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1. Úvodné slovo starostu obce  

Vážení občania, poslanci a priatelia našej obce. 

Výročná správa obce za rok 2021, ktorú Vám predkladáme poskytuje pravdivý a nestranný 

pohľad na dosiahnuté činnosti a výsledky obce. Po skončení kalendárneho a účtovného roka 

v každej organizácií, neodmysliteľne patrí dôkladne zhodnotenie ekonomickej a bežnej činnosti 

v roku. V sledovanom roku aj napriek neľahkej pandemickej situácií a vyhlásenému 

núdzovému stavu sme sa snažili plniť všetky úlohy, ktoré nám vyplývajú z ustanovení zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, Ústavy Slovenskej 

republiky a ďalších zákonov a ustanovení, ktorými sa obec riadi pri zabezpečovaní 

samosprávnych kompetencií a kompetencií vyplývajúcich z preneseného výkonu štátnej 

správy. Treba však uviesť, že počet kompetencií kladených na samosprávne orgány sa neustále 

zvyšuje, no finančné krytie ich zabezpečovania značne zaostáva. Dovolím si povedať, že aj 

napriek ťažkej situácií a rôznym prekážkam sa nám v roku 2021 podarilo vykonať niečo 

hodnotné pre obec a jej obyvateľov.V tomto roku sme zabezpečovali chod samosprávy tak aby 

sme čo najviac uspokojili potreby našich občanov  

Chcem poďakovať všetkým občanom, ktorí svojou prácou prispeli k zveľaďovaniu našej obce.

     

                                                                                                        Ing. Zoltán Végh  

 

2. Identifikačné údaje obce 

Názov:                          Obec Bušince 

Sídlo:              Obecný úrad Bušince, Železničná 4/320, 991 22 Bušince 

IČO:                             00319 236 

Štatutárny orgán obce: Ing. Zoltán Végh 

Telefón:                       047/45 14 107, 0918 532 297 

E-mail:                         oubusince@gonet.sk 

Webová stránka:          www.obecbusince.sk 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce:                Ing. Zoltán Végh 

Zástupca starostu obce: Stanislav Danko 

Hlavný kontrolór obce: Slávka Čerpáková 
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Obecné zastupiteľstvo: Mgr. Andrea Ďurová, Ján Vozaf, Ján Dívald, Ing. Beáta Palajová, 

Marta Račková, Ján Krahulec, Miroslav Zauška, Mgr. Lucia Vozafová, Stanislav Danko 

Komisie: -     Finančná komisia 

- Kultúra a zbor pre občianske záležitosti 

- Sociálna a zdravotná ochrana verejného záujmu pri výkone funkcie verejných 

funkcionárov 

- Komisia mládeže a šport 

Obecný úrad: Aneta Pityiová – matrika, evidencia obyvateľstva 

Katarína Nagyová – dane, poplatky, personalistika 

Zuzana Dívaldová – účtovníctvo, , rozpočtovníctvo, odpadové hospodárstvo 

Ján Greguš – stavebný referend  

Nikola Kozmová – služby občanom 

 

Rozpočtové organizácie  

Základná škola Bušince (1-9 ročník) 

Štatutárny zástupca: Mgr. Dana Strhárová 

Krtíšska 26,991 22 Bušince,  

047/48 92 160, zssmsbusince@szm.sk  

Materská škola: Železničná 4/320, 991 22 Bušince 

047/ 48 92 379 

Príspevkové organizácie  

Obec nie je zriaďovateľom príspevkov organizácie  

Neziskové organizácie  

Obec nie je zakladateľom neziskovej organizácie  

Obchodné spoločnosti  

Obec nie je zakladateľom obchodnej spoločnosti 

4. Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce: Starostlivosť o rozvoj našej obce a jej obyvateľov, zabezpečenie kvalitných 

služieb pre obyvateľov a návštevníkov obce. 

Vízie obce: Zvýšenie kvality života občanov obce a podnikateľského prostredia. Vybudovanie 

priestorov pre voľno časové aktivity. Spokojnosť občanov obce 

Ciele obce: Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce po ekonomickej, sociálnej, kultúrnej 

a enviromentálnej stránke. Vytvoriť priaznivé podmienky pre život všetkých obyvateľov.  
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5.Základná charakteristika obce  

     Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je 

právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári 

s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy 

je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.  

5.1.Geografické údaje 

Geografická poloha obce : Obec Bušince je vzdialená od okresného mesta Veľký Krtíš 14,5 

km. Obec sa nachádza na juhu stredného Slovenska.. Leží v ipeľskej kotline pri maďarskej 

hranici. 

