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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2020
1. Rozpočet obce na rok 2020
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 schodkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Schodok rozpočtu bude
dorovnaný cez finančné operácie.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 9.12.2019 uznesením č. 67/XII/2019
Rozpočet bol zmenený trikrát:
- prvá zmena schválená dňa 3.6.2020 uznesením č. 86/VI2020
- druhá zmena schválená dňa 26.8.2020 uznesením č. 95/VIII/2020
- tretia zmena schválená dňa 10.12.2020 uznesením č. 111/XII/2020
Rozpočet obce k 31.12.2020

330 552,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
429 187,74

259 910,00
24 581,00
46 061,00
329 004,00

322 630,10
27 166,66
79 390,98
368 921,14

288 362,00
40 642,00
0
1 548,00

290 735,62
48 185,52
30 000,00
60 266,60

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

3

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
429 187,74

Skutočnosť k 31.12.2020
374 044,92

% plnenia
87,15

Z rozpočtovaných celkových príjmov 429 187,74 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
374 044,92 EUR, čo predstavuje 87,15 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
322 630,10

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

308 114,28

95,50

Z rozpočtovaných bežných príjmov 322 630,10 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
308 114,28 EUR, čo predstavuje 95,50 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
227 175,28

Skutočnosť k 31.12.2020
223 022,10

% plnenia
98,17

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 202 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 198 576,55 EUR, čo predstavuje
plnenie na 98,31 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 14 795,28 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 14 664,54 EUR, čo
je 99,12 % plnenie. Rozpočtované príjmy dane z pozemkov boli v sume 9 620,48 EUR, dane zo
stavieb vrátane bytov boli v sume 5 174,80 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných
13 987,31 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 677,23 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 571,67 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 430,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 430,00 EUR, čo je
100,00 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 400,00 EUR, za nedoplatky
z minulých rokov 30,00 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume
194,35 EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 9 950,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 9 351,01 EUR, čo je
93,98 plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 8 645,05 EUR, za nedoplatky z minulých
rokov 705,96 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad v
sume 6 318,48 EUR.
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b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
60 822,43

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

57 614,08

94,73

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 870,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 688,76 EUR, čo je
79,17 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume
468,76 EUR, z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 220,00 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 1 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 873,50 EUR, čo je
58,23 % plnenie.
Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb
Z rozpočtovaných 1 375,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 623,95 EUR čo je
45,38 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem za vyhlásenie v miestnom rozhlase v sume
100,00 EUR, príjem za kopírovacie práce v sume 20,00 EUR, za predaj 110 l odpadovej nádoby
v sume 455,00 EUR, za energie v obecných budovách v sume 48,95 EUR .
Poplatky za školy a školské zariadenia
Z rozpočtovaných 600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 515,00 EUR, čo je
85,83 % plnenie.
Poplatky a platby za stravné
Z rozpočtovaných 5 300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 4 676,31 EUR, čo je
88,23 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem za stravné lístky OcÚ v sume 2 208,82
EUR a príjem za stravné lístky MŠ v sume 2 467,49 EUR.
Poplatky a platby za znečisťovanie ovzdušia
Z rozpočtovaných 35,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 bol v sume 35 EUR, čo je 100
% plnenie.
Úroky z tuzemských vkladov
Z rozpočtovaných 15,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 0,00 EUR, čo je 0,00 %
plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
51 127,43

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

50 201,56

98,19

Iné nedaňové príjmy boli rozpočtované 51 127,43 EUR, skutočný príjem k 31.12.2020 bol vo
výške 50 201,56 EUR. Uvedený príjem predstavuje príjem z dobropisov za preplatky
energií, z refundácie mzdových nákladov chráneného pracoviska, vrátené odvody zo Sociálnej
poisťovne, vrátené finančné prostriedky vo výške 44 713,08 EUR z Úradu vládneho auditu a MF
SR na základe rozhodnutia súdu a ďalšie rôzne príjmy.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 34632,39 EUR bol skutočný príjem vo výške 27 478,10
EUR, čo predstavuje 79,34 % plnenie.
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Suma v EUR

