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Záverečný účet obce za rok 2019
1. Rozpočet obce na rok 2019
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019.
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 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2018 uznesením č.13.
Rozpočet bol zmenený deväťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 28. 3.2019 rozpočtové opatrenie č.1/2019 starostka obce
- druhá zmena schválená dňa 17.4.2019 rozpočtové opatrenie č.2/2019 starostka obce
- tretia zmena schválená dňa 29.4.2019 rozpočtové opatrenie č.3/2019 uznesením č.37
- štvrtá zmena schválená dňa 10.5.2019 rozpočtové opatrenie č. 4/2019 starostka obce
- piata zmena schválená dňa 24.6.2019 rozpočtovým opatrenie č.5/2019 starostka obce
- šiesta zmena schválená dňa 22.7.2019 rozpočtové opatrenie 6/2019 starostka obce
- siedma zmena schválená dňa 12. 8.2019 rozpočtové opatrenie č.7/2019 uznesenie č.50
- ôsma zmena schválená dňa 9.10.2019 rozpočtové opatrenie č. 8/2019 starostka obce
- deviata zmena schválená dňa 9.12.2019 rozpočtové opatrenie č. 9/2019 starostka obce
Rozpočet obce k 31.12.2019
Schválený rozpočet
104 100,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
128 359,00

79 100,00

92 359,00

25 000,00

36 000,00

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

104 100,00

128 359,00

79 100,00
25 000,00

92 359,00
36 000,00

Rozpočtové hospodárenie obce

104 100,00

128 359,00

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
BP a FO
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
128 359,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

123 968,99

96,58 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 92 359,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
91 671,10 EUR, čo predstavuje 96,58 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
92 359,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

91 671,10

99,25 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 92 359,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
91 671,10 EUR, čo predstavuje 99,25 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
84 150,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

82 778,06

98,36 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 70100,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 71 361,74 EUR, čo predstavuje
plnenie na 101,80 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 8 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 5006,55 EUR, čo
predstavuje plnenie na 62,58 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 2971,83 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 2034,72 EUR.. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na
dani z nehnuteľností v sume 9297,06 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 250,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 245,00 Eur čo predstavuje 98
% plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 5 800 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 6164,77 Eur, čo predstavuje
106,28% plnenie.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
950,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

1 642,27

172,87 %

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 112,27 EUR, čo je
185,37% plnenie. a príjem požičovné priestorov KS, riady odobratú el. energiu a vodu v KS za
služby Envipak a objektov v sume 1 101,08 EUR, Ďalej príjem za prenajatý pozemok v hodnote
11,19 €ur.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 350,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 530,00 EUR, čo je
151,42 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
965,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

964,36

99,93 %

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 965,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 964,36
EUR, čo predstavuje 99,93% plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a vratiek.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 6 294,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 6286,41
EUR, čo predstavuje 99,87% plnenie.
Poskytovateľ dotácie
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR ŽP
MV SR
TSK VÚC
MF SR
AGRO Harag

Suma v EUR
570,62
490,62
97,35
22,80
27,58
677,44
1 200,00
3 000,00
200,00

Účel
Voľby prezidenta SR I. kolo
Voľby prezidenta Sr II.kolo
REGOP
Register adreies
Dotácia životné prostredie
Voľby do Europarlamentu
I. písomná zmienka obce
Bežná údržba -výmena kotlov KS
I. písomná zmienka obce

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
3. V roku 2019 obec nemala kapitálové príjmy.
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

0,00

0%

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

32 297,89

89,72 %

4. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
36 000,00

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 36 000,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2019 spolu v sume 32 297,89 EUR, čo predstavuje 89,72 % plnenie.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 51 a č. 52 zo dňa 12.08.2019 bolo schválené použitie
rezervného fondu zvýšené o sumu 11 000,00 EUR na realizáciu dažďovej kanalizácie.
V skutočnosti bolo plnenie v sume 32 297,89 EUR.
V roku 2019 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 5 000 EUR zapojené do rozpočtu na realizáciu
kamerového systému.
súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2019
2019 po poslednej zmene
128 359,00
123 968,99

% čerpania
96,58 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 128 359,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 123 968,99 EUR, čo predstavuje , 96,58 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
92 359,00

Skutočnosť k 31.12.2019

81 002,69

% čerpania

87,70 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 92 359,00 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 81 02,69 EUR, čo predstavuje 87,70 % čerpanie.

