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Záverečný účet obce  
a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 

 
1. Rozpočet obce na rok 2018 
 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2018. 
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 2018 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol 
zostavený ako prebytkový. 
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.  
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12. 12. 2017 uznesením č. 
237/67/6/2017. 
 Rozpočet bol zmenený dvakrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 12. 4. 2018 uznesením č. 266/22/2/2018 
- druhá zmena  schválená dňa 13. 12. 2018 uznesením č. 18/18/2018 

 
 

Rozpočet obce k 31. 12. 2018 
 
 

  
Schválený  
rozpočet  

Schválený 
rozpočet  

po poslednej 
zmene 

Príjmy celkom 1 309 520,00 1 593 833,78 
z toho :   
Bežné príjmy 1 291 020,00 1 390 833,78 
Kapitálové príjmy 0,00  110 000,00 
Finančné príjmy 0,00 33 000,00 
Príjmy RO s právnou subjektivitou 18 500,00 60 000,00 
Výdavky celkom 1 286 990,00 1 544 703,78 
z toho :   
Bežné výdavky 705 490,00 733 172,78 
Kapitálové výdavky 0,00 120 000,00 
Finančné výdavky 0,00 33 000,00 
Výdavky RO s právnou subjektivitou 581 500,00 658 531,00 
Rozpočet  obce   
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 
 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31. 12. 2018 % plnenia 
1 533 833,78 1 596 551,89 104,09 

 
Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 533 833,78 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume 
1 596 551,89 €, čo predstavuje 104,09 % plnenie.  
 
1. Bežné príjmy 
 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31. 12. 2018 % plnenia 
1 390 833,78 1 446 398,59 104,00 

 
Z rozpočtovaných príjmov 1 390 833,78 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume 
1 446 398,59 €, čo predstavuje 104,00 % plnenie. 

 
a) daňové príjmy  

 
Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31. 12. 2018 % plnenia 

870 000,00 905 487,08 104,19 
 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 720 000,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31. 12. 
2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 737 050,55 €, čo predstavuje plnenie na 
102,37 %.  
 
Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 100 000,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume 115 680,38 €, čo je 
115,68. % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 69 500,53 €, dane zo stavieb boli 
v sume 45 683,37 € a dane z bytov boli v sume 496,48 €. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  
za nedoplatky z minulých rokov 6 033,82 € z rozpočtovaných 10 000,00 €. K 31. 12. 2018 obec 
eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 78 257,62 €. 
 
Daň za psa   
Z rozpočtovaných 2 000,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume 2 208,00 €, čo je 
110,40 % plnenie. K 31. 12. 2018 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 1 204,56 €. 
 
Daň za užívanie verejného priestranstva  
Z rozpočtovaných 2 000,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume 1 144,00 €, čo je  57,20 
% plnenie.  
 
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  
Z rozpočtovaných 45 000,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018v sume 49 341,94 €, čo je 
109,65 % plnenie. K 31. 12. 2018 obec eviduje pohľadávky na dani za komunálny odpad 
a drobný stavebný odpad v sume 41 207,07 €. 
 
Daň za dobývací priestor  
Z rozpočtovaných 1 000,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018v sume 1 062,21 €, čo je  
106,22 % plnenie.  
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b) nedaňové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31. 12. 2018 % plnenia 
25 200,00 30 609,80 121,47 

 
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 13 000,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume 21 620,95 €, čo je 
166,32 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 7 941,98 
€ a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 13 678,97 €. 
 
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 
Z rozpočtovaných 12 200,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 v sume 8 988,85 €, čo je 
73,68. % plnenie.  
 

c)  iné nedaňové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31. 12. 2018 % plnenia 
495 633,78 510 301,71 102,96 

 
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 99 700,00 €, bol skutočný príjem vo výške 
107 187,45 €, čo predstavuje 107,51 % plnenie.  
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek za minulé roky, 
poplatkov za vývoz fekálií, za údržbu a prenájom hrobových miest, za hlásenie v miestnom 
rozhlase, za kopírovacie práce, za vydanie rybárskeho lístka, za predaj vriec na TKO, za zber 
elektroodpadu a použitého kuchynského oleja, poplatky prijaté za poškodenie inventáru 
kultúrneho domu a pranie obrusov pri rôznych rodinných akciách, za stratu známok pre psov, 
z náhrad poistného plnenia, úroky z bežných účtov, príjmy z výťažkov z lotérií.  
 
