OBEC HRAŠNÉ

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
obce Hrašné za rok 2018

Materiál na rokovanie OcZ dňa 10.4.2019

Materiál spracovala a predkladá:
Kvetoslava Jurášová, hlavná kontrolórka

V Hrašnom dňa 25.marca 2019

V zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 písmena c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona o obecnom zriadení) predkladám
obecnému zastupiteľstvu odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Hrašné za rok 2018.
Záverečný účet bol spracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Predložený záverečný účet obce obsahuje povinné
náležitosti ustanovené § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
V zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je obec
povinná dať si overiť účtovnú závierku audítorom.
Údaje o plnení rozpočtu boli vypracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle
opatrenia MF SR č. MiF 010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná
a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavení, sledovaní
a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy, v znení posledného dodatku uverejneného
vo FS 10/2018.
Rozpočet obce za rok 2018 bol zostavený podľa ustanovenia § 10 ods. 7) zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V zmysle § 13 ods. 2 zákona č. 583/2004 Zb.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy možno rozpočtové prostriedky použiť len na účely, na ktoré boli v rozpočte obce
schválené.
Predložené údaje o plnení rozpočtu obce Hrašné, ktoré sú súčasťou závierky,
vyjadrujú skutočné čerpanie rozpočtu.
Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet obce bol
zostavený ako prebytkový. Kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018. Rozpočet obce
bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 8.12.2017 uznesením č.147/2017
V priebehu roka bol zmenený trikrát:
 prvá zmena schválená dňa 23.3.2018 uznesením č. 170/2018
 druhá zmena schválená dňa 27.9.2018 uznesením č. 193/2018
 tretia zmena schválená dňa 12.12.2018 uznesením č. 10/2018
Záverečný účet obce Hrašné bol pred schválením OcZ zverejnený 15 dní spôsobom
obvyklým, čím si obec splnila zákonnú povinnosť podľa odst. 3 § 9 zákona 369/1990
o obecnom zriadení. Následne bol zverejnený aj na internetovej stránke obce.
Rozpočtované príjmy na rok 2018 boli vo výške 342 640€, skutočnosť
k 31.12.2018 bola splnená vo výške 344 929,70€, čo predstavuje plnenie 100,67 %.
Bežné príjmy – z rozpočtovaných bežných príjmov 265 920€ bol skutočným príjem
k 31.12.2018 vo výške 268 053,47€, čo predstavuje 100,80 % plnenie.
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Daňové príjmy - z rozpočtovaných daňových príjmov 170 545€ bol skutočný príjem
k 31.12.2018 vo výške 174 052,66€, čo predstavuje 102,06% plnenie.
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve - z predpokladanej
finančnej čiastky vo výške 150 000,- € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018 poukázané
prostriedky zo ŠR vo výške 153 824,85€, čo predstavuje 102,55 % plnenie.

Miestne dane a poplatky boli vyberané podľa aktuálneho:
VZN 1/2014- daň z nehnuteľností
VZN 2/2015 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
VZN 1/2016 – o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi,
v súlade so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p.
Daň z nehnuteľností z rozpočtovaných 13 270,- € bol skutočný príjem k 31.12.2018
vo výške 12 991,76,- € čo predstavuje 97,90 % plnenie







príjmy dane z pozemkov boli vo výške
7 606,01€
príjmy dane zo stavieb boli vo výške
5 318,76€
príjmy dane z bytov vo výške
66,99€
za nedoplatky z minulých rokov
11,47€
za rozpočtový rok bolo zinkasovaných
12 980,29€
k 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľnosti vo výške
421,82€






daň za psa
daň za nevýherné hracie prístroje
daň za užívanie verejného priestranstva
poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

