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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 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2018 uznesením č.3/2/2018
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 31.12.2019 rozhodnutím starostu obce

Rozpočet obce k 31.12.2019

Schválený rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové hospodárenie obce

501 518

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
524 480

183 200
167 058
151 260
501 518

206 162
167 058
151 260
524 480

183 200
144 360
173 958

206 162
144 360
173 958
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
524 480,-

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

411 145,34

78,39

Z rozpočtovaných celkových príjmov524 480,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
411 145,34 EUR, čo predstavuje 78,39 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
206 162,-

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

231 774,98

112,42

Z rozpočtovaných bežných príjmov 206 162,-EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
231 774,98 EUR, čo predstavuje 112,42 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
173 100,-

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

200 039,98

115,56

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 173 100,- EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 200 039,98 EUR, čo predstavuje
plnenie na 115,56 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 19 800,-EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 22 505,30 EUR, čo
predstavuje plnenie na 113,66 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 14 738,35 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 7 766,95 EUR . Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných
22 505,30 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 3 537,35 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 3 515,07 EUR.
Daň za psa schválený rozpočet 400,- EUR bez úpravy skutočnosť 595,83 EUR čo predstavuje
plnenie na 148,96 % plnenie.
Daň za užívanie verejného priestranstva 100 bez úpravy, skutočnosť 0.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad schválený 6 800 bez úpravy ,
skutočnosť 8429,58 EUR čo predstavuje plnenie na 123,96 % plnenie.
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b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
10 100,-

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

8 772,35

86,85

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 9 400,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 7580,81 EUR, čo je
80,65 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

1080,06

Rozpočet nedaňových príjmov 0 EUR . Skutočný príjem bol vo výške 1 080,06 EUR.
Skutočnosť iných nedaňových príjmov pozostáva z dobropisov a z vrátky.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 22 962,- EUR bol skutočný príjem vo výške 22 962,65
EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
MVSR
MVSR
UPSVaR TV
MV SR
KŠU
UPSVaR TV
MŽP
UPSVaR TV
UPSVaR TV

Suma v EUR
194,25
107,60
17 893,19
1 861,27
1 074,16,60
107,94
1 660,80
47,-

Účel
REGOB,RA
CO odmena skladníka
Doh.na refundácie mzdy
Voľby prezidenta SR, EU
MŠ predškolákom
HN školské potreby predškol.MŠ
Nafta
HN strava pre deti MŠ
Materiál- prac.pomôcky,oblečenie

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
167 058,-

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

61000,-

36,51

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 167 058,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 61 000,- EUR, čo predstavuje 36,51% plnenie.
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Granty a transfery
Z rozpočtovaných 167 058,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 61 000,- EUR, čo
predstavuje 36,51 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
MF SR
MF SR
Env.Fond
Env. Fond

Suma v EUR
15 000,9 000,18 000,19 000,-

Účel
Rekonštr.MK a rigolov
Rekonštr.ústredného kúrenia
Zateplenie bud. OcÚ a MŠ
Rek.vodovod.prípojky Hatfa

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
151 260,-

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

118 370,36

78,26

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 151 260,- EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2019 v sume 118 370,36 EUR, čo predstavuje 78,26 % plnenie.
V roku 2019 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2018 v sume 12 600,- EUR
- z dotácie MF SR (15 000 €) poskytnuté na Rekonšt.MK a rigolov suma 6 300,- EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
524 480,-

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

394 448,70

75,21

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 524 480,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 394 448,70 EUR, čo predstavuje 75,21 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
206 162,-

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

209 027,65

101,39

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 206 162,- EUR bolo skutočne čerpané
v sume 209 027,65 EUR, čo predstavuje 101,39% čerpanie.

k 31.12.2019
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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 103.303,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume
105 855,40 EUR, čo je 102,49 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
pracovníkov školstva a aktivačných pracovníkov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 37 183,EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume37634,42.EUR, čo je 101,21 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 43 319,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
46 988,55 EUR, čo je 108,47 % 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 3 347,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1837,47
EUR, čo predstavuje 54,90 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 2.031,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1968,72
EUR, čo predstavuje 96,93 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
144 360,-

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

173 927,02

120,48

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 144 360,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume173 927,02 EUR, čo predstavuje 120,48.% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Rekonštrukcia miestneho rozhlasu
b) Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií
c) Úprava verejných priestranstiev
d) Zateplenie spoločnej budovy OcÚ a MŠ
e) Rozšírenie vodovodnej prípojky HATFA
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2019
% čerpania
2019 po poslednej zmene
173 958,11 494,03
6,61
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 173 958,- EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2019 v sume 11 494,03 EUR, čo predstavuje 6,61% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
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Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 173 958 EUR na splácanie istiny z prijatých
úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume11 494,03 EUR, čo predstavuje 6,61 %.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
231.774,98
231.774,98

bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

0,00

209.027,65
209.027,65

bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

0,00

27.747,33
61.000,00
61.000,00

kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

0,00

173.927,02
173.927,02

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie + 18.135,60 zost. 357
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Vylúčenie z prebytku SF
(
Upravené hospodárenie obce

0,00

-112.927,02
-85.179,69

-85.179,69
136.505,96
11.494,03

125.011,93
429.280,94
394.448,70
34.832,24
18.135,60
732,67
15.963,97

Prebytok rozpočtu v sume 15.963,97 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
15.963,97 EUR
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 15 963,97 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu 15 963,97 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019
vo výške 15.963,97 EUR.
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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
ZS k 1.1.2019
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
-