Prijaté granty a transfery 
Z rozpočtovaných grantov a transferov 395 933,78 € bol skutočný príjem vo výške 403 114,26 €, 
čo predstavuje 101,82 % plnenie. 
 
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 

Účel dotácie 
Poskytnuté finančné 

prostriedky v € 

Použité finančné 
Prostriedky  

v € 
Rozdiel v € 

Hmotná núdza – školské pomôcky 149,40 149,40 0 
Hmotná núdza – stravné 563,24 563,24 0 
Školstvo – prenesená kompetencia 349 914,00 349 914,00 4 203,00 
Školstvo – vzdelávacie poukazy 4 973,00 4 973,00 0 
Školstvo - deti predškolskej výchovy 3 521,00 3 521,00 0 
Školstvo – dotácia na lyžiarsky kurz 2 250,00 2 250,00 0 
Školstvo – dotácia na školu v prírode 1 900,00 1 900,00 0 
Školstvo – dotácia na učebnice 73,00 73,00 0 
Školstvo – dotácia soc. slabšie deti 700,00 700,00 0 
Dotácia na stavebnú činnosť 2 538,57 2 538,57 0 
Dotácia na životné prostredie 200,16 200,16 0 
Sledovanie pohybu obyvateľstva 754,71 754,71 0 
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Dotácia na matriku 3 243,18 3 243,18 0 
Dotácia na CO 231,76 231,76 0 
Dotácia na pozemné komunikácie 98,80 98,80 0 
Dotácia na voľby 1 545,58 1 545,58 0 
Prieskumné územie 11 162,58 11 162,58 0 
Dobývací priestor 1 062,21 1 062,21 0 
Dotácia na aktivačné práce 2 680,00 2 680,00 0 
Dotácia na register adries 35,60 35,60 0 
Dotácia z Envirofondu 100 000,00 100 000,00 0 
Dotácia z MF – svietidlá VO 8 000,00 8 000,00 0 
Dotácia z SFZ – závlaha na štadióne 10 000,00 10 000,00 0 
Tuzemský bežný grant – DHZ 3 000,00 3 000,00 0 
Tuzemský bežný grant - Nafta 3 000,00 3 000,00 0 
Rodinné prídavky 2 579,68 2 532,32 47,36 

 
2. Kapitálové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31. 12. 2018 % plnenia 
110 000,00 113 005,80 102,73 

 
Skutočný príjem  k 31. 12. 2018 v sume 113 005,80 € predstavuje  príjem z predaja pozemkov – 
3 005,80 € a prijaté kapitálové dotácie vo výške 110 000,00 €.  
 
3. Príjmové finančné operácie:  
  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31. 12. 2018 % plnenia 
33 000,00 37 147,50  112,57 

 
Skutočný príjem k 31. 12. 2018 predstavuje poplatky za IOMO – 4,00 €, prevod z rezervného 
fondu 30 890,50 €, a zostatok z nevyčerpanej dotácie školy z roku 2017 – 6 253,00 €. 
 
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 
Bežné príjmy  
 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31. 12. 2018 % plnenia 
60 000,00 76 592,75 127,65 

 
 
Kapitálové príjmy  
 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31. 12. 2018 % plnenia 
 0,00                 

 
  
Príjmové finančné operácie  
 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31. 12. 2018 % plnenia 
 1 306,12                 
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 
 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31. 12. 2018 % čerpania 
1 544 703,78 1 523 363,34 98,92 

 
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 544 703,78 € bolo skutočne čerpané  k 31. 12. 2018 
1 523 363,34 €, čo predstavuje  98,92 % čerpanie.  
 
