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Záverečný účet obce za rok 2021
1. Rozpočet obce na rok 2021
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2021.
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 2021 bol zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na r.2021 .
Rozpočet bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa: 29.04.2021 uznesením č. 2/21

Rozpočet obce k 31.12.2021

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové
hospodárenie obce

Schválený
rozpočet

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

410368

Skutočné
plnenie
príjmov/
čerpanie
výdavkov
k 31.12.2021
437182,46

410368
377168
0
33200
410368

377168
0
33200
410368

404902,96
0
32279,50
412432,99

107,35

377168
33200

377168
33200

394166,03
18266,96

104,50
55,02

0

0

24749,47

0

Záverečný účet obce Nižný Lánec za rok 2021

106,53

97,22
100,50

3

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
410368

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

437182,46

106,53

Z rozpočtovaných celkových príjmov 410368 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
437182,46 EUR, čo predstavuje 106,53 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
377168

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

404902,96

107,35

Z rozpočtovaných bežných príjmov 377168 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
404902,96 EUR, čo predstavuje 107,35% plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
175685

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

179989,19

102,44

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 159285 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 168105,49 EUR, čo predstavuje
plnenie na 105,53 %.
V roku 2021 výška výnosu dane z príjmov bola oproti roku 2020 zvýšená o 9053,21 EUR.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 9910 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 7999,91 EUR, čo
predstavuje plnenie na 80,72 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 5123,67 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 2876,24 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných
7917,72 EUR. a za staré roky 82,19 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z
nehnuteľností v sume 1368,85 EUR.
Daň za psa 312 €. Pri rozpočtovaných 330 €, bol skutočný príjem k. 31.12.2021 v sume 312 €
čo je 94,54 % plnenie
Daň za užívanie verejného priestranstva 120 €. Pri rozpočtovaných 160 €, bol skutočný príjem
k. 31.12.2021 v sume 120 € čo je 75 % plnenie
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 3451,79 € Pri rozpočtovaných
6000€, bol skutočný príjem k. 31.12.2021 v sume 3451,79 € čo je 57,52 % plnenie.
K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške
18936,76 EUR
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b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
12776

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

9555,69

74,79

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 1050 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1570,54 EUR, čo je
149,52 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 1477,54
EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 93 EUR
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 11022 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 6438,68 EUR, čo je
58,41 % plnenie.
Ostatné nedaňové príjmy tvoria príjmy za služby: relácie v rozhlase, cintorínske poplatky,
poplatky za prepožičanie miestností, odpredaj odpadových nádob, stravné.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
700

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

1546,47

220,92

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 700 EUR, bol skutočný príjem vo výške 1546,47
EUR, čo predstavuje 220,92 % plnenie.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 188707 EUR bol skutočný príjem vo výške 215358,08
EUR, čo predstavuje 114,12 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
MV SR
MV SR
ÚPSVaR Košice
ÚPSVaR Košice
ÚPSVaR Košice
ÚPSVaR Košice
ÚPSVaR Košice
UPSVaR – Košice
UPSVaR Košice

Suma v EUR
129515
2161
890
1600
919
151,80
1210
2850
2550
5422
1109
19,87
18
45,08
4050
1612,80
232,40
66,40
2269,88
3982,76
3304,90

Účel
Školstvo – ZŠ normatívne
Školstvo – MŠ (na predškol.vek)
Školstvo – vzdelávacie poukazy
Školstvo – soc.znev.prostredie
Školstvo - učebnice
REGOB
Školstvo – príspevok na špecifiká
Školstvo príspevok z POO Spolu
múdrejší 2.
Školstvo Rozvojové projekty
Školstvo odmena na základe KZ
Školstvo odmena štabilizačné
MK - na úsek dopravy
Register adries
Životné prostredie
Strava ZŠ (hmotná núdza)
Strava MŠ (hmotná núdza)
Školské potreby ZŠ
Školské potreby MŠ
Aktivačné práce
Prídavky na dieťa
Rodičovské
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MPSVR SR

32673,82 MOPS
(Miestna
občianska
poriadková služba)
2505,76 Dotácia ŠODB
1948,61 Dotácia pre ZŠ – Bethlen Gábor

Štatistický úrad SR
Zahraničné granty od zahran.subjektu

V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID 19:
Poskytovateľ:
MVSR

Suma v eur
14250

Účel
Celoplošné testovanie COVOD 19

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

0

0

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0
EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
33200

