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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie 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, prebytok rozpočtu bude
použitý na splátky návratných zdrojov financovania.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2016 uznesením č. 75/2016
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
-

prvá zmena schválená dňa 24.02.2017 uznesením č. 1/2017
druhá zmena schválená dňa 28.04.2017 uznesením č. 14/2017
tretia zmena schválená dňa 18.07.2017 uznesením č. 25/2017
štvrtá zmena schválená dňa 3.08.2017 uznesením č. 29/2017
piata zmena schválená dňa 11.12.2017 uznesením č. 42/2017

Rozpočet obce k 31.12.2017

402737

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
440258

400137

403915

2600
402737

29417
6926
439410

109264
14000
4800
274673

114537
49757
4800
270316

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
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
Rozpočet na rok 2017
440258

Skutočnosť k 31.12.2017
438055,23

% plnenia
99,5

Z rozpočtovaných celkových príjmov 440258 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
438055,23 EUR, čo predstavuje 99,5 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2017
410841

Skutočnosť k 31.12.2017
408645,40

% plnenia
99,5

Z rozpočtovaných bežných príjmov obce 415942,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
425715,66 EUR, čo predstavuje 102,3 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2017
182047

Skutočnosť k 31.12.2017
189629,01

% plnenia
104

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 173917,- EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 174009,90 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100,05 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 13892,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 13662,02 EUR, čo je
98,3 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 11160,40 EUR, dane zo stavieb boli v sume
2495,03 EUR a dane z bytov boli v sume 6,59 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na
dani z nehnuteľností v sume 954,15 EUR.
Daň za psa
V roku 2017 bolo zinkasovaných 320,00 EUR dane za psa, nedoplatky dane za psa boli
zinkasované v sume 22,00 EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Poplatok bol zinkasovaný vo výške 1540,33 EUR, nedoplatky za komunálny odpad boli vo výške
49,11 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
3200

Skutočnosť k 31.12.2017
3205,26

% plnenia
100,2

Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 1200,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1245,30 EUR, čo
predstavuje 103,7 % plnenie. Uvedený príjem je z prenajatých strojov prístrojov vo výške 292,08
€ a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 953,22 EUR.
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 1450 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1407,29 EUR, čo činí
97,1 % plnenie. Správne poplatky boli vo výške 733,81 EUR, príspevok z recyklačného fondu vo
výške 14,00 EUR, poplatok za predaj služieb 298,48 eur, vodné a stočné za rok 2017 činil sumu
356,00 EUR.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
550

Skutočnosť k 31.12.2017
552,67

% plnenia
100,5

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 550,- EUR, bol skutočný príjem vo výške 552,67
EUR, čo predstavuje 100,5 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy vratky za elektrinu, vratky na zdravotnom
poistení
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 210381,- EUR bol skutočný príjem vo výške 209358,26
EUR, čo predstavuje 99,51 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Dobrovoľná požiarna ochrana SR,
Bratislava
OÚ Humenné
OÚ Humenné
MDVRR SR
Bratislava
OÚŽP Prešov
OÚ, odbor školstva Prešov
OÚ, odbor školstva Prešov
OÚ, odbor školstva Prešov
OÚ, odbor školstva Prešov
OÚ, odbor školstva Prešov
OÚ Humenné
OÚ Humenné
ÚPSVaR
Humenné
ÚPSVaR Humenné
OÚ, odbor školstva Prešov
OÚ, odbor školstva Prešov
OÚ, odbor školstva Prešov
OÚ, odbor školstva Prešov

Suma v EUR
Účel
1400,00 Materiálno-technické
zabezpečenie DHZO
808,55 Voľby VÚC
1932,48 Matrika
22,33 Cestná doprava
48,31
870,00
1553,00
192246,00
1939,00
1733,00
43,00
17061
298,80
1462,58
17,00
1350,00
400,00
3063,00

Životné prostredie
MŠ 5 ročné
Dopravné
ZŠ prenesený výkon ŠS
Vzdelávacie poukazy
Sociálne znevýhod.prostredie
Register adries
Register obyvateľov
Učebné pomôcky hmotná núdza
ZŠ
Stravné HN pre ZŠ,MŠ
Učebnice prvouky
Lyžiarsky kurz v ZŠ
Mimoriadne výsledky žiakov
Odchodné

