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Záverečný účet obce za rok 2019
1. Rozpočet obce na rok 2019
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019.
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 2019bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2018 uznesením
č. 92/31/2018
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 4.2.2019 uznesením č. 93/49/2019
- druhá zmena schválená dňa 29.4.2019 uznesením č. 94/57/2019
- tretia zmena schválená dňa 27.8.2019 uznesením č. 96/75/2019
- štvrtá zmena schválená dňa 1.10.2019 uznesením č. 97/80/2019
- piata zmena schválená dňa 16.12.2019 uznesením č. 98/84/2019
Rozpočet obce k 31.12.2019
Schválený rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočtové hospodárenie obce

1 102 602

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
1 504 270

987 495
0
68 300
46 807
1 073 489

1 059 266
73 000
297 038
74 966
1 465 261

468 756
68 300
0
536 433
29 113

479 184
179 097
0
806 980
39 009
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
1 504 270

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

1 500 974

100

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 504 270 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
1 500 974 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
1 059 266

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

1 095 067

103

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 059 266 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
1 095 067 EUR, čo predstavuje 103 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
577 172

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

593 574

103

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 522 622 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 531 588 EUR, čo predstavuje
plnenie na 102 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 27 400 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 29 962 EUR, čo
predstavuje plnenie na 109 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 7 881 EUR, príjmy
dane zo stavieb boli v sume 21 880 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 110 EUR. Príjem za
daň z ubytovania 91 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 29 962 EUR, za nedoplatky
z minulých rokov 953 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností
v sume 813 EUR.
Daň za psa 1 710 EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva 525 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 29 789 EUR
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
26 330

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

43 057

164

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
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Z rozpočtovaných 10 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 13 843 EUR, čo je
138 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 167 EUR a
príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 13 676 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 3 400 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 4 057 EUR, čo je 119 %
plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

4 261

0

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 0 EUR, bol skutočný príjem vo výške 4 261 EUR,
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z vratiek.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 455 764 EUR bol skutočný príjem vo výške 454 177
EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
ÚPSVaR
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Dobrovoľná požiarna ochrana
Od obcí
ÚPSVaR

Suma v EUR
14 191,00
3 370,00
21,00
482,00
3 679,00
407 641,00
1 817,00
4 269,00
2 880,00
500,00
3 450,00
3 600,00
653,00
1 109,00
3 000,00
1 289,00
2 225,00

Účel
Na stravu pre deti v hmot.núdzi
Na voľby
Register adries
Na REGOB
Na matriku
Normatívne prostriedky
Pre MŠ
Vzdelávacie poukazy
Dopravné
Žiaci zo soc.znevýh.prostredia
Lyžiarsky kurz
Škola v prírode
Na učebnice
Asistenti učiteľa
Na požiarnu ochranu
Na CVČ
AP §51J

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
73 000

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

73 000

100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 73 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
73 000 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
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Prijaté kapitálové granty a tranfery
Z rozpočtovaných príjmov z kapitálových grantov 55 000 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2019 v sume 55 000 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 18 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 18 000 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
297 038

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

257 015

87

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 297 038 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2019 v sume 257 015 EUR, čo predstavuje 87 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 97/80/2019 zo dňa 1.10.2019 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 140 144 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 100 099 EUR.
V roku 2019 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 155 182,99 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 5 023,49 EUR
- školné MŠ 1 608,24
- príjem financií z IOM v sume 22,00 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
67 179

Skutočnosť k 31.12.2019
68 105

% plnenia
101

Z rozpočtovaných bežných príjmov 67 179 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
68 105 EUR, čo predstavuje 101% plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola 67 179 EUR
Finančné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola 7 787 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
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Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
1 465 261

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

1 484 208

101

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 465 261 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 1 484 208 EUR, čo predstavuje 101 % čerpanie.

