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Záverečný účet obce za rok 2017
1. Rozpočet obce na rok 2017
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017.
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 2017 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2016 uznesením č.48.
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 13.10.2017 uznesením č. 37.

Rozpočet obce k 31.12.2017

171 324

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
198 961

169 039
0
2 285
152 485

187 991
0
10 970
183 323

134 185
18 300
0
18 839

148 714
34 609
0
15 638

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
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
198 961

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

202 827,48

101,94

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

190 448,25

101,31

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

171 372,60

101,60

1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
187 991
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
168 380

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 141 500 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 144 363,16 EUR, čo predstavuje
plnenie na 102,02 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 22 430 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 22 405,94 EUR, čo
predstavuje plnenie na 99,89 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 14 506,28 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 7 899,66 EUR K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na
dani za pozemky v sume 62,65 EUR a na dani za stavby v sume 41,77 EUR.
Ostatné dane
Z rozpočtovaných 4 450 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 4 603,50 EUR, čo
predstavuje plnenie na 103,45 % plnenie. Príjmy dane za psa boli v sume 463,50 EUR, dane za
komunálny odpad v sume 4 140,00 EUR.K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky za psa v sume
20,00 EUR a pohľadávky za TKO v sume 260,00 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
8 609

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

8 059,66

93,62

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 3 905 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 3 955,36 EUR, čo je
101,29 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 265,56
EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 3 642 EUR a príjem z
prenajatých strojov v sume 40,00 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 4 704 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 4 104,30 EUR, čo je
87,25 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje správne poplatky v sume 921,20 EUR, poplatok
z Ministerstva životného prostredia za prieskumné územie v sume 862,08 EUR, cintorínske
poplatky v sume 537,25 EUR, príjem za opatrovanie v sume 196 EUR a príjem za stravné v
sume 896,65 EUR, poplatok za detí MŠ v sume 360 Eur a ostatné poplatky v sume 331,12EUR.
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c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
1 945

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

1 753,01

90,13

Z rozpočtovaných 1 945 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1 753,01 EUR, čo je
90,13 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dobropisov v sume 344,77 EUR, príjem z
refundácie v sume 384,21, vrátky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, vrátky zo
sociálneho fondu a sociálnej poisťovne v sume 965,71 EUR a iné príjmy v sume 58,32 EUR.
d) prijaté granty a transfery
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
9 057
Prijaté granty a transfery:
Poskytovateľ dotácie
ÚPSVaR Michalovce
ÚPSVaR Michalovce

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

9 262,98

102,27

Suma v EUR
6 408,68
339,20

Krajský školský úrad KE
Ministerstvo vnútra SR

1 249,00
199,07

Ministerstvo dopravy SR
Krajský úrad KE - odbor ŽP
Okresný úrad MI

23,28
43,00
1 000,75

Účel
Zamestnanosť
Strava a školské pomôcky pre
žiakov v hmotnej núdzi
Vzdelávanie MŠ
Register obyvateľov, register
adries
Cestná doprava
Životné prostredie
Voľby do VÚC

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

1 410,00

-

Uvedený príjem predstavuje príjem z predaja pozemkov.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
10 970

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

10 969,23

99,99

Príjmové finančné operácie tvoria prostriedky z rezervného fondu, ktoré boli použité v zmysle
uznesenia obecného zastupiteľstva o použití rezervného fondu na rekonštrukciu chodníka pri
cintoríne v sume 10 969,23 EUR.
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
183 323

Skutočnosť k 31.12.2017
187 087,44

% čerpania
102,05

1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2017 po poslednej
zmene
148 714

Skutočnosť k 31.12.2017

153 192,47

% čerpania

103,01

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 73 610 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume
73 712,09 EUR, čo je 100,14 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
poslancov OZ, hlavnej kontrolórky, opatrovateľskej služby, pracovníkov prijatých z ÚPSVaR na
verejnoprospešné práce, pracovníkov materskej školy a školskej jedálne. Ďalej sem patria
odmeny kronikárky a odmeny členov volebnej komisie.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 25 477 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 25 479,03
EUR, čo je 100,01 % čerpanie. Patria sem odvody zamestnávateľa za zamestnancov hore
uvedených.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 42 790 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
47 385,91 EUR, čo je 110,74% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako
sú cestovné náhrady, energie, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál,
kancelárske potreby a čistiace prostriedky, softvér a licencie, údržba kosačiek, priestorov a
budov, propagácia a reklama, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, poistenie majetku
obce, tvorba sociálneho fondu, učebné pomôcky pre MŠ, výdavky na voľby do VÚC, vývoz
TKO, výdavky na pracovné odevy, výdavky na školenia a semináre, výdavky na kultúrne a
športové podujatia, bankové poplatky, výdavky za audit 2016, nákup prevádzkových strojov,
výdavky na koncesionárske poplatky, poplatky ochranným zväzom, výdavky na požiarnu
ochranu, zdravotnícku službu, výdavky na detské ihrisko v MŠ, výdavky na kuchynské náradie
do ŠJ, vrátky nevyčerpaných dotácii na stravu v hmotnej núdzi a voľby do VÚC.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 6 837 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 6 615,44
EUR, čo predstavuje 96,76 % čerpanie. Patria sem členské príspevky ZMOS, RVC, MAS
DUŠA, transfery pre centrá voľného času, transfery pre TJ a súbor Soľanka, platby pre spoločný
školský úrad Vinné, príspevky jednotlivcom pri zosobášení a narodení dieťaťa, príspevky na
dopravu pre dopravný podnik ARRIVA, príspevok pre cirkev a občianske združenie ZBUŠOK
a príspevky na dávku v hmotnej núdzi refundovanej z ÚPSVaR.
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2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2017
2017 po poslednej zmene
34 609
33 894,97
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