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
0

Skutočnosť k 31.12.2017
0

% plnenia

Skutočnosť k 31.12.2017
29409,83

% plnenia
99,9

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2017
29417

Z rozpočtovaných finančných príjmov 29417,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
29409,83 EUR, čo predstavuje 99,9 % plnenie.
Obec čerpala rezervný fond na kapitálové výdavky vo výške 29292,42 €, čiastka vo výške
117,41 € predstavuje nevyčerpanú dotáciu na dopravné v ZŠ s MŠ Klenová k 31.12.2016, ktorá
bola zapojená do príjmov a použitá v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách do 31.03.2017.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2017
6526

Skutočnosť k 31.12.2017
6132,87

% plnenia
94

Z rozpočtovaných bežných príjmov 6526,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
6132,87 EUR, čo predstavuje 2585,34 € prijem réžie v školskej jedálni nerozpočtovaný, prijem
v MŠ a ŠK v sume 551,50 €, prijem z projektu Šanca pre mladých v ZŠ s MŠ Klenová v sume
1377,85 €, vratky z preplatku na zdravotnom poistení boli v sume 1606,28 €.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Materská škola
259,00 EUR
Školská družina
292,50 EUR
Školská jedáleň
2585,34 EUR
Vratky ZP
1606,28 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Rozpočet na rok 2017
Skutočnosť k 31.12.2017
% čerpania
432173,95
98,3
439410
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 439410,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 432173,95 EUR, čo predstavuje 99,30 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2017
114537

Skutočnosť k 31.12.2017
109239,90

% čerpania
95,4
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Z rozpočtovaných bežných výdavkov114537,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
109239,90 EUR, čo predstavuje 95,4 % 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 42481,97 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 43460,00 EUR,
čo je 99,7 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, kontrolóra
obce, odmeny poslancom OZ.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 14519,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 14151,66 EUR, čo
je 97,47 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 51780,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 48026,36 EUR,
čo je 92,7 % 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 4182,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 4047,75 EUR, čo
predstavuje 96,8 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

49757

48668,78

97,8

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 49757,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 48668,78 EUR, čo predstavuje 97,8 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2017
4800

Skutočnosť k 31.12.2017
4800

% čerpania
100

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 4800,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
4800,- EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných 4800,- EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2017 v sume 4800,- EUR, čo predstavuje 100 %.
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4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2017
270316

Skutočnosť k 31.12.2017
269465,27

% čerpania
99,7

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 270316,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
269465,27 EUR, čo predstavuje 99,8 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
v EUR
Základná škola -PK
192246
Materská škola - OK
28307
Školská družina - OK
10566
Školská jedáleň -OK
17861
Dopravné
1598
Vzdelávacie poukazy
1939
Soc.znevyhod. prostredie
1733
Stravné HN
1462
Učebné pomôčky HN
299
Materská škola 5-ročné,predškol.
870
Lyžiarsky kurz
1350
Mimoriadne výsledky žiakov
400
Učebnice
17
Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2017
0

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

0
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR

Bežné príjmy spolu

408325,40

z toho : bežné príjmy obce

402192,53

bežné príjmy RO

6132,87

Bežné výdavky spolu

378705,17

z toho : bežné výdavky obce

109239,90

bežné výdavky RO

269465,27

Bežný rozpočet

29940,23
0

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO

0

Kapitálové výdavky spolu

48668,78

z toho : kapitálové výdavky obce

48668,78

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií

-48668,78
-18728,55
71,93
-18800,48
29409,83

Výdavky z finančných operácií

4800,00

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

24609,83
438055,23

VÝDAVKY SPOLU

432173,95
5881,28
71,93
5809,35

Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Varianty riešenia hospodárenia obcí
Schodok rozpočtu v sume 18 728,75 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 bol v rozpočtovom roku 2017 vysporiadaný
-

Z rezervného fondu

Zostatok finančných operácii v sume 24 609,83 EUR bol použitý na
-

Vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 18 728,75 EUR

Zostatok finančných operácii v sume 5 809,35 EUR, navrhujeme použiť na
-

tvorbu rezervného fondu

5 809,35 EU
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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
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 71,93 EUR, a to na :
- dopravné dochádzajúcim žiakom v ZŠ s MŠ Klenová v sume 71,93 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2017
vo výške 5809,35 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
Suma v EUR
ZS k 1.1.2017
26030,23
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
15767,21
rozpočtový rok 2016
Uznesenie č.19/2017/b zo dňa 28.4.2017
Úbytky - použitie rezervného fondu :
Uznesenie OZ č. 29/2017 zo dňa 3.8.2017- oprava
KD, strecha
KZ k 31.12.2017

