Záverečný účet Obce Železná Breznica
za rok 2018
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Záverečný účet obce 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 vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 4.12.2017 uznesením č.24
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 19.2.2018 rozpočtovým opatrením č.1 starostu obce
- druhá zmena schválená dňa 19.4.2018 rozpočtovým opatrením č.2 starostu obce
- tretia zmena schválená dňa 29.6.2018 rozpočtovým opatrením č.3 starostu obce
- štvrtá zmena schválená dňa 12.10.2018 rozpočtovým opatrením č.4 OZ uzn. č. 28
- piata zmena schválená dňa 31.12.2018 rozpočtovým opatrením č.5 starostu obce
Rozpočet obce k 31.12.2018

221 350

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
295 547

189 897
0
31 453
221 350

215 820
40 871
38 856
255 509

190 350
31 000
0
0

213 798
41 711
0
+40 038

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 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
295547,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

294155,34

99,53

Z rozpočtovaných celkových príjmov 295547,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
294155,34 EUR, čo predstavuje 99,53 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
215820,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

214363,24

99,33

Z rozpočtovaných bežných príjmov 215820,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
214363,24 EUR, čo predstavuje 99,33.% plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
194577,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

194253,45

99,83

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 173688,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 173688,53 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 8700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 8774,93 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100,86 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 5090,43 EUR, príjmy
dane zo stavieb boli v sume 3684,50 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z
nehnuteľností v sume 719,31 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 710,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 675,00 EUR, čo
predstavuje plnenie na 95,00 %. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani za psa vo výške
30,00 eur.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 10879,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 10879,03, čo
predstavuje plnenie na 100%. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na poplatku za KO a DSO
vo výške 876,69 eur.
Daň za ubytovanie
Z rozpočtovaných 600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 235,96 EUR, čo
predstavuje plnenie na 39,3%.
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b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
14709,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

13580,37

92,3

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 2367,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1377,45 EUR, čo je
58,19 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 160,55
EUR , príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 967,90 EUR a príjem za
hrobové miesta v sume 249,00 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 10587,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 10389,85 EUR, čo
je 98,14 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje :
- správne poplatky v sume 1084,00 EUR
- poplatok za vodné v Hute v sume 1498,25 EUR
- poplatok za KD v sume 330,00 EUR
- vyhlasovanie v MR v sume 195,00 EUR
- za služby (elektrina, plyn) v sume 1062,57 EUR
- za odpredaj smetných nádob v sume 131,40 EUR
- za odpredaj materiálu v sume 21,75 EUR
- za služby – aktualizácia prehľadu StVPS v sume 300,00 EUR
- za stravovanie – réžia v sume 536,80 EUR
- poplatok za MŠ v sume 580,00 EUR
- stravné od zamestnancov v sume 1077,73 EUR
- preddavky na stravné v ŠJ v sume 3472,35 EUR
- refundácia nákladov za vývoz VO kontajnera v sume 100,00 EUR
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1750,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1813,07

103,6

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 17500,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
1813,07 EUR, čo predstavuje 103,6 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov za plyn a elektrinu, preplatok
na ročnom zúčtovaní ZP, vrátený finančný podiel od SEZA.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 6534,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 6529,42
EUR, čo predstavuje 99,9 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
MV SR
MV SR
MV SR
MD a V SR
MD a V SR

Suma v EUR
721,00
179,85
21,20
604,95
23,54

Účel
Príspevok na vých. a vzdel. MŠ
REGOB
Register adries
Úsek stavebného poriadku
Úsek dopravy
5

MV SR
MV SR
DPO SR
ADELA – Kremn. -Štiavn. združenie
Finančný dar Jozef Sedliak - Orange

52,02
526,86
3000,00
900,00
500,00

Úsek starostlivosti o ŽP
Komunálne voľby
DHZ
Kolotoč MŠ
Kolotoč MŠ

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
40871,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

40871,00

100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 40871,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 40871,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov
Z rozpočtovaných 40871,00EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 40871,00 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
38856,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

38921,10

100,1

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 38856,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2018 v sume 38921,00 EUR, čo predstavuje 100,1% plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 27 zo dňa 25.6.2018 bolo schválené použitie rezervného
fondu v sume 38455,13 EUR na opravu havarijného stavu MK – stavebné úpravy.
Do rozpočtu cez FO boli zapojené prostriedky ŠJ – počiatočný stav vo výške 465,97 eur.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
255509,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

257442,08

100,7

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 255509,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 257442,08 EUR, čo predstavuje 100,76 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
213798,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

212263,50

99,2
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Z rozpočtovaných bežných výdavkov 213798,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 212263,50 EUR, čo predstavuje 99,2 % čerpanie.
Uvedené čerpanie výdavkov v členení je nasledovné :
- výkonné a zákonodarné orgány v sume 88000,97 EUR
- finančné a rozpočtové náležitosti v sume 514,70 EUR
- všeobecné verejné služby inde neklasifikované v sume 526,86 EUR
- ochrana pred požiarmi v sume 4280,23 EUR
- cestná doprava v sume 3005,59 EUR
- nakladanie s odpadmi v sume 31283,89 EUR
- zásobovanie vodou v sume 434,80 EUR
- verejné osvetlenie v sume 7733,46 EUR
- rekreačné a športové služby v sume 5780,14 EUR
- kultúrne služby v sume 9003,42 EUR
- náboženské a iné spoločenské služby v sume 886,60 EUR
- predprimárne vzdelávanie v sume 45637,63EUR
- školské stravovanie v sume 15175,21 EUR
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 66276,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume
65743,36 EUR, čo je 99,2 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ ,
pracovníkov školstva a školskej jedálne.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 26703,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
27126,14 EUR, čo je 101,6 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 113623,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
112236,71 EUR, čo je 98,8 % 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 7196,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 7157,29
EUR, čo predstavuje 99,4 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
41711,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

