieho komisára vo výške 1 505,31 €, 

Odmena skladníka CO sa čerpala suma 42,96 €, 

Odmena mimo pracovného pomeru predstavovala sumu 250,- €, 

Odmena kronikárky bola vo výške 220,- €, 

Odmena externej ekonómky vo výške 1 262,64 €. 

 

b) Tovary a služby - z rozpočtovaných 22 532,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021  

vo výške 24 303,66 €, čo je 107,86 % čerpanie.   Z toho: 

 

- cestovné náhrady vo výške                                         13,50 €, 

- energie vo výške                                                2 704,25 €, 

- poštovné a telekomunikačné služby vo výške      1 490,56 €, 

- interiérové vybavenie vo výške                            1 626,81 €, 

- výpočtová technika vo výške                                     60,-   €, 

- na prevádzkové stroje sa čerpalo                             647,87 €, 

- všeobecný materiál vo výške                                1 915,12 €,  

- výdavky na knihy a literatúru vo výške                     42,79 €, 

- softvér                                                                           0,- €, 

- občerstvenie                                                             385,37 €, 

- výdavky na PHM, údržbu auta, traktora               1 110,63 €, 

- vojnové hroby                                                          171,30 €, 

- reprezentačné vo výške                                            930,71 €, 

- údržba vojnové hroby vo výške                                 53,70 €, 

- poistne vozidiel                                                        100,01 €, 

- údržba MK                                                               117,60 € 

- údržba budov, VP                                                  1 702,16 € 

- školenia                                                                     235,- € 

- všeobecné služby                                                      983,04 € 

- špeciálne služby                                                        746,40 € 

- územný plán                                                              100,-  €, 

- stravovanie                                                             1 459,83 €, 

- poistné vo výške                                                        731,35 €, 

- prídel do SF vo výške                                                463,60 €, 

- pokuty a penále                                                            30,- €, 

- členské príspevky                                                      754,89 €, 

- poplatky banke                                                          614,92 € 

- provízie                                                                     153,41 € 

- budov, objektov MK                                                 332,-  € 

- vývoz odpadu                                                         4 626,48 € 

 

 



c) Splácanie úrokov z úveru a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami  

   a návratnými finančnými výpomocami. 

 

Z rozpočtovaných 600,- € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 vo výške 95,04 €,  

čo predstavuje 15,84 % čerpanie.  

 

 

 

g) Náklady na údržbu, aktivačnú činnosť boli rozpočtované na 2 527,- €, čerpané 

243,94 €.  Z toho: 

 

- na športové a kultúrne podujatia sa čerpalo                                             115,-   €, 

- na údržbu budovy DS                                                                                70,-   €, 

- na údržbu cintorína                                                                                    30,62 €, 

- náklady na prenesený výkon štát. správy                                                  28,32 €, 

 

2) Kapitálové výdavky :               (v €) 

 Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

4 000,- 31 707,87 792,69 

- kapitálový výdavok predstavoval projektovú prípravu na DS 460,- €, 

- rekonštrukcia autobusových zastávok v obci vo výške 15 784,- €, 

- rekonštrukcia KD a kancelárii OcU vo výške 15 463,87 €. 

   

 

3) Výdavkové finančné operácie: 

 Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

3 000,- 3 000,- 100 

Z toho: 

1. Splátka úveru  3 000,- 

 

 

 

4. Výsledok hospodárenia: 

 
Od 1.1.2008 sa v zmysle novej metodiky účtovníctva výsledok rozpočtového 

hospodárenia, to znamená prebytok rozpočtu a schodok rozpočtu v účtovníctve nevykazuje. 

Účtuje sa len o prírastkoch a úbytkoch prostriedkov na peňažnom fonde a to na samostatnom  

bankovom účte rezervného fondu. Tvorba a použitie peňažných fondov sa sleduje mimo 

účtovníctva spôsobom určeným obcou. 

Prebytok a schodok sa zisťuje mimo účtovníctva na základe skutočne realizovaných 

rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov zatriedených podľa rozpočtovej klasifikácie, 

pričom pre zaradenie príjmu alebo výdavku do rozpočtu v rozpočtovom roku je rozhodujúci deň 

pripísania, alebo odpísania prostriedkov z príslušného účtu obce. Do plnenia rozpočtu obce sa 

zahrnú len tie rozpočtové príjmy, rozpočtové výdavky a finančné operácie, ktoré sa uskutočnili v 

príslušnom rozpočtovom roku. 

 

 



 

Hospodárenie obce   

  

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR  

 

Bežné  príjmy spolu  95 585,54 

Bežné výdavky spolu  80 800,76 

Bežný rozpočet  14 784,78 

Kapitálové  príjmy spolu  0,- 

Kapitálové  výdavky spolu  31 707,87 

Kapitálový rozpočet   -31 707,87 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu  - 16 923,09 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ  0,00 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ   0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu  - 16 923,09 

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov   33 337,49 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov           3 000 

Rozdiel finančných operácií   +    30 337,49 

PRÍJMY SPOLU    128 923,03  

VÝDAVKY SPOLU  115 508,63 

Hospodárenie obce   13 414,40  

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ  0,00  

Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver   0,00  

Upravené hospodárenie obce  13 414,40  

 Prebytok rozpočtu v sume 13 414,40 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  13 414,40 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 :   
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  obec nemala žiadne.  