414,00€
34,00€
28,00€
6 760,05€

Nedaňové príjmy z rozpočtovaných nedaňových príjmov 87 120€ bol skutočný príjem
k 31.12.2018 v sume 86 347,69€ čo predstavuje 99,11% plnenie.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku - z rozpočtovaných 63 070€ bol
dosiahnutý skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 61 905,40€, čo predstavuje plnenie 98,15
% z rozpočtovaných príjmov. Jedná sa o príjem z podnikania vo výške 6 794,25€, príjem
z prenajatých pozemkov vo výške 11 989,77,€, príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov vo výške 42 988,58,- € a príjem z prenájmu zariadenia vo výške 132,80€.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby z rozpočtovaných 24 050€ bol
skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 24 442,29€, čo predstavuje plnenie vo výške
101,63%.
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Iné nedaňové príjmy - z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2 950€ bol
skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 2 317,64€, čo predstavuje 78,56% plnenie. Medzi iné
nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, z vratiek, z refundácie a iné.
Granty a transfery z rozpočtovaných grantov a transferov 5 300,-€ bol skutočný
príjem k 31.12.2018 vo výške 5 335,48€, čo predstavuje 100,67% plnenia.

Obec v roku 2018 prijala tuzemské bežné granty a transfery:
voľby TSK

Okresný úrad Nové Mesto nad 526,86€
Váhom
MDVaRR Bratislava
537,24€
Okresný úrad Trenčín
DPO SR Bratislava
Okresný úrad ŽP Trenčín
SENSUS a.s. Stará Turá
Ministerstvo vnútra SR
Boni Fructi spol. s.r.o.

Spoločný stavebný úrad

549,00€
3 000,00€
45,99€
400,00€
182,52€
93,87€

Školstvo
Dotácia DHZO
Životné prostredie
Peňažný dar, materská škola
REGOB- hlásenie pobytu
Školské ovocie- PPA projekt

Tieto granty a transfery boli účelovo viazané a použité v súlade s ich účelom.
Kapitálové príjmy
Z rozpočtovaných 3 600,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 3 723,00€ čo
predstavuje 103,42% plnenie.
Príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív – z rozpočtovaných kapitálových príjmov
3 600,00€, bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 3 723,00€ čo predstavuje 103,42%
plnenie.
Príjmové finančné operácie
Z rozpočtovaných 73 120,- € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 73 153,23€ čo
predstavuje 100,05% plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č.147 zo dňa 8.12.2017 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 61 100,-€, uznesením obecného zastupiteľstva 193 zo dňa 27.9.2018
v sume 11 820,-€. V skutočnosti bolo plnenie v sume 71 806,15€. V roku 2018 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 1 225,48€
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 121,60€
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.
Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 327 195€ bolo k 31.12.2018 skutočné čerpanie vo
výške 279 762,52€ čo predstavuje 85,50% čerpanie.
Bežné výdavky
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 230 195,00€ bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018
182 436,57,00€ čo predstavuje 79,25% čerpanie.

4

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Náklady na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 91 985,- €, bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 81 714,36€, čo
predstavuje 88,83 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu obce, obecného
zastupiteľstva, hlavného kontrolóra, pracovníkov OcÚ, čiastočne Spoločného stavebného
úradu, opatrovateľské služby, služieb obce a pracovníkov školstva.
Poistné a príspevky do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 33 509,00€,
28 296,07€, čo je 84,44% čerpanie.

bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške

Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 92 201,00€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške
61 568,37€, čo predstavuje 66,78% 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 4 500 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 3 533,57€,
čo predstavuje 78,52 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 8 000,00€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
7 324,20€ čo predstavuje 91,55% čerpanie.
Kapitálové výdavky
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 74 000,00€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v
sume 73 927,63€, čo predstavuje 99,90% čerpanie. Medzi významné položky kapitálového
rozpočtu patria:
1. Stavebné úpravy na kultúrnom dome- z rozpočtovaných 71 800,00€ bolo
skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 71 806,15€ čo predstavuje 100,01%
plnenie.
2. Krbové kachle do kultúrneho domu- z rozpočtovaných 2 200,00€ bolo
skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 2 121,48€ čo predstavuje 96,43%
čerpanie.
Výdavkové finančné operácie
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 23 000€
k 31.12.2018 v sume 23 398,32€ čo predstavuje 101,73% čerpanie.

bolo skutočné čerpanie

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 23 000,00€ na splácanie istiny a
z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 23 398,32€ čo
predstavuje 101,73% čerpanie.
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Zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch
VÚB a.s.
8 161,79€
Prima banka a.s.
36 965,19€
VÚB školská jedáleň
29,84€
SLSP a.s. podnikateľský účet
7 626,07,€
Prima banka a.s. rezervný fond
135 049,97€
Prima banka a.s. sociálny fond
15,24€
Prima banka a.s. finančná zábezpeka Bytové
38 558,96€
domy

Prima banka a.s. Nájom bytové domy

18 092,58€

Finančné prostriedky na účtoch súhlasia so stavmi na výpisoch.

