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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.
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 30.12.2016 uznesením č.
162/2016.
Rozpočet bol zmenený trikrát:
- prvá zmena schválená dňa 13.09.2017, uznesením č. 210/2017
- druhá zmena schválená dňa 12.12.2017, uznesením č. 231/2017
- tretia zmena schválená dňa 29.12.2017, uznesením č. 243/2017
Rozpočet obce k 31.12.2017

1 060 635

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1 242 167,82

999 735
0
60 000
900
1 050 798,34

1 170 982,82
10 000
60 000
1 185
1 145 404,24

393 736,34
130 800
40 000
486 262
9 836,66

415 945,44
130 800
40 000
558 658,80
96 763,58

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

2. Rozbor plnenia celkových príjmov obce a RO za rok 2017
Rozpočet na rok 2017
1 242 167,82

Skutočnosť k 31.12.2017
1.241.917,57

% plnenia
99,98

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1.242.167,82 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 1 241 917,57 EUR.
1. Bežné príjmy- celkové obec
Rozpočet na rok 2017
1 170 982,82

Skutočnosť k 31.12.2017
1 151 781,26

% plnenia
98,36

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 170 982,82 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 1 151 781,26 EUR
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2017
465 143,05

Skutočnosť k 31.12.2017
462 173,97

% plnenia
99,36

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 426 776,98 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 426 776,98 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností / stavby, záhrady/
Z rozpočtovaných 17 978,71 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 17 582,22 EUR,
čo predstavuje 97,79% plnenie.
Dane za špecifické služby: /za psa, nevýherné hracie prístroje, užívanie VP, TKO/
Rozpočet bol zostavený vo výške 20 387,36 €, skutočnosť 17 814,77 € čo predstavuje 87,38
% plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad z rozpočtovaných 13.400 € bolo
uhradených 13.667,78 €. Daň za psa z rozpočtovaných 530,00 € bolo zinkasovaných 719,58
€. Za výherné hracie automaty bolo rozpočtovaných 5000,00 a zinkasovaných 2 471,71 €. Za
užívanie verejného priestranstva bolo rozpočtovaných 1000,00€ a zinkasovaných 955,70 €.
K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností a za vývoz TKO v sume
3449,06 EUR splatných v roku 2017, bez nedoplatkov z minulých rokov.
Daň zo záhrad a pozemkov: 1292,46 €
Daň zo stavieb: 792,75€
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za rok 2017 a minulé roky: 1363,85
a)

nedaňové príjmy, spolu: /pozemky, vodné, poplatky, školné, stravné, budovy, vklady/

Rozpočet na rok 2017
86 401,39

Skutočnosť k 31.12.2017
70 373,88

% plnenia
81,45

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 60.000 EUR za prenájom bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
51 953,46 EUR. Z toho príjem z prenajatých pozemkov v sume 11 711,20 EUR a príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 40 242,26 EUR.
Nedoplatky na nájomnom za poľnohospodársku pôdu podľa rozpočtovaných nevykazujeme,
nakoľko z predpísaných 10.000€ bolo uhradených 11.711,20 avšak tento preplatok zahŕňa aj
platby za minulé roky.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 9000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 3.323,31 EUR, čo
je 36,92 % plnenie.
Iné nedaňové príjmy: /vodné, školné, vratky od neziskoviek, stravné, vklady,/
Rozpočet na rok 2017
15 690,19

Skutočnosť k 31.12.2017
15 097,11

% plnenia
96,22

Schválený rozpočet iných nedaňových príjmov bol zostavený na 8 400 EUR, za odber
úžitkovej vody od nájomníkov bol skutočný príjem vo výške 5 766,17 EUR . Školné a vratky
pre ZŠ boli naplánované na 1000 eur, skutočný príjem bol 1933,94 eur, za stravné bolo
schválené 1300 eur, skutočnosť bola 1040,75 eur. Úroky z vkladov boli schválené na 100,00
eur, skutočnosť bola 0,00 eur. Od neziskových organizácií nebol plánovaný príjem,
skutočnosť príjmov bola 6.356,25 eur.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 619 438,38 EUR bol skutočný príjem vo výške
619 233,41 EUR.
GRANTY:
Poskytovateľ dotácie
Kultúr.centrum Medzibodrožia a
Použia
Bethlen Gábor alapítvány
Košický samosprávny kraj
Bethlen Gábor alapítvány
Zo št.rozpočtu na pren.výk.št.správy
Z úradu vlády SR

Suma v EUR
Účel
582,00 „ Husacie hody“
2286,01 „Husacie hody“
3 350,00 Husacie hody
67.312,01 Rekonštrukcia strechy - MŠ
544 703,39 Účelové použitie transferu
1000,00 Daloló Tiszapart

