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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie 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 prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 12 zo dňa 14.12.2018 v zmysle § 4, ods. 5
zákona č. 583/2004 Z.z. sa na rok 2019 neuplatňuje program obce.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2018 uznesením č. 12
Rozpočet bol zmenený :
- prvá zmena schválená dňa 15.02.2019 uznesením OZ č. 21
- druhá zmena schválená dňa 31.03.2019 starostom obce Jozefom Cútom
- tretia zmena schválená dňa 30.06.2019 starostom obce Jozefom Cútom
- štvrtá zmena schválená dňa 30.09.2019 starostom obce Jozefom Cútom
Rozpočet obce a MŠ k 31.12.2019

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy Materská škola

265.199,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
285.255,00

259.949,00
0,00
0,00
5.250,00

278.063,00
0,00
0,00
7.192,00

284.728,12
156,64
0,00
7.191,85

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky Materská škola

265.199,00

285.255,00

270.190,57

146.092,00
8.102,00
25.331,00
85.674,00

143.878,00
15.217,00
26.130,00
100.030,00

134.247,25
9.784,90
26.128,97
100.029,45

Schválený
rozpočet

Skutočné
čerpanie
292.076,61

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
Rozpočet na rok 2019
265.199,00

Skutočnosť k 31.12.2019
292.076,61

% plnenia
110,13

Z rozpočtovaných celkových príjmov 265.199,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
292.076,61 EUR, čo predstavuje 110,13 % plnenie.
1) Bežné príjmy
Obec
Rozpočet na rok 2019
259.949,00

Skutočnosť k 31.12.2019
284.728,12

% plnenia
109,53

Z rozpočtovaných bežných príjmov 259.949,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
284.728,12 EUR, čo predstavuje 109,53 % plnenie.
a) Daňové príjmy
Rozpočet na rok 2019
206.048,00

Skutočnosť k 31.12.2019
226.079,90

% plnenia
109,72

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 193.672,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 212.221,62 EUR čo predstavuje
plnenie na 109,58 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 5.746,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 5.855,29 EUR, čo je
101,90 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 1.104,20 EUR, dane zo stavieb boli v
sume 4.697,17 EUR a dane z bytov boli v sume 53,92 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 98,56 EUR.
Daň za psa : 332,50 EUR ( pohľadávka 40,00 EUR )
Daň za ubytovanie : 182,40 EUR
Poplatok za komunálny odpad: 7.398,41 EUR ( pohľadávka 1.017,75 EUR)
b) Nedaňové príjmy
Rozpočet na rok 2019
49.051,00

Skutočnosť k 31.12.2019
50.847,99

% plnenia
103,66

Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 41.971,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 42.104,20 EUR, čo
je 100,32 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje najmä príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 740,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1.939,00 EUR, čo je
262,03 % plnenie.
Poplatky a platby z predaja a služieb
Z rozpočtovaných 5.940,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 6.139,57 EUR, čo je
103,36 % plnenie
Iné nedaňové príjmy tvorili najmä rozpočtované príjmy z ČOV, vodného a energií NB, príjem za
stravné lístky, predaj kuka nádob a iné.
c) Prijaté granty a transfery
Rozpočet na rok 2019
4.850,00

Skutočnosť k 31.12.2019
7.956,87

% plnenia
164,06

Z rozpočtovaných grantov a transferov 4.850,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo
výške 7.956,87 EUR, čo predstavuje 164,06 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Krajský úrad ŽP Žilina
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Krajský úrad Žilina
Krajský úrad Žilina
Ministerstvo financií SR
Krajský školský úrad Žilina
ÚPSVaR Liptovský Mikuláš

DPO SR
Ministerstvo financií SR
ÚPSVaR Liptovský Mikuláš

Suma v EUR
42,63
150,48
19,70
595,54
1.896,50
1.587,00
2.170,80
1.400,00
21,20
73,02

Účel
Životné prostredie
REGOB
pozemné komunikácie
stavebný úrad
voľby
dotácia MŠ
Dotácia MŠ- stravné
Dotácia DHZO
Dotácia na register adries
Prídavky – osob. príjemca

Granty a transfery boli použité v súlade s ich účelom.
2) Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2019
0,00

Skutočnosť k 31.12.2019
156,64

% plnenia
156,64

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
156,64 EUR, čo predstavuje 156,64 % plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív - pozemky 156,64 EUR

3) Príjmové finančné operácie
Rozpočet na rok 2019
0,00

Skutočnosť k 31.12.2019
0,00

% plnenia
0,00

Z rozpočtovaných finančných príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 0,00
EUR, čo predstavuje 0,00 % plnenie. V roku 2019 nebol prijatý úver.
4) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Materská škola
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2019
5.250,00