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

32279,50

97,22

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 33200 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2021 v sume 32279,50 EUR, čo predstavuje 97,22 % plnenie, z toho bol zostatok
nevyčerpanej dotácie na stravné ZŠ a MŠ z roku 2020 v sume 2239,20 ktoré bolo v roku 2021
vrátené do ŠR
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 1/21, zo dňa 29.04.2021, bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 4158 EUR na nákup veľkokapacitného kontajnera (VKK) na Zberný dvor
v počte 3 kusy . Uznesením č. 2/21 zo dňa 29.04.2021 OZ schválilo financovanie rekonštrukčných
prác na Prírodnom amfiteátri v sume 3000 eur. Z toho skutočné plnenie bolo vo výške: 3240,44
EUR. Uznesením OZ č. 3/21 zo dňa 17.05.2021 OZ schválilo použitie Rezervného fondu na
zaplatenie pokút ktoré ukladá Úradu pre Verejné obstarávanie (UVO) za porušenie zákona pri
uzatvorení zmluvy o dielo č.2/17 a 3/17, výška čerpania bude v súlade s vyčíslením pokút zo strany
UVO právoplatným rozhodnutím.
Cez príjmové FO z Rezervného fondu bolo čerpané 2708,52 Eur na rekonštrukciu prírodného
amfiteátra z dôvodu odstránenia havarijného stavu.
Prostredníctvom príjmových finančných operácií sa v roku 2021 sa použili finančné prostriedky
z rezervného fondu na :
- Kúpu VKK v sume 4158 EUR.
- Rekonštrukciu Prírodného amfiteátra v celkovej sume 5948,96 EUR.
- Pokutu od UVO v celovej sume 11773,34 EUR.
- Projektovú dokumentáciu ČOV v sume 8160 EUR.
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
410368

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

412432,99

100,50%

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 410368 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 412432,99 EUR, čo predstavuje 100,50 % čerpanie.

k 31.12.2021

1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej
zmene
377168

Skutočnosť k 31.12.2021
394166,03

% čerpania
104,50%

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 377168 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
394166,03 EUR, čo predstavuje 104,50 % čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Skutočné čerpanie bolo k 31.12.2021 v sume 205397,95 EUR. . Patria sem mzdové prostriedky
pracovníkov OcÚ, aktivačných pracovníkov, pracovníkov školstva /ZŠ,MŠ/, pracovníčky
školskej jedálne, pracovníkov miestnej občianskej poriadkovej služby
Poistné a príspevok do poisťovní
Skutočne čerpané bolo k 31.12.2021 v sume 73016,35 EUR.
Tovary a služby
Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk /OcÚ, MŠ, ZŠ, ŠJ, KC/ ako sú cestovné náhrady,
energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.
Spotreba materiálu bolo vo výške 43511,70 EUR a energie boli čerpané v sume 8267,57 EUR.
Služby boli vo výške 31534,01 EUR z toho opravy a udržiavanie v sume 2821,47, cestovné vo
výške 32 EUR, náklady na reprezentáciu vo výške 362,15 Eur a ostatné služby vo výške
28318,39 EUR.
Ostatné pokuty a penále boli vo výške 11814,13 EUR, z toho pokuta od UVO v sume 11773,34
EUR.
Bežné transfery:
Z rozpočtovaných 19160 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 12519,91 EUR, čo
je 65,34 % čerpanie.
Išlo o podiel obce na financovaní Spoločného obecného úradu a na členské príspevky
v združeniach .
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2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
33200

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

18266,96

55,02%

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 33200 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 18266,96 EUR, čo predstavuje 55,02 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
- Prípravná a projektová dokumentácia – Projekt kanalizácia a ČOV Nižný Lánec (ČOVčistička odpadových vôd)
Z rozpočtovaných 20000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 8160 EUR čo
predstavuje 40,80% čerpanie
-

Obstaranie prevádzkového stroja, prístroja zariadenia: Obstaranie veľkokapacitného
kontajnera na odpad na zberný dvor.
Z rozpočtovaných 4200 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 4158 EUR čo
predstavuje 99% plnenie.

-

Rekonštrukcia a modernizácia : Rekonštrukcia prírodného amfiteátra z dôvodu
havarijného stavu v sume 5948,96 eur.

