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Záverečný účet obce za rok 2016
1. Rozpočet obce na rok 2016
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016.
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 2016 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový (+339,00 Eur) a kapitálový rozpočet ako schodkový
(-197 347,00 Eur) a finančné operácie prebytkové (+197 008,00 Eur)
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14. 12 . 2015 uznesením č. 170/15.12.
V priebehu roka boli prijaté nasledovné rozpočtové opatrenia:
- 1.RO – I. zmena rozpočtu schválená dňa 29.02.2016 uznesením OZ č. 19/16.2.
- 2. RO - schválené dňa 24.03.2016 starostom obce v zmysle „Zásad“ (uznesenie č.35/16.4).
- 3. RO – II. zmena rozpočtu schválená dňa 25.04.2016 uznesením OZ č. 36.14.4.
- 4. RO – schválená dňa 28.04.2016 starostom obce v zmysle „Zásad“ (uznesenie č.77/16.6)
- 5. RO – III. zmena rozpočtu schválená dňa 15.6.2016 uznesením OZ č. 79/16.6.
- 6. RO - schválené dňa 30.06.2016 starostom obce v zmysle „Zásad“ (uznesenie č. 92/16.9)
- 7.RO – IV. zmena rozpočtu schválená dňa 26.9.1916, uznesením OZ č. 93/16.9.
- 8. RO - schválené dňa 28.9.2016 starostom obce v zmysle „Zásad“ (uznesenie č. 107/16.10).
- 9. RO – V. zmena rozpočtu schválená dňa 31.10.2016, uznesením OZ č. 108/16.10.
- 10. RO – VI. zmena rozpočtu schválená dňa 28.11.2016, uznesením OZ č. 127/16.11.
- 11. RO – VII. zmena rozpočtu schválená dňa 14.12.2016, uznesením OZ č. 150/16.12.
- 12. RO – schválené dňa 30.12.2016 starostom obce v zmysle „Zásad“ uznesenie č.17/17.2

Rozpočet obce k 31.12.2016

4 094 000,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
4 400 167,00

3 199 189,00
643 011,00
210 000,00
41 800,00
4 094 000,00

3 378 818,00
366 257,00
607 621,00
47 471,00
4 400 167,00

1 867 280,00
338 458,00
12 992,00
1 875 270,00
0

1 948 937,00
737 300,00
62 992,00
1 650 938,00
0

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
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
Schválený rozpočet na
rok 2016 po poslednej
zmene
4 400 167,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

4 376 056,08

99,45

Z rozpočtovaných celkových príjmov 4 400 167,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016
v sume 4 376 056,08 EUR, čo predstavuje 99,45 % plnenie.
1. Bežné príjmy obce
Schválený rozpočet na
rok 2016 po poslednej
zmene
3 378 818,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

3 465 265,45

102,56

Z rozpočtovaných bežných príjmov 3 378 818,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
3 465 265,45 Eur, čo predstavuje 102,56 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na
rok 2016 po poslednej
zmene
2 128 115,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

