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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 prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový  a  kapitálový   rozpočet 
ako vyrovnaný. 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.  
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2018 uznesením č. 17/2018 
Rozpočet bol zmenený päťkrát uznesením obecného zastupiteľstva: 

- prvá  zmena v kompetencii starostky 29.03.2019  
- druhá zmena v kompetencii starostky 30.06.2019 
- tretia zmena schválená OZ dňa 12.08.2019 uznesením č. 67/2019 
- štvrtá zmena schválená OZ dňa  26.09. 2019 uznesením č.77/2019 
- piata zmena schválená OZ dňa 16.12.2019 uznesením č. 98/2019 
 

 
Rozpočet obce k 31.12.2019 

 
 

  
Schválený  
rozpočet  

Schválený rozpočet  
po poslednej zmene 

Príjmy celkom 492 331,00 406 728,99 
z toho :   
Bežné príjmy 226 598,00 246 415,39 
Kapitálové príjmy 265 733,00    103 136,18 
Finančné príjmy 0,00 57 177,42 
Výdavky celkom 492 163,00 371 743,42 
z toho :   

Bežné výdavky 226 430,00 216 733,63 
Kapitálové výdavky 265 733,00 62 318,61 
Finančné výdavky 0,00 92 691,18 
Rozpočtové hospodárenie obce 168,00 34 985,57 

 
 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019 
 

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

406 728,99 398 675,98 98 % 
 
Z rozpočtovaných celkových príjmov 406 728,99 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 398 675,98 EUR , 
čo predstavuje 98 % plnenie.  
 
1. Bežné príjmy 
 

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

246 415,39 246 413,10 100 % 
 
Z rozpočtovaných bežných príjmov 246 415,39 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 246 413,10 EUR, čo 
predstavuje 100 % plnenie.  
 
 
a) daňové príjmy  
 

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

184 618,69 184 618,40 100 % 
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Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 162 070,43 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2019 poukázané 
finančné prostriedky zo ŠR v sume 162 070,43 EUR , čo predstavuje plnenie na 100 %.  
 
Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 11 735,97 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 11 735,84 EUR, čo predstavuje 100 % 
plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 6 327,87 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 5 207,87 EUR a za 
daň z bytov boli v sume 200,10 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 11 735,84 EUR. K 31.12.2019 obec 
eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 2 193,06 EUR. 
 
Daň za psa  
Z rozpočtovaných 316,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 316,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 
100,00 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 316,00 EUR.  za nedoplatky z minulých rokov 26,00 
EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 12,00 EUR 
 
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  
Z rozpočtovaných 8683,30 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 8683,30 EUR, čo predstavuje plnenie na 
100,00 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 8 683,30 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 313,00 
EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 174,00 
EUR. 
 
Daň za jadrové zariadenie 
Z rozpočtovaných 1 579,15 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 579,15 čo predstavuje plnenie na 
100,00 %. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1 579,15 EUR. 
 
Dobývací priestor 
Z rozpočtovaných 233,68 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 233,68 EUR, čo predstavuje plnenie na 
100,00 %. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 233,68 EUR. 
 
b) Nedaňové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

21 880,49 21 880,49 100  % 
 
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku: 
Z rozpočtovaných 490,13 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 490,13 EUR, čo je 100 % . 
Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov – KD, DS v sume 490,13 Eur.  
 
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Z rozpočtovaných 21 390,36 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 21 390,36 EUR, čo je 100% plnenie.  
Administratívne poplatky - správne poplatky - 435,00 EUR. Príjem za vodu v sume 9 334,70 EUR, príjem za 
školné MŠ v sume 1 760,00 EUR, príjem za stravné a réžiu ŠJ - 9 150,04 EUR, príjem úroky bánk v sume 364,96 
EUR, a poplatky ostatné 345,66 EUR. 
 
c)  ostatné nedaňové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

31 398,08 31 398,08 100% 
 
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 31 398,08 EUR, bol skutočný príjem vo výške 31 398,08 EUR, čo 
predstavuje 100 % plnenie.  
Medzi ostatné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z ostatných poplatkov  a z vratiek z minulých rokov 
a ostatné príjmy – ZAPA. 
 
d) prijaté granty a transfery 
Z rozpočtovaných grantov a transferov 8 518,13 EUR bol skutočný príjem vo výške 8516,13 EUR, čo predstavuje 
100 % plnenie. 
 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
Okresný úrad Piešťany 1 684,76 Dotácia na komunálne voľby 
Okresný úrad Piešťany 1 161,60 Dotácia na stravovanie - predškoláci 
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Okresný úrad Piešťany 3 285,14 Dotácia UPSVaR 
Okresný úrad Trnava – odbor školstva 798,00 Transfer na školstvo 

Ministerstvo dopravy a výstavby 510,60 Dotácia na úsek staveb. poriadku 
Ministerstvo dopravy a výstavby 110,03 Dotácia na úsek dopravy 

Okresný úrad TT- odbor starostl. o ŽP 43,00 Dotácia na životné prostredie 
Ministerstvo vnútra SR 173,00 Dotácia na evid. obyv. a reg. adries 

Trnavsko samosprávny kraj  750,00 Dotácia TTSK 
 
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.  
 
