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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
( finančné položky v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta, percentá plnenia zaokrúhlené na jedno desatinné
miesto)

1. Rozpočet obce na rok 2015
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015.
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 2015 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 3.12.2014 uznesením č.148/2014
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 21.1.2015 uznesením č. 8/2015
- druhá zmena schválená dňa 26.2.2015 uznesením č. 20/2015
- tretia zmena schválená dňa 1.3.2015 starostom obce
- štvrtá zmena schválená dňa 29.4.2015 uznesením č. 44/2015
- piata zmena schválená dňa 25.6.2015 uznesením č. 66/2015
- šiesta zmena schválená dňa 30.6.2015 starostom obce
- siedma zmena schválená dňa 30.9.2015 uznesením č. 99/2015
- ôsma zmena schválená dňa 3.12.2015 uznesením č. 122/2015
Rozpočet obce k 31.12.2015

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočet obce

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene

1 735 566,1 732 566,0,3 000,0,-

1 969 400,1 895 264,23 800,27 336,23 000,-

1 555 832,686 382,82 400,141 050,646 000,+ 179 734,-

1 860 239,662 149,302 451,166 550,729 089,+ 109 161,-
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
1 946 400,00

Skutočnosť k 31.12.2015
1 937 488,61

% plnenia
99,5

Skutočnosť k 31.12.2015
1 887 410,92

% plnenia
99,6

Skutočnosť k 31.12.2015
1 372 551,92

% plnenia
99,9

1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2015
1 895 264,00
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2015
1 373 641,00

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z rozpočtovaných 523 800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 523 721,89 EUR,
čo je 100 % plnenie.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 795 841.00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 795 821.60 EUR,
čo je 100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 97 651,53 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 697 310,26 EUR a dane z bytov boli v sume 859,81 EUR. Za rozpočtový rok bolo
zinkasovaných
768 998,81 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 26 522,79 EUR.
K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 10 965,43 EUR.
Daň za psa - nie je
Daň za užívanie verejného priestranstva – nie je
Daň za nevýherné hracie prístroje – nie je
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – 53 008,43
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
115 432,00

Skutočnosť k 31.12.2015
112 348,99

% plnenia
97,3

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov
v sume 79 515,82 EUR, administratívne poplatky a správne poplatky v sume 6 258,19 EUR, za
porušenie predpisov 417,00 EUR, za náhodný predaj tovarov a služieb 6 416,14 EUR
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
19 560,00

Skutočnosť k 31.12.2015
19 449,42

% plnenia
99,4

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
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Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 406 191,00 EUR bol skutočný príjem vo výške
402 510,01 EUR, čo predstavuje 99,09 % plnenie.
Poskytovateľ grantu
Kupex, s.r.o.

Suma v EUR
300,00 Obecný ples

Účel

Transfery sú uvedené v časti 11 Záverečného účtu - „Finančné usporiadanie vzťahov voči
štátnemu rozpočtu a štátnym fondom“.
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
23 800,00

Skutočnosť k 31.12.2015
23 800,00

% plnenia
100

Granty a transfery
Z rozpočtovaných 23 800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 23 800,00 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo školstva SR

Suma v EUR
Účel
23 800,00 Havarijný stav v ZŠ Voderady –
rekonštrukcia plynovej kotolne

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2015
27 336,00

Skutočnosť k 31.12.2015
26 277,69

% plnenia
96,1

V roku 2015 nebol prijatý úver a nebol použitý rezervný fond obce.
V roku 2015 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 24 334,43 EUR v súlade so
zákonom č.583/2004 Z.z.. Ostatné prostriedky boli čerpaním fondu prevádzky, údržby a opráv
obecných bytov.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2015
Skutočnosť k 31.12.2015
% plnenia
27 760,00
25 696,89
92,6
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola s materskou školou
13 250,08 EUR
Základná umelecká škola
12 446,81 EUR
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Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2015
-

Skutočnosť k 31.12.2015
-

% plnenia

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
1 131 150,00

Skutočnosť k 31.12.2015
1 005 915,93

% čerpania
88,9

Skutočnosť k 31.12.2015
582 621,45

% čerpania
88

1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2015
662 149,00

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 160 750,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 159 576,34
EUR, čo je 99,3 % čerpanie.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 64 571,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 60 923,58 EUR,
čo je 94,4 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 325 543,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 259 531,63
EUR, čo je 79,7 % 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 90 385,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 84 536,50 EUR,
čo predstavuje 93,5 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 20 900,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume
18 053,40 EUR, čo predstavuje 86,4 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2015
302 451,00