2 214 537,05

104,06

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 564 709,00 Eur z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 661 745,76 Eur, čo predstavuje
plnenie na 106,20 %. Prekročenie o 97 036,76 Eur oproti rozpočtovanej sume.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 362 122,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 351 831,28 Eur, čo
predstavuje plnenie na 97,15 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 99 721,72 Eur,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 241 280,29 Eur a príjmy dane z bytov boli v sume 10 829,27
Eur. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 349 777,63 Eur, za nedoplatky z minulých rokov
2 053,65 Eur. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 12 959,09
Eur.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 4 688,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 4 655,31 Eur, čo je
99,30 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 4 620,31 EUR, za nedoplatky z minulých
rokov 35,00 Eur. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 49,58 Eur.
Daň za nevýherné hracie prístroje
Z rozpočtovaných 70,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 70,00 Eur, čo je 100,00 %
plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 70,00 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 0 EUR.
K 31.12.2016 obec neeviduje pohľadávky na dani za nevýherné hracie prístroje.
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Daň za predajné automaty
Z rozpočtovaných 50,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 50,00 Eur, čo je 100,00 %
plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 50,00 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 0 EUR.
K 31.12.2016 obec neeviduje pohľadávky na dani za predajné automaty.
Daň za ubytovanie
Z rozpočtovaných 2 700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 3 109,80 Eur čo je
115,18 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 2 464,20 Eur, za nedoplatky z minulých
rokov 645,60 Eur. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani za ubytovanie v sume 689,70
Eur.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 1 400,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1 070,50 Eur, čo je 76,46
% plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1 070,50 EUR, za nedoplatky z minulých rokov
0 EUR. K 31.12.2016 obec neeviduje pohľadávky na dani za užívanie verejného priestranstva.
Dane z úhrad za dobývací priestor
Z rozpočtovaných 1 460,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1 460,26 EUR, čo je
100,01 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1 460,26 EUR. K 31.12.2016 obec
neeviduje pohľadávky na dani za dobývací priestor.
Dane za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 190 373,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 189 980,84 Eur, čo je
99,79 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 185 948,74 Eur, za nedoplatky z minulých
rokov 4 032,10 Eur. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad v sume 7 732,95 EUR.
Sankčný úrok
Z rozpočtovaných 543,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 563,30 Eur, čo je 103,74
% plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 563,30 Eur. K 31.12.2016 obec eviduje
pohľadávky na sankčnom úroku v sume 3 336,80 Eur.

a) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2016
288 831,00

Skutočnosť k 31.12.2016
288 858,59

% plnenia
100,00

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 148 986,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 147 165,76 Eur, čo je
98,77 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z nájmu pozemkov 9 242,73 Eur, nájom
z bytov 51 556,14 Eur, nájom z nebytových priestorov 86 366,89 Eur.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 115 406,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 sume 117 980,14 Eur, čo je
102,23 % plnenie. Významné položky tvorili: príjem za služby v ZOS 29 727,73 Eur, príjem za
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opatrovateľskú službu (v domácom prostredí)
25 953,94 Eur, správne poplatky 19 346,10 Eur.

22 157,10 Eur, príjem z kultúrnej činnosti

b) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2016
24 439,00

Skutočnosť k 31.12.2016
23 712,69

% plnenia
97,02

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 24 439,00 EUR, bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo
sume 23 712,69 Eur, čo predstavuje 97,02 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli zinkasované príjmy z dobropisov a z vratiek celkom 22 128,19
Eur.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 961 872,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 961 869,81
Eur, čo predstavuje 99,99 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo práce sociálnych vecí
a rodiny, Bratislava
Dobrovoľná požiarna ochrana SR,
Bratislava

Ministerstvo hospodárstva SR,
Bratislava
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny,
Považská Bystrica

Okresný úrad Trenčín
Pôdohospodárska platobná agentúra
Bratislava

Suma v EUR
Účel
65 280,00 financovanie sociálnej služby
v zariadení sociálnych služieb
(ZOS)
4 700,00 Financovanie materiálneho
vybavenie dobrovoľ. hasič.
zborov
DHZ Beluša 2 000,00 Eur
DHZ Hloža 2 000,00 Eur
DHZ Podhorie 700,00 Eur
6 669,57 Refundácia bežných výdavkov –
rekonštrukcia verejného
osvetlenia v obci Beluša II. etapa
744,00 financovanie stravy pre žiakov ZŠ
zo sociálne znevýhodneného
prostredia
149,40 financovanie školských potrieb
pre žiakov ZŠ zo sociálne
znevýhodneného prostredia
148,00 financovanie stravy pre žiakov
MŠ zo sociálne znevýhodneného
prostredia
16,60 financovanie školských potrieb
pre žiakov MŠ zo sociálne
znevýhodneného prostredia
81,48 financovanie starostlivosti
a údržby vojnových hrobov
2 623,80 Refundácia
dane
z pridanej
hodnoty
–
z projektu
modernizácia
verejného
priestranstva v obci Beluša
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Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Považská Bystrica

