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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 ods. 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. 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 16.12.2020 uznesením č.12/8/2020 

Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  schválená dňa 16.3.2021 uznesením č.13/13/2021 

- druhá zmena schválená dňa 16.3.2021 rozpočtovým opatrením č.13/12/2021-1 

- tretia zmena  schválená dňa 27.5.2021 uznesením č.14/2/2021 

- štvrtá zmena  schválená dňa 16.6.2021 uznesením č 15/13/2021 

- piata zmena schválená dňa 15.12.2021 uznesením č.18/7/2021 

1.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021 v EUR  

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2021 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 276686 610065 606082 99,35 

z toho :     

Bežné príjmy 222564 263418 261962 99,45 

Kapitálové príjmy 50791 50791 47432 93,39 

Finančné príjmy 3331 295856 296688 100,28 

     

Výdavky celkom 275355 609802 301325 49,41 

z toho :     

Bežné výdavky 212111 239912 209742 87,42 

Kapitálové výdavky 5000 296399 17664 5,96 

Finančné výdavky 58244 73491 73919 100,58 

     

Rozpočet obce  1331 263 304757 115877,57 

 

 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021  
 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

276686 610065 606082 99,35 
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Z rozpočtovaných celkových príjmov .610065 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

606081EUR, čo predstavuje  99,35% plnenie.  

 

A. Príjmy obce 

 

1. Bežné príjmy: 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

222564 263418 261962 99,45 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 263418 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

261961EUR, čo predstavuje  99,45 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy: 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

196396 204754 204276 99,77 

 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 146153 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2021 

poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume.146153,09  EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %. 

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 39020. EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume.38450 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 98,54 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 33730,62 EUR, príjmy dane zo 

stavieb boli v sume 4702,84 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 17,04 EUR. Za rozpočtový rok 

bolo zinkasovaných  37053 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 1397 EUR. K 31.12.2021 obec 

eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 4212 EUR. 

 

Daň za psa 

Z rozpočtovaných 495,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 586,- EUR, čo predstavuje 

plnenie na 118,32 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  555 EUR, za nedoplatky 

z minulých rokov 31 EUR K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 6 EUR. 

 

Daň za jadrové zariadenie 

Z rozpočtovaných 6 758,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 6 758,- EUR, čo predstavuje 

plnenie na 100,00 %. 

 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  
Z rozpočtovaných 11 637,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 12 328 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 105,94 %. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  11916 EUR, za nedoplatky 

z minulých rokov 412 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky v sume 1675 EUR. 

 

 

b) nedaňové príjmy:  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

25361 28202 26394 94,31 
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Príjmy  z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 21494 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 20752 EUR, čo je 96,55 % 

plnenie. Uvedený príjem predstavuje, príjem z prenajatých pozemkov v sume 926 EUR a príjem 

z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 19 826 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 1133 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1133 EUR, čo je 100 % 

plnenie. 

 

Plat.- nepriem.predaj, služ  

Z rozpočtovaných 5515 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 4450 EUR, čo je 80,68 % 

plnenie. 

 

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

0 19089 19165 100,40 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 19089 EUR, bol skutočný príjem vo výške 19165. EUR, 

čo predstavuje 100,40% plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek a iné (napr.poplatok za 

vecné bremeno na majetku)  

 

d) prijaté bežné granty a transfery: 

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

807 11373 12127 106,63 

 

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 11373 EUR bol skutočný príjem vo výške 12127 

EUR, čo predstavuje 106,63% plnenie. 