Účel

Poskytovateľ dotácie
DPO SR
ÚPSVaR

MV SR

MDVaRR SR
ŠÚ SR

3 000,00
1 291,20
102,50
9865,92
1 609,20
1 468,39
4765,35
1 024,90
1 277,00
214,02
56,44
867,18
1 936,00

Dotácia DHZ
Aktivační zamestnanci
Hmotná núdza
Refundácia miezd MŠ
Na stravu
Rodinné prídavky
Refundácia testovanie COVID-19
Voľby
Výchova a vzdelávanie MŠ
Evidencia obyvateľstva
Na životné prostredie
Spoloč.stavebný úrad
SODB

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
27 166,66

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

12 585,66

46,33

Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 27 166,66 EUR, skutočný príjem bol 12 585,66
EUR. Tento príjem tvoril príjem z predaja pozemku vo výške 1 321,60 EUR a dotácia z MV SR
vo výške 11 264,06 EUR
Prijaté granty a transfery
Bola prijatá dotácia z MV SR na financovanie podpory ochrany pred požiarmi a to na projekt:
Prestavba budovy garáže na požiarnu zbrojnicu – II. etapa
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
MV SR

Suma v EUR
Účel
11 264,06 Prestavba budova garáže na
požiarnu zbrojnicu – II. etapa

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
79 390,98

Skutočnosť k 31.12.2020
53 344,98

% plnenia
67,19

Finančné príjmy boli rozpočtované 79 390,98 EUR a skutočný príjem k 31.12.2020 bol v sume
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53 344,98 EUR, čo predstavuje 67,19 % plnenie. Tento príjem tvorili finančné prostriedky
z predchádzajúceho roku vo výške 3 644,98 EUR, presun z rezervného fondu 38 745,00 EUR a
z MF SR 10 955,00 EUR návratná finančná výpomoc. Finančné prostriedky z rezervného fondu
boli určené na čiastočnú rekonštrukciu KD, prestavbu Požiarnej zbrojnice, splátku dlhu,
traktorovú kosačku na TJ a na bežné výdavky – výnimka v dôsledku COVID-19.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
368 921,14

Skutočnosť k 31.12.2020
328 242,39

% čerpania
88,97

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 368 921,14 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 328 242,39 EUR, čo predstavuje 88,97 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
290 735,62

Skutočnosť k 31.12.2020
250 082,41

% čerpania
86,02

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 290 735,62 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 250 082,41 EUR, čo predstavuje 86,02 % čerpanie.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 117 977,79 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 107 638,40
EUR, čo je 91,24 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, CHP, MŠ, ŠJ a
aktivačných pracovníkov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 41 048,29 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 38 330,54 EUR,
čo je 93,38 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 120 658,54 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 93 969,33 EUR,
čo je 77,88 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary
a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 11 051,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 10 144,14 EUR,
čo predstavuje 91,79 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

48 185,52

48 159,98

99,95
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Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 48 185,52 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 48 159,98 EUR, čo predstavuje 99,95 % čerpanie.
3) Výdavkové finančné operácie :
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
30 000,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

30 000,00

100,00

Z rozpočtovaných finančných výdavkových operácií 30 000,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2020 30 000,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
308 114,28
250 082,41
58 031,87
12 585,66
48 159,98
- 35 574,32
22 457,55
- 1 841,50
20 616,05
53 344,98
30 000,00
23 344,98
320 699,94
298 242,39
22 457,55
- 1 841,50
20 616,05

Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Riešenie hospodárenia obce
Prebytok rozpočtu v sume 20 616,05 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 sumu 1 841,50 EUR z bežného
rozpočtu, čo tvoria , nevyčerpaná dotácia na stravu v sume 765,60 EUR, zostatok na účte SF v
sume 253,17 EUR, zostatok na fondovom účte v sume 822,73 EUR, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu

20 616,05 EUR
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Zostatok finančných operácií v sume 23 344,98 EUR 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 navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
23 344,98 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2020
vo výške 43 961,03 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
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 1.1.2020
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 :
kapitálové výdavky – traktorová
kosačka TJ
- rekonštrukcia KD
- prestavba PZ
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky – bežné výdavky
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
81 471,31
28 091,46
3 730,00
5 015,00
10 000,00
15 000,00
75 817,77

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2020
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
696,22
916,18
23,88
783,11
600,00
253,17
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2020 v EUR

KZ k 31.12.2020 v EUR

Majetok spolu

805 054,71

822 175,57

Neobežný majetok spolu

719 940,83

699 998,29

Dlhodobý hmotný majetok

599 593,89

579 651,35

Dlhodobý finančný majetok

120 346,94

120 346,94

84 541,21

121 553,18

106,55

95,67

2 774,44

3 768,36

81 660,22

117 689,15

572,67

624,10

z toho :
Dlhodobý nehmotný 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

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2020 v EUR

KZ k 31.12.2020 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

805 054,71

822 175,57

Vlastné imanie

607 805,63

739 226,55

Výsledok hospodárenia

607 805,63

739 226,55

Záväzky

162 894,89

37 824,77

500,00

500,00

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :
Rezervy
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Zúčtovanie medzi subjektami VS

603,60

765,60

Dlhodobé záväzky

43 025,09

206,33

Krátkodobé záväzky

96 327,99

15 197,84

Bankové úvery a výpomoci

22 438,21

21 155,00

Časové rozlíšenie

34 354,19

45 124,25

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
Obec k 31.12.2020 eviduje tieto záväzky:
- voči fyzickým osobám
10 200,00 EUR
- voči dodávateľom
3 684,51 EUR
- voči zamestnancom
6 323,47 EUR
- voči poisťovniam a daňovému úradu
5 124,86 EUR
- voči MV SR
10 955,00 EUR
.
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 podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019:
- skutočné bežné príjmy obce
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020:
- 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
- zostatok istiny z ........
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020
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

Suma v EUR

258 680,68
258 680,68
258 680,68
21 155,00

21 155,00

21 155,00
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Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019

21 155,00

Zostatok istiny k 31.12.2020

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2019

§ 17 ods.6 písm. a)

21 155,00

258 680,68

8,18 %

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

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2020 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce jednotlivým miestnym organizáciám na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-1-

Telovýchovná jednota - bežné výdavky na
turnaje,zápasy,ostat.výdavky spojené s
činnosťou klubu
JDS – bežné výdavky na činnosť ( kultúrnospoločenské akcie, oslavy, výlet)
DHZ – bežné výdavky na činnosť ( súťaže,
akcie, cestovné, pohonné hmoty, ceny)

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

2 450,00 EUR

2 300,00 EUR

150,00 EUR

650,00 EUR

250,00 EUR

400,00 EUR

2 700,00 EUR

2 700,00 EUR

-2-

-4-

0 EUR

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2016.

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

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.
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a) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

ÚPSVaR

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

Aktivační zamestnanci, hmotná núdza,

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-5-

14 337,21

14 337,21

0

7 337,71

7 337,71

0

867,18

867,18

0
0

strava, rodinné prídavky, refundácia
miezd MŠ - bežné výdavky
MV SR

Voľby, výchova a vzdelávanie MŠ,
evidencia obyvateľstva, životné
prostredie, refundácia testovanie
COVID-19 – bežné výdavky

MDVaRR

Spoločný stavebný úrad

SR
DPO SR

DHZ – bežné výdavky

3 000,00

3 000,00

ŠÚ SR

SODB – bežné výdavky

1 936,00

1 923,72

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.
c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec nemala poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtov iných obcí.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec nemala poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu VÚC.

Vypracovala: Ing. Marková Iveta

Predkladá: Kopál Vladimír

Vo Veľkých Kršteňanoch dňa: 30.3.2021
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12,28

11. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k
Záverečnému účtu za rok 2020.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie audítorské overenie ročnej účtovnej závierky za rok
2020.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 43 961,03 EUR.
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