Pohľadávky sú evidované vo výške 6 991,45€, ako neuhradené faktúry z podnikania
(nájom, uloženie odpadu, poplatky za odpad od občanov, ktoré sú splatné v januári 2019).
Záväzky krátkodobé sú evidované vo výške 44 964,97€. Sú to odvody do sociálnej
poisťovne, záväzky voči zamestnancom.

Dlhodobé záväzky sú vo výške 708 175,57€ v tom sú splátky dlhodobého
úveru, zábezpeka a záväzky zo sociálneho fondu.

Stav úverov k 31.12.2018

Veriteľ

Účel

Výška

Ročná

Ročná

Zostatok

Rok

poskytnutého splátka

splátka

úveru

splatnosti

úveru

ŠFRB

Nájomné

istiny za r. úrokov za r. (istiny
2018

2018

31.12.2018)

287 506,47€

8 575,38€

2 521,38€

242 700,50€ r. 2043

254 240,00€

7 506,50€

2 306,38€

222 187,83€ r. 2044

254 420,00€

7 316,44€

2 496,44€

240 934,24€ r. 2047

byty
ŠFRB

Nájomné
byty

ŠFRB

Nájomné
byty
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Obec uzatvorila v roku 2013 zmluvu o úvere č. 300/416/2013 na odkúpenie BD A-F I. etapa Bytové domy ,,C“ a ,,D“ – 8 b.j. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do roku 2043,
splátky úveru sú mesačné a splátky úrokov taktiež mesačné. Obec uzatvorila v roku 2014
Zmluvu o úvere č. 300/422/2014 na odkúpenie BD A-F -II. etapa Bytové domy ,,A“ a ,,B“.
Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2044, splátky úveru sú mesačné a splátky úrokov
taktiež mesačné.
Obec uzatvorila v roku 2016 Zmluvu o úvere č. 300/227/2016 na kúpu nájomných bytových
domov A-F III. etapa Bytové domy ,,E“ a ,,F“ – 8 b. j. s. č. 302 a 303 na sumu 254 240,-€.
Zmluva bola uzatvorená 16.11.2016, plnenie uvedenej zmluvy bude v roku 2017, splátky
istiny a úrokov sú mesačné.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z o rozpočtovaných 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 splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov

z investičných

rozpočtovanom roku 25%

dodávateľských

úverov

neprekročí

v príslušnom

skutočných bežných príjmov z predchádzajúceho

rozpočtovaného roka, znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovanom
roku v obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté
z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia, alebo prostriedky získané na základe
osobitného predpisu.

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017: 297 623,79
- skutočné bežné príjmy obce

297 623,79

Spolu bežné príjmy obce k 31.12.2017

297 623,79

Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:

705 822,57

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty

705 822,57

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018

705 822,57

Do celkovej sumy dlhu sa nezapočítavajú záväzky:
-

z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
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705 822,57

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 705 822,57
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018

0,00

Zostatok istiny k 31.12.2018

0,00

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:

297 623,79

- skutočné bežné príjmy obce

297 623,79

Spolu bežné príjmy obce k 31.12.2017

297 623,79

Bežné príjmy obce znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy

2 223,62

- dotácie zo ŠR

3 000,00

- účelovo určené peňažné dary

800,00

Spolu bežné príjmy obce znížené k 31.12.2017

6 136,62
291 487,17

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 s výnimkou
jednorazového predčasného splatenia:
- 821007

23 398,32

- 651003

7 324,20

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018

30 722,52

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2018

30 722,52

Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2017

291 487,17

§ 17 ods. 6 písm. b)

9,49%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobámpodnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
Obec v roku 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2017 o dotáciách právnickým
osobám, fyzickým osobám- podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na

8

všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel 1/2018 o poskytnutí jednorazového
príspevku pri narodení dieťaťa.