 

Prijaté bežné granty a transfery: 
Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel Poznámka 

OÚ odbor školstva 

 

1521,- 

 

Na predškolskú 

výchovu 

 

 

Enviromentálny fond 753,08 € Z poplatkov za uloženie 

nákladov 

 

ÚPSVaR 

 

1512,80 

 

Osobitý príjemca dávok 

v hmotnej núdzi 

 

 

ÚPSVaR 

 

1411,20 Podpora výchovy 

k stravovacím návykom 

dieťaťa 

 

 

Ministerstvo vnútra SR 130,35 

 

 

24,40 

Prenesený výkon štátnej 

správy REGOB 

Register adries 
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OÚ odbor ŽP 38,71 Prenesený výkon štátnej 

správy ŽP 

 

Štatistický úrad SR 2437,12 Sčítanie domov a bytov  

    

VUC 750,- Športový deň  
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V roku 2021 obec prijala nasledovné bežné granty a transfery v súvislosti so šírením ochorenia 

COVID - 19: 

 
Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel Poznámka 

OU odbor krízového 

riadenia 

3240,- Refundácia nákladov 

Covid - 19 

 

OU odbor školstva 220,- Osobné ochranné 

pomôcky a dezinfekcia 

 

 

 

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

2. Kapitálové príjmy:  

 
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov 

% plnenia príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

50791 50791 47431 93,39 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 50791 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 47 

431EUR, čo predstavuje  93,39.% plnenie.  

 

Príjem z predaja kapitálových aktív: 

Z rozpočtovaných 3000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0 EUR, čo je 0 % plnenie.  

 

 

Prijaté kapitálové granty a transfery: 

Z rozpočtovaných 47791 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 47431 EUR, čo predstavuje 

99,25 % plnenie. 

 

Prijaté kapitálové granty a transfery: 
Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel Poznámka 

Poľnohospodárska 

platobná agentúra 

47431 Chodník pre peších Refundácia z roku 2020 

 

 

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na kapitálové výdavky a boli použité v súlade s ich 

účelom. 

 

3. Príjmové finančné operácie:  
Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné plnenie  

finančných príjmov 

% plnenia fin. príjmov 

 k rozpočtu po zmenách 

3331 295856 296688 100,28 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 295856 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 

v sume 296388 EUR, čo predstavuje  100,28 % plnenie.  

 

V roku 2021 bol prijatý bankový úver v sume.276160 EUR  zo Štátneho fondu rozvoja bývania 

schválený obecným zastupiteľstva dňa 27.5.2021 uznesením č.14/2/2021 

 

V roku 2021 bol prijatý Municipálny bankový krátkodobý  úver v sume.13050 EUR   

 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 15/14/2021 zo dňa 16.6.2021 bolo schválené použitie 

rezervného fondu v sume 5951 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume.5951 EUR.  
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V roku 2021 boli použité: 

- nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 232 EUR 

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 325,20   EUR 

- nevyčerpané prostriedky zo Sčítania obyvateľov domov a bytov 137,60   EUR 

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..     

 

B. Príjmy rozpočtových organizácií- obec nemá rozpočtovú organizáciu  

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021  
 

Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

275355 609802 301325 49,41 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 609802 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 

301324 EUR, čo predstavuje  49,41 % čerpanie.  

 

A. Výdavky obce 

 

1. Bežné výdavky:  

 
 

Funkčná klasifikácia 

Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

Výkon. a  zákonodárne 

orgány 

115574 117596 109294 92,94 

Banke a pobočke zah. 

banky 

0 241 241 100 

Rámcové plán. a štat. 

služby 

0 2662 2846 106,90 

Transakcie verejného 

dlhu 

4017 4017 3190 79,42 

Všeobecná prac. oblasť 12147 6347 2093 32,97 

Rybné hospodárstvo a 

poľovníctvo 

600 600 600 100 

Cestná doprava 1912 4211 4049 96,14 

Nakladanie s odpadmi 11637 15231 15231 100 

Nakladanie s odpad. 

vodami 

400 400 150 37,5 

Rozvoj bývania 4063 5385 4773 88,63 

Rozvoj obcí 1013 6813 6568 96,41 

Verejné osvetlenie 2200 2478 2140 86,37 

Ochr.,podp.,rozv.ver.zdr. 0 4836 4835 99,97 

Rekreačne a šport.služby 3360 3546 1233 34,77 

Kultúrne služby 1876 1876 1455 77,55 

Nábož. a iné spol. služby 900 2640 2382 90,23 

Predprim. vzdel.s bež. 

star 

49228 53352 41012 76,87 

Staroba 900 900 804 100,47 

Soc. pom. obč., v hm. 

a soc..núdz.  