% čerpania
97,94

a/Cestná doprava
Z rozpočtovaných 23 702 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 22 988,55 EUR,
čo predstavuje 96,99 % čerpanie. Prostriedky boli použité na výkup pozemkov, projektovú
dokumentáciu, na výstavbu mostíka a na rekonštrukciu chodníka pri cintoríne. Rekonštrukcia
chodníka bola v sume 21 418,19 EUR, finančné krytie bolo z prostriedkov rezervného fondu
v sume 10 969,23 EUR a z vlastných prostriedkov v sume 10 448,96 EUR.
b/Kanalizácia
Z rozpočtovaných 580 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 580 EUR, čo
predstavuje 100,00% čerpanie. Prostriedky boli použité na stavebný dozor pri výstavbe
kanalizácie za rok 2016- doplatok.
c/Verejné osvetlenie
Z rozpočtovaných 1 072 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 1 071,26 EUR,
čo predstavuje 99,97% čerpanie. Prostriedky boli použité na vybudovanie studne pri ihrisku.
d/Materská škola
Z rozpočtovaných 9 255 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 9 255,16 EUR, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie. Prostriedky boli použité na rekonštrukciu triedy a povaly,
na vonkajšiu kanalizáciu, na výstavbu chodníka pri MŠ, oplatenie MŠ.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2017
0

% čerpania
0

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
Hospodárenie obce
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
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
190 448,25
153 192,47
37 255,78
1 410,00
33 894,97
-32 484,97
4 770,81
0,00
4 770,81
10 969,23
0,00
10 969,23
202 827,48
187 087,44
15 740,04
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Prebytok rozpočtu v sume 4 770,81 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 v sume

4 770,81 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 10 969,23 EUR navrhujeme použiť na :
-

tvorbu rezervného fondu v sume

10 969,23 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017
vo výške 15 740,04 EUR.

4. 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
ZS k 1.1.2017
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- nákup kosačky
- výstavba kanalizácie
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
2 284,13

8 685,10
10 969,23
0,00

Krytie finančných prostriedkov : 15 574,88 bežný účet
83,19 dotačné účty
81,97 pokladňa MŠ a OCÚ
15 740,04 čo predstavuje
- tvorbu rezervného fondu v sume15 740,04 Eur za rok 2017.
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.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2017
Prírastky - povinný prídel - 1,25 %
Úbytky - stravovanie, stravné lístky
- regenerácia pracovnej sily
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
484,40
784,84
743,43
54,00
471,81
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5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
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

KS k 31.12.2017 v EUR
889 450
870 513

KS k 31.12.2016 v EUR
867 533
849 714

772 968
97 545
18 456

752 169
97 545
16 920

293

262

620
17 543

3 876
12 782

481

899

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

KS k 31.12.2017 v EUR
889 450
373 346

KS k 31.12.2016 v EUR
867 533
346 796

373 346
3 004

346 796
2 886

1 200

1 100

472
1 332

484
1 302

513 100

517 851

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
Stav záväzkov k 31.12.2017
Druh záväzku

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- iné záväzky
- záväzky zo sociálneho fondu
Záväzky spolu k 31.12.2017

Záväzky celkom
k 31.12.2017 v EUR

z toho v lehote
splatnosti

1 328,72

1 328,72

3,40
471,81
1 803,93

3 40
471,81
1 803,93

z toho po lehote
splatnosti
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Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu Zmluvu o úvere.
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

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016:
Celková suma dlhu obce k 31.12.2017:
- 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 31.12.2017
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
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2017

232 188,19

0

0
0

Zostatok istiny k 31.12.2017

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2016

§ 17 ods.6 písm. a)

0

232 188,19

0%

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 31.12.2016:
Bežné príjmy obce znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie z MŽP SR
- účelovo určené príjmy-recyklačný fond
- príspevok na zamestnanosťz ÚPSVaR
- príspevok na voľby do VÚC
Spolu bežné príjmy obce znížené k 31.12.2016
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2016
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821005
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2017

Suma v EUR

232 188,19
1 946,67
63 207,00
439,00
12 127,90
1 051,84
78 772,41
153 415,78
0

0
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Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2017

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2016

§ 17 ods.6 písm. b)

0

153 415,78

0%

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2017 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 14/2012 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Telovýchovná jednota - bežné výdavky
Súbor Soľanka - bežné výdavky

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

2 500
500

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

2 500
500

0
0

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 14/2012
o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia

11. 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.
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a)

Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Obec nemá zriadené rozpočtové ani príspevkové organizácie
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

ÚPSVaR MI
ÚPSVaR MI
Krajský školský
úrad KE
Ministerstvo
vnúra SR
Ministerstvo
dopravy SR
Krajský úrad
KE-ŽP
Okresný úrad
MI
c)

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-

Zamestnanosť - bežné výdavky
Strava a školské pomôcky-bežné
výd.

6 408,68
339,20

Vzdelávanie MŠ-bežné výdavky

1 249,00

1 249,00

0

Register obyvateľov a adriesbežné výdavky
Cestná doprava-bežné výdavky

199,07

199,07

0

23,28

23,28

0

43,00

43,00

0

1 000,75

951,21

49,54

Životné prostredie-bežné výdavky
Voľby VÚC-bežné výdavky

6 408,68
303,20

0
36
vrátené
27.12.17

vrátené
24.11.17

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neposkytla ani neprijala dotácie od iných obcí
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec neposkytla ani neprijala dotácie z VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec na základe uznesenia obecného zastupiteľstva neuplatňuje programový rozpočet.
13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2017.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tvorbu rezervného fondu vo výške 15 740,04 EUR.
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