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Závěrečný účet obce za rok 2021

l. Rozpočet obce na rok 2021

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2021.
Obec zastavila rozpočet podl'a ustanovenia §10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o změně a doplnění niektorých zákonov v znění neskorších
predpisov. Rozpočet obce na rok 2021 bol zastavený ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podl'a schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupitel'stvom dna 11.12.2020 uznesením č. 108/2020
Rozpočet bol změněný šesťkrát:

prvá změna schválená dna 23.04.2021
druhá změna schválená dna 28.06.2021
tretia změna schválená dna 24.09.2021
štvrtá změna schválená dna 19.11 .2021
piata změna schválená dna 10.12.2021
siesta změna schválená dna 30.12.2021

uznesenímč. 18/2021
uznesenímč.36/2021
uziiesenímč.66/2021
uznesenímč.85/2021
uznesenímč. 112/2021
uznesením č. 124/2021

Rozpočet obce k 31.12.2021

Schválený
rozpočet

Schválený
rozpočet

po poslednej
změně

Příjmy celkem 3 830 207 4 309 362
z toho :
Běžné příjmy 2 844 793 3 309 739
Kapitálové příjmy 818364 831 573
Finančně příjmy 130000 130000
Příjmy RO s právnou subjektivitou 37050 38050
Výdavky celkom 3 830 207 4 309 362
z toho :
Běžné výdavky l 077 127 l 284 005
Kapitálové výdavky l 157572 l 147 598
Finančně výdavky 62429 62429
Výdavky RO s právnou subjektivitou l 533 079 1815330
Rozpočtové hospodárenie obce 0,00 0,00
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021

Schválený rozpočet
celkových príjmov na rok
2021 po poslednej změně

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia

4 309 362 4199942 97%

l. Běžné příjmy

Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej

změně

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia

3 309 739 3 365 729 101,69%

a) daňové příjmy

Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej

změně

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia

1306431 l 359 969 104,09 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samosprávě
Z predpokladanej finančně] čiastky v sumě l 147 807,OOEUR z výnosu dane z príjmov bolí
k 31.12.2021 poukázané finančně prostriedky zo SR v sumě l 210 707,00 EUR, co představuje
plnenienal05,48%.

Daň z nehnuteťností
Z rozpočtovaných 103 409,24 EUR bol skutečný příjem k 31.12.2021 v sumě 103 389,28 EUR,
co představuje plnenie na 99,99 % plnenie. Příjmy dane zpozemkov bolí v sumě 21 782,63
EUR, příjmy dane zo stavieb bolí v sumě 80680,58 EUR a příjmy dane z bytov bolí v sumě
926,07 EUR. Za nedoplatky z minulých rokov bolo zinkasovaných 15393,42 EUR.
K 31.12.2021 obec eviduje pohl'adavky na dani z nehnutePností v sumě 26 599,89 EUR.

Daň za psa l 830,42 EUR
Daň za ubytovanie 33,99 EUR
Daň za užíváme veřejného priestransh^a 339,00 EUR
Poplatek za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 45 131,21 EUR

b) nedaňové příjmy:

Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej

změně

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia

67691 77604 114,6%

Příjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 67691 EUR bol skutečný příjem k 31.12.2021 v sumě 77604 EUR, co je
114,6 % plnenie. Uvedený příjem představuje příjem prenajatých pozemkov, příjem
zprenajatých budov, priestorov aobjektov / požiarna zbrojnica, zdravotné středisko, kulturný
dóm, bytový dóm 18b.j, 6b.j, l Ob .j.
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Administrativně poplatky a iné poplatky a platby
Administrativně poplatky - správné poplatky, poplatky za energie a vodné:
Z rozpočtovaných 95 616,00 EUR bol skutečný příjem k 31.12.2021, z toho 70 014,47 EUR co
je 73,2 %. Plnenie tvoří příjem za energie a vodu, ostatný příjem představuje příjem zo
správných poplatkov, za porušenie finančnej disciplíny, z poskytnutých služieb za znečisťovanie
ovzdušia.

c) přijaté granty a transfery
Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej
změně

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia

l 808 300 l 625 271 89,87 %
Z rozpočtovaných grantov a transferov l 808 300 EUR bol skutočný příjem vo výške l 625 271
EUR, co představuje 89,87 % plnenie.