0 1513 1513 99,99 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 239 912 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 209 

742 EUR, čo predstavuje  87,42 % čerpanie.  
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania: 

Z rozpočtovaných výdavkov 91085 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 88083 EUR, čo 

je 96,70 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, opatrovateľskej služby, 

pomocných pracovníkov a pracovníčok Materskej školy 

 

b) Poistné a príspevok do poisťovní: 

Z rozpočtovaných výdavkov 34114 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 31666 EUR, čo 

je 92,82 % čerpanie.  

 

c) Tovary a služby: 

Z rozpočtovaných výdavkov 102014 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 79830 EUR, čo 

je 78,25 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, 

energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. 

 

d) Bežné transfery  

Z rozpočtovaných výdavkov 6986 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 5307 EUR, čo 

predstavuje 75,97 % čerpanie.  

e) Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     finančnými 

výpomocami: 

Z rozpočtovaných výdavkov 5713 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 4856.EUR, čo 

predstavuje 85 % čerpanie.  

 

2. Kapitálové výdavky: 

 
 

Funkčná klasifikácia 

Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

čerpanie výdavkov 

% čerpania výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

Nakladanie s odpad. 

vodami 

0 2766 2766 100 

Rozvoj bývania 

Nákup pozemkov 

0 9116 9116 100 

Rozvoj bývania 

Príprav. a proj. 

dokumentácia 

 

5000 6869 5198 75,67 

Rozvoj bývania 

Realizácia nových 

stavieb 

0 277648 583 5,07 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 296399 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 

17664. EUR, čo predstavuje  5,96 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:  

a) Nákup pozemkov na výstavbu II. bytového domu 

Z rozpočtovaných  9116  EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 9116 EUR, čo 

predstavuje 100 % čerpanie.  

b) Rozvoj bývania prípravná projektová dotácia na výstavbu II. bytového domu 

Z rozpočtovaných  6869. EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 5198 EUR, čo 

predstavuje 75,67  % čerpanie.  
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3. Výdavkové finančné operácie: 

 
 

Funkčná klasifikácia 

Schválený  

rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné čerpanie 

finanč. výdavkov 

% čerpania fin.výdavkov 

 k rozpočtu po zmenách 

Finančné 

a rozpočtové zálež. 

Municipál 

krátkodobý úver 

0 13050 13050 100 

Transakcie verej. 

dlhu  

10453 12290 12290 100 

Cestná doprava 47791 48151 47791 100 

Rozvoj bývania 0 0 787  

 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 73491 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 73919 EUR, čo predstavuje  100,58.% čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

 

B.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou 

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 261961,50 

z toho : bežné príjmy obce  261961,50 

Bežné výdavky spolu 209741,87 

z toho : bežné výdavky  obce  209741,87 

Bežný rozpočet 52219,63 

Kapitálové  príjmy spolu 47432 

z toho : kapitálové  príjmy obce  47432 

Kapitálové  výdavky spolu 17663,66 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  17663,66 

Kapitálový rozpočet  29768,34 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 81987,97 

Vylúčenie z prebytku 5434,32 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 76553,65 
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov  

- finančné zábezpeky ŠJ na nájomné - bytovky ŠFRB 

 

295855,80 

832,50 

 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 

- finančné zábezpeky ŠJ na nájomné - bytovky ŠFRB 

 

73131,45 

787,50 

 

Rozdiel finančných operácií 222769,35 
PRÍJMY SPOLU   606081,34 

VÝDAVKY SPOLU 301324,48 

Rozpočtové hospodárenie obce  304756,86 
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Vylúčenie z prebytku 
5434,32 

0 

Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver  276160,00 

Upravené rozpočtové hospodárenie obce 23162,54 
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Prebytok rozpočtu v sume 23 162,54 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, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa 

osobitných predpisov v sume 5434,32 EUR  navrhujeme použiť na:   

- tvorbu rezervného fondu  23 162,54 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 :  