Skutočnosť k 31.12.2019
7.191,85

% plnenia
136,99

Z rozpočtovaných bežných príjmov 5.250,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
7.191,85 EUR, čo predstavuje 136,99 % plnenie.
Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2019
0,00

Skutočnosť k 31.12.2019
0,00

% plnenia
0,00

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Rozpočet na rok 2019
265.199,00

Skutočnosť k 31.12.2019
270.190,57

% čerpania
101,88

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 265.199,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019
v sume 270.190,57 EUR, čo predstavuje 101,88 % plnenie.
1) Bežné výdavky
Obec
Rozpočet na rok 2019
146.092,00

Skutočnosť k 31.12.2019
134.247,25

% čerpania
91,89

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 146.092,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019
v sume 134.247,25 EUR, čo predstavuje 91,89 % čerpanie.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 45.164,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 46.981,75 EUR,
čo je 104,02 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky starostu obce, zvýšenie koeficientu na
plat starostu, mzdy pracovníkov obecného úradu, mzdové prostriedky kontrolóra obce, mzdy na
dohodu a odmeny za voľby.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 18.537,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 16.403,17 EUR,
čo je 88,48 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poistného za zamestnávateľa do sociálnej
poisťovne a zdravotných poisťovní.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 64.576,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 54.908,75 EUR,
čo je 85,02 % plnenie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú najmä
cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné poistné
a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 9.040,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 7.976,03 EUR, čo
predstavuje 88,23 % plnenie. Ide o transfery zložkám v obci, stavebnému úradu, členské
príspevky ZMOS, ZMOL, EKOLÓG, RVC, CVČ, príspevky dôchodcom, deťom.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 8.775,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 7.977,55 EUR, čo
predstavuje 90,91 % plnenie. Jedná sa o splátky úrokov z úverov ŠFRB.
2) Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2019
8.102,00

Skutočnosť k 31.12.2019
9.784,90

% čerpania
120,77

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 8.102,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v
sume 9.784,90 EUR, čo predstavuje 120,77 % plnenie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) rekonštrukcia obecného domu vo vyšnej časti obce
Z rozpočtovaných 3.000,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 4.134,90 EUR, čo
predstavuje 137,83 % plnenie
b) Rekonštrukcia MŠ
Z rozpočtovaných 1.102.00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 3.950,00 EUR, čo
predstavuje 358,44 % plnenie.
c) Športové ihrisko
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 1.700,00 EUR, čo
predstavuje 1.700 % plnenie.

3) Výdavkové finančné operácie
Rozpočet na rok 2019
25.331,00

Skutočnosť k 31.12.2019
26.128,97

% čerpania
103,15

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 25.331,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v
sume 26.128,97 EUR, čo predstavuje 103,15 % čerpanie. Jedná sa o splácanie istiny z úverov zo
Štátneho fondu rozvoja a bývania na nájomné bytovky I, II a III.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Materská škola
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2019
85.674,00

Skutočnosť k 31.12.2019
100.029,45

% čerpania
116,75

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 85.674,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019
v sume 100.029,45 EUR, čo predstavuje 116,75 % plnenie.
.
Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2019
0,00

Skutočnosť k 31.12.2019
0,00

% čerpania
0,00

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce
Bežné príjmy
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy MŠ
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky MŠ
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy MŠ
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky MŠ
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku (fondy opráv, soc. fond, vratka stravné MŠ) )
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
291.919,97
284.728,12
7.191,85
234.276,67
134.247,25
100.029,45
+ 57.643,30
156,64
156,64
0,00
9.784,90
9.784,90
0,00
- 9.628,26
+ 48.015,04
0,00
+ 48.015,04
0,00
26.128,97
- 26.128,97
292.076,61
270.190,57
+ 21.886,04
4.129,57
+ 17.756,47

Prebytok rozpočtu je v sume 17.756,47 EUR - 156,64 EUR (presun do kapitálového fondu –
predaj pozemku) = 17.599,83 EUR.
Na základe uvedených skutočností bude tvorený fond rezerv

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. o rozpočtových
pravidlách vo výške určenej obecným zastupiteľstvom, najmenej vo výške 10 % prebytku
rozpočtu príslušného rozpočtového roka podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) vyššie uvedeného zákona
Rezervný fond sa používa na úhradu bežných výdavkov, na odstránenie havarijného stavu
majetku obce, alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou
mimoriadnou okolnosťou.
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo
Fond rezervný
ZS k 1.1.2019
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok 2018
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č. zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
22.912,09
1.369,98
0,00
0,00
0,00
0 ,00
24.282,07

Kapitálový fond
Obec vytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití
peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond peňažný
ZS k 1.1.2019
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie peňažného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
2.523,94
0

0

2.523,94

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu 1% hrubej mzdy zamestnancov
Sociálny fond
ZS k 1.1.2019
Prírastky - povinný prídel 1%
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
1.472,34
424,84