Susedné mestá a obce : Muľa, Čeláre, Veľké Zlievce, Malé Zlievce 

Celková rozloha obce : 1251 59 66 m2 

Nadmorská výška : 162 m. n. m.  

 

5.2.Demografické údaje  

Počet obyvateľov : 1419 

Národnostná štruktúra : Slovenská- 296 , Maďarská 500, Rómska 623 

Vývoj počtu obyvateľov : 
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5.3.Ekonomické údaje  

Vývoj nezamestnanosti v obci : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezamestnanosť v okrese: 6,76% 
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5.4.Symboly obce 

V roku 1995 si Bušince slávnostne odhalili svoje symboly. 18. júna 1995 pri príležitosti 750. 

výročia prvej písomnej zmienky o obci sa konali oslavy a vydal sa bulletin v slovenskom 

a maďarskom jazyku v počte 150 kusov. Obec má vlastné pečatidlo, nesúce obecný symbol 

obilného snopu a čeriesla. Erb dopĺňa koruna, pažiť a štítové pole. Farbami obce sú biela, žltá a 

modrá. 

 

Erb obce : 

 

 

 

Vlajka obce : 

 

 

 

Pečať obce :  

 

 

 

 

5.5.História obce  

História obce Bušiniec má prisudzované dve rôzne obdobia. Názov obce Bušince zapísaný 

prvýkrát v tvare Bussa sa zachoval v listine vydanej kráľovskou kanceláriou Bela IV. 

datovanej rokom 1239. To znamená, že zatiaľ najstaršia písomná zmienka o Bušinciach 
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pochádza krátko po vpáde Tatárov, ale o jeho dôsledkoch na obec niet zmienky. Názov 

Bušince mal písomnú podobu v latinskom texte „villa Busan“. Boje o uhorský trón 

v polovici 15. storočia prebiehali i v Novohrade. Bojovalo sa i v bezprostrednej blízkosti 

Bušiniec o Sečany.  Bušince patrili hradu Divín, ktorý vlastnil rod Lossonczi. V roku 

1502 sa uvádza Szent-György Simon ako vlastník majetku v Bušinciach. V roku 1553 bol 

vytvorený sečiansky sandžak so sídlom na hrade Sečany, do ktorého boli začlenené aj 

Bušince. Turecký názov obce bol Busa. V roku 1563 bolo v Bušinciach 28 domov, obec 

naďalej patrila do sečianskeho sandžaku. O desať rokov neskôr sa uvádzajú v súpise 

Ostrihomského arcibiskupstva v rokoch 1571 – 1573, ako obec odvádzajúca cirkevný 

desiatok. Názov obce bol Bussa a Bwusa. V roku 1624 patrili Bušince panstvu Divín 

a panstvu Modrý Kameň. Bušince sa rýchlo rozrastajú a už v priebehu 18. storočia poskytli 

priestor pre uskutočnenie niekoľkých župných zasadnutím – kongregácií, nakoľko 

Novohradská župa nemala stále sídla. V roku 1740 boli vlastníkmi v obci rody Zichi, 

Balaša a gróf Koháry. Obdobie roku 1771 priaznivo ovplyvnilo i rozvoj obecnej 

samosprávy. V roku 1771 stál na čele obce legislátor – törvénybíró. Bol to prvý človek 

v samospráve po ktorom nasledoval richtár. Úradný názov obce v roku 1772 bol Bussa 

a Bussincze. V druhej polovici 18. storočia sa začínajú usádzať v Novohrade cigáni – 

Rómovia. V roku 1775 sa v Bušinciach nachádzali 2 rodiny.  Úradný názov v roku 1786 

bol Buscha a Bussincze. V roku 1792 bola postavená katolícka škola a byt učiteľa. V roku 

1799 boli zemepánmi Zichi Ferencz a Balasa Pál. Žilo tam 695 obyvateľov v 78 

domoch. V roku 1808 bol úradný názov obce Busa a Bussince. V roku 1815 žilo v obci 

866 obyvateľov. Okrem 19 evanjelikov boli všetci katolíci. Bušince boli typickou 

poľnohospodárskou obcou. V priebehu rokov 1919 – 1923 patrili Bušince do 

Novohradskej župy a okresu Modrý Kameň. Úradný názov obce v roku 1920 bol Bušince. 

Od roku 1923 patrila obec do novovytvorenej Pohronskej župy a okresu Modrý Kameň. 

Začiatkom 70-tych rokov sa stali Bušince strediskovou obcou. V obci je sídlo 

spoločenského MNV, kde patria obce Malé Zlievce a Muľa. V roku 1996 prvým 

občanom, ktorému zapojili do domácnosti plyn bol Peter Sabó. 