1. Bežné výdavky  
  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31. 12. 2018 % čerpania 
733 172,78 673 022,48 91,80 

 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 733 172,78 € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 
673 022,48 €, čo predstavuje  91,80 % čerpanie.  
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou záverečného účtu.  
 
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných 238 490,31,00 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2018 v sume 228 047,62 €, 
čo je 95,62 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, ČOV, pracovníkov 
VPS a verejnej zelene, matriky, aktivačných pracovníkov a správca kultúrneho domu. 
Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných  83 510,00 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2018 v sume 80 087,84 €, čo je 
95,90 % čerpanie.  
Tovary a služby 
Z rozpočtovaných 394 872,47 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2018 v sume 355 147,37 €, čo je 
89,94 % 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 16 300,00 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2018 v sume 9 739,65 €, čo 
predstavuje 59,75 % čerpanie. 
 
2) Kapitálové výdavky 
  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31. 12. 2018 % čerpania 
153 000,00 167 026,68 109,17 

 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 153 000,00 € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 
167 026,68 €, čo predstavuje  109,17 % čerpanie 
 
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  
- nákup počítača, tlačiarne, pártystanu, krovinoreza, zberného  kontajnera, chladiacej skrine, 
vybudovanie závlahového systému na športovom štadióne a rekonštrukcia budovy materskej 
školy. 
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou záverečného 
účtu.  
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3) Výdavkové finančné operácie : 
  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31. 12. 2018 % čerpania 
 1 364,40  

 
Skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume 1 364,40 €, čo predstavuje poplatky – IOMO v hodnote 
12,00 € a príspevok do spoločenstva MAS Dolné Záhorie vo výške 1 352,40 €.  
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou 
záverečného účtu.  
 
 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 
 Bežné výdavky  
 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31. 12. 2018 % čerpania 
658 531,00  681 949,78 103,55 

 
Jedná sa o bežné výdavky samostatného právneho subjektu: Základná škola s materskou školou 
Vysoká pri Morave. 
  
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  
 
Kapitálové výdavky 
 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31. 12. 2018 % čerpania 
 0,00                 

 
Výdavkové finančné operácie 
 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31. 12. 2018 % čerpania 
 1 306,12                 

 
 
 
 
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 
 

 
Hospodárenie obce 

 
Skutočnosť k 31. 12. 2018 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 1 522 991,34
z toho : bežné príjmy obce  1 446 398,59

             bežné príjmy RO 76 592,75

Bežné výdavky spolu 1 354 972,26
z toho : bežné výdavky  obce  673 022,48

             bežné výdavky  RO 681 949,78

Bežný rozpočet 168 019,08



 9

Kapitálové  príjmy spolu 113 005,80
z toho : kapitálové  príjmy obce  113 005,80

             kapitálové  príjmy RO 0,00

Kapitálové  výdavky spolu 167 026,68
z toho : kapitálové  výdavky  obce  167 026,68

             kapitálové  výdavky  RO 0,00

Kapitálový rozpočet  - 54 020,88
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 113 998,20
Vylúčenie z prebytku  6 220,14

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 107 778,06
Príjmy z finančných operácií                         38 449,62

Výdavky z finančných operácií                     1 352,40

Rozdiel finančných operácií 37 097,22
PRÍJMY SPOLU                                           1 674 446,76
VÝDAVKY SPOLU                                     1 523 351,34
Hospodárenie obce  151 095,42
Vylúčenie z prebytku 6 220,14
Upravené hospodárenie obce 144 875,28
 

 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 113 998,28 € 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  vo výške 6 220,14 €,  navrhujeme použiť na:    
                       

-           tvorbu rezervného fondu                           107 778,14 €  
 

      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 účelovo určené na bežné výdavky  prijaté v predchádzajúcom  
rozpočtovom roku  v sume  4 250,36 € 
b)      nevyčerpané prostriedky účelovo určené na  bežné výdavky školského stravovania podľa  
§ 140-140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v sume 1 969,78 € 
c)    nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky z príspevkov /školné/ podľa 
zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov v sume 0,00 € 
d)       nevyčerpané prostriedky účelovo určené na kapitálové výdavky prijaté v predchádzajúcom 
rozpočtovom roku vo výške 0,00 € 

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona 
č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  
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Zostatok  finančných prostriedkov za rok 2018  po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo 
štátneho rozpočtu je vo výške   144 875,28 . 

