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Záverečný účet obce za rok 2016

1. Rozpočet obce na rok 2016
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016.
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 2016 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2015 uznesením č.77/2015.
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
- Prvá zmena schválená dňa 2.05.2016 uznesením č. 100/2016
- Druhá zmena schválená dňa 12.12.2016 uznesením č. 140/2016

Rozpočet obce k 31.12.2016

2506092,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1424366,00

1310974,00
1135368,00
59750,00
0,00
2504810,00

1395290,00
28323,00
753,00
0,00
1419578,00

682370,00
1195000,00
24000,00
603440,00
1282,00

686151,00
83658,00
24000,00
625769,00
4788,00

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 subjekivitou
Rozpočtové hospodárenie obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
1424366,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

1447131,78

102

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1424366,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016
v sume 1447131,78 EUR, čo predstavuje 102% plnenie.
1. Bežné príjmy obce
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
1395290,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

1393645,82

100

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1395290,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
1393645,82 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
732000,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

753527,95

103

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 630000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 645783,18 EUR, čo predstavuje
plnenie na 103%.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 67500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 69272,55 EUR, čo
predstavuje plnenie na 103 % plnenie. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z
nehnuteľností v sume 5396,37 EUR.
Daň za psa z rozpočtovaných 1200,00 EUR bol skutočný príjem 1332,00 EUR.
Daň za ubytovanie bola vo výške 890,00EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva z rozpočtovaných 1300,00 EUR bol skutočný príjem
vo výške 1357,91 EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad z rozpočtovaných 32000,00 bol
skutočný príjem 34892,31 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na poplatku za TKO vo
výške 4863,76 EUR.
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b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
126873,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

101928,98

80

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 63334,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 58742,88 EUR, čo
je 93 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 4624,25 EUR, príjem
z prenajatých pozemkov v sume 1341,16 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov
a zariadenia v sume 52777,47 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 63039,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 42837,43 EUR, čo
je 68 % plnenie.
Úroky z vkladov
Z rozpočtovaných 500,00EUR bol skutočný príjem vo výške 348,67, čo je plnenie na 70%
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
12272,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

14674,37

120

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 12272,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
14674,37 EUR, čo predstavuje 120% plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z lotérií, dobropisov , vratiek a iné príjmy.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 524145,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 523514,52
EUR, čo predstavuje 100% plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Suma v EUR
Účel
UPSVaR
601,80
Dotácia na stravu
UPSVaR
49,80
Školské potreby
Okresný úrad Malacky
802,34
Voľby
DPO SR
2000,00
Materiál a vybavenie pre PO
MF SR
30905,32
Dotácia na námestie
UPSVaR
211,68
Rodinné prídavky
MŠ SR
459694,00
Prevádzka ZŠ
MV SR
23,40
Register adries
MŠ SR
3092,00
Predškoláci MŠ
MŠ SR
3670,00
Vzdelávacie poukazy
MŠ SR
436,00
Sociálne znevýhodnení žiaci
MDVaRR SR
75,08
Miestne komunikácie
MŽP SR
162,56
Životné prostredie
MV SR
573,54
REGOP
MŠ SR
1487,00
Príspevok na učebnice
MŠ SR
3100,00
Škola v prírode
MŠ SR
8692,00
Asistent učiteľa
MŠ SR
4500,00
Lyžiarsky kurz
MŠSR
3438,00
Odchodné
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
28323,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

28323,35

100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 28323,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016
v sume 28323,35 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 118,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 118,42,00 EUR, čo je
100 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 545,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 545,08 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 27660,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 27 659,85 EUR, čo predstavuje
100% plnenie. Ide o refinancovanie nákladov spojených s revitalizáciou námestia v r. 2015.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
753,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

753,00

100

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 753,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2016 v sume 753,00 EUR, čo predstavuje 100% plnenie. Uvedené finančné prostriedky
predstavujú nevyčerpané prostriedky z roku 2015.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

24409,61

0

Z rozpočtovaných bežných príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 24409,61
EUR.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
24409,61 EUR
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
1419578,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

1363794,83

96

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1419578,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 1363794,83 EUR, čo predstavuje 96% čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2016 po poslednej
zmene
686151,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

657993,80

96

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 686151,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 657993,80 EUR, čo predstavuje 96 % čerpanie.
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 287000,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume
287838,69 EUR, čo je 100% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
opatrovateľky, materskej školy, ZUŠ a miestneho hospodárstva.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 105492,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 102
552,98 EUR, čo je 97% čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 284309,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
240522,49 EUR, čo je 84 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú
cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, ostatné tovary
a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 11350,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
9877,77 EUR, čo predstavuje 87 % čerpanie.
Splácanie úrokov
Z rozpočtovaných 18000,00 EUR bolo skutočne čerpané 17 201,87 EUR, čo predstavuje 96%
plnenie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
83658,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

76423,52

91

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 83658,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 76423,52 EUR, čo predstavuje 91% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
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Medzi položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Rekonštrukcia cesty.
Z rozpočtovaných 75000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 67765,52
EUR, čo predstavuje 90 % čerpanie.
b) Záhradný traktor
Z rozpočtovaných 2079,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 2079,00EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
c) Detské ihrisko
Z rozpočtovaných 2279,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 2279,00 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
d) Úžitkové vozidlo
Z rozpočtovaných 4300,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 4300,00 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
24000,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