  

a) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia §140-

141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v sume 510,70 EUR,  

b) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods.3 

zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume 

4170,54 EUR, 

c) nevyčerpané prostriedky z príspevku z  poplatkov za uloženie odpadov podľa zákona 

č.587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde v z.n.p. v sume 753,08 EUR, 

 

 

4. 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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021  0       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

5951,57      

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č.15/14/2021      zo dňa 

16.6.2021splatenie Municipálneho úveru       

 

5951       

KZ k 31.12.2021 0,57       

 

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. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021 376,64   

Prírastky - povinný prídel -  1,05 %                    756,81                                     

Úbytky   - príspevok na stravovanie                     338,10   

               - ostatné úbytky                                                590    

KZ k 31.12.2021 205,35 

 

Fond prevádzky, údržby a opráv  
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Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. 

v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade 

s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv. 

              

Fond prevádzky, údržby a opráv Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021  3272,98             

Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške  

0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu   

2044,44      

Úbytky   - použitie fondu : 

- na opravu plynových kotlov 

- na opravu  vchodových dverí 

- výmena nádržky na WC 

- revízie kotlov a hasiacich prístrojov  

 

548 

64,80 

90 

444,08 

       

KZ k 31.12.2021 4170,54       

 

 

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021  

 
A K T Í V A  

Názov ZS k 1.1.2021 v EUR KZ k 31.12.2021 v  EUR 

Majetok spolu 1743445,31 2013727,75 

Neobežný majetok spolu 1696584,53 1666710,16 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 1645007,27 

 

1616132,90 

Dlhodobý finančný majetok 51577,26 51577,26 

Obežný majetok spolu 46860,78 347017,59 

z toho :   

Zásoby 218,82 49,26 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,- 0,- 

Dlhodobé pohľadávky 0,- 0,- 

Krátkodobé pohľadávky  6163,87 6837,43 

Finančné účty  40478,09 340130,90 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,- 0,- 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0.- 0.- 

Časové rozlíšenie  0,- 0,- 

 

 

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 1743445,31 2013727,75 
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Vlastné imanie  364108,82 398885,52 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,- 0,- 

Fondy 0,- 0,- 

Výsledok hospodárenia  364108,82 364108,82 

Záväzky 353437,08 568862,61 

z toho :   

Rezervy  1200,- 1200,- 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 462,80 1263,78 

Dlhodobé záväzky 245518,81 513762,09 

Krátkodobé záväzky 12854,45 11526,74 

Bankové úvery a výpomoci 93401,02 41110,- 

Časové rozlíšenie 1025899,41 1045979,62 

 

 

 

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 

 

z toho v lehote splatnosti  

 

z toho po lehote splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 397,04 397,04  

- zamestnancom 5909,08 5909,08  

- poisťovniam  4259,23 4259,23  

- daňovému úradu 955,39 955,39  

- štátnemu rozpočtu 7360 7360  

- bankám 33750 33750  

- štátnym fondom 504445,68 504445,68  

- ostatné záväzky 9322,41 9322,41  

Záväzky spolu k 31.12.2021 525288,83 525288,83  

 

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2021  
 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru/NFV 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2021 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2021 

Zostatok úveru 

(istiny) 

k 31.12.2021 

Rok 
splatnosti 

 

Prima banka a.s. Tech.časť 9BJ 45000 4500 591,92 33750 2029 

Ministerstvo 

Financií SR 

Výkon 

samosprávnych 

funkcií 

7360 0 0 7360 2027 

Štátny fond 

rozv.bývania 

Kúpa I.9BJ  245360 7109,44 2360,60 228966,67 2049 

Štátny fond 

rozv.bývania 

Výstavba II.9BJ 275479,01 680,99 237,79 275479,01 2051 

 

V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon  

samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku 

pandémie ochorenia COVID-19 v sume 7360 EUR schválená obecným zastupiteľstva dňa 10.9.2020 

uznesením č.11/11/2020 Prvá splátka v roku 2024 a posledná splátka v roku 2027. Dlžník môže 

predčasne splatiť celkovú sumu poskytnutej návratnej finančnej výpomoci alebo jej časť.  
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Obec uzatvorila v roku 2021 Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej bytovky. Úver je dlhodobý s dobou 

splatnosti do r. 2041, splátky istiny a úrokov sú mesačné. 