  

  

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo 

výške 13 414,40 EUR.   

  



Kontrola na stav finančných prostriedkov v pokladni a na účtoch: 

Stav finančných prostriedkov na základných bežných účtoch a v pokladni:  14 014,29 € 

 

Účtovné vysporiadanie výsledku hospodárenia, t.j. rozdiel medzi účtovnou 

triedou 5 (vo výške 101 510,19 €) a účtovnou triedou 6 (vo výške 108 936,91 €)  – zisk 

vo výške „7 426,72 €“ navrhujeme vysporiadať v prospech nevysporiadaného výsledku 

hospodárenia minulých rokov a to účtovným zápisom  431/428. 

 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 

 

Rezervný fond 
Obec vytvára rezervný fond podľa ustanovenia § 15 a § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné 

zastupiteľstvo. 

 Fond rezervný Suma v € 

ZS k 1.1.2021  0,- 

Prírastky - z prebytku hospodárenia                       13 217,49 

               - ostatné prírastky - 

Úbytky – použitie rezervného fondu:                       13 217,49 

KZ k 31.12.2021                            0,- 

 

 

Sociálny fond 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva ZO OZ Sloves a Interná 

smernica na tvorbu a požitie sociálneho fondu č. 1/2020. 

Sociálny fond Suma v € 

ZS k 1.1.2021  441,51 

Prírastky - povinný prídel – 1,25 %                       463,60 

Úbytky   -  stravovanie                     308,21 

KZ k 31.12.2021 599,90 

 

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči: 

a) zriadeným a založeným právnickým osobám, 

b) štátnemu rozpočtu, 

c) štátnym fondom, 

d) ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom. 

 
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 štátnemu rozpočtu: 

Prijatý transfer Suma k 31.12.2021 

357 – Vojnové hroby      53,70 

357 – SODB 2021 2 325,18 

357 – Chránené dielňa 2 465,84 

357 - ŽP      28,32 

357 – Cesta na trh práce 1 487,14 

357 – Evidencia obyvateľov    113,67 

357 – Civilná ochrana     42,96 

357 – Environmentálny fond   147,88 

 

 

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021 

Obec k 31.12.2021 eviduje tieto záväzky:                                                               v € 

P. č. Výška prijatého 

úveru 

Výška 

splátky 

Navýšenie  

úveru 

Zostatok 

k 31.12.2021 

Splatnosť 

 

1. 11 690,79 3 000,- 18 984,- 27 674,79  

 

 

7.1. 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 ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 

25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.  

 

    Skutočné bežné príjmy obce v roku 2020 vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12/ boli vo 

výške 95 034,27 €. Z toho 60 % predstavuje 57 020,62 € a rovnako z toho 25 % činí  

23 758,56 €. 

     Zostatok istiny z preklenovacích bankových úverov k 31.12.2021 je vo výške 

27 674,79 €.     

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

splnená, nakoľko zostatok istiny z bankových úverov ku 31.12.2021 vo výške (ako 

celková suma dlhu obce) 27 674,79  € v pomere ku skutočným bežným príjmom vo výške 

95 034,27 € predstavuje 29,12 %. 

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

splnená, nakoľko suma ročných splátok istiny a úrokov vo výške spolu 3 160,77 € 

vrátane výnosov za rok 2020 v pomere ku skutočným bežným príjmom obce vo výške 

95 034,27 € ku dňu 31.12.2020 predstavovala  3,33 %. 
 

 



8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021       

                                                                                                                                 (v €) 

A K T Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2021 KZ  k  31.12.2021 

Neobežný majetok spolu 422 244,09 432 202,60 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok         0,-        0,- 

Dlhodobý hmotný majetok 349 084,69 359 470,60 

Dlhodobý finančný majetok   73 159,40          72 732,- 

Obežný majetok spolu                           14 807,85   14 468,18 

z toho :   

Zásoby       0,-      0,- 

Pohľadávky      996,69       453,89 

Finančné účty spolu 13 811,16 14 014,29 

Časové rozlíšenie                                0,0     26,40 

z toho:   

Náklady budúcich období 0,-      26,40 

SPOLU       437 051,94       446 697,18 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2021 KZ  k  31.12.2021 

Vlastné zdroje krytia majetku 270 033,33 277 460,05 

z toho :   

Vlastné imanie /fondy/ 270 033,33 277 460,05 

Záväzky                                         14 069,45   28 647,13 

z toho :   

Dlhodobé záväzky     111,87     599,90 

Krátkodobé záväzky        650,79      372,44 

Bankový úver  11 690,79 27 674,79 

Rezervy    960,-    960,- 

Zúčtov. medzi subjektmi verejného správy 1 136,-           0,00 

Časové rozlíšenie                         152 949,16 140 590,- 

z toho :   
Prechodné účty pasív /výdavky budúcich období/           0,00       0,00 
Prechodné účty pasív /výnosy budúcich období/ 152 949,16       140 590,- 

SPOLU 437 051,94       446 697,18 

 

V Porúbke, dňa 21.03.2022 

 

Vypracoval:  Bc. Erika Koložiová – účtovníčka   

 

Predkladá:    Ing. Peter Sekerák – starosta obce Priekopa 