 

 

5.6.Významné osobnosti obce 

Štefan Medgyaszay (1877-1959) – architekt. Podľa jeho projektov bola v roku 1918 postavená 

prvá železobetónová stavba kostola v Uhorsku, secesný kostol v Muli. Patrí medzi 

najpozoruhodnejšie architektonické objekty v blízkom okolí Bušiniec. 
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Michal Šanta (Sántha) (24.október 1824 Bušince – 24. november 1887 Megyer) – cirkevný 

spisovateľ a básnik. Pôsobil ako kaplán, farár. Bol veľmi plodným spisovateľom, publikoval 

viac než osemsto príspevkov a to najmä v cirkevných časopisoch. 

  

Ľudovít Šanta (Sántha) (3. november 1849 Bušince - ?) – učiteľ. Publikoval v odborných 

pedagogických časopisoch, bol autorom učebníc matematiky pre žiakov základných škôl.  

 

Aladár Koch-Szélyi (12. december 1883 Čeláre – 1. júl 1914 Budapešť) – letec, konštruktér. 

Pokrstený 15. decembra 1883 v Bušinciach. Podobne ako mnoho iných veľkých vedcom 

obetoval svojim objavom všetko nakoniec aj vlastný život. Pri pristávaní sa jeho lietadlo 

zaborilo do pôdy letiska a pilot bol vymrštený z kabíny. Zahynul na následky zranenia a otravu 

krvi. Je pochovaný v rodnej obci Čeláre, pomník má aj v Bušinciach. 

 

 

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

6.1.Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

- Základná škola je pre ročníky 1. – 9., na ulici Krtíšská, ktorú navštevujú žiaci 

z okolitých dedín Čeláre, Muľa, Malé Zlievce, Veľké Zlievce, Kirť, Olováry, Zombor. 

Priemerný počet žiakov je 260 

- Materská škola je na ulici Železničná, ktorú navštevujú deti od 3 do 6 rokov. 

Priemerný počet detí je 38 

- Novootvorená Materská škola II. Je na ulici Lučenecká, ktorú navštevujú deti od 3 do 

5 rokov. Priemerný počet detí je 17. 

       

6.2.Zdravotníctvo 

 Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: 

- Ambulancia pre dospelých  

V obci poskytuje služby pre občanov  lekáreň. 

 

 

 

http://www.obecbusince.sk/-aladar-koch-szelyi
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6.3.Sociálne zabezpečenie 

Sociálne služby zabezpečuje domov sociálnych služieb v Modrom Kameni. 

 

6.4.Kultúra 

 Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : 

- Dedinské múzeum – pamätná izba Aladára Zsélyiho 

 

6.5.Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

- Slovenská pošta, a. s.  

- Elektro Zolo, s.r.o. 

- Obchody – Coop Jednota Slovensko, Monti potraviny,  

- Monti – výroba cestovín 

- FULLSTAV stavebniny s.r.o. 

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 

- Euroagro, s.r.o. 

 

 

7.Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2020. 

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 2020 bol zostavený ako prebytkový. 

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako prebytkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 18.11.2020 uznesením  

č .83/2020 

Rozpočet bol zmenený : 

- prvá zmena   schválená dňa .........07.04.2021.....uznesením č.13 /2021 

- druhá zmena schválená dňa .........10.06.2021....uznesením č.40/2021  

- tretia zmena  schválená dňa ..........04.10.2021......uznesením č.68 /2021 

- štvrtá zmena schválená dňa ..........23.12.2021.....uznesením č. 86/2021 
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7.1.Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021   

 Schválený rozpočet  Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Príjmy celkom 1 401 412,23 1 770.628,49 

z toho :   

Bežné príjmy 1 376 229,23 1 631.217,62 

Kapitálové príjmy 0,00 9.000,00 

Finančné príjmy 6.384,00 99.158,86 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 18.799,00 31.252,01 

Výdavky celkom 1 401 412,23 1 710 551,31 

z toho :   

Bežné výdavky 485.599,43 613.940,07 

Kapitálové výdavky 4.636,80 114.074,59 

Finančné výdavky 24.148,00 27.720,00 

Výdavky RO s právnou subjektivitou 887.028,00 954.816,65 

Rozpočtové hospodárenie obce 0,- 45 291,25 

 

 

 

7.2.Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021   

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2021 v € 

 
 
Bežné  príjmy spolu 1 653.733,39 

z toho : bežné príjmy obce  1 627.418,46 

             bežné príjmy RO                                                                                    26.314,93 