Okresný úrad Považská Bystrica
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Považská Bystrica
Okresný úrad Trenčín

Okresný úrad Považská Bystrica

Okresný úrad Považská Bystrica

Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR Bratislava

Okresný úrad Trenčín

Okresný úrad Považská Bystrica

Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR Bratislava
Okresný úrad Trenčín

SPOLU:

2 910,12 financovanie aktívneho opatrenia
na trhu práce na podporu
zamestnanosti zo ŠR
5 611,54 financovanie zo EU
990,29 financovanie zo ŠR
7 042,56 financovanie výdavkov spojených
s konaním volieb
470,40 Príjem rodinných prídavkov
prostredníctvom
osobitného
príjemcu
838 804,00 financovanie
preneseného
výkonu štátnej správy na úseku
školstva
1 922,91 financovanie
preneseného
výkonu štátnej správy – hlásenia
pobytu
občanov
a registra
obyvateľov
42,60 Financovanie
preneseného
výkonu štátnej správy – register
adries
251,73 financovanie
preneseného
výkonu štátnej správy na úseku
stavebného úradu pre úsek
dopravy
545,02 financovanie
preneseného
výkonu štátnej správy na úseku
starostlivosti o životné prostredie
7 409,68 financovanie
preneseného
výkonu štátnej správy na úseku
matriky
5 419,11 financovanie
preneseného
výkonu štátnej správy na úseku
stavebného poriadku
10 037,00 financovanie materských škôl
podľa § 6b ods. 5 zákona č.
597/2003 Z.z. (predškolský vek)

961 869,81

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
1. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2016
366 257,00

Skutočnosť k 31.12.2016
366 257,65

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 366 257,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
366 257,65 Eur, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 21 146,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 21 147,28 Eur, čo
predstavuje 100,00 % plnenie.
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Granty a transfery
Z rozpočtovaných 345 111,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 345 110,37 Eur, čo
predstavuje 100,00 % plnenie.

Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo hospodárstva SR
Bratislava

Suma v EUR
Účel
129 835,59 refundácia vynaložených finančných prostriedkov na investičnú
akciu „Rekonštrukcia verejného
osvetlenia v obci Beluša II. etapa
– z EU
15 274,78

Ministerstvo školstva, vedy
a výskumu Bratislava
SPOLU:

-

zo ŠR

200 000,00 financovanie kapitálových
výdavkov na rekonštrukciu
telocvične pri ZŠ
345 110,37

2. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2016
607 621,00

Skutočnosť k 31.12.2016
497 059,97

% plnenia
81,80

Z rozpočtovaných finančných príjmov 607 621,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
497 059,97 Eur, čo predstavuje 81,80 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva 168/15.12 zo dňa 14. decembra 2015 bolo schválené
použitie rezervného fondu v sume 210 000,00 Eur na financovanie investičnej akcie „Chodník
Ul. Trenčianska. Po výberovom konaní na dodávateľa prác bola obstarávacia cena stanovená na
145 914,00 Eur. Použitie prostriedkov rezervného fondu bolo preto upravené na sumu
145 914,00 Eur na zasadnutí OZ dňa 31.10.2016, uznesením č. 108/16.10. V skutočnosti bolo
čerpanie rezervného fondu na uvedenú investičnú akciu len v sume 37 004,25 Eur. Zostatok
nezrealizovanej investičnej akcie vo výške 108 909,75 Eur sa presúva do roku 2017.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 79/16.6 zo dňa 3.06.2016 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 8 930,00 Eur na financovanie kúpy pozemkov v časti Hloža – pod
rozšírenie cintorína. Skutočné plnenie bolo 8 930,00 Eur.
V roku 2016 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR (normatívne prostriedky a dopravné ZŠ)
z roku 2015 v sume 1 359,26 Eur v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. na prenesený výkon štátnej
správy na úseku školstva.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 37/16.4 zo dňa 25.04.2016 bolo schválené prijatie úveru
od Všeobecnej úverovej banky, a.s. Bratislava vo výške 300 000,00 Eur na financovanie dostavby
telocvične pri Základnej škole Beluša.
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Uznesením obecného zastupiteľstva č. 111/16.10 zo dňa 31.10.2016 bolo schválené navýšenie
úveru poskytnutého v zmysle zmluvy o terminovanom úvere č. 394/2016 od Všeobecnej
úverovej banky, a.s. Bratislava na dofinancovanie dostavby telocvične pri Základnej škole Beluša
o sumu 270 000,00 Eur na celkovú sumu 570 000,00 Eur. Čerpanie úverových prostriedkov bolo
rozdelené na dva roky v roku 2016 411 583,00 Eur, v roku 2017 158 417,00 Eur. Skutočné
čerpanie úveru bolo 411 583,01 Eur.

3. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2016
47 471,00

Skutočnosť k 31.12.2016
47 473,01

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 47 471,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
47 473,01 Eur, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
6 585,70 Eur
Základná škola – ŠJ
14 154,91 Eur
Základná škola – ŠK
7 183,47 Eur
Materská škola
Materská škola – ŠJ

14 269,92 Eur
5 279,01 Eur

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
Schválený rozpočet na
rok 2016 po poslednej
zmene
4 400 167,00

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

4 080 246,64

92,72

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 4 400 167,00 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 4 080 246,64 Eur, čo predstavuje 92,72 % čerpanie.
1. Bežné výdavky (obce)
Schválený rozpočet na
rok 2016 po poslednej
zmene
1 948 937,00

Skutočnosť k 31.12.2016

1 742 163,23

% čerpania

89,39

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 948 937,00 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 1 742 163,23 Eur, čo predstavuje 89,39 % čerpanie.
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Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 760 344,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume
694 632,63 EUR, čo je 91,40 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
matriky, kultúry, zariadenia opatrovateľskej služby, opatrovateľská služba v domácom prostredí,
správy majetku, aktivačných pracovníkov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 283 260,00 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
253 076,48 Eur, čo je 89,30 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 800 311,00 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
694 098,25 Eur, čo je 86,70 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako
sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, a ostatné tovary
a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 90 587,00 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 87 219,72
Eur, čo predstavuje 96,30 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 14 435,00 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 13 136,15
Eur, čo predstavuje 91,00 % čerpanie.
V tom:
Úroky z úveru ŠFRB (2x10 b.j.)
Úroky z úveru VUB, a.s.Bratislava (rekonštrukcia telocvične pri ZŠ)

12 548,49 Eur
587,66 Eur

2. Kapitálové výdavky (obce)
Schválený rozpočet na
rok 2016 po poslednej
zmene
737 300,00

Skutočnosť k 31.12.2016

625 214,51

% čerpania

84,79

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 737 300,00 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 625 214,51 Eur, čo predstavuje 84,79 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Položky kapitálového rozpočtu v roku 2016 boli:
a) Rekonštrukcia telocvične pri ZŠ
Z rozpočtovaných
411 583,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume
411 583,01 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
b) Chodník Slatinská
Z rozpočtovaných 92 458,00 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 92 457,50
Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
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c) Chodník Ul. Trenčianska
Z rozpočtovaných 145 914,00 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 37 004,25
Eur, čo predstavuje 25,36 % čerpanie.
d) Cesta Rybníky
Z rozpočtovaných 34 834,00 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 34 833,45
Eur, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
e) Chodník A. Sládkoviča
Z rozpočtovaných 20 000,00 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 19 555,30
Eur, čo predstavuje 97,77 % čerpanie.
f) Kúpa pozemkov
Z rozpočtovaných 10 031,00 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 9 963,10 Eur,
čo predstavuje 99,32 % čerpanie.
Z toho:
kúpa pozemkov pod cyklotrasy
kúpa pozemkov pod rozšírenie cintorína Hloža

1 033,10 Eur
8 930,00 Eur

g) Územný plán – doplnok č. 2
Z rozpočtovaných 7 440,00 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 7 440,00 Eur,
čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
h) Prevádzkový stroj INFRASET
Z rozpočtovaných 6 040,00 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 6 037,90 Eur,
čo predstavuje 99,96 % čerpanie.
f) Garáže
Z rozpočtovaných 6 000,00 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 5 990,00 Eur,
čo predstavuje 99,83 % čerpanie.
i) Pódium pri OcU - PD
Z rozpočtovaných 2 000,00 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 350,00 Eur, čo
predstavuje 17,50 % čerpanie.