Rezervný fond k 31. 12. 2018 vykazuje konečný zostatok vo výške 303 324,14 €. 

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. 
 
Sociálny fond 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 
 
Sociálny fond Suma v EUR 
ZS k 1.1.2018 7 634,32 
Prírastky-povinný prídel-1%  z objemu hrubých       
                                         miezd                  

1 803,28 

               - ostatné prírastky – úroky 0,00 
Úbytky   - stravovanie                     2 048,66 
KZ k 31.12.2018 7 388,94 

 
 
6. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2018 
 

A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1. 1. 2018  v EUR KZ k  31. 12. 2018 v EUR 

Majetok spolu 3 089 387,41 3 284 277,90 

Neobežný majetok spolu 2 546 241,92 2 622 289,37 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 17 422,42 33 697,29 

Dlhodobý hmotný majetok 1 847 528,37 1 907 300,95 

Dlhodobý finančný majetok 681 291,13 681 291,13 

Obežný majetok spolu 538 164,62 657 152,37 

z toho :   

Zásoby 0,00 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 65 814,40 63 352,90 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  122 847,21 128 450,17 

Finančné účty  349 503,01 463 996,90 
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Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 1 352,40 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  4 980,28 4 836,16 

 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1. 1. 2018 v EUR KZ k  31. 12. 2018 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 3 089 387,41 3 284 277,90 

Vlastné imanie   2 444 786,30 2 573 362,52 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  2 444 786,30 2 573 362,52 

Záväzky 57 100,44 54 403,73 

z toho :   

Rezervy  2 000,00 2 000,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 6 253,00 4 250,36 

Dlhodobé záväzky 7 634,32 7 388,94 

Krátkodobé záväzky 41 213,12 40 764,43 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 587 500,67 656 511,65 

 
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2018 

 
Obec k 31. 12. 2018 eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám                0,00 € 
- voči dodávateľom                                              10 241,50 € 
- voči zamestnancom                                           12 248,58 €   
- voči poisťovniam a daňovému úradu                11 113,54 € 
 

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám 
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z. 
 
Obec v roku 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN  o dotáciách spoločenským organizáciám na 
podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  
 

Žiadateľ dotácie 
Účelové určenie dotácie : uviesť  
- bežné výdavky na ..... 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých 

finančných 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 
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- kapitálové výdavky na  .... 
- 1 - 

 
- 2 - 

prostriedkov 
- 3 - 

 
- 4 - 

OFK Vysoká pri  - bežné výdavky na činnosť 1 522,59 € 1 522,59 € 0 
O.z. Dobrovoľný hasičský zbor 500,00 € 500,00 € 0 
Spolok „Mladí rybári“ 164,89 € 164,89 € 0 

 
K 31. 12. 2018 boli dotácie vyúčtované v súlade so VZN o dotáciách. 

 
10. Podnikateľská činnosť   
 
Obec v roku 2018 nemala podnikateľskú činnosť, táto bola k 31. 12. 2015 zrušená. 
 
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 zriadeným a založeným právnickým osobám 

 
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: 
 
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 

 
Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 
prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave 234 000,00 233 999,69 0,31 
 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 
 

Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave 374 026,33 369 823,33 4 203,00 
 
 

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
 
Obec uzatvorila v roku 2018 zmluvu s Envirofondom. 
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12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 
programového rozpočtu   
      
Príloha č.1 Záverečného účtu. 

 
 
 
 

13. Návrh uznesenia: 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2018. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2018. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
 
Napr.: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 
rezervného fondu vo výške 144 875,36 €. 