Poskytovatel' dotácie Suma v EUR Ucel
Okresný úřad krizového riadenia 360 l Odměna skladníka CO - běžné výdavky
Ministerstvo vnútra SR 3 000 l Materiál technické zabezpečenie DHZ
Ministerstvo vnútra -Matrika 14217 Matrika - běžné yýdavky
Ministerstvo školstva - ZŠ s MS l 455 849 Běžné výdavky pre ZS s MS

MPSVaR SR-ŮPSVaR 48916
Dotácie na projekty zaměstnanosti vrátane

hradu a TSP
Ministerstvo výstavby a dopravy - SU 11542 Stavebný úřad

Granty a transfery boli účelová určené a bolí použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové příjmy:

Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej

změně

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia

831 573 572 164 68,80

Přijaté granty a transfery
Poskytovatel' dotácie Suma v EUR Účel

Ministerstvo investícií,
regionálneho rozvoj a a
informatizácie 62 429,36 €

Zlepšeme kl'ucovych kompetencií

Ministerstvo životného
prostrediaSR/SIEA/ 491 975,94 € Změna zdroj a vykurovania ZS
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3. Příjmové finančně operácie:

Schválený rozpočet na
rok 2021 po posledně]

změně

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia

130 000 262 049 201,57%

Přijatý úvěr 130 000 EUR nedočerpaný v roku 2020.

Příjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Běžné příjmy rozpoctovej organizácii ZŠ s MS
Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej

změně

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia

38050 80481 211,51%

Rozpis grantov 311 :
Projekt „Byť úspěšný v ZŠ Kapušany' 2 925,00 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021

Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej

změně

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania

4 199 942 4199942 100,00%

l. Běžné výdavky Obec
Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej

změně

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania

l 116884 1231002 110,21%

Rozbor významných položiek běžného rozpočtu:

Mzdy, platy, služebné příjmy a ostatně osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 246 831 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sumě 277 193
EUR, co je 112,3 % čerpanie. Patná sem mzdové prostriedky pracovníkov OcU, matriky,
Společného obecného úřadu. Domu naděje, knižnice, aktivačných pracovníkov §514 a
opatrovatel'skej služby.

Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 86 245 EUR bolo skutečné čerpané k 31.12.2021 v sumě 86 909
EUR, čaje 100,76 % čerpanie.

Tovary a služby
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Z rozpočtovaných výdavkov 351 928 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sumě 430 357
EUR, co je 122,28 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce - OcU, ako sú
cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná aštandardná údržba, nájemné za nájom
a ostatně tovary a služby.

Běžné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 195 680 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sumě 161
933 EUR, co je 82,7%.
Splácanie úrokov a ostatně platby súvisiace s úvermi, póžičkami a návratnými
fínančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 5364,07 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sumě
5 364,07 EUR, co představuje 100,00 % čerpáme.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej

změně

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania

l 147 598 l 173 578 102,26 %

Vybrané kapitálové výdavky:
a) Strukturálně fondy - projekt. dokumentácia
Z rozpočtovaných 70 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sumě 21 012,00
EUR, co představuje 30,00% čerpanie.
b) Projekt - Zlepšenie kl'ucovych kompetencií žiakov Základnej školy s materskou školou
Kapušany
Z rozpočtovaných 103 354,98 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sumě 62 429,36
EUR, co představuje 60,40 % čerpáme.
c) Projekt - Změna zdroja vykurovania ZS s MS
Z rozpočtovaných 559788,44 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sumě 491 975,94
EUR, co představuje 87,88 % čerpanie.

3. Výdavkové finančně operácie

Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej změně

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania

62429 74625 119,53%
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 62 429,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2021 v sumě 74 625,00 EUR, co představuje 119,53 % čerpáme.