-

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje Vnútorný predpis o zásadách obce Viničky pre tvorbu a použitie
sociálneho fondu a Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Viničky.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2019
Prírastky - povinný prídel - 1,25 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
244,88
1125,05
538,32
831,61
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5. 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
1 199 685,04
1 216 833,64
1 038 771,47
1 165 335,45
10 313,34
930 901,20
97 556,93
152 100,46

9 793,38
1 057 985,14
97 556,93
47 090,08

8869,10
143231,36

4 912,63
42 177,45

8813,11

4 408,11

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

1 199 685,04
315 194,46

1 216 833,64
326 362,37

9 983,79
212 619,97

8 897,51
205 200,15

12 600
244,88
2 1362,68
178 412,41
671 870,61

18 135,6
831,61
19 314,56
166 918,38
685 271,12

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
- združ.prostr.VVS
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2019

Záväzky celkom
k 31.12.2019 v EUR

1 449,30
7 954,49
5 294,36
1 096,91
18 135,60
166 918,38
3 519,50
831,61
205 200,15

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

1 449,30
7 954,49
5 294,36
1 096,91
18 135,60
166 918,38
3 519,50
831,61
205 200,15
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Stav úverov k 31.12.2019
Veriteľ

OTP

OTP
VUB

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2019

Ročná splátka
úrokov
za rok 2019

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2019

6 612,- €

1 416,-€

1,90%

748,00 €

2021

9 222,50 €
167 058,21

2 340,- €
6 600,00 €

1,39%
0,99%

5 712,50€
160 457,88 €

2022
2020

PROJEKT –
Rekonš..nevyuž.
objektov KOM.CENTR.
Cyklochodník,
stanovisko pre
elektrobicykle
Pozemok - kúpa
Rekonštrunkcia
a Výstavba MK
ul.Tokajská,Ško
lská, Viničná

Rok
splatnosti

V roku 2017 Obec uzatvorila Zmluvu o úvere s OTP bankou číslo zmluvy 5004/17/021 na
financovanie kapitálových výdavkov obce (Vypracovanie projektovej dokumentácie
Rekonš..nevyuž.objektov -KOM.CENTR., Cyklochodník,stanovisko pre elektrobicykle ) Úver je
dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2021.
V roku 2018 Obec uzatvorila Zmluvu o revolvingovom úvere s VUB bankou číslo zmluvy
823/2018/UZ na financovanie kapitálových výdavkov (Úprava verejných priestranstiev,
Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok a mostov ) vo výške 167 058,21 EUR
z ktorej v roku 2019 bolo splatené 6 600,33 EUR. Dodatkom č. 1 k zmluve č. 823/2018 /UZ zo
dňa 19.11.2019 nastala zmena celkovej výšky úveru v dohodnutej mene na 160 457, 88 EUR
odo dňa účinku Dodatku č.1 so splatnosťou do 31.12.2020.
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018
z toho::
- skutočné bežné príjmy obce
Spolu bežné príjmy obce 31.12.2018
Celková suma dlhu obce k 31.12.2019 z toho:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- z úverov ................
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019
Zostatok istiny k 31.12.2019

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2018
218 755,35

6 460,50

218 755,35
218 755,35
218 755,35
166 918,38
6 460,50
160 457,88
166 918,38
160 457,88
160 457,88
6 460,50
§ 17 ods.6 písm. a)
29,53%

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

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018
z toho:
- skutočné bežné príjmy obce
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018

Suma v EUR

218 755,35
218 755,35
218 755,35
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Bežné príjmy obce upravené o účelovo určené:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR
- dotácie z MF SR ....
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňažné dary
- dotácie zo zahraničia
- dotácie z Eurofondov
Spolu bežné príjmy obce účelovo určené k 31.12.2018
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018*
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019**

722,55
2 250,54

16 148,20
19 121,29
199 634,06

11 494,03

1 968,72

13 462,75

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2019**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2018*

§ 17 ods.6 písm. b)

13 462,75

199 634,06

6,74%

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

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto obsahovú jednotku.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) štátnemu rozpočtu
b) štátnym fondom
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-

BV
KŠU
MVSR
UPSVaR
BV k vrát.

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

Predškolákom MŠ
Regob,RA,Voľby EU,Voľby
prezidenta SR
HN strava

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

1 074,00
2 055,52

1 074,1 2 055,52

-

1660,80

1225,20

435,60
435,60

-5-
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KV
MF SR
MF SR
MF SR
KV použité
v r.2020

Rekonštrukcia miestneho rozhlasu
Rekonštr.miest.kom a odvodň.rigolov
Plynofikácia spolbudovy OcÚ a MŠ

12600,15000,9000,-

12600,0
0

0
15000,9000,24000,-

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec uzatvorila v roku 2019 nasledovné zmluvy so štátnymi fondmi.
- Environmentálny fond zml.č.13474008U01,účel Združená vodovodná prípojka a prípojka
Viničky-Hatfa , výška dotácie 19 000,- EUR. Dotácia v roku 2019 bola v plnej výške
vyčerpaná a vyúčtovaná.
- Environmentálny fond zml.č.14015308U02, účel Zvýšenie energetickej účinnosti
existujúcich budov vrátane zateplenia – spoločná budova pre obecný úrad a materskú
školu, výška dotácie 18 000,- EUR. Dotácia v roku 2019 bola v plnej výške vyčerpaná
a vyúčtovaná.

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

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2019.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 15.963,97 EUR.
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