k 31.12.2019

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 01.1.1.
Z rozpočtovaných výdavkov 29 708,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume
27 351,10 EUR, čo je 92,07 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ.
Poistné a príspevok do poisťovní 01.1.1.
Z rozpočtovaných výdavkov 12154,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
10 512,43 EUR, čo je 86,49 % čerpanie.
Tovary a služby 01.1.1. Výkon a zákonodarné orgány
Z rozpočtovaných výdavkov 21 117,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2019 v sume 19
790,92 EUR, čo je 93,72 % 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.
0.1.1.2. Finančné a rozp. záležitosti
Z rozpočtovaných výdavkov 1 230,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2019 v sume 733,35
EUR čo je 59,62 %.Ide o poplatky za vedenie a spravovanie účtov v banke.
03.2.0.Ochrana pred požiarmi
Z rozpočtovaných 250,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2019 v sume 250,00 EUR čo je
100 %.
Ide o službu ochrana pred požiarmi.
04.2.2.Lesníctvo
Z rozpočtovaných 145,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2019 v sume 130,00 EUR čo je
89,66 %.
Činnosť OLH.

04.5.1. Cestná doprava
Z rozpočtovaných 505,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 504,00 EUR čo je
99,80 %.
Údržba komunikácií.
05.1.0. Nakladanie z odpadmi
Z rozpočtovaných 7000,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2019 v sume 6328,49 EUR, čo
je 90,41%.
Vývoz komunálneho odpadu a všeobecné služby
06.4.0. Verejné osvetlenie
Z rozpočtovaných 1500,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 1235,44 EUR čo
je 82,36 %.
Energie a údržba verejného osvetlenia.
08.1.0. Rekreačne a športové služby
Z rozpočtovaných 100,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 89,21 EUR čo je
89,21 %.
Na športové aktivity.
08.2.0. Kultúrne služby
Z rozpočtovaných 15 100,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 10 877,51 EUR
čo je 72,04 %.
Energie, voda, všeobecný materiál na zabezpečenie kultúrnych aktivít prvej písomnej zmienky
o obci a iné, údržba kotolne, budovy a ich častí.
08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby
Z rozpočtovaných 200,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 0,00 EUR čo je
0%.
08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby
Z rozpočtovaných 1 950,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 1 829,39 EUR čo
je 93,81 %.
Jedná sa o energie, softvér, údržba budovy.
Bežné transfery
01.1.1 Výkon zákon. orgánov
Z rozpočtovaných výdavkov 800,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2019 v sume 795,60
EUR, čo predstavuje 99,45 % čerpanie. Jedná sa o príspevok na SOÚ – stavebný.
08.4.0. Náb. a iné spoločenské služby
Z rozpočtovaných 600,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2019 v sume 575,25 EUR čo je
95,88 % čerpanie.
Jedná sa o členské príspevky ZMOS, ZMOHN a iné.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
36 000,00

Skutočnosť k 31.12.2019
32 297,89

% čerpania
89,71 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 36 000,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2019
v sume 32 297,89 EUR, čo predstavuje 89,71 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Realizácia stavby dažďovej kanalizácie
Z rozpočtovaných 26 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 25 433,17
EUR, čo predstavuje 97,81 % čerpanie.
b) Vybudovanie kamerového systému
Z rozpočtovaných 10 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 6 864,72 EUR,
čo predstavuje 68,64 % čerpanie.

3. Výdavkové finančné operácie V roku 2019 obec nečerpala finančné operácie

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR

Bežné príjmy spolu

91 671,10

Bežné výdavky spolu

81 002,69

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
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/Úprava schodku HČ
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Upravené hospodárenie obce

+10 668,41
0,00
32 297,89
-32 297,89
-21 629,48
0,00
0,00
0,00
32 297,89
0,00

32 297,89
123 968,99
113 300,58
+10 668,41
0,00
0,00
0,00

Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý
prebytok bežného rozpočtu v sume + 10 668,41 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods.. 3
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok kapitálového rozpočtu vo
výške -32 297,89 EUR.
Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a tak výsledok
hospodárenia za rok 2019 je schodok - 21 629,48 EUR.
Bilancia príjmových finančných operácií a výdavkových finančných je prebytok + 32 297,89
EUR. Na krytie kapitálových výdavkov boli použité príjmové finančné operácie vo výške
21 629,48 EUR. A tak zostatok finančných operácií je + 10 668,41 Eur zistený podľa
ustanovenia § 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.
Prebytok navrhujeme použiť na :
tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške + 10 668,41 EUR