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

2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
0

Skutočnosť k 31.12.2017
10 000

% plnenia

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
10 000 EUR. Finančné prostriedky sú poskytnuté ako účelové z Ministerstva vnútra SR.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Žiadny
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Žiadny
3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2017
60 000,00

Skutočnosť k 31.12.2017
60 000,00

% plnenia
100

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Základná škola s VJM
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2017
1185,00

Skutočnosť k 31.12.2017
20 136,61

% plnenia
238,61

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1185,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
20 136,61 EUR.
Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2017
0,00

Skutočnosť k 31.12.2017
0,00

% plnenia
0,00

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0,00
EUR

3. Rozbor čerpania celkových výdavkov obce a RO za rok 2017
Rozpočet na rok 2017
1 145 404,29

Skutočnosť k 31.12.2017
1 085 187,79

% čerpania
94,74

Skutočnosť k 31.12.2017
379 054,02

% čerpania
91,13

1. Bežné výdavky obce
Rozpočet na rok 2017
415 945,44

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 126 332,58 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 123 802,16
EUR. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, dohodárov, poslancov,
aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 45 350,59 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 44 570,25
EUR.
Tovary a služby:
Z rozpočtovaných 199 072,27 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 173 141,21
EUR. 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.
Nedoplatky za nájomné byty k 31.12.2017:
Obec má postavené 3 nájomné byty. K 31.decembru 2017 eviduje nedoplatok na nájomnom
v sume
I. bytová jednotka ....222,40 € nájomné nezaplatené u jedného nájomníka za 11 a 12/2017
II. bytová jednotka......102,90 € nájomné nezaplatené u jedného nájomníka za 12/2017
a u dvoch nájomníkov za 12/2017 v sume 214,10 €.
III. bytová jednotka......140,00 € nájomné nezaplatené za 12/2017 u jedného nájomníka
......................................................................................................................
Spolu:
465,30 €
Nedoplatky za vodné, stočné k 31.12.2017 za rok 2017 u nájomcov bytových jednotiek
boli 493,22 €.

Zoznam bankových účtov 221 – Bankové účty: 232.523,16
221 - Bežný účet, VÚB banka
24.427,88
221 0 - Fondový účet VÚB banka -Transfery ZŠ a MŠ
2.409,89
221 2 - Bežný účet podnikateľský, VÚB banka, projekt ZŠ 25.842,66
221 3 – Fondový účet – dotačný , VÚB banka
2.597,53
221 4 – Fondový účet VÚB banka – obedy
973,75
221 5 – Fondový účet VÚB banka – nájomné byty
26.349,14
221 6 – Bežný účet Dexia banka
69.980,15
221 10- Depozitný účet- VÚB banka
78.360,81
221000- Sociálny fond, VÚB banka
1 581,35

Zostatok v pokladni k 31.12.2017 činí:

255,58

Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2017
130 800

Skutočnosť k 31.12.2017
106 286,68

% čerpania
81,26

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Realizácia nových stavieb- asfaltovanie, rekonštrukcia, projektová dokumentácia
Z rozpočtovaných 130 800,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 106.286,68
EUR.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2017
40 000

Skutočnosť k 31.12.2017
33 268,59

% čerpania
83,17

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami:
Z rozpočtovaných finančných výdavkov 40 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 33 268,59 EUR.
I.
II.
III.

bytový dom..................... 14.618,64 z toho istina: 7 800,58
úrok 6.818,06
bytový dom..................... 14.419,08 z toho istina: 11 601,46 úrok 2.817,62
bytový dom: splátka úveru: 9.606,72 z toho istina: 7 678,45 úrok 1 928,27

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: ZŠ
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2017
558 658,80
Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2017
0,00

Skutočnosť k 31.12.2017
566 578,50

% čerpania
101,42

Skutočnosť k 31.12.2017
0,00

% čerpania
0,00

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
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:

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
1 171 222,12
1 151 781,26
19 440,86
945 632,52
379054,02
566 578,50
225 589,60
10 000,00

z toho : kapitálové príjmy obce :

10 000,00

kapitálové príjmy RO:

0,00

Kapitálové výdavky spolu:

106 286,68
106 286,68

z toho : kapitálové výdavky obce :
kapitálové výdavky RO:

0,00

Kapitálový rozpočet :

-96 286,68
129 302,92

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku

115 566,16

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

13.736,76

Príjmy z finančných operácií:

60 695,45

Výdavky z finančných operácií:

33 268,59

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

27 426,86
1 241 917,57
1 085 187,79
156 729,78
115 566,16
41 163,62

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 129 302,92 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 upravený o nevyčerpané
cudzie prostriedky zo ŠR , sociálneho fondu a od nájomníkov v sume 38.810,49 EUR ,
účelovo viazané dotácie v sume 66.755,67 na rekonštrukciu strechy a 10.000,00 € na
kamerový systém ako kapitálový príjem. Mzdy a odvody, daň a iné záväzky navrhujeme
použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 41 163,62 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
ZS k 1.1.2017
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 :
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
60 000,00