3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2021 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2021
0
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
404902,96
404902,96
394166,03
394166,03
10736,93
0
0
18266,96

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

18266,96

-18266,96
7530,03
2239,20
0,00
32279,50

Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie

0

32279,50
437182,46
412432,99
24749,47
1722,50
23026,97

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku
Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 24749,47 EUR, navýšení o nevyčerpané prostriedky z za
predchádzajúci rok, 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 navrhujeme použiť na
-

tvorbu rezervného fondu

23026,97 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
prísm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú:
a) nevyčerpaná dotácia na stravu 1722,50 EURa to na:
- MŠ nevyčerpaná strava vrátená na depozit UPSVaR 1115 EUR
- ZŠ nevyčerpaná strava vrátená na depozit UPSVaR. 607,50 EUR
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5.Tvorba a použitie peňažných fondov a iných 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 1.1.20121
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 :
- Kúpa VKK(kontajner) na Zberný dvor
- Rekonštrukcia prírodného amfiteátra –
havarijná situácia
- Rekonštrukcia prírodného amfiteátra
- Pokuta UVO(§10 ods.9)
- Pokuta UVO(§10 ods.9)
- Projektová dokumentácia ČOV

Suma v EUR
71746,07
7903,78

4158
2708,52
3240,44
6096,87
5676,47
8160

- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021

49609,55

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 1.1.2021
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regen. PS, Vianočná nádielka, jubileum
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
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 1.1.2021 v EUR
KZ k 31.12.2021 v EUR
720278,03
704707,48
603279,13
594051,25
530128,37
73150,76
116577,90

520900,49
73150,76
110259,15

85,91

138,21

3954,93
112537,06

4145,53
105975,41

421

397,08

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky0
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2021 v EUR
KZ k 31.12.2021 v EUR
720278,03
704707,48
242037,11
245920,16

2550,73
37903,24

3613,06
35693,72

816
2239,20
6129,12
28718,92

816
1722,50
7036,88
26064,34

440337,68

423147,60

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
Stav záväzkov k 31.12.2021
Druh záväzku

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu

Záväzky celkom
k 31.12.2021 v EUR

1484,83
13734,12
8743,22
1974,68
Záverečný účet obce Nižný Lánec za rok 2021
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- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Obec nemá dlžoby ani žiadne úvery.

127,49

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2021 neposkytla dotácie v súlade so VZN č. 15/2016 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-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

-2-

-

-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

-0

-

9. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec Nižný Lánec nevykonáva podnikateľskú činnosť.
10. 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
Obec Nižný Lánec nemá zriadenú ani založenú právnickú osobu
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Účelové určenie grantu, transferu:

- 2 – Bežné výdavky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)
-5-

MV SR
MV SR

Školstvo – ZŠ normatívne
Školstvo – MŠ predškol.vek

MV SR

Školstvo – Vzdel.pouk.

129515
2161

129515
2161

0
0

890

890

0
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MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
Minis.dopravy
MV SR
MV SR
ÚPSVaR KE
ÚPSVaR KE
ÚPSVaR KE

Školstvo – Soc.znev.prost.
Školstvo - Učebnice
Školstvo – Odmena na základe KZ
Školstvo – Odmena štabilizačné
Školstvo – Spolu múdrejší
Školstvo – Špecifiká ZŠ a MŠ
REGOB
MK-úsek dopravy
Register adries
Životné prostr.
PND
Rodičovský príspevok
Strava ZŠ hmot. núdza

ÚPSVaR KE
ÚPSVaR KE
ÚPSVaR KE
ÚPSVaR KE
MV SR

Strava MŠ hmot. núdza
Školské potreby ZŠ
Školské potreby MŠ
UPSVaR AČ
MOPS(Miestna občianska poriadková
služba)
Dotácia SODB 2021

Štatistický
úrad SR
MV SR

Dotácia COVOD 19

1600
919
5422
1109
5400
1210
151,80
19,87
18
45,08
3982,76
3304,90
4050

1600
919
5422
1109
5400
1210
151,80
19,87
18
45,08
3982,76
3304,90
3442,50

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
607,50

1612,80
232,40
66,40
2269,88
32673,82

497,80
232,40
66,40
2269,88
32673,82

1115
0
0
0
0

2505,76

2505,76

0

14250

14250

0

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

-

-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-5-

-

0

.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu s VÚC

11. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obecné zastupiteľstvo obce Nižný Lánec, v zmysle ustanovenia § 4 ods. 5 zákona 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších zmien a doplnkov, uznesením č. 7/2013 zo dňa 20.12.2013 rozhodlo
o neuplatnení programového rozpočtu obce na rok 2014 a ďalšie roky.
13. Návrh uznesenia:
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 23026,97 EUR.
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