Bežné výdavky spolu 1 565.811,80 

z toho : bežné výdavky  obce  613.940,07 

             bežné výdavky  RO 951.871,73 

Bežný rozpočet 87.921,59 

Kapitálové  príjmy spolu 9.000,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  9.000,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 117.019,51 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  114.074,59 

             kapitálové  výdavky  RO 2.944,92 

Kapitálový rozpočet  -108.019,51 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -20.097,92 
Vylúčenie z prebytku: 

Prostriedky Zš nevyčerpané prenesené 

Hmotná núdza Zš 

Prostriedky POS 

Telocvičňa KV 

Matrika zost 

109.328,51 
3.048,96 

32.044,77 

6.100,00 

65.000,00 

3.134,78 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -129.426,43 
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Príjmové finančné operácie  93.109,17 

Výdavkové finančné operácie  27.720,00 

Rozdiel finančných operácií 65.389,17 
PRÍJMY SPOLU   1 755.842,56 

VÝDAVKY SPOLU 1 710.551,31 

Hospodárenie obce  45.291,25 
Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku 109.328,51- 

Upravené hospodárenie obce -64.037,26 

 
 

Finančné prostriedky na Riešenie havarijného stavu telocvične z roku 2021 vo výške 

65.000,00€  boli určené na kapitálové výdavky, ktoré obec použila v roku 2022. 
 

7.3.Rozpočet na roky 2021 - 2023      

 Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Rozpočet   

na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Príjmy celkom 1 724 590,55 1 382 613,23 1 371 960,52 1 345 115,52 

z toho :     

Bežné príjmy 1 627 418,46 1 376.229,23 1 371 960,52 1 345 115,52 

Kapitálové príjmy 9 000,00 0,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy 88 172,09 6 384,00 0,00 0,00 
Príjmy RO s právnou 

subjektivitou 
31 252,01 18 799,00 19 837,00 18 799,00 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Rozpočet   

na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Výdavky celkom 755 734,66 514 384,23 474 361,52 455 287,52 

z toho :     

Bežné výdavky 613 940,07 485 599,43 445 576,72 426 502,72 
Kapitálové výdavky 114 074,59 4 636,80 4 636,80 4 636,80 

Finančné výdavky 27 720,00 24 148,00 24 148,00 24 148,00 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
954 816,65 887 028,00 917 436,00 908 627,00 

 

 

8.Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za konsolidovaný celok 

8.1.Majetok  

Názov   ZS  k  1.1.2021  v € KZ  k  31.12.2021 v € 

Majetok spolu 2 463 293,39 2 462 250,79 

Neobežný majetok spolu 2 262 102,88 2 261 730,42  
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 
Dlhodobý hmotný majetok 1 996 664,88 1 996 292,42 
Dlhodobý finančný majetok 265 438,00 265 438,00 

Obežný majetok spolu 200 554,61 198 017,97 
z toho :   
Zásoby 2 703,50 1 957,76 
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Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 1 272,26 
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 
Krátkodobé pohľadávky  46 330,46  26 354,03 
Finančné účty  151 520,65 167 933,92 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 500,00 

Časové rozlíšenie  635,90 2 502,40 

Hodnoty sú uvedené v netto cene. 

 

8.2.Zdroje krytia  

Názov ZS  k  1.1.2021 v € KZ  k  31.12.2021 v € 

Vlastné imanie a záväzky spolu 2 463 293,39 2 462 250,79 

Vlastné imanie  1 627 115,76 1 502 384,28 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 
Fondy 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia  1 627 115,76 1 502 384,28 

Záväzky 282 900,57    468 006,26 
z toho :   
Rezervy  1 100,00 1 100,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 21 463,83 109 353,64 
Dlhodobé záväzky 58 957,90 58 357,51 
Krátkodobé záväzky 112 863,72 158 162,27 
Bankové úvery a výpomoci 89 115,51 147 432,45 

Časové rozlíšenie 553 277,06 491 860,25 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- prírastkov/úbytkov majetku 

- predaja/kúpy/zámeny dlhodobého majetku  

- prijatých dlhodobých a krátkodobých bankových úverov  

- prijatých dlhodobých úverov zo ŠFRB obec neprijala 

- tvorba opravných položiek k pohľadávkam, k nedokončeným investíciám ...- netvorila 

- tvorba rezerv napr. na súdne spory ...- netvorila 

 

8.3.Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2020 

Zostatok  

k 31.12 2021 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   2  985,33 742,69 

Pohľadávky po lehote splatnosti   43 345,13 25 611,34 

 

 

 

