Záverečný účet Obce Lučatín
za rok 2020

Predkladá : Ing. Pavel Kováč, starosta obce
Spracoval: Ing. Štefánia Trajteľová
V Lučatíne, dňa 31.3.2021
Záverečný účet schválený OZ dňa 07.06.2021, uznesením č. 16/2021

Záverečný účet obce za rok 2020

OBSAH :
1.

Rozpočet obce na rok 2020

2.

Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

3.

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020

4.

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

5.

Tvorba a použitie prostriedkov fondov

6.

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020

7.

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020

8.

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

9.

Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom
podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
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
12. Hodnotenie plnenia programov obce
13. Účtovný hospodársky výsledok obce

2

Záverečný účet obce za rok 2020
1. Rozpočet obce na rok 2020
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020.
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 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový, po schválených úpravách
aj celkový Rozpočet bol schválený s prebytkom 4 251,92 €.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 9.12.2019 uznesením č.67/2019
a upravený Rozpočtovým opatrením č RO/2/2020 k 31.12.2020 v súlade s uznesením OZ
č.68/2019 zo dňa 5.12.2019.
Rozpočet obce k 31.12.2020

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

Schválený
rozpočet
414 215

Rozpočet po
poslednej
zmene
447 831,02

308 215

341 447,02

106 000
414 215

106 384
443 579,10

304 465
109 750

333 829,10
109 750

0

4 251,92

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
2020 po poslednej zmene
447 831,02
349 382,35
78
Z rozpočtovaných celkových príjmov 447 831,02 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume 349 382,35 EUR, čo predstavuje 78 % plnenie. Pokles príjmov bol najmä v oblasti
kapitálových príjmov, resp. finančných transakcií ,ktoré neboli čerpané z dôvodu odkladu
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realizácie investičných akcií, v súvislosti s mimoriadnym stavom vyhláseným v súvislosti s
celosvetoouj pandémiou spôsobenou korona vírusom Covid-19. Pandemická situácia ovplyvnila
celkové príjmy aj výdavky rozpočtu v roku 2020.
A. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
341 447,02

a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
249 099,65

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

348 998,35

102

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

248 131,45

99,6

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Príjem z výnosu dane z príjmov poukázanej samospráve bol vo výške 212 449,65 EUR , čo
predstavuje naplnenie rozpočtu po úprave na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 22 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 21 490,61 EUR.
Príjmy dane z pozemkov boli v sume 17 323,63 EUR, príjmy dane zo stavieb boli vo výške
4 166,98 EUR .
Daň za psa 947,74 EUR
Daň za ubytovanie 561,66 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 12 681,79 EUR
Na základe plnenia rozpočtu v tejto časti ako aj výšky daňových pohľadávok k 31.12.2020
,možno skonštatovať výborné výsledky v oblasti výberu daní a poplatkov, keď výber daní
a poplatkov je takmer 100%.

b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
24 795

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

24 796,16

100

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Príjem nebol rozpočtovaný, skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 607,05 EUR je príjem
z prenajatých pozemkov a objektov .
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 1 150 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 067 EUR .
Cintorínske poplatky: rozpočet 9000 EUR, skutočný príjem bol 9 124,59 EUR .
Ostatné nedaňové príjmy – poplatok za MŠ a ŠKD, za vyhlásenia v obecnom rozhlase, stravné
v školskom zariadení a pod. – z rozpočtovaných príjmov 14 645 EUR , skutočný príjem
k 31.12.2020 bol 14 604,57 EUR.
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c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

7 911,32
Rozpočet iných nedaňových príjmov bol 0 EUR, skutočný príjem bol vo výške 7 911,32 EURjednalo sa o vratky a dobropisy- preplatky energií.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 67 552,37 EUR bol skutočný príjem vo výške 100% teda
67 552,37 EUR v štruktúre:
Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR
Účel
MV SR
27 620
Úhrada nákladov ZŠ
MV SR
280
Učebnice ZŠ
MV SR
282
Vzdelávacie poukazy
MV SR
234,48
REGOB
MV SR
62,32
Prenesený výkon ŽP
MV SR
811
Prenesený výkon MŠ
MV SR
28,34
CDaPK
MV SR
846,82
Voľby
UPSVaR
2 095,80
ZŠ ,MŠ-strava HmN,strav.návyky
UPSVaR
5 104,71
zamestnanosť
DPO SR
3000
DHZ
MDVaRR
957,69
Spol. stav. úrad
Covid-19 a ostatné
25 823,43
Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom poskytnutia.

B. Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.200

0

0

% plnenia

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 0,EUR :
C. Príjmové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
2020 po poslednej zmene
106 384
384

% plnenia
0

V roku 2020 boli rozpočtované príjmové finančné operácie v objeme 106 384 EUR avšak
skutočný príjem k 31.12.2020 bol v sume 384 EUR- nevyčerpané zdroje na stravovanie z roku
2019 a ich zapojenie do rozpočtu 2020. Pôvodný rozpočet nebol čerpaný z dôvodu odkladu
realizácie investičných akcií v súvislosti s mimoriadnym stavom vyhláseným z dôvodu pandémie
spôsobenej korona vírusom Covid-19.
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3. Rozbor Čerpania výdavkov za rok 2020
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
443 579,10

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

269 275,38

61

Celkový rozpočet výdavkov na rok 2020 predstavoval 443 579,10 EUR , skutočné výdavky boli
čerpané vo výške 269 275,38 EUR.. Pandémia a mimoriadny stav vyhlásený od marca 2020
ovplyvnil nielen výšku ale aj štruktúru výdavkov- nečerpanie najmä v oblastiach investičnej,
, kultúrno-spoločenského a športovej. Nemenej bola osobitá výučba a prevádzka školských
zariadení vrátane materskej školy ale i samotného Obecného úradu, kde veľký dôraz bol najmä
na zabezpečenie opatrení pre nešírenia sa nákazy .
A. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2020 po poslednej
zmene
333 829,10

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

269 275,38

81

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 333 829,10 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020
v sume 269 275,38 EUR, práve z vyššie uvedených dôvodov vplyvu koronavírusu COVID-19.
Podrobný rozpis čerpania jednotlivých položiek rozpočtu tvorí prílohu Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 135 362,09 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume
114 600,74 EUR, čo je 84,6 % čerpanie. Patria sem všetky mzdové prostriedky pracovníkov
OcÚ, starostu obce, hlavného kontrolóra, pracovníkov školstva, pracovníkov VPP.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 45 922,38 EUR boli skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
42 500,37 EUR. Výdavky na sociálne a zdravotné poistenie má priamy súvis s výškou
mzdových prostriedkov.
Tovary a služby
Rozpočet na Tovary a služby bol vo výške 143 894,63 EUR , jeho skutočné čerpanie
k 31.12.2020 bolo v sume 105 776,32 EUR, čo je 73,5 % . Ide o prevádzkové výdavky všetkých
oblastí obce , ako sú cestovné náhrady, energie, náklady na teplo, materiál, dopravné, rutinná
a štandardná údržba, ostatné tovary a služby, kultúrne a športové aktivity Obce, ZŠ, MŠ,
poistenia majetku, uskladnenie a odvoz odpadov a pod.
Bežné transfery a členské príspevky
Bežné transfery a členské príspevky boli rozpočtované v sume 8 100 EUR , skutočné čerpanie
k 31.12.2020 bolo v sume 6 397,95 EUR.
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Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Obec nemá žiadne úvery, pôžičky ani finančné výpomoci. Keďže v roku 2020 neboli žiadne
úvery načerpané, úroky z úverov boli síce v roku 2020 rozpočtované vo výške 550,-Eur,
čerpanie k 31.12.2020 je však 0 Eur.
B. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
109 750

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

0

0

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 109 750 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020
v sume 0 EUR.
Dôvod je už viackrát spomínaný- mimoriadna situácia a núdzový stav vyhlásený z dôvodu
celosvetovej pandemickej situácie.
C. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
2020 po poslednej zmene
0
0

% čerpania

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 0 EUR bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2020 v sume 0 EUR.

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
348 998,35
348 998,35

269 275,38
269 275,38

79 722,97
0

z toho : kapitálové príjmy obce

0

Kapitálové výdavky spolu

0

z toho : kapitálové výdavky obce

0

Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce

0
79 722,97
10790,82
68 932,15
384
0

384
349 382,35
269 275,38
80 106,97
7

10 790,82
69 316,15

Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Obec v roku 2020 hospodárila s celkovým prebytkom rozpočtu 80 106,97 € upraveným na
sumu 69 316,15€ v zmysle príslušných ustanovení platného zákona o rozpočtových
pravidlách. Na základe uvedeného bude realizovaná tvorba rezervného fondu Obce vo
výške 10% z upraveného prebytku hospodárenia t.j. 6 931,62 a tvorba peňažného fondu
Obce z hospodárenia roku 2020 v čiastke 62 384,53€.
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 nevyčerpané prostriedky zo ŠR
účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku , ktoré je
možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Takéto prostriedky vo výsledku hospodárenia za rok 2020 sú vo výške
10 790,82€ -poskytnuté prostriedky podporu zamestnanosti pre rok 2021.