 

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 splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z 

investičných dodávateľských úverov 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 dlhu obce podľa § 17 ods.6 písm. a): 
Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020: 245 451,58 

- skutočné bežné príjmy obce  245 451,58 

- skutočné bežné príjmy RO  0 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020* 245451,58 
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021: 545555,68 

- zostatok istiny z bankových úverov 33750 

- zostatok istiny z pôžičiek 0 

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 7360 

- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov 0 

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB  504445,68 

- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 0 

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu 0 

- zostatok istiny z pôžičky z Audiovizuálneho fondu 0 

- zostatok istiny z pôžičky z Fondu na podporu umenia 0 

  

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021 545555,68 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB  504445,68 

- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 0 

- z úveru z Environmentálneho fondu 0 

- z pôžičky z Audiovizuálneho fondu 0 

- z pôžičky z Fondu na podporu umenia 0 

- z úverov ................  

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 504445,68 

Spolu upravená/znížená celková suma dlhu obce k 31.12.2021** 41110 

 

 
Zostatok istiny k 31.12.2021** Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2020* 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

41110 245 451,58 16,75 % 

 

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

 

b) Výpočet dlhovej služby obce podľa § 17 ods.6 písm. b) : 
Text Suma v EUR 

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

- skutočné bežné príjmy obce  245 451,58 

- skutočné bežné príjmy RO  0 
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Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020 245 451,58 

Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:  

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 1744,32 

- dotácie zo ŠR 29533,58 

- dotácie z VUC 1200 

Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné 

príjmy k 31.12.2020  
32477,90 

Spolu upravené/znížené bežné príjmy k 31.12.2020* 212973,68 
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821004 (bankový úver krátkodobý - splátka istiny) 0 

- 821005 (bankový úver dlhodobý - splátka istiny) 4500 

- 821007 (úver zo ŠFRB - splátka istiny) 7790,43 

- 651002 (bankový úver - splátka úrokov) 833,69 

- 651003 (úver zo ŠFRB a ostatné subjekty VS - splátka úrokov) 2598,39 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021** 15722,51 

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2021** 

Skutočné upravené bežné príjmy 

k 31.12.2020* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

15722,51 212973,68 7,38% 

 

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

 

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií  
 

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií:  

 

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 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2015 o dotáciách, právnickým osobám, 

fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne 

prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2021 ovplyvnená šírením ochorenia COVID - 

19. Dotácie v sume 1660 bola schválená pre Športový klub FC Paňa, ktorý ju nečerpal nakoľko sa 

neprihlásili do súťaže. 
Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie  

- 

 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Poľovnícke združenie Paňa – bežné výdavky 

na činnosť poľovníckeho združenia 

600 € 600 € 0 

 

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2015 

o dotáciách. 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia 
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11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) rozpočtom VÚC 

 

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: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu 

uviesť : školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 

) 

 

 

- 5 - 

            

OÚ odbor 

školstva 

 

Na predškolskú výchovu 

 

1521,- 

 

1521,- 0 

     

ÚPSVaR 

 

Osobitý príjemca dávok v hmotnej 

núdzi 

 

1512,80 

 

1512,80 0 

ÚPSVaR 

 

Podpora výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa 

 

1411,20 900,50 510,70 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Prenesený výkon štátnej správy 

REGOB 

Register adries 

130,35 

 

24,40 

130,35 

 

24,40 

0 

OÚ odbor ŽP Prenesený výkon štátnej správy ŽP 38,71 38,71 0 

Štatistický úrad 

SR 

Sčítanie domov a bytov 2437,12 2437,12 0 

Poľnohospodárska 

platobná agentúra 

Chodník pre peších 47431,54 47431,54 0 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 
 

Enviromentálnyfond 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
Z poplatkov za uloženie 

nákladov 

753,08 € 753,08 € 0 
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c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

 
 

VÚC  

Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

Športový deň 750,- 750,- 0 

    

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
V zmysle Zásad hospodárenia s finančným majetkom obce,  schválených uznesením 

 č. 2/10/2014 obecného zastupiteľstva v Pani dňa 16.12.2014,  podľa paragrafu 9 bod 3.    „Obec 

zostavuje rozpočet bez programovej  štruktúry 

 

13. Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu 

za rok 2021. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2021. 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu: 

 - rezervný fond vo výške 13162,54  EUR. 