1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
479 184

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

511 951

107

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 479 184 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
511 951 EUR, čo predstavuje 107 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 145 281 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 180 204
EUR, čo je 124 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky a
pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 51 783 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
67 231 EUR, čo je 130 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 232 259 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 220 050
EUR, čo je 95 % 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.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 49 861 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 44 467
EUR, čo predstavuje 89 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
179 097

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

165 101

92

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 179 097 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 165 101 EUR, čo predstavuje 92 % čerpanie.
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
Z rozpočtovaných 0 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 23 733 EUR
b) Traktor ZETOR + príslušenstvo
Z rozpočtovaných 67 480 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 67 781 EUR, čo
predstavuje 100% čerpanie
c) Okná a kúrenie v 1.pavilóne ZŠ + nová MŠ
Z rozpočtovaných 40 576 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 38 876 EUR, čo
predstavuje 96% čerpanie
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

22

0

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií
0 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2019 v sume 22 EUR, čo predstavuje 0% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
599 673

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

599 827

100

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 599 673 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 599 827 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

k 31.12.2019

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola

599 827 EUR

Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
207 307

Skutočnosť k 31.12.2019
207 307

% čerpania
100

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 207 307 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 207 307 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
1 163 171,66
1 095 066,74
68 104,92

1 111 777,97
511 951,45
599 826,52

51 393,69
73 000,00
73 000,00
0,00

372 408,37
165 101,47
207 306,90

-299 408,37
-248 014,68
9 812,44
-238 202,24
264 802,02
22,00

264 780,02
1 500 973,68
1 484 208,34
16 765,34
9 812,44
6 952,90

Prebytok rozpočtu v sume -248 014,68 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 9 812,44 EUR je schodkový
-238 202,44 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 16 765,34 EUR podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu 16 765,34 EUR

9

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 zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 4 646,32 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 1 897,12 EUR
- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 2 749,20 EUR
b) nevyčerpané prostriedky z príspevkov podľa zákona č.245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v sume 1 045,17 EUR
c) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na zábezpeku 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 4 120,95 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške
6 952,90 EUR.

5. 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
ZS k 1.1.2019
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
Úbytky - použitie rezervného fondu :
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
111 652,24
28 521,76
100 098,60
40 075,4028

10

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2019 v EUR
KZ k 31.12.2019 v EUR
1 282 800,18
1 218 654,95
953 354,09
1 109 105,45

685 047,64
268 306,45
327 643,75

840 799,00
268 306,45
106 566,43

7 614,42

30 035,68

2 842,04
317 187,29

2 128,70
74 402,05

1 802,34

2 983,07

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2019 v EUR
KZ k 31.12.2019 v EUR
1 282 800,18
1 218 654,95
1 104 436,04
1 162 721,01

1 104 436,04
177 939,62

1 162 721,01
32 365,87

750,00
155 288,33

750,00
2 512,72

21 901,29

29 103,15

424,52

23 568,07

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
Stav záväzkov k 31.12.2019
Druh záväzku

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2019

Záväzky celkom
k 31.12.2019 v EUR

z toho v lehote
splatnosti

5 287,29
12 621,58
8 420,91
1 887,01
2 512,72

5 287,29
12 621,58
8 420,91
1 887,01
2 512,72

886,36
31 615,87

886,36
31 615,87

z toho po lehote
splatnosti
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8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2019 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2014 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

2 498,90

2 498,90

0

500,00
500,00

500,00
500,00

0

700,00
9 563,84
1 000,00

700,00
9 563,84
1 000,00

0
0
0

-1-

Klub orientačného behu - bežné výdavky na
činnosť
XT team
Rímsko–katolícka cirkev -bežné výdavky na
činnosť
Skauti - bežné výdavky na činnosť
Futbalový klub - bežné výdavky na činnosť
ECAV na detský tábor

-4-

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2014
o dotáciách.

9.Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
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 zriadeným a založeným právnickým osobám
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
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Rozpočtová organizácia

Základná škola

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

90 484,64

90 484,64

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

Základná škola

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

477 494,00

475 596,88

1 897,12

-4-

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

MV

Školstvo

MV
MV
MV
MV
ÚPSVaR
ÚPSVaR
Dobrovoľná
požiarna
ochrana

Matrika
Register adries
REGOB
Voľby
AP §51J
Strava pre deti v hmotnej núdzi
DHZ Kysak

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

477 494,00

475 596,88

1 897,12

3 679,19
21,20
482,46
3 369,52
2 224,76
13 189,20
3 000,00

3 679,19
21,20
482,46
3 369,52
2 224,76
10 440,00
3 000,00

0
0
0
0
0
2 749,20
0

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

-5-

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec

Veľká Lodina
Košice mesto
Ličartovce
Obišovce

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

248,04
85,00
65,12
891,22

248,04
85,00
65,12
891,22

0
0
0
0

-4-
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Obec

CVČ Jazero n.o.
Mesto Košice

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

62,52
468,90

62,52
468,90

0
0

-4-

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2019.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Napr.:
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške ..... EUR.
2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia vo výške .....
EUR.
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