Úvěr SLSP investičný úvěr vo výške 40 008,00 EUR
Uvěř PRIMA banka - investičný úvěr vo výške 11 832,00 EUR
Úvěr ŠFRB bytovka 18b.j vo výške 15 961,45 EUR
Úvěr ŠFRB bytovka 6bj. vo výške 6 889,35 EUR

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Běžné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej změně

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania

1815330 l 720 737 94,78 %

7



Běžné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola l 296 73 8,44 EUR
Materská škola 201 920,82 EUR
ŠKD 71 243,65 EUR
ŠJ 150 834,02 EUR

4. Rozpočtové hospodárenie za rok 2021

Hospodárenie obce
Skutečnost'

K 31.12.2021

Běžné příjmy města, obce, MC 3 285 248
Běžné příjmy RO 80481
Běžné výdavky města, obce , MC 1231002
Běžné yýdavky RO l 720 737

HV Běžný rozpočet 413 990
Kapitálové příjmy města, obce , MC 572 164
Kapitálové příjmy RO o
Kapitálové výdavky města, obce , MC l 173 578
Kapitálové výdavky RO o

HV Kapitálový rozpočet -601 414
HV Běžný + kapitálový -187 424

HV Běžný a kapitálový po vylúčení nevyčerp prostriedkov

Finančně operácie - příjmové města, obce, MC 262 049
Finančně operácie - příjmové RO o

Finančně operácie - yýdavkové města, obce,MC 74625
Finančně operácie - vydavkové RO o

HV - Finančně operácie 187 424

Celkem příjmy 4 199 942

Celkom výdavky 4199 942
HVCELKOM 0,00
nevyčerpané prostriedky k 31.12. 2454

Vysledok běžného a kapitálového hospodárenia bol zistený podlá ustanovenia §10 ods. 3
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územně] samosprávy a o změně
a doplnění niektorých zákonov v znění neskorších predpisov v sumě - 187424 EUR bol
v priebehu roka vysporiadaný z rezervného fondu.

Nevyčerpané prostriedky v sumě 2 454 EUR tvoří položka - dopravné, ktorá nebála vyčerpaná
v ZŠ s MS a bola vrátená na Regionálny úřad školské] správy v Prešove.
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Návrh uznesenia k výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2021

Obecné zastupitel'stvo obce Kapušany
a) bene na vedomie Stanovisko hlavného kontrolora obce k výsledkem hospodárenia obce za rok
2021
b) bene na vedomie předložený závěrečný účet za rok 2021
c) schval'uje celoročné hospodárenie obce za rok 2021 bez výhrad

5. Tvorba a použitíe prostriedkov fondov

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. vz.n.p.. Tvorbu apoužitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond Suma v EUR
ZS k 1.1.2021 l 793,83
Prírastky - povinný příděl - 1,5 % 3 830,79
Úbytky - stravovanie a regeneráciu 3 519,25
KZ k 31.12.2021 2 105,37

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
AKTÍVA

Název ZS k 1.1.2021 vEUR KZ k 31.12.2021 v EUR
Majetek spolu 8188564,29 8 585 195,92
Neobežný majetek spolu 7418753,18 8 041 496,93
z toho :

Dlhodobý nehmotný majetok 23 066,00 23 575,00
Dlhodobý hmotný majetek 6 981 077,70 7603312,45
Dlhodobý fínančný majetok 414 609,48 414 609,48
Oběžný majetek spolu 763 131,59 509 232,25
z toho :

Zásoby 2204,19 2204,19
Zúčtovanie medzi subjektmi VS 304 333,76 296 489,65
Dlhodobé pohl'adavky o o
Krátkodobé pohl'adavky 33 986,35 62 178,66
Finančně účty 422 607,29 162 699,38
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. o o
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. o o
Časové rozlíšenie 6 679,52 2458,99
PASIVA

Názov ZS k 1.1.2021 v EUR KZ k 31.12.2021 v EUR
Vlastně imanie a závazky spolu 8 188 564,29 8 585 195,92
Vlastně imanie 2760680,11 2 305 408,97
z toho :
Výsledok hospodárenia 193 727,47 17 727,38
Závazky 834 573,26 l 445 884,86
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z toho :

Rezervy 7401,32 3 900,00
Zúčtovanie medzi subjektmi VS 50 006,52 27805,55
Dlhodobé závazky 417377,85 394 567,93
Krátkodobé závazky 103 455,57 267 809,78
Bankové úvěry a výpomoci 256 332,00 204 492,00
Časové rozlíšenie 4 593 310,92 4 833 902,09

Stav bankových účtov obce vrátane ZŠ s MS představuje k 31.12.2021 414 146,76 EUR.