 - fond rozvoja služieb  vo výške 10 000 EUR 



00308366 (Mena:EUR)                                 Ú ČTOVNÍCTVO MIESTNYCH SAMOSPRÁV                              Strana:         1
OÚ Paňa                                                                                                          03.05.2021  11:37
                        ROZPO ČET a PLNENIE ROZPO ČTU    (Výber=1, Typ_výpisu=4)   Pol(3)  za: 1. - 12 .2020
*************************************************** *************************************************** *************************************
Položka Org  Úz Zdroj                                                  Schválený rozpo čet Upravený rozpo čet         Plnenie   %Pln
*************************************************** *************************************************** *************************************
Zvolili ste podmienku: TYPPOL=S 
111    ------------- Da ň z príjmov fyz.osoby                                      136024.00       136024.00       133392.17   98.07% (Pol)
121    ------------- Da ň z nehnute ľností                                           323 44.00        32344.00        31088.35   96.12% (Pol )
133    ------------- Dane za špecifické služby                                     18724.00        187 24.00        19171.19  102.39% (Pol)
212    ------------- Príjmy z vlastníctva                                          21309.00        213 09.00        19839.18   93.10% (Pol)
221    ------------- Administratívne poplatky                                        600.00          6 00.00         1254.50  209.08% (Pol)
223    ------------- Plat.-nepriem.predaj,služ                                      3525.00         35 25.00         5457.26  154.82% (Pol)
229    ------------- Ďalšie adm.a i.popl.,plat                                        60.00           60.00           60.00  100.00% (Pol)
233    ------------- Príj.z pred.poz.a neh.akt                                         0.00         17 27.00         1727.00  100.00% (Pol)
242    ------------- Z vkladov                                                        30.00           30.00            0.00    0.00% (Pol)
292    ------------- Ostatné príjmy                                                    0.00         26 60.00         2711.03  101.92% (Pol)
312    ------------- Transf.vrámci ver.správy                                        765.00        324 60.00        32477.90  100.06% (Pol)
322    ------------- Transf.vrámci ver.správy                                      47791.00       1576 74.00       109882.63   69.69% (Pol)
453    ------------- Prostriedky z predch.rok.                                         0.00          3 31.00          330.96   99.99% (Pol)
456    ------------- Iné príjmové fin.operácie                                         0.00            0.00          832.50    0.00% (Pol)
513    ------------- Bankové úvery                                                     0.00        564 22.00        56036.32   99.32% (Pol)
514    ------------- Ost.úvery,pôž.,návr.f.výp                                         0.00         73 60.00         7360.00  100.00% (Pol)
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------------------
Spolu:                                                                            261172.00       4712 50.00       421620.99   89.47% (ICO)*                                                                                                                     