29292,42
12505,02

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2017
Prírastky - povinný prídel Úbytky - stravovanie
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
232,49
263,05
378,95
116,59
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2017 v EUR

KZ k 31.12.2017 v EUR

Majetok spolu

789508,84

783217,68

Neobežný majetok spolu

459852,89

493159,67

Dlhodobý hmotný majetok

362307,48

395614,26

Dlhodobý finančný majetok

97545,41

97545,41

Obežný majetok spolu

329431,70

289779,33

278951,54

261326,30

Krátkodobé pohľadávky

1570,48

2250,25

Finančné účty

48909,68

26202,78

224,25

278,68

ZS k 1.1.2017 v EUR

KZ k 31.12.2017 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

789508,84

783217,68

Vlastné imanie

532546,66

550107,27

532546,66

550107,27

170,62

71,93

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
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Dlhodobé záväzky

232,49

116,59

Krátkodobé záväzky

7803,14

8083

Bankové úvery a výpomoci

19816,56

15016,56

Časové rozlíšenie

228939,37

209822,33

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
-

15016,56 EUR

voči štátnemu rozpočtu
voči zamestnancom
voči poisťovniam a daňovému úradu
ostatné zrážky z miezd, SF

71,93 EUR
4663,74 EUR
3140,47 EUR
278,79 EUR

8. Hospodárenie 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. 1/2005 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-

Športový klub Klenová - bežné výdavky

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

2700 EUR

2700 EUR

0

-4-

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2017 zo
dňa 24.02.2017, ktorým sa určuje postup poskytovania dotácií z rozpočtu obce.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
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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

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia
ZŠ s MŠ Klenová - OK
ZŠ s MŠ Klenová – vl.
Príjmy MŠ,ŠK,ŠJ,ZŠ
ZŠ s MŠ Klenová - PK
ZŠ s MŠ Klenová – hmot.
núdza- UPSVaR
Spolu ZŠ s MŠ Klenová

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

58152,00
3365,80

58034,54
3365,80

117,46
0

204001,00
1761,38

204001,00
1761,38

0

267280,18

267162,72

117,46

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa
- obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická
osoba

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1Dobrovoľná

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-31400,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-41400,00

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

808,55

808,55

0

43,60

43,60

0

1932,48

1932,48

0

-50

požiarna
ochrana
SR,Bratislava
OÚ Humenné

Voľby

OÚ Humenné

Register adries

OÚ Humenné

Matrika

MDVRR SR

Cestná doprava

22,33

22,33

0

Životné prostredie

48,31

48,31

0

Bratislava
OÚ ŽP Prešov

0
OÚ odbor

MŠ 5 ročné

870,00

870,00

0

117,41 +

1598,48

71,93

192246,00

192246,00

0

Vzdelávacie poukazy

1939,00

1939,00

0

Sociálne znevýhodneného prostredia

1733,00

1733,00

0

školstva Prešov
OÚ odbor

Dopravné

školstva Prešov
OÚ odbor

1553,00
ZŠ prenesený výkon ŠS

školstva Prešov
OÚ odbor
školstva Prešov
OÚ odbor
školstva Prešov

OÚ Humenné

Register obyvateľov

170,61

170,61

0

ÚPSVaR

Učebné pomôcky hmotná núdza ZŠ

298,80

298,80

0

1462,58

1462,58

0

400,00

400,00

17,00

17,00

0

Odchodné

3063,00

3063,00

0

Lyžiarsky kurz

1350,00

1350,00

0

Humenné
ÚPSVaR

Stravné HN pre ZŠ,MŠ

Humenné
OÚ odbor

Mimoriadne výsledky žiakov

školstva Prešov
OÚ odbor

Učebnice

školstva Prešov
OÚ odbor
školstva Prešov
OÚ odbor
školstva Prešov
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c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Poskytovateľ

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

-1-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-50

Príloha č.1 Záverečného účtu.

Vypracovala: Kobanová Jana

Ing. Slavomil Voloch
starosta obce

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2017.
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 ................ EUR.
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