0,00
0,00
33 268,59 úver
0,00
0,00
26 731,41

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2017
Prírastky - povinný prídel %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky -vklad
Úbytky - stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- ošatenie
- ostatné úbytky / Sloves /
- poplatky banke
- nákup materiálu
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
1 230,90
922,23
1280,00
1031,94
8,00
150,00 / 3x 50,00/
175,00
63,24
423,60
1.581,35

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
AKTÍVA
Názov

Rok 2017 v EUR

KS k 31.12.2016 v EUR

Majetok spolu

4 983 832,25

4 942 345,57

Neobežný majetok spolu

4 303 446,06

4 355 806,55

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

4 035 139,61

4 087 500,10

Dlhodobý finančný majetok

268 306,45

268 306,45

Obežný majetok spolu

680 386,19

586 539,02

0

0

426 666

426 666

0

0

Krátkodobé pohľadávky

20 941,45

25 310,16

Finančné účty

232 778,74

134 562,86

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé pohľadávky

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

Rok 2017 v EUR

KS k 31.12.2016 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

4 983 832,25

4 942 345,57

Vlastné imanie

3 294 201,85

3 274 655,52

Výsledok hospodárenia

3 294 201,85

3 274 655,52

Nevyspor.výsl. hospodárenia min. rokov

3 247 601,25

3 202 748,37

Výsledok hosp. za účtovné obdobie

46 600,60

71 907,15

Záväzky

609 524,09

629 220,17

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

10 880,00

0

Dlhodobé záväzky súčet

579 988,87

608 286,88

Krátkodobé záväzky súčet

18 655,22

14 745,75

Bankové úvery a výpomoci

0

6 187,54

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

(+/-428)

z toho :
Rezervy

Časové rozlíšenie

1 080 106,31

1 038 469,88

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- ostatné priame dane
- voči sociálnemu fondu
- iné

0,00
578 782,95
0,00
10 880,00
10 628,79
6 504,18
1 422,25
1 205,92
100,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Obec neuzatvorila v r. 2017 lízingovú zmluvu na nákup osobného automobilu .

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 na základe uznesenia OZ č. 199/2017 zo dňa 03.07.2017
a to schvaľuje dotáciu pre Gréckokatolícku cirkev v čiastke 330,00 € pre Rímskokatolícku
cirkev v čiastke 330,00 € pre SČK v čiastke 330,00€ pre ZO CSEMADOK v čiastke 330,00 €
pre reformovanú cirkev v čiastke 330,00 € pre Evanjelickú cirkev detto bola dotácia
predlžená do konca júla 2017. 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-

Telovýchovná jednota - bežné výdavky na
Cirkvám:
Rímskokatolícka
Reformovaná
Evanjelická
Gréckokatolícka
Červený kríž
ZO- Csemadok
Ambulancia MUDr. Bajzu

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

3750,00 EUR
1.320,00
330,00
330,00
330,00
330,00
330,00
330,00
960,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

3625,83
1.320,00
330,00
330,00
330,00
330,00
149,48
330,00
960,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

124,17

180,52

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté.

10. Podnikateľská činnosť
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:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia
ZŠ s VJM Veľké Trakany

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

53 201,91

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

53 201,91

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia
ZŠ s VJM Veľké Trakany

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

504 977

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

504 977

b) 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-

Matričná činnosť

5.339,97

5.339,97

Materská škola

2086

2086

Základná škola

504 977

504 977

Register obyvateľov

474,87

474,87

Životné prostredie

115

115

Cestná doprava

62,16

62,16

Recyklačný fond

18

18

Voľby do NR SR

856,60

856,60

Register adries

86,80

86,80

ÚPSVaR

Hmotná núdza

16.326,25

16.326,25

ÚPSVaR

Aktivačná činnosť+§54

13 821,01

13.821,01

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

ÚPSVaR

Rodinné prídavky

329,73

329,73

Obv. úrad TV

Odmena skladníka

210,00

210,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu s inými obcami.

e)

Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Obec

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec nemá povinnosť zostavovať programový rozpočet. Číslo uznesenia 160/2013 zo dňa
17.12.2013.
Príloha č.1 Záverečného účtu.
Účtovná závierka za rok 2017
Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2017
Vypracovala: Mgr. Angela Göncziová
Vo Veľkých Trakanoch, dňa 02.05.2018

Predkladá: József Kopasz

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

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 41.163,62 EUR.
Na tvorbu ostatných fondov obce: 66.755,67, ktoré sú účelovo viazané na Rekonštrukciu MŠ
a 10 000,00 € na rekonštrukciu kamerového systému.