00308366 (Mena:EUR)                                 Ú ČTOVNÍCTVO MIESTNYCH SAMOSPRÁV                              Strana:         1
OÚ Paňa                                                                                                          03.05.2021  11:40
               ROZPO ČET a PLNENIE ROZPO ČTU  (Bez programov)   (Výber=1, Typ_výpisu=4)   FK+ Pol(2)  za: 1. - 12.2020
*************************************************** *************************************************** *************************************
          Ostp    Položka  Org  Úz Zdroj                                     Schvál.rozpo čet Uprav.rozpo čet  Plnenie_rozpo čtu  %Pln
*************************************************** *************************************************** *************************************
Zvolili ste podmienku: TYPPOL=S 
          01.1.1.  610                  Mzdy,platy, služob.príjmy                  63156.00        6416 5.00        59976.49   93.47% (Pol)
          01.1.1.  620                  Poistné a p rísp.do pois ť.                 22524.00        22370.00        1 9948.77   89.18% (Pol)
          01.1.1.  630                  Tovary a sl užby                           28055.00        2438 6.00        20012.81   82.07% (Pol)
          01.1.1.  640                  Bežné trans fery                            1548.00         198 0.00         1979.66   99.98% (Pol)
          01.1.1.  710                  Obstarávani e kapit.aktív                      0.00           6 7.00            0.00    0.00% (Pol)
          01.1.1.                       Výkon.a zák onodar.orgány                 115283.00       11296 8.00       101917.73   90.22% (FK )*
          01.1.2.  630                  Tovary a sl užby                            1306.00         158 4.00         1584.20  100.01% (Pol)
          01.1.2.  650                  Splác.úroko v a ost.plnen.                    74.00          49 4.00          439.47   88.96% (Pol)
          01.1.2.  820                  Splácanie i stín                               0.00        1687 6.00        16876.30  100.00% (Pol)
          01.1.2.                       Finan čné a rozpo čt.zálež.                  1380.00        18954.00        18899.97   99.71% (FK )*
          01.3.2.  620                  Poistné a p rísp.do pois ť.                     0.00          280.00           95.20   34.00% (Pol)
          01.3.2.  630                  Tovary a sl užby                               0.00         128 0.00         1327.20  103.69% (Pol)
          01.3.2.                       Rámcové plá n.a štat.služ.                     0.00         156 0.00         1422.40   91.18% (FK )*
          01.6.0.  610                  Mzdy,platy, služob.príjmy                      0.00           8 4.00           83.84   99.81% (Pol)
          01.6.0.  620                  Poistné a p rísp.do pois ť.                     0.00           30.00           29.30   97.67% (Pol)
          01.6.0.  630                  Tovary a sl užby                               0.00          73 3.00          733.68  100.09% (Pol)
          01.6.0.                       Všeobec.ver ej.služby i.n.                     0.00          84 7.00          846.82   99.98% (FK )*
          01.7.0.  650                  Splác.úroko v a ost.plnen.                  8017.00         284 8.00         2827.38   99.28% (Pol)
          01.7.0.  820                  Splácanie i stín                            5953.00        1178 8.00        11807.54  100.17% (Pol)
          01.7.0.                       Transakcie verejného dlhu                 13970.00        1463 6.00        14634.92   99.99% (FK )*
          02.2.0.  630                  Tovary a sl užby                               0.00          66 6.00         1062.42  159.52% (Pol)
          02.2.0.                       Civilná och rana                               0.00          66 6.00         1062.42  159.52% (FK )*
          04.1.2.  610                  Mzdy,platy, služob.príjmy                   8934.00         941 7.00         9417.90  100.01% (Pol)
          04.1.2.  620                  Poistné a p rísp.do pois ť.                  3120.00         3274.00         3150.40   96.22% (Pol)
          04.1.2.  630                  Tovary a sl užby                              93.00           9 3.00          131.11  140.98% (Pol)
          04.1.2.                       Všeobecná p racovná oblas ť                 12147.00        12784.00        12 699.41   99.34% (FK )*
          04.2.3.  640                  Bežné trans fery                             600.00          60 0.00          600.00  100.00% (Pol)
          04.2.3.                       Rybné hosp. a po ľovníctvo                    600.00          600.00          600.00  100.00% (FK )*
          04.5.1.  630                  Tovary a sl užby                            2712.00        2803 2.00        27867.41   99.41% (Pol)
          04.5.1.  710                  Obstarávani e kapit.aktív                  47791.00        9586 0.00        48071.22   50.15% (Pol)