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 1.1.2020
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 :
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KS k 31.12.2020

Suma v EUR
15 589,40
4 622,06

Peňažné fondy Obce
ZS k 1.1.2020
Prírastky – tvorba-prebytok hosp. 2019
Úbytky - čerpanie na kap. výdavky 2020
KS k 31.12.2020

Suma v EUR
20 833,86
41 958,57
0
62 792,43

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 211,46

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p..
Sociálny fond
ZS k 1.1.2020

Suma v EUR
306,56
8

Prírastky - povinný prídel - 1,5
Úbytky - čerpanie SF
KS k 31.12.2020

%

950,06
606
650,62

Fond prevádzky, údržby a opráv - Obec nevytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle
ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. v z.n.p..

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 1.1.2020 v EUR
676 645,91
562 484,08

KZ k 31.12.2020 v EUR
696 206,12
509 976,50

0,00
459 260,08
103 224
113 388,32

0,00
406 752,50
103 224
185 568,38

1 689,10
0,00
0,00
8 102,16
103 597,06
0,00
0,00
773,51

1 773,71
0,00
0,00
3 532,77
180 261,90
0,00
0,00
661,24

ZS k 1.1.2020 v EUR
676 645,91
422 784,67

KZ k 31.12.2020 v EUR
696 206,12
462 822,57

0,00
0,00
422 784,67
21 117,71

0,00
0,00
462 822,57
29 058,38

1200
384
306,56

1986
10 790,82
650,62

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
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Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

19 227,15
0
232 743,53

15 630,94
0
204 325,17

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
Stav záväzkov k 31.12.2020
Druh záväzku

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky, soc.fond
Záväzky spolu k 31.12.2020

Záväzky celkom
k 31.12.2020 v EUR

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

5 110,70
7 218,82
4 295,34
754,52
10 790,82

5 110,70
7 218,82
4 295,34
754,52
10 790,82

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

888,18
29 058,38

888,18
29 058,38

0,00
0,00

Stav úverov k 31.12.2020
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.
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020:
- zostatok istiny z bankových úverov
0 EUR
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB
0 EUR
SPOLU celková suma dlhu obce
0 EUR
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky
- z úverov zo ŠFRB
0 EUR
SPOLU celková suma dlhu obce upravená o úver zo ŠFRB
0 EUR
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.
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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 2020 poskytla Dotácie na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel v súlade s platným VZN-o dotáciách.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
-1-

TJ Mladosť Lučatín-prevádzkovú činnosť
TJ Mladosť Lučatín-prevádzkovú činnosťstolný tenis
DZH Lučatín-občianske združenie

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

3 800
600

2 539,93
600

1 260,07
0

1 400

1397,97

2,03

-4-

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s platným VZN
o dotáciách. Výška poskytnutých a aj vyčerpaných Dotácií bola ovplyvnená celkovou
pandemickou situáciou v roku 2020.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nevykonáva žiadnu 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.
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a)

Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
- Nemáme zriadené a založené žiadne právnické osoby

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
UPSVaR
MV SR
DPO SR
UPSVaR

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

ZŠ – bežné výdavky
MŠ – bežné výdavky
Voľby+ SOBaD – bežné výdavky
St.urad CDaPK– bežné výdavkv
Strav. návyky a HN strava,Šk.pomôcky
REGOB- bežné výdavky,ŽP
DHZ – bežné výdavky
Covid-dotácie
VPP-podpora zamestnanosti

28 182
811
2 822,82
858,04
2 095,80
296,80
3000
13 056,61
15 895,53

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

28 182
811
2 822,82
858,04
2 095,80
296,80
3000
13 056,61
5104,71

0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
10790,82

-5-

c) Finančné usporiadanie voči štátnym a ostatným fondom
Envirofond BT vo výške 405,78€, čerpanie 405,78€.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu s inou obcou
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu s VUC

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec Lučatín neuplatňuje zostavenie rozpočtu obce v programovej štruktúre.

13. Účtovný hospodársky výsledok .
Obec dosiahla za rok 2020 účtovný hospodársky výsledok - Zisk vo výške 40 037,90Eur.
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Návrh Uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo :
1. Schvaľuje Záverečný účet Obce Lučatín za rok 2020 bez výhrad.
2. Schvaľuje prerozdelenie upraveného prebytku hospodárenia vo výške 62 384,53 € do peň.fondov a
v sume 6 931,62 € do rez.fondu Obce.
3 . Schvaľuje Individuálnu účtovnú závierku Obce zostavenú k 31.12.2020.
4. Schvaľuje zúčtovanie výsledku hospodárenia obce za rok 2020 -zisk vo výške 40 037,90 Eur na
účet : Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov.
5.Berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra Obce k ZUO za rok 2020
6.Berie na vedomie Správu audítora k IUZ k 31.12.2020 a VS za rok 2020
7.Berie na vedomie Výročnú správu Obce za rok 2020

13