Skutočnosť k 31.12.2015
256 762,71

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Kamery b) Nadstavba hasičskej zbrojnice c) Miestne komunikácie – Športová ulica, Potočná ulica –
d) Územný plán obce zmena č. 9/2015 –
e) Kúpa rozvodov optosiete v obci –
f) Šatne TJ Družstevník – kúpa budovy –
g) Prístavba domu smútku –
h) Rekonštrukcia plynovej kotolne v Základnej škole –

% čerpania
84,9

10 398,49 EUR
51 785,85 EUR
58 574,09 EUR
8 340,00 EUR
46 000,00 EUR
10 000,00 EUR
10 852,71 EUR
35 640,00 EUR
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3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2015
166 550,00

Skutočnosť k 31.12.2015
166 531,77

% čerpania
100

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2015
737 109,00

Skutočnosť k 31.12.2015
729 054,29

% čerpania
98,9

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
600 064,75 EUR
Základná umelecká škola
128 989,54 EUR
Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2015
3 000,00

Skutočnosť k 31.12.2015
3 000,00

% čerpania
100

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
3 000,00 EUR
Základná umelecká škola
0.00 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku

Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR
1.913.107,81
1887410,92
25696,89

1.311.675,74
582621,45
729054,29

+ 601.432,07
23.800,00
23.800,00
0

259.762,71
256.762,71
3.000,00

- 235.962,71
+ 365.469,36
- 15.064,50
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Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

+ 350.404,86

Príjmy z finančných operácií

+ 26.277,69

Výdavky z finančných operácií

- 166.531,77

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

- 140.254,08
1.963.185,50
- 1.737.970,22
225.215,28
- 15.064,50
+ 210.150,78

Prebytok rozpočtu v sume 350.404,86 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 prostriedky, ktoré sa
z prebytku vylučujú, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.
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 zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 6.695,59 EUR, a to na :
- normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie OBCE pre základnú školu
v sume
4.959,59 EUR
- úhradu dopravných nákladov na cestovné žiakov v sume 96,- EUR
- odbornú prípravu členov DHZ Voderady (dotácia MV SR) v sume 1.640,- EUR
b) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.2 zákona č.443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
v z.n.p. v sume 8.368,91 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 - 140.254,08 EUR, navrhujeme vysporiadať z prebytku
rozpočtu v sume 350.404,86 EUR zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015
vo výške 210.150,78 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.
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Fond rezervný
ZS k 1.1.2015
Prírastky - z finančných operácií

Suma v EUR
47.556,10
+ 10.864,12

Úbytky - použitie rezervného fondu :

0

KZ k 31.12.2015

+ 58.420,22

Peňažný fond
Obec nevytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje interná smernica.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2015
Prírastky - povinný prídel - 1 % z miezd
- ostatné prírastky
Úbytky - príspevok na stravné lístky
- fin. príspevok na regeneráciu zamestnancov
KZ k 31.12.2015

Suma v EUR
398,17
1 117,52
0,00
826,66
565,00
124,03

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2015 v EUR

KZ k 31.12.2015 v EUR

Majetok spolu

9 340 190

9 448 698,34

Neobežný majetok spolu

8 889 429

8 554 676,32

9 204

13 051,57

8 596 263

8 257 662,84

Dlhodobý finančný majetok

283 962

283 961,91

Obežný majetok spolu

448 521

892 067,77

0

0

272 933

533 366,04

0

0

36 335

19 324,78

124 645

324 768,95

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

14 608

14 608

2 240

1 954,25

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie
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PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2015 v EUR

KZ k 31.12.2015 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

9 340 190

9 448 698,34

Vlastné imanie

4 275 565

4 649 775,67

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

245 005

375 392,17

1 518 618

1 301 176

Rezervy

20 400

1 900

Zúčtovanie medzi subjektami VS

24 353

6 695,59

858 580

780 124,78

53 047

64 265,09

562 239

448 190,54

3 546 007

3 497 746,67

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči štátnym fondom (ŠFRB)
- voči dodávateľom
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- fin. zábezpeka nájomníkov obec. bytov