Žiadateľ dotácie

Suma poskytnutých prostriedkov

Suma použitých prostriedkov

Jednota dôchodcov- bežné výdavky

500,- €

500,- €

Príspevok pri narodení dieťaťa

200,-€

200,-€

K 31.12. 2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.
2/2017 a č. 1/2018 o dotáciách.

Podnikateľská činnosť – obec podniká na základe živnostenského oprávnenia 32012548. Predmetom podnikania je:


Nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom (zmesový komunálny odpad)



Údržba miestnych komunikácií



Spracovanie (drvenie) konárov



Úprava a údržba verejných priestranstiev - kosenie trávy, odhŕňanie snehu, údržba parkov
a miestneho cintorína

V roku 2018 boli dosiahnuté v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady

36 125,80€

Celkové výnosy

36 569,26 €

Hospodársky výsledok – zisk

443,46€

Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom
mimorozpočtovom účte.

Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) Zriadeným a záložným právnickým osobám
b) Štátnemu rozpočtu
c) Štátnym fondom
d) Rozpočtom iných obcí
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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 zriadením alebo
založením 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 a zo ŠR
Rozpočtová

Suma

poskytnutých Suma

organizácia

finančných

použitých finančných

prostriedkov

prostriedkov

-2Spoločná

obecná 2 211,17

skutočne Rozdiel (stĺ.2- stĺ.3)

-3-

-4-

2 198,07

+13,10

úradovňa MYJAVA

Poskytnutý príspevok vo výške 2,00€/obyvateľ na činnosť spoločnej obecnej úradovne
(948,00€), pozemné komunikácie (20,93€), stavebný poriadok (537,24€), správne
poplatky (705,00€).

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

-1-

Účelové
určenie
grantu
transferu
uviesť:
Školstvo, matrika,..
-bežné výdavky
kapitálové
výdavky

Rozdiel
Suma
poskytnutých
prostriedkov

-3-

-2-

fin.

Suma
skutočne
použitých fin.
prostriedkov

-4-

MV SR

Bežné
výdavky 182,52
REGOB, Adresy

182,52

Okresný úrad

Bežné
voľby
Bežné

výdavky- 526,86

484,04

výdavky- 537,24

537,24

MDVaRR
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(stĺ.3- stĺ.4)

42,82

Okresný úrad
Okresný úrad
DPO SR

stavebné
Bežné
výdavky- 45,99
ŽP
Bežné
výdavky- 549,00
školstvo
Bežné
výdavky- 3 000,00
požiarna ochrana

45,99
549,00
3 000,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec

CVČ Myjava

Suma
Suma
skutočne
poskytnutých fin. použitých
fin.
prostriedkov
prostriedkov
36,00
36,00

CVČ Stará Turá

120,00

120,00

Hodnotenie plnenie programov obce – hodnotiaca správa k plneniu programového
rozpočtu

Obecné zastupiteľstvo uznesením číslo 164 zo dňa 13.12.2013 schválilo zostavovanie
a predkladanie rozpočtu bez programovej štruktúry.

Za rok 2018 vznikol prebytok rozpočtu v sume 15 412,27,-€ zistený podľa ustanovenia §10
ods. 3 písmena a.) a b.) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (znení neskorších predpisov),
navrhujem použiť na:
-

tvorbu rezervného fondu 15 412,27€

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 49 754,91€ upravený o nevyčerpané prostriedky z
fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 6 158,28€ a nevyčerpané prostriedky
z rozpočtového účtu školského stravovania v sume 29,84€ navrhujem použiť na:
-

tvorbu rezervného fondu 43 566,79€
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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 doplnenie 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) citované zo zákona z toto prebytku vylučujú:
a) 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 v
sume 6 158,28€
b) 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 29,84€ .

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo
výške 58 979,06€.

Obec si splnila povinnosť v zmysle §16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy dať overiť účtovnú závierku a rozpočtové hospodárenie podľa §9 ods. 4
zákona o obecnom zriadení.

Audit vykonala Ing. Terézia Urbanová.

Hlavná kontrolórka odporúča poslancom zastupiteľstva pri prerokovaní záverečného
účtu prijať uznesenie že: ,,celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.
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