2. Kapitálové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2019po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

103 136,18 103 136,18 100 % 
 
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 103 136,18 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 103 136,18 
EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.  
Suma predstavuje kapitálový príjem z predaja pozemkov v sume  5 445,00 EUR 
a 
Granty a transfery 
 Z rozpočtovaných 97 691,18 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 97 691,18 EUR, čo predstavuje 100 % 
plnenie. 
 

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

5 000,00 5 000,00 100 % 
                    92 691,18                      92 691,18 100 % 

 
 
Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
Pôdohospodárska platobná agentúra 92 691,18 Miestna komunikácia Ducové 

Ministerstvo vnútra SR  5 000,00  Nevyčerpaná dotácia na kamerový 
systém z roku 2018 

 
 
3. Príjmové finančné operácie:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

57 177,42 49 126,70 86 % 
 
Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 57 177,42 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 
49 126,70, čo predstavuje 86 % plnenie.  
Suma predstavuje zapojenie rezervného fondu do používania.  
 
 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019 
 

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

371 743,42 363 691,60 98 % 

 
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 371 743,42 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 v sume 363 691,60 
EUR, čo predstavuje 98 % čerpanie.  
 
1. Bežné výdavky  

 
 Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

216 733,63                   210 555,11 97 % 
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Z rozpočtovaných bežných výdavkov 216 733,63 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 v sume 210 555,11 
EUR, čo predstavuje 97 % čerpanie.  
 
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných výdavkov 97 680,75 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 97 680,75 EUR, čo je 100 
% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, starostu obce, kontrolóra obce, pracovníkov 
školstva, odmeny poslancov a dohodárov. 
Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných výdavkov 32 762,15 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 32 761,40 EUR, čo je 
99,98 % čerpanie.  
Tovary a služby 
Z rozpočtovaných výdavkov 85 660,51 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 79 482,74 EUR, čo je 93 
% 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 630,22 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 630,22 EUR, čo predstavuje 
100 % čerpanie. 
 
2. Kapitálové výdavky  
  

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

62 318,61                   60 445,31 97 % 
 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 62 318,61 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 60 445,31 
EUR, čo predstavuje 97 % čerpanie.  
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. 
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  
a) Zakúpenie kontajnera 
Z rozpočtovaných 1 100,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 1 100,00 EUR, čo predstavuje 100 
% čerpanie.  
b) Kamerový systém 
Z rozpočtovaných 6 304,61 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 6 304,61 EUR, čo predstavuje 100  
% čerpanie.  
c)Prípravná a projektová dokumentácia 
Z rozpočtovaných 3 914,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019  v sume 3 914,00 EUR, čo predstavuje 100 
% čerpanie.  
d)Rekonštrukcia chodníka pri MŠ 
Z rozpočtovaných 6 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019  v sume 5 637,20 EUR, čo predstavuje 94 
% čerpanie.  
e)Rekonštrukcia verejného osvetlenia 
Z rozpočtovaných 25 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019  v sume 23 489,50 EUR, čo predstavuje 
94 % čerpanie.  
f)Výstavba multifunkčného ihriska 
Z rozpočtovaných 20 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019  v sume 20 000,00 EUR, čo predstavuje 
100 % čerpanie. 
3. Výdavkové finančné operácie  
  

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

92 691,18 92 691,18 100 % 
 
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 92 691,18 EUR bolo použité na splátku krátkodobého úveru 
a skutočné čerpanie k 31.12.2019 bolo v sume 92 691,18 EUR, čo predstavuje 100 %.  
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 
 

 
Hospodárenie obce   

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR 

 
Bežné  príjmy  246 413,10 

Bežné výdavky 210 555,11 

Bežný rozpočet 35 857,99 

Kapitálové  príjmy 103 136,18 

Kapitálové  výdavky 60 445,31 

Kapitálový rozpočet  42 690,87 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 78 548,86 

Vylúčenie z prebytku: 5 095,49 

Vylúčenie z prebytku: Dotácia ŠJ – strava predškoláci 398,40 

Vylúčenie z prebytku: ŠJ 2 664,99 

Vylúčenie z prebytku: SF 2 032,10 

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 73 453,37 

Príjmové finančné operácie  49 126,70 

Výdavkové finančné operácie 92 691,10 

Rozdiel finančných operácií -43 564,40 

PRÍJMY SPOLU   398 675,98 

VÝDAVKY SPOLU 363 691,60 

Hospodárenie obce  34 984,38 

Vylúčenie z prebytku 5 095,49 

Upravené hospodárenie obce 29 888,89 

 
Prebytok rozpočtu v sume 78 548,86 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 5 095,49 
EUR navrhujeme použiť na: - tvorbu rezervného fondu 73 453,37 EUR 
 
Prebytok rozpočtu 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 sa 
upravuje - znižuje o : a) nevyčerpané prostriedky účet ŠJ vo výške: 2 664,99 € 
                                        b) nevyčerpané prostriedky dotácia stravy vo výške: 398,40 € 
                                        c) sociálny fond v sume: 2 032,10 € 
 
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 43 564,40  
EUR, bol vysporiadaný z: 
          -  bežného a kapitálového rozpočtu 43 564,40 € 

 
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške 29 888,89 
EUR. 
 