Výška
prijatého
úveru

448 190,54 EUR
779 782,06 EUR
12 697,06 EUR
12 948,25 EUR
9 456,66 EUR
27 896,87 EUR

Poskytovateľ úveru

Účel

Výška
úroku

Slovenská
Sporiteľňa, a.s.
Slovenská
Sporiteľňa, a.s.

investičný

423 072

1,65

investičný

400 000

1,85

Zabezpečenie
úveru

Bianco
zmenka
Bianco
zmenka

Zostatok
k 31.12.2015

Splatnosť

334 856,00

r. 2019

113 334,54

r. 2019

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.
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9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2015 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 7/2012 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : bežné výdavky

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

-1-

Telovýchovná jednota Družstevník - rozvoj
futbalu na klubovej úrovni
Peter Sedlák –stravovanie dôchodcov
Jednota dôchodcov - organizované stretnutia
seniorov
Spevácky zbor Prameň – reprezentácia obce
Stolnotenisový klub – rozvoj stolného tenisu
na klubovej úrovni
OZ Efektívna sebaobrana – rozvoj športu
OZ Floppers – rozvoj športu na klubovej
úrovni
Slovenský zväz záhradkárov – organizovanie
vzdelávania občanov v oblasti ovocinárstva a
záhradníctva

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

7 000,00

7 000,00

0

3 628,80
1 500,00

3 628,80
1 500,00

0
0

500
1 500,00

469,98
1 500,00

30,02
0

500
500

500
500

0
0

800

800

0

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 7/2012
o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť
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.
a)

Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
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Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia
ZŠ s MŠ – orig. komp.
obce
ZŠ s MŠ – dotácia obce
ZUŠ - orig. komp. obce
ZŠ s MŠ – vlastné príjmy
ZUŠ - vlastné príjmy

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

199 600,00

199 600,00

0

3 000,00
116 400,00
13 227,91
12 441,73

3 000,00
116 373,81
13 227,91
12 441,73

0
26,19
0
0

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia
ZŠ s MŠ – dotácia
ministerstva školstva SR
ZUŠ
–
dotácia
ministerstva školstva

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

376 051,00

370 995,41

5 055,59

174,00

174,00

0

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická
osoba
Technické
Voderady, s.r.o.

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

služby

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

15 000,00

Rozdiel

14 733,92

266,08

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Ministerstvo
školstva SR
Ministerstvo
práce soc.
vecí a rodiny

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky (BV)
- kapitálové výdavky (KP)
-2-

Bežné výdavky na mzdy
a prevádzku v školských
zariadeniach
Kapitálové výdavky –
rekonštrukcia plynovej kotolne
Stravovanie a školské pomôcky
detí rodičov v hmotnej núdzi –
BV

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

376 225,00

371 169,41

5 055,59

23 800,00

23 800,00

0

125,60

125,60

0
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Voľby a referendá, BV
Matrika, BV

640,00

470,71

169,29

2 932,74

2 932,74

0

469,92

469,92

0

1 640,00

1 640,00

0

Ministerstvo
vnútra SR

Register obyvateľstva, BV

Ministerstvo
životného
prostredia
SR

Prieskum územia (plyn)
a dotácia pre spoločný obecný
úrad (BV)

806,53

806,53

0

Stavebný úrad, pozemné
komunikácie – bežné výdavky
na chod stavebného úradu
Čaro obyčajných vecí,
cezhraničná spolupráca ČR
a SR, KV
Čaro obyčajných vecí, BV

1 385,84

1 385,84

0

10 946,28

10 946,28

0

7 180,39

7 180,39

0

Ministerstvo
dopravy,
výstavby
a reg.
rozvoja SR

c)

Odborná príprava DHZ, BV

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Obec
Malženice –
obecný úrad
oblasť
Malženice –
obecný úrad
oblasť

Rozdiel

spoločný
(sociálna

694,08

694,08

0

spoločný
(stavebná

1 735,20

1 735,20

0

Obec

e)

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

-

-

-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Centrálny krízový fond
VUC Trnava
VÚC

712,00

712,00

0

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

-

-

-
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12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec nemá programový rozpočet (počet obyvateľov do 2 000)
13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2015.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2015.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 210 150,78 EUR.
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