263,57
1.633,61

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z.
v z.n.p..
Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 1.1.2019
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu :
- na opravu v bytoch bytových domov
- vratka na účet obce (NB I)
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
18.417,04
6.523,11
6.097,52
1.015,66
17.826,97

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2019 v EUR

KZ k 31.12.2019 v EUR

Majetok spolu

1.189.064,66

1.180.221,74

Neobežný majetok spolu

1.088.388,73

1.055.915,24

1.659,70

1.659,70

Dlhodobý hmotný majetok

994.599,03

962.125,54

Dlhodobý finančný majetok

92.130,00

92.130,00

100.197,18

123.382,56

163,66

50,64

0,00

0,00

866,44

1.407,38

2.073,54

1.637,00

97.093,54

120.287,54

0,00

0,00

478,75

923.94

z toho :
Dlhodobý nehmotný 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
PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu

ZS k 1.1.2019 v EUR

KZ k 31.12.2019 v EUR

1.189.064,66

1.180.221,74

303.396,64

338.928,65

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

303.396,64

338.928,65

Záväzky

579.873,32

555.833,25

Vlastné imanie
z toho :

z toho :

Rezervy

720

720

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

694,80

572.161,79

546.888,53

6.991,53

7.529,92

0,00

0,00

305.794,70

285.459,84

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
Obec k 31.12.2019 eviduje tieto záväzky:
-

voči štátnym fondom (ŠFRB)
voči dodávateľom
voči zamestnancom
voči poisťovniam a daňovému úradu
ostatné (gar. fond. soc. fond, rezervy, ...)
zúčtovanie so subjektami VS - stravného

523.979,76 EUR
2.041,85 EUR
3.084,45 EUR
2.388,18 EUR
23.644,21 EUR
694,80 EUR

Obec neuzatvorila v r. 2019 lízingovú zmluvu na nákup osobného automobilu.
Obec neuzatvorila v roku 2019 Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej bytovky.

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 2019 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 4/2011 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
činnosť
Jednota dôchodcov Slovenska MO Gôtovanybežné výdavky na činnosť

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

3.500,00 EUR

3.500,00 EUR

0,00

500,00 EUR

500,00 EUR

0,00

Centrum voľného času DHZ Gôtovany – bež. výdavky na činnosť

84,00 EUR
185,82 EUR

84,00 EUR
185,82 EUR

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 4/2011
o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nevykonávala v roku 2019 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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

0,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

0,00

Rozdiel - vrátenie
0,00

0,00
0,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

KÚ Žilina
OÚ LM
KU Žilina
KÚ Žilina
MF SR
MF SR
ÚPSVaR LM
KÚ Žilina
DPO SR
ÚPSVaR LM

c)

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

životné prostredie
REGOB
pozemné komunikácie
stavebný úrad
voľby
Register adries
Dotácia MŠ stravné
Dotácia MŠ
Dotácia na činnosť DHZO
Osobitný príjemca - prídavky

42,63
150,48
19,70
595,54
1.896,50
21,20
2.170,80
1.587,00
1.400,00
73,02

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

42,63
150,48
19,70
595,54
1.797,96
21,20
2.034,07
1.587,00
1.400,00
73,02

0,00
0,00
0,00
0,00
98,54
0,00
694,80
0,00
0,00
0,00

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu novú zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Obec

0,00

e)

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

0,00

0,00

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

-

Vypracovala: Bc. Alena Florová

V Gôtovanoch , dňa 15.06.2020

-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

-

Predkladá:

-

Jozef Cút
starosta obce

12. Uznesenia obecného zastupiteľstva k záverečnému účtu za rok 2019 :
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
- stanovisko hlavného kontrolóra obce Gôtovany Ing. Pavla Tylku k záverečnému účtu obce
Gôtovany za rok 2019 s pripomienkou
schváliť celoročné hospodárenie obce s výhradou:
V súlade s § 14, ods. (1) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonať riadne a načas každú zmenu už
schváleného rozpočtu príslušným rozpočtovým opatrením.
- odporúčanie poslancom obecného zastupiteľstva obce Gôtovany schváliť prevod prebytku
rozpočtu za rok 2019 v minimálnej výške 10% t.j. v sume 1.759,98 EUR pre tvorbu rezervného
fondu a zbytok presunúť do ostatných peňažných fondov
schvaľuje
- celoročné hospodárenie obce Gôtovany za rok 2019
- s výhradou : v súlade s § 14, ods. (1) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonať
riadne a načas každú zmenu už schváleného rozpočtu príslušným
rozpočtovým opatrením.
- s tvorbou rezervného fondu vo výške 10% z výsledku hospodárenia t.j. v sume 1.759,98
Eur,
- s tvorbou kapitálové fondu vo výške 15.839,85 Eur