22324,33

93

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 24000,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2016 v sume 22324,33 EUR. Ide o splátky úveru zo ŠFRB.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2016 po poslednej zmene
625769,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

607053,18

97

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 625769,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 607053,18 EUR, čo predstavuje 97% čerpanie.
.
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4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR

Bežné príjmy spolu

1418055,43

z toho : bežné príjmy obce

1393645,82

bežné príjmy RO

24409,65

Bežné výdavky spolu

1265046,98

z toho : bežné výdavky obce

657993,80

bežné výdavky RO

607053,18

Bežný rozpočet

153008,45
28323,35

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

28323,35

kapitálové príjmy RO

0,00

Kapitálové výdavky spolu

76423,52

z toho : kapitálové výdavky obce

76423,52

kapitálové výdavky RO

0,00

Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie

-48100,17
104908,28
691,89
104216,39
753,00

Výdavkové finančné operácie

22324,33

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

-21571,33
1447131,78
1363794,83
83336,95
691,89
82645,06

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 83336,95 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 nevyčerpané prostriedky zo ŠR
a podľa osobitných predpisov v sume 691,89,00 EUR navrhujeme použiť na:
-

tvorbu rezervného fondu

82645,06 EUR

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 691,89 EUR, a to na :
- vzdelávacie poukazy ZŠ 621,33 EUR
- rodinné prídavky 70,56 EUR
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5. 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 1.1.2016
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok

Suma v EUR
120240,70
84227,03

Úbytky - použitie rezervného fondu :

0

KZ k 31.12.2016

204467,73

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 1.1.2016
Prírastky - povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
110,46
2325,58
0
285,88
1926,00
0
0
224,16

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
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 31.12.2016 v EUR
4264232,53
2734779,77

KZ k 1.1.2016 v EUR
4256024,07
2768420,83

0
2143297,33
591482,44
1525134,83

0
2176938,39
591482,44
1484371,92

0
1193761,35
0
10434,87
320938,61
0
0
4317,93

0
1229214,35
0
10083,11
245069,45
0
0
3231,32
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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

ZS k 31.12.2016 v EUR
4264232,53
1998064,96

KZ k 1.1.2016 v EUR
4256024,07
1951379,21

0
0
1998064,96
934231,21

0
0
1951379,21
962527,45

1400,00
691,89
901272,96
30866,36
0
1331936,36

1400,00
735,13
948726,45
11663,87
0
1342117,41

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
Stav záväzkov k 31.12.2016
Druh záväzku

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- ŠFRB
- štátnemu rozpočtu
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2016

Záväzky celkom
k 31.12.2016 v EUR

6802,57
224,16
925112,59
691,89
1400,00
934231,21

z toho v lehote
splatnosti

6802,57
224,16
925112,59
691,89
1400,00
934231,21

z toho po lehote
splatnosti

0
0
0
0
0
0

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 ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí
25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Obec v roku 2016 neprijala žiadne návratné zdroje financovania.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Nemá obsahovú náplň.
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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 2016 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2008 o dotáciách, právnickým osobám,
na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný
účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Špeciálna ZŠ
TJ Sekule
Čarovný prútik
Iskrička nádeje
Poľovné združenie
SZZ
SČK

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

200,00
7000,00
300,00
400,00
300,00
300,00
250,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

200,00
7000,00
300,00
400,00
300,00
300,00
250,00

0
0
0
0
0
0
0

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2008
o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Nemá obsahovú náplň.

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
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Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

Základná škola
127591,61
127591,61
- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Základná škola

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

486640,13

0

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

486018,80

621,33

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Nemá obsahovú náplň.
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Nemá obsahovú náplň.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ
dotácie
UPSVaR
UPSVaR
Okresný úrad
DPO SR

Suma
poskytnutej
dotácie v EUR
601,80
49,80
802,34
2000,00

Suma
čerpanej
dotácie
601,80
49,80
802,34
2000,00

0
0
0
0

MF SR
UPSVaR
MŠ SR
MV SR
MŠ SR
MŠ SR
MŠ SR
MDVaRR SR
MŽP SR
MV SR
MŠ SR
MŠ SR
MŠ SR
MŠ SR
MŠSR

30905,32
211,68
459694,00
23,40
3092,00
3670,00
436,00
75,08
162,56
573,54
1487,00
3100,00
8692,00
4500,00
3438,00

30905,32
141,12
459694,00
23,40
3092,00
3048,67
436,00
75,08
162,56
573,54
1487,00
3100,00
8692,00
4500,00
3438,00

0
70,56
0
0
0
621,33
0
0
0
0
0
0
0
0
0

c)

Zostatok

Účel
Dotácia na stravu
Školské potreby
Voľby
Materiál
a vybavenie
pre PO
Dotácia na námestie
Rodinné prídavky
Prevádzka ZŠ
Register adries
Predškoláci MŠ
Vzdelávacie poukazy
SzNŽ
Miestne komunikácie
Životné prostredie
REGOP
Príspevok na učebnice
Škola v prírode
Asistent učiteľa
Lyžiarsky kurz
Odchodné

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Nemá obsahovú náplň.
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e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtu VUC

Nemá obsahovú náplň.
Príloha č.1 Záverečného účtu.

12. Návrh uznesenia:
a)Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie
bez výhrad.
b)Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške. 82 645,06 EUR.
c)Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko
k Záverečnému účtu za rok 2016.
d)Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2016.

Vypracovala: Kovárová Anna

V Sekuliach, 6.6.2017
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