5. Tvorba a použitie prostriedkov 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 1.1.2019  23 459,37       
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  
                  rozpočtový rok  

56 998,06      
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Úbytky   - použitie rezervného fondu : 
- uznesením č. 67/2019 zo dňa 12.08.2019. bolo schválené 
použitie rezervného fondu na:  
- rekonštrukciu chodníka pri MŠ     
- rekonštrukcia verejného osvetlenia 
- rekonštrukcia multifunkčného ihriska   
    
                                             

 
 
 

                                                                          5 637,20 
                                                                        23 489,50 
                                                                      20 000,00       

KZ k 31.12.2019 31 330,73       
             
Peňažný fond 
Obec nevytvára v danom roku peňažný fond.  
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 vyššieho stupňa. Upravené podľa skutočnosti. 
 

Sociálny fond Suma v EUR 
ZS k 1.1.2019 2 750,00 
Prírastky - povinný prídel                                                           520,10 
Úbytky – použitie                                                            1 238,00  
KZ k 31.12.2019                                      2 032,10 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 
 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2019  v EUR KZ  k  31.12.2019 v EUR 
Majetok spolu 1 375 384,76 1 348 743,75 
Neobežný majetok spolu 1 213 863,70 1 205 177,07 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 4 287,00        4 587,00 
Dlhodobý hmotný majetok 1 133 363,46 1 124 385,83 
Dlhodobý finančný majetok 76 213,24 76 204,24 
Obežný majetok spolu 161 497,06 143 538,84 
z toho :   
Zásoby 59,83 142,90 
Zúčtovanie medzi subjektami VS - - 
Dlhodobé pohľadávky 116,56     0,00 
Krátkodobé pohľadávky  3 013,71 4 663,66 
Finančné účty  158 306,96 138 732,28 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. - - 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. - - 
Časové rozlíšenie  24,00 27,84 
 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2019 v EUR KZ  k  31.12.2019 v EUR 
Vlastné imanie a záväzky spolu 1 375 384,76 1 348 743,75 
Vlastné imanie  1 259 916,11 1 233 272,57 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  - - 
Fondy - - 
Výsledok hospodárenia  1 259 916,11 1 233 272,57 
Záväzky                      115 468,65     21 325,43 
z toho :   
Rezervy       2 900,00      4 500,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS     5 000,00        398,40 
Dlhodobé záväzky     2 860,31      2 142,41 
Krátkodobé záväzky                       12 017,16  14 284,62 
Bankové úvery a výpomoci 92 691,18 - 
Časové rozlíšenie - 94 145,75 
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019 
 

Stav záväzkov k 31.12.2019    
Druh záväzku Záväzky celkom 

k 31.12.2019 v EUR 
z toho v  lehote 

splatnosti  
z toho po lehote 

splatnosti 
Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 2 700,79 2 700,79  
- zamestnancom 6 439,90 6 439,90  
- poisťovniam  3 960,00 3 960,00  
- daňovému úradu 938,56 938,56  
- štátnemu rozpočtu 398,40 398,40  
- bankám - -  
- štátnym fondom - -  
- ostatné záväzky - -  

Záväzky spolu k 31.12.2018 14 437,65 14 437,65  

 

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií 
  
Obec nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie. 
 

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – 
podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. 
 
Obec neposkytla žiadne dotácie právnickým ani fyzickým osobám. 
 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 
 
Obec nevykazuje žiadnu podnikateľskú činnosť. 
 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
 
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 Trnava MŠ - príspevok     798,00     798,00 0 
MVSR Voľby  1 684,76 1 684,76 0 
OU Piešťany  Dotácia na stravovanie - predškoláci 1 161,60    763,20 398,40 
OU Piešťany  Dotácia UPSVaR - nezamestnaní 3 285,14 3 285,14 0 
MVSR Regop – hlásenie pobutu obyvateľstva   173,00   173,00 0 
Min.dopravy Údržba ciest 110,03  110,03 0 
Min. dopravy  Stavebný úrad          510,60          510,60 0 
Okresný úrad Starostlivosť o životné prostredie 43,00   43,00 0 
Trnavsko 
samosprávny 
kraj 

Šport pre najmenších 750,00 750,00 0 

 
b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
 
Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  
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c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 
 

 
VÚC  

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   
- 3 -   

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

    
 
d) Obec nemá založené ani zriadené žiadne právnické osoby. 
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí 

Obec neprijala ani neposkytla žiadne finančné prostriedky z rozpočtu iných obcí. 
 

12. Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiacia správa k plneniu 
programového rozpočtu. 
 
Obec nemá programový rozpočet. 

 

13. Návrh uznesenia: 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2019. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2019. 
 
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 29 888,89 EUR. 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Vypracovala:                                                                                                                                  Predkladá: 
Šimonová Marcela                                                                                                                    Mária Koláriková 
                                                                                                                                                         Starostka obce 
 
V Ducovom, dňa 04.06.2020 
 
 
 
 
 
 

 