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 1.1.2019
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
Uznesenie č. 33 zo dňa 29.4.2019
- z finančných operácií

Suma v EUR
34 745,37

8 911,57
5 000,00

Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 51 zo dňa12. 8.2019
- uznesenie č. 52 zo dňa 12.8.2019
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky zapojenie do rozpočtu

313,92
1550,80
25 433,17

KZ k 31.12.2019

16 359,05

5 000,00

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. Použitie sociálneho fondu boli príspevky na
stravovanie zamestnancov.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2019
Prírastky - povinný prídel - 1,20 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
21,38 €
296,08 €
270,24 €

47,22 €

6.Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

ZS k 1.1.2019 v EUR
KZ k 31.12.2019 v EUR
234 283,19
235 407,84
184 183,14
203 664,91

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

126 591,69
57 591,45
50 034,25

146 073,46
57 591,45
31 710,03

575,25

255,96

715,88
48 743,12

4 289,69
27 164,38

65,80

32,90

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 1.1.2019 v EUR
KZ k 31.12.2019 v EUR
234 283,19
235 407,84
145 101,31
150 819,71

145 101,31
8 908,53

150 819,71
4 572,46

450,00

500,00

21,38
3 437,15

47,22
4 025,24

80 273,35

80 015,67

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
Stav záväzkov k 31.12.2019
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2019 v EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
Zo SF
Odborový zväz
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2019

z toho v lehote
splatnosti

691,54
1 868,03
1 142,26
306,91

691,54
1 868,03
1 142,26
306,91

47,22
16,50
500,00
4 572,46

47,22
16,50
500,00
4 572,46

z toho po lehote
splatnosti

Stav úverov k 31.12.2019
Veriteľ

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2019

Ročná splátka
úrokov
za rok 2019

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2019

0

0

0

0

Obec v roku 2019 nečerpala žiaden úver.
Návratných zdrojov financovania

Rok
splatnosti

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 splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku 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):
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018
z toho::
- skutočné bežné príjmy obce

84 199,81

Spolu bežné príjmy obce k 31.12.2018
Celková suma dlhu obce k 31.12.2019 z toho:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
- zostatok istiny z ........
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- z úverov ................
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019

84 199,81
0,00

84 199,81

0,00

0,00
0,00

Obec v roku 2019 nečerpala žiaden úver.
Úver z roku 2018 bol splatený ešte v danom roku a tak úverové zaťaženie v roku 2019 je nulové.
Maximálna výška úverového zaťaženia bola vo výške 50 519,88 EUR, čo je 60 % z bežných
príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom
rozpočtovom roku 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka
znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci, alebo vyššiemu
územnému celku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky z Európskej únie a iné
prostriedky zo zahraničia, alebo prostriedky získané na základe osobitého predpisu. Týchto
maximálne 25 % predstavovalo v obci čiastku 20 631,54 EUR
(84199,81-1673,64x 0,25).
Zostatok istiny k 31.12.2019

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2018

§ 17 ods.6 písm. a)

0,00

84 199,81

%

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

8. Obec v roku 2019 nečerpala žiaden úver, obec nemá
organizácie.

príspevkové

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým
osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2019 neposkytla žiadne dotácie.

10. Obec Nevidzany nemá podnikateľskú činnosť.
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC

Suma
prijatých
finančných
prostriedkov

Suma
skutočne
použitých finančných Rozdiel
prostriedkov

200,00

200,00

0,00

Ministerstvo vnútra SR Voľby 1061,24
prezidenta SR I a II kolo
97,35
Ministerstvo vnútra SR
22,80
Ministerstvo vnútra SR
27,58
Ministerstvo vnútra SR ŽP
Ministerstvo vnútra SR Voľby 677,44
do Europarlamentu
3000,00
Ministersvo financií SR
e) Rozpočtom VÚC

1061,24

0,00

97,35
22,80
27,58
677,44

0,00
0,00
0,00
0,00

3000,00

0,00

VÚC TSK

1200,00

0,00

Obec Nevidzany

a) právnickým osobám
AGRO Harag
b) štátnemu rozpočtu

1200,00

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obecné zastupiteľstvo obce Nevidzany prijalo dňa 10.02.2014 uznesenie č. 62., podľa § 4 ods. 5
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o neuplatňovaní
programového rozpočtu pre Obec Nevidzany.

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2019.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2019.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Napr.:
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške ..... EUR.
2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia vo výške .....
EUR.