          04.5.1.                       Cestná dopr ava                            50503.00       12389 2.00        75938.63   61.29% (FK )*
          04.7.3.  630                  Tovary a sl užby                               0.00         140 3.00         1402.74   99.98% (Pol)
          04.7.3.                       Cestovný ru ch                                 0.00         140 3.00         1402.74   99.98% (FK )*
          05.1.0.  630                  Tovary a sl užby                           11637.00        1353 0.00        13328.88   98.51% (Pol)
          05.1.0.                       Nakladanie s odpadmi                      11637.00        1353 0.00        13328.88   98.51% (FK )*
          05.2.0.  630                  Tovary a sl užby                            2100.00         170 0.00         1663.00   97.82% (Pol)
          05.2.0.  710                  Obstarávani e kapit.aktív                      0.00       10555 6.00       105169.77   99.63% (Pol)
          05.2.0.                       Nakladanie s odpad.vodami                  2100.00       10725 6.00       106832.77   99.61% (FK )*
          06.1.0.  630                  Tovary a sl užby                            1404.00         145 4.00         2658.38  182.83% (Pol)
          06.1.0.  710                  Obstarávani e kapit.aktív                      0.00         359 0.00         3635.26  101.26% (Pol)
          06.1.0.  810                  Úvery,pôž., NFV,ost.výdav.                     0.00            0.00          787.50    0.00% (Pol)
          06.1.0.                       Rozvoj býva nia                             1404.00         504 4.00         7081.14  140.39% (FK )*
          06.2.0.  630                  Tovary a sl užby                            1813.00         192 0.00         1587.20   82.67% (Pol)
          06.2.0.                       Rozvoj obcí                                 1813.00         192 0.00         1587.20   82.67% (FK )*
          06.4.0.  630                  Tovary a sl užby                            2750.00         239 0.00         2544.22  106.45% (Pol)
          06.4.0.                       Verejné osv etlenie                         2750.00         239 0.00         2544.22  106.45% (FK )*
          08.1.0.  630                  Tovary a sl užby                            1700.00         170 0.00         1246.65   73.33% (Pol)
          08.1.0.  640                  Bežné trans fery                            1660.00         166 0.00         1660.00  100.00% (Pol)
          08.1.0.                       Rekrea čné a šport.služby                   3360.00         3360.00         2906.65   86.51% (FK )*
          08.2.0.  630                  Tovary a sl užby                            1876.00         365 3.00         3052.21   83.55% (Pol)
          08.2.0.  710                  Obstarávani e kapit.aktív                      0.00         273 6.00         2736.00  100.00% (Pol)
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Zvolili ste podmienku: TYPPOL=S 
          08.2.0.                       Kultúrne sl užby                            1876.00         638 9.00         5788.21   90.60% (FK )*
          08.4.0.  630                  Tovary a sl užby                             900.00          92 5.00          450.74   48.73% (Pol)
          08.4.0.                       Nábož.a iné  spolo č.služby                   900.00          925.00          450.74   48.73% (FK )*
          09.1.1.  630                  Tovary a sl užby                               0.00            0.00           10.69    0.00% (Pol)
          09.1.1.                       Predprimárn e vzdelávanie                      0.00            0.00           10.69    0.00% (FK )*
          09.1.1.1 610                  Mzdy,platy, služob.príjmy                  22992.00        2135 5.00        21820.82  102.18% (Pol)
          09.1.1.1 620                  Poistné a p rísp.do pois ť.                  8036.00         7696.00         7304.96   94.92% (Pol)
          09.1.1.1 630                  Tovary a sl užby                            9521.00        1168 2.00        11290.34   96.65% (Pol)
          09.1.1.1                      Predprim.vz del.s bež.star                 40549.00        4073 3.00        40416.12   99.22% (FK )*
          10.2.0.  630                  Tovary a sl užby                             900.00          90 0.00          692.02   76.89% (Pol)
          10.2.0.                       Staroba                                     900.00          90 0.00          692.02   76.89% (FK )*
          10.7.0.  640                  Bežné trans fery                               0.00          49 3.00          494.00  100.20% (Pol)
          10.7.0.                       Soc.pom.ob č.v hm.a soc.nú                     0.00          49 3.00          494.00  100.20% (FK )*
Spolu:                                                                           261172.00       47125 0.00       411557.68   87.33% (ICO)**                                                                                                                     


