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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 Dvorec na rok 2019 bol schválený Uznesením OZ č. 22/2018 dňa 3.12.2018.
V priebehu roka 2019 bol schválený rozpočet 6-krát upravený v zmysle zák. č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov:
-

Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 – OZ – schválené dňa 25.2.2019 – UZ 1/2019
Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 – starostky – na vedomie OZ dňa 25.2.2019 – UZ 1/2019
Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 – OZ – 25.2.2019 UZ 1/2019
Rozpočtové opatrenie č. 3/2019 – OZ - schválené dňa 28.5.2019 – UZ 2/2019
Rozpočtové opatrenie č. 4/2019 – OZ - schválené dňa 10.12.2019 – UZ 5/2019
Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 – starostky - na vedomie OZ dňa 10.12.2019 – UZ 5/2019

Rozpočet obce k 31.12.2019
Schválený rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočtové hospodárenie obce

566 500

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
592 954

513 570
5 000
5 600
42 330
566 500

540 024
5 000
5 600
42 330
586 746

166 551
15 000

156 187
25 364

384 949
0

405 195
6208
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
592 954

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

562 232

94,82

Z rozpočtovaných celkových príjmov 592 954 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 562
232 EUR, čo predstavuje 94,92 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
582 354

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

550 660

94,56

Z rozpočtovaných bežných príjmov 582 354 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
550 660 EUR, čo predstavuje 94,56 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
283 817

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

287 499

101,30

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 271 268 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 274 258 EUR, čo predstavuje plnenie
na 101,10 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 6 619 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 6 921 EUR, čo
predstavuje plnenie na 104,57 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 4953 EUR, príjmy
dane zo stavieb boli v sume 1951 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 17 EUR. Za rozpočtový
rok bolo zinkasovaných 6921 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 0.- EUR. K 31.12.2019 obec
eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 0.- EUR.
Daň za psa: 380 EUR
Daň za nevýherné hracie prístroje: 0 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 5 940 EUR
Poplatok za rozvoj 0 EUR
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
4 195

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

8 131

193,83
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 396 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 4468 EUR, čo je 1128,28
% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 0 EUR, príjem z prenajatých
pozemkov v sume 66 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 4375 EUR,
príjem z prenajatej techniky a náradia 27 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 3 798 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 3 663 EUR, čo je 96,45
% plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
805

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

0

0

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 805 EUR, bol skutočný príjem vo výške 0 EUR, čo
predstavuje 0 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 256 206 EUR bol skutočný príjem vo výške 215 788 EUR,
čo predstavuje 84,22 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Dobrovoľná PO Bratislava
Štátny rozpočet – OÚ TN, MV SR

Suma v EUR
1 400
4 165

Z toho:

662
807
1928
768
210 223

ŠR – OU Trenčín, MVSR
Z toho:

ŠR – OU Trenčín, MVSR
ŠR – OU Trenčín, MVSR

192 826
2 177
491
1 572
10 009
1 344
1 600
39
139
26

Účel
Dotácia DHZ
BT zo ŠR okrem preneseného
výkonu správy
ZŚ dopravné
ZŠ – výchova MŠ
Dotácia na voľby (MV SR)
ZŠ – vzdelávacie poukazy
BT zo ŠR na prenesený výkon
správy
Prenesené komp.ZŠ (mzdy)
dopravné
Na učebnice
MŠ - vzdelávanie
Hmot.núdza – príspevok na stravu
MŠ – vzdelávacie poukazy
Škola v prírode
Dotácia– zvýšenie platov školstva
Dotácia reg.obyvateľov-TP
Dotácia reg.adries

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
5000

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

0

0

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 5000 EUR za rok 2019 bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 0 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 0 EUR, čo je 0 % plnenie.
Príjem z predaja budov bol vo výške 0 EUR a príjem z predaja bytov bol vo výške 0 EUR.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 0 EUR, čo predstavuje 0 %
plnenie.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
5600

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

11 572

206,64

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 5600 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 11 572 EUR, čo predstavuje 206,64 % plnenie.
V roku 2019 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR na prenesené kompetencie (ZŠ) v sume 3 000 EUR
- nevyčerpané prostriedky z dotácie na detské ihrisko ZŠ: 8 500 EUR
- nevyčerpané prostriedky na dopravné ZŠ v sume 72 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
42 330

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

39 241

92,70

Z rozpočtovaných bežných príjmov 42 330 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
39 241 EUR, čo predstavuje 92,70 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
6

Základná škola s materskou školou
5 170 EUR
Školská jedáleň – stravné
31 803 EUR
- réžia (predaj výrobkov, tovarov a služieb) 949 EUR
Príjem z dobropisov a vratiek
1 319 EUR.

Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 0 EUR,
čo predstavuje 0 % plnenie.
Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
3072

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

3072

100

V roku 2019 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume: 3072 EUR
(z toho 3000 EUR prenesené kompetencie ZŠ, 72 EUR dopravné)
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
586 746

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

542 764

92,50

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 586 746 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
542 764 EUR, čo predstavuje 92,50 % čerpanie.
1. Bežné výdavky obce
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
156 187

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

123 138

78,84

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 156 187 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
123 138 EUR, čo predstavuje 78,84 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou č.1 Záverečného účtu.
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Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 32 200 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 40 802
EUR, čo je 126,71 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, aktivačných
pracovníkov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 13 420 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 15 508
EUR, čo je 115,56 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 107 383 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 60 115
EUR, čo je 55,98 % 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 3184 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 6714 EUR,
čo predstavuje 210,86 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na
Skutočnosť k 31.12.2019
% čerpania
rok 2019 po poslednej
zmene
25 364
18 662
73,58
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 25 364 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 18662 EUR, čo predstavuje 73,58 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou č.1 Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Drevený altánok
Z rozpočtovaných 15000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 8 300 EUR, čo
predstavuje 55,33 % čerpanie.
b) Detské ihrisko ZŠ s MŠ
Z rozpočtovaných 10000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 9998 EUR, čo
predstavuje 99,98 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 0 EUR, čo predstavuje 0 % čerpanie.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: ZŠ s MŠ Dvorec
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Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
Skutočnosť k 31.12.2019
% čerpania
rok 2019 po poslednej
zmene
405 195
400 965
98,96
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 405 195 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
400 965 EUR, čo predstavuje 98,96 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou č.2 Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
204 725 EUR
Materská škola
89 608 EUR
Školský klub detí
34 023 EUR
Školská jedáleň
72 609 EUR
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

0

0

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/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

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
550 660
511 418
39 241

524 103
123 138
400 965

26 557
0,00
0,00
0,00

18 662
18 662
0,00

-18 662
7 895
0,00
0,00
7 895
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Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

11 572

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
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 / schodok HČ

0,00

11 572
562 232
542 765
19 467
30 271
0,00
-10 804

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 :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 399 EUR, a to:
- dopravné ZŠ vo výške 340 EUR
- dotácia na register adries –zostatok vo výške 6 EUR
- dotácia na register obyv. – TP – zostatok vo výške 53 EUR
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 29 561 EUR, a to na :
- prístavbu hasičskej zbrojnice v sume 29 561 EUR
c) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom
fonde v sume
311 EUR,
Schodok rozpočtu vo výške 10 804 EUR navrhujeme vyrovnať z rezervného fondu
v nasledujúcom období.

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
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ............. obstaranie dreveného altánku
(dofinancovanie z vlastných zdrojov)
- uznesenie č.
zo dňa ............. obstaranie detského ihriska
(dofinancovanie z vlastných zdrojov)
- krytie schodku rozpočtu 2019(10 804 EUR)
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
8 127

8 127
0
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Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje interný predpis obce
Sociálny fond
ZS k 1.1.2019
Prírastky - povinný prídel - 1%
- povinný prídel %
Úbytky - závodné stravovanie
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
19,79
407,76
116,18
311,37

6. Bilancia aktív a pasív obce Dvorec k 31.12.2019
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 1.1.2019 v EUR
KZ k 31.12.2019 v EUR
364 756
375 241
250 521
239 114
0
164 559
85 962
113 687

153 152
85 962
135 668

0
34 289

46 886

79 352

88 781

548

459

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
364 756
375 241
221 441
260 835

221 441
52 018

260 835
40 438

800
46 133
20
5066

0
29 960
311
10 167

91 297

73 968
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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
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2019

z toho v lehote
splatnosti

1 994
2 746
1 669
385

1 994
2 746
1 669
385

3 372
10 167

3 372
10 167

z toho po lehote
splatnosti

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec Dvorec nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie.

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 dotácie žiadnym právnickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo
verejnoprospešný účel.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec Dvorec nevykonáva podnikateľskú činnosť. Nevykazuje a nesleduje výnosy a náklady v
samostatnom mimorozpočtovom účtovníctve.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) 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 Dvorec má zriadenú Základnú školu s materskou školou ako rozpočtovú organizáciu. Jej
hospodárenie je zahrnuté v rozpočte obce. Iné rozpočtové organizácie ani príspevkové organizácie
nemá zriadené.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu
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Poskytovateľ dotacie

účel

OÚ Trenčín, odbor Prenesené
školstva
kompetencie ZŠ.
MV SR
Dotácia na voľby
MV SR
Dotácia na voľby do
EP
ŠR - OÚ
Dotácia na ŽP
ŠR - OU
Dotácia na TP
ŠR - OU
Dotácia reg.adries
Prístavba
hasičskej
MV SR
zbrojnice

ŠR
ŠR
ÚPSVaR
OU TN
MV SR
OU TN
ŠR, OU
ŠR, OU
ŠR, OU
spolu

Dotácia na altánok
Dotácia na detské
ihrisko
Dotácia na stravu
FT na učebnice
Škola v prírode
Dotácia na vzdelávacie
poukazy

Dotácia na dopravné
Dot. – vzdelávanie MŠ
Dotácia na odchodné

Suma
poskytnutých
prostriedkov
194 302

Suma
použitých
prostriedkov
194 302

rozdiel
0

1 096,52
831,42

1096,52
831,42

0
0

39,36
138,93
26
29 560,68

39,36
85,84
20
0

0
53,09
6
29 560,68

5 000
8 500

5 000
8 500

0
0

10 009,20
491
1 600
2 112

10 009,20
491
1 600
2 112

0
0
0
0

3 251,32
2 379
1 524
260 861,43

2 911,10
2 379
1 524
230 901,44

340,22
0
0
29 959,99

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu s inou obcou.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu s VUC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec Dvorec zostavuje viacročný rozpočet bez uplatňovania programu obce na základe
uznesenia obecného zastupiteľstva č. 22/2018 - bod 5 zo dňa 3.12.2018.

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému
účtu za rok 2019.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2019.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyrovnanie schodku rozpočtového hospodárenia vo výške
10 804 EUR z rezervného fondu v nasledujúcom období.
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