8.4.Záväzky 
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Záväzky Zostatok  

k 31.12 2020 

Zostatok  

k 31.12 2021 

Záväzky do lehoty splatnosti   171 221,23 210 120,17 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- významný nárast/pokles pohľadávok 

- významný nárast/pokles záväzkov 

 

 

 

9.Hospodársky výsledok  za rok 2021 - vývoj nákladov a výnosov za 

konsolidovaný celok  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Náklady   

50 – Spotrebované nákupy 155 954,78 161 130,56 

51 – Služby 88 293,90 178 354,85 

52 – Osobné náklady 1 196 289,76 1 183 334,15  

53 – Dane a  poplatky 7 012,95 9 629,13 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 
11 514,35 36 436,68 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

100 094,18 140 916,91 

56 – Finančné náklady 9 106,54 13 715,59 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 450,00 

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 
8 837,04 12 289,93 

59 – Dane z príjmov 0,00 0,00 

Výnosy   

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 44 707,99 42 655,90 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 
0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 
619 732,43 640 660,28 

64 – Ostatné výnosy 9 375,26 13 786,74 
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65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

0,00 1 100,00 

66 – Finančné výnosy 4 771,51 1 272,28 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚC a v RO a PO zriadených obcou 

alebo VÚC 

890 965,89 913 298,02 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

-7 550,42 -123 485,22 

 

Hospodársky výsledok v sume -123 485,22 EUR bol zúčtovaný na účet 428 - Nevysporiadaný 

výsledok hospodárenia minulých rokov 

 

10.Ostatné  dôležité informácie  

10.1 Prijaté granty a transfery  

V roku 2021 obec, rozpočtová organizácia prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ dotácie Suma v € Účel 

MPRV SR 60.919,86 Miestna poriadková obč.služba 

Implementačná agentúra SR 14.309,26 Poskyt. opatr. služby 

Dobrovoľná pož.ochrana SR 1 400,00 Materiálno-technické vybavenie 

ÚPSVaR 1.550,96 Aktivačná a dobrovoľ.činnost 

BBSK 2.100,00 Deň obce,denný tábor 

Okresný úrad 3.831,68 Na stavebný úrad 

ÚPSVaR-V.Krtíš 2.4303,22 RP- osob.príjemca 

Okresný úrad 6.324,18 Regob+matika 

Odbor školstva 786.268,30 Prenes.výkon ZŠsMŠ+HN 

Okresný úrad 417,48 Cestná doprava +život.prostred 

Implementačná agentúra 16.382,22 Terénny sociálny pracovníci 

SPP 2.000,00 Ping-Pong 

MFSR 50.010,00 Covid 19 

Okresný úrad 3.915,30 SODB 

Tuzemské bežné granty 1.426,49 SF 

Odbor školstva 14.897,34 MPC-proj. 

 

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. 
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10.2 Poskytnuté dotácie  

Obec v roku 2021 poskytla dotácie v súlade o dotáciách, právnickým osobám, 

fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na 

všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky na ..... 

- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

TJ – Bušince 8 999,00 8 999,00 

Csemadok, Matica slovenská 66,00 66,00 

DHZ,Kreativna dielňa, malí futbalisti 285,40 285,40 

 

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN. 

 

 

10.3 Významné investičné akcie v roku 2021 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2021: 

a) Realizácia asfaltovania cesty okolo budovy ZŠ Bušince , časti cesty pred zdravotným 

strediskom, a pred kostolom 73 697,62€ 

b) Rekonštrukcia budovu domu smútku 9 012,00€ 

c) Rozvoj turizmu – zakúpený šatňový kontajner 11 940,00 € 

d) zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu - výmena plynových kotlov 

50 306,00€ 

e) Splátky za rekonštrukciu verejného osvetlenia 4 636,80 € 

f) Rekonštrukcia vzduchotechniky v školskej jedálni – 7 385,00€ 

 

 

10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- Vybudovať zberný dvor a tým zlepšiť zber triedeného odpadu 

- Ďalším zámerom je:  

o  vybavenie učebne praktického výcviku na ZŠ 

o  rozvoj turizmu (splavovanie) 

o  vybudovať ČOV 

o  zlepšiť zber triedeného odpadu  

o  rekonštrukcia chodníkov v obci 

o  zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu (zateplenie) 

o  rekonštrukcia budov v majetku obce 
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10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za 

ktoré sa vyhotovuje výročná správa.  

 

10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

 

 

Vypracoval: Dívaldová Zuzana                                                     Schválil: Ing. Zoltán Végh 

 

 

V Bušinciach dňa 22.09.2022 

 

Prílohy: 

 

 Konsolidovaná účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 

 Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke  