7. Přehrad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
Stav závazkov k 31.12.2021

Dmh závazku Závazky celkem
k31.12.2021 v

EUR

z toho v leháte
splatnosti

z toho po leháte
splatnosti

Druh závázkov voči:
- dodavatel'om 239 623,80 211 624,30 27 999,50
- zamestnancom 11 262,09 11 262,09 o
- poisťovniam 13 496,73 13 496,73 o
- daňovému úřadu 3 046,73 3 046,73 o
- zo sociálneho fondu 2 105,37 2 105,37 o
- bankám 204 492,00 204 492,00 o
- statným fondem 384 828,85 384 828,85 o
- finančně zábezpeky na náj omne

v bytovkách zo SFRB
7 633,71 7 633,71 o

- ostatně závazky 380,24 380,24 o
-iné

Závazky spolu k 31.12.2021 866 869,52 866 869,52

Stav úverov k 31.12.2021

Věřitel' Ocel
Výška

poskytnutéh
oúvem

Ročná
splátka
istiny

za rok 2021

Ročná
splátka
úrokov

za rok 2021

Zostatok
úvem

(istiny)
k31.12.2021

Rok
splatnosti

BU Invest, úvěr | 200 000,00 | 40 008,00 736,03 l 139 988,00 | 2023
BU Invest, úvěr

cesta

100000,00 11 832,00 l 094,98 64 504,00 2028

ŠFRB ISb.j. 478623,12 15961,45 2512,19 239112,23 2040
ŠFRB 6 b,j. 217757,52 6 889,35 1515,33 145 716,62 2035

Obec v roku 2019 uzatvorila zmluvu o úvěre vo výške 200 000,- EUR na investičný kapitálový
výdavok, z ktorého v roku 2019 bolo čerpané 70 000,- €. Zostatok úverovej zmluvy 130 000,- €
bol dočerpaný v roku 2021.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov fínancovania:
Obec vzmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách

územnej samosprávy a o změně a doplnění niektorých zákonov v z.n.p., móže na plnenie svojich
úloh přijat' návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce nepřekročí 60% skutočných běžných príjmov predchádzajúceho

rozpočtového roka.
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b) suma splátek návratných zdroj ov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
závázkov z investičných dodávateťských úverov nepřekročí v príslušnom rozpočtovom roku
25 % skutočných běžných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu
veřejné] správy, prostriedky poskytnuté z Európskej unie a iné prostriedky zo zahraničia alebo
prostriedky získané na základe osobitného předpisu.

a) Výpočet podl'a § 17 ods.6 písm. a):
Text Suma v EUR

Skutečné běžné příjmy z finančného výkazu FIN 1-12
k 31.12.2020:

- skutečné běžné příjmy obce 2983915
- skutečné běžné příjmy RO 132065

Spolu běžné příjmy obce a RO k 31.12.2020 3 115 980
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:

- zostatok istiny z bankových úverov 204 492
- zostatok istiny z návratných fínančných výpomocí 61343
- zostatok istiny z úverov zo SFRB na obecné nájemné byty 384 829

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021 650 664
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú závazky:

- z úverov zo SFRB obecné nájemné byty 384 829
Spolu suma závázkov, ktorá sa nezapocíta do celkovej sumy
dlhu obce

384 829

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021 265 835

V súvislosti s výpadkom príjmov z podielových daní, ktorý bol spósobený pandemickou situáci-
ou Covid -19, obec Kapušany využila možnost' čerpania Návratné] fínančnej výpomoci vo výške
61 343,-€.