45178,58

108,3

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 41711,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018
v sume 45178,58 EUR, čo predstavuje 108,3 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou
Záverečného účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Nákup pozemkov pod MK
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Z rozpočtovaných 202,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 202,00 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
b) Stavebné úpravy MK
Z rozpočtovaných 38456,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 41644,13
EUR, čo predstavuje 108,3 % čerpanie.
c) realizácia nových stavieb – verejné osvetlenie
Z rozpočtovaných 3053,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 3332,45 EUR,
čo predstavuje 109,2 % plnenie.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2017
0

% čerpania
0

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 0 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2018 v sume 0 EUR, čo predstavuje 0 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
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 / zostatok BÚ ŠJ
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
214363,24
212263,50
2099,74
40871,00
45178,58
-4307,58
-2207,84
535,28
-2743,12
38921,10
0,00

38921,10
294155,34
257442,08
36713,26
535,28
36177,98

Schodok rozpočtu v sume 2743,12 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
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠJ
a podľa osobitných predpisov v sume 535,28 EUR bol v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný :
- z rezervného fondu
2207,84 EUR
Schodok 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 - zvyšuje o :
a) nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné podľa
ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 535,28 EUR,
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.
Zostatok finančných operácií v sume 38921,10 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 2 7 43,12 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 36 177,98 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
36 177,98 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
36 177,98 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 1.1.2018
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 27 zo dňa 25.6.2018,stav.úpravy MK
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
27886,13
48915,61
0

38455,13
0
0
38346,61
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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 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel - 1 %
- povinný prídel - 0,5 %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
608,20
550,77
277,52
0
223,20
40,00
0
0
1173,29

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
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

ZS k 1.1.2018 v EUR
634816,96
551617,26

KZ k 31.12.2018 v EUR
644565,59
563597,44

0
448393,26
103224,00
81569,86

0
460373,44
103224,00
78961,48

757,19
0
0
3001,00
77811,67
0
0
1629,84

647,65
0
0
2149,72
76164,11
0
0
2006,67

ZS k 1.1.2018 v EUR
634816,96
461144,78

KZ k 31.12.2018 v EUR
644565,59
494450,35

0
0
461144,78
14474,60

0
0
494450,35
13767,92

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
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z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

500,00
0
608,20
13366,40
0
159197,58

500,00
0
1173,29
12094,63
0
136347,32

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Stav záväzkov k 31.12.2018
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2018 v EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
- prijaté preddavky
- záväzky zo sociálneho fondu
Záväzky spolu k 31.12.2018

z toho v lehote
splatnosti

2850,70
4697,15
2793,77
681,61
0
0
0
100,87
970,53
1173,29
13267,92

z toho po lehote
splatnosti

2850,70
4697,15
2793,77
681,61
0
0
0
100,87
970,53
1173,29
13267,92

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Stav úverov k 31.12.2018
Veriteľ

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2017

Ročná splátka
úrokov
za rok 2017

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2017

Rok
splatnosti

r. 2020

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu o úvere .

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií, preto nepredkladá údaje o ich
hospodárení.

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 č.1/2005 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
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Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1CVČ Domino Zvolen- bežné výdavky na záujmové
vzdelávanie detí
INTEXCOM s.r.o. Zvolen – bežné výdavky na
záujmové vzdelávanie detí
SCVČ Budča – bežné výdavky na záujmové
vzdelávanie detí
CVČ sv. Dominika Savia Zvolen
Rímskokatol. cirkev Tŕnie – oprava organu

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

467,50

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3467,50

110,00

110,00

0

229,20

229,20

0

55,00
1000,00

55,0
1000,00

0
0

-2-

-40

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky poskytnuté dotácie.

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

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
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
Obec nemá zriadenú rozpočtovú organizáciu.

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1MV SR
MDaV SR
MDaV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
DPO

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2Nenormatívne finančné prostriedky na výchovu
a vzdelávanie –MŠ, bežné výdavky
BT na úseku stavebného poriadku
BT na úseku dopravy
BT na REGOB
BT na register adries
BT na zabezpečenie „Voľby do VÚC 2017“
BT na životné prostredie
BT na zabezpečenie DHZ

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3721,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4721,00

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

604,95
23,54
179,85
21,20
526,86
52,02
3000,00

604,95
23,54
179,85
21,20
526,86
52,02
3000,00

0
0
0
0
0
0
0

-50

Obec použila všetky finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v súlade s účelom, na ktorý
boli poskytnuté.
c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu s inou obcou.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu s VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec vo svojom hospodárení neuplatňovala programovú štruktúru v rozpočte obce.

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2018.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2018.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia vo výške 2207,84
EUR.
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