Zostatok istíny k 31.12.2021 Skutočné běžné příjmy
k 31.12.2020

§ 17 ods.6 písm. a)

265 835 3 115980 8,53 %

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

b) Výpočet podťa § 17 ods.6 písm. b):
Text Suma v EUR

Skutečné běžné příjmy k 31.12.2020:
- skutočné běžné příjmy obce 2983915
- skutočné běžné příjmy RO 132 065

Spolu běžné příjmy obce a RO k 31.12.2020 3 115 980
Běžné příjmy obce a RO znížené o:

- dotácie na přenesený výkon štátnej správy 1010900

Spolu běžné příjmy obce a RO znížené k 31.12.2020 2 105 080
Spolu upravené běžné příjmy k 31.12.2020 2 105 080
Splátky istiny a úrokov k 31.12.2021 s výnimkou jednorázového
předčasného splatenia:
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- 821004
- 821005
- 821007 51840
- 821009

-651002 l 831
-651003
-651004

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021 53671

Suma ročných splátek vrátane
úhrady výnosov za rok 2021

Skutočné upravené běžné příjmy
k 31.12.2020

§ 17 ods.6 písm. b)

53671 2 105 080 2,54 %
Zákonná podmienka podl'a § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z. z. bola splněná.

8. Údaje o hospodaření příspěvkových organizácií
Obec nieje zriad'ovatel'om příspěvkových organizácií.

9. Prehťad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikatel'om podPa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.

Obec v roku 2021 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 5/2008 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateFom na podporu všeobecné prospěšných služieb, na všeobecné
prospěšný alebo veřej noprospešný účel.

ŽiadateP dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- běžné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....

-1-

Suma poskytnutých
fínančných

prostriedkov

-2-

Suma skutečné
použitých
fínančných

prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stÍ.2 - stÍ.3)

-4-

Kapušany pře všetkých, n.o. 7150 7150 o

Obecný športoyý klub Kapušany 6450 6450 o

Slovenský červený kříž - miestny spolok Kapušany 900 900 o
Mládežnické futbalové centrum Kapušany l 500 1500 o
Zdmženie na podpom FS Kapušančan 2500 2500 o
Dobrovol'ny hasičský zboř Kapušany 1500 1500 o

K 31.12.2021 bolí vyúčtované všetky dotácie, ktoré bolí poskytnuté v súlade so VZN č. 5/2008
o dotáciách.

Obec vraku 2021 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 3/2017 o určení výšky na mzdy
a prevádzku škol a školských zariadení právnickým osobám , fyzickým osobám - podnikatel'om
na podpom všeobecné prospěšných služieb, na všeobecné prospěšný alebo verejnoprospešný
účel.

Žiadatel' dotácie
Účelové urcenie dotácie : uviesť
- běžné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....

-1-

Suma poskytnutých
finančných

prostriedkov

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných

prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stÍ.2 - stÍ.3)

-4-
ZUS Kapušany
cvč

161 933
1750

161933
1750

o
o
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K 31.12.2021 bolí vyúčtované všetky dotácie, ktoré bolí poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2017
o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikatePskej činnosti

Obec nemá založenu koncesiu resp. podnikateFskú činnosť.

11. Finančně usporiadanie vzťahov voči

a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) statnému rozpočtu
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územně]
samosprávy a o změně a doplnění niektorých zákonov v znění neskorších predpisov má obec
finančně usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikatel'om a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančně prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančně vzt'ahy
k statnému rozpočtu, statným fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VUC.

a) Finančně usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančně usDoriadanie voči zriadeným právnickvm osobám, t.i. príspevkovvm organizáciám:
Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

Finančně usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Obec má založenu neziskovú organizáciu Kapušany pře všetkých n. o..

b) Finančně us&oriadanie voči statnému rozpočtu:
Poskytovatel'

-1-

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť: školstvo, matrika,
- běžné výdavky
- kapitálové výdavky

-2-

Suma
poskytnutých
fínančných
prostriedkov

-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

-4-

Rozdiel
(stÍ.3 - stÍ.4)

-5-

Okresný úřad
krizového riadenia

Odměna skladníka CO - běžné
výdavky 322,81 € 322,81 €

0,0

ŮPSVaR Prešov
Osobitný príjemca -Přídavky pře

Rómov 2 200,25 € 2 200,25 €
0,0

Fond na podpom
umenia

Povedz mi co čítáš a já ti poviem,
kto si.

2 000,00 €

2 000,00 €
/ztoho221,71
€ uhradených
v roku 2021/

0,0

Ministerstvo vnútra
SR (Prezídium
hasičského zboru)

Materiálno-technické
zabezpečenie DHZ - běžné

yýdavky 3 000,00 € 3 000,00 €

0,0

ÚPSVaR Prešov

Zapoj enie nezaměstnaných do
obnovy kulturného dedičstva -

běžné yýdavky 31969,54€ 31 969,54 €

0,0

Ministerstvo kultury
Konzervácia a obnova NKP hrad

Kapušany - běžné výdavky 20 000,00 € 20 000,00 €
0,0

Fond na podpom
umenia

Kapušianske folklórně dni
4 000,00€ 0€

4 000,0
Nepoužitá

dotácia

Fond na podpom
umenia

Doplnenie knižničného fondu
v Obecnej knižnici

13
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Ministerstvo
investícií,
regionálneho rozvoj a
a informatizácie

Zlepšenie kl'ucoyych kompetencií
- kapitálové výdavky
/projekt neukončený/ 62 429,36 € 62 429,36 €

0,0

Úřad vlády SR
Vydanie publikácie p. Palšu-

běžné výdavky 5 000,00 € 4 994,00 €
6,00 €
vřetene

Ministerstvo
investícií,
regionálneho rozvoja
a informatizácie

Zmiemenie dopadov koronakrízy
v obci Kapušany - běžné výdavky

18036,00€

9210,776
použitých

v roku 2020

4 440,73€
použitých

v roku 2021

4 384,50 €
vrátených

Ministerstvo
životného prostredia
Slovenské] republiky
/SIEA/

Změna zdrojov vykurovania -
kapitálové výdavky

491975,946 491 975,94€ 0,0

Prešovský
samosprávný kraj

Bohatier z Maglovca - běžné
výdavky /program Interreg PL -

SK/
Refiindovaných:

9613,376
Refundovaných:

9613,376 0,0
Prešovský
samosprávný kraj

KAPU - virtuálna brána do
minulosti Kapušianskeho hradu l 500,00 € l 500,00 € 0,0

Ministerstvo vnútra
SR

NP Terénna sociálna práca
v obciach s prítomnosťou

marginalizovaných rómských
komunit II. 14 995,91 € 14 995,916 0,0

Ministerstvo vnútra -
Matrika Matrika - běžné výdavky 14 217,06 € 14217,06 €

0,0

Ministerstvo vnútra -
hlásenie pobytu EO - běžné výdavky 742,50 € 742,50 €

0,0

Ministerstvo vnútra-
register adries IOMO - běžné výdavky 86,80 € 86,80 €

0,0

Ministerstvo
výstavby a dopravy -
sú

Stavebný úřad
10730,526 10 730,52 € 0,0

Ministerstvo vnútra
SR

Prevencia Covid-19
Celoplošné testovanie 79 865,00 € 79 865,00 €

0,0

Pozn. Vraku 2021 boli ukončené projekty z predchádzajúceho obdobia: Zmiernenie
dopadov koronakrízy, Vydanie publikácie p. Palšu, Bohatier z Maglovca.

Naďalej prebiehajú projekty z predchádzajúcich období Zlepšeme kFúčových kompetencií,
Změna zdroj ov vykurovania budov ZŠ Kapušany, NP Terénna sociálna práca aterénna
práca v obciach s prítomnosťou marginalizo váných rómských komunit II. V projekte
Vypracovanie projektových dokumentácií pře cyklotrasy v obci Kapušany zatial' nedošlo
k čerpaniu finančných prostriedkov.
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12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotíaca správa kplneniu
programového rozpočtu
Příloha č.l Hodnotiaca správa programového rozpočtu.
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