3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na
rok 2016 po poslednej
zmene
62 992,00

Skutočnosť k 31.12.2016

62 991,83

% čerpania

99,99

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 62 992,00 Eur bolo skutočne čerpané
k 31.12.2016 v sume 62 991,83 Eur, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.

V tom:
Úver zo ŠFRB Bratislava (na výstavbu 2x10 b.j.) - splátka istiny
Úver z VUB, Bratislava (na rekonštrukciu telocvične pri ZŠ) splátka istiny

12 991,83 Eur
50 000,00 Eur

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2016 po poslednej
zmene
1 440 478,00

Skutočnosť k 31.12.2016

1 439 416,89

% čerpania

99,92

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 440 478,00 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 1 439 416,89 Eur čo predstavuje 99,92 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
979 166,36 Eur
Materská škola
460 250,53 Eur
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2016 po poslednej
zmene
210 460,00

Skutočnosť k 31.12.2016

210 460,18

% čerpania

100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 210 460,00 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 210 460,18 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
210 460,18 EUR
Materská škola
0 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
3 512 738,46
3 465 265,45
47 473,01
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Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

3 181 580,12
1 742 163,23
1 439 416,89

+331 158,34
366 257,65
366 257,65

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
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
Upravené hospodárenie obce

0,00

835 674,69
625 214,51
210 460,18

-469 417,04
-138 258,70
10 714,29
-148 972,99
497 059,97
62 991,83

+434 068,14
4 376 056,08
4 080 246,64
295 809,44
10 714,29
285 095,15

Schodok rozpočtu 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 sa upravuje - zvyšuje o 10 714,29 Eur z toho:
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 1 061,58 Eur a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva
b) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p.
v sume 9 652,71 Eur, (v tom bytové domy 1883 a 1884 v sume 9 143,14 Eur a byty č. 39
v sume: 509,57 Eur.
Zostatok finančných operácií v sume 434 068,14 Eur bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 148 972,99 EUR
Zostatok finančných operácií podľa § 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 v sume 285 095,15 Eur, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške

285 095,15 EUR.
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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 1.1.2016
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
- ostatné – presun zostatku fin. prostriedkov na
účte zvláštne prostriedky (schválené uznesením OZ
č.152/16.12 dňa 14.12.2016)
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 108/16.10 zo dňa 31.10.2016 budovanie
chodníka Ul. Trenčianska
- uznesenie č. 108/16.10 zo dňa 31.10.2016 rekonštrukcia
a rozšírenie cesty Rybníky
- uznesenie č. 79/16.6 zo dňa 15.6.2016 vybudovanie pódia
pri OcU
- uznesenie č. 79/16.6 zo dňa 13.6.2016 kúpa pozemku pod
rozšírenie cintorína v časti Hloža
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
395 260,57
12 614,93
10 003,86
44 701,60

20 317,09

37 004,25
34 833,45
350,00
8 930,00

401 780,35

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 1.1.2016
Prírastky - povinný prídel - 1,5

Suma v EUR
3 301,40
%
9 717,11

- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

187,00
486,50
7 830,69
4 888,32

Fond prevádzky, údržby a opráv (bytový fond)
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z.
v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade
s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.
Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 1.1.2016

Suma v EUR
73 360,75
14

Prírastky – (z vyúčtovania za r. 2015 nebola tvorba

0

Úbytky - použitie fondu :

0

KZ k 31.12.2016

73 360,75

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
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 1.1.2016 v EUR
KZ k 31.12.2016 v EUR
8 117 750,79
8 517 657,13
6 613 566,69
6 416 380,44
58 688,99
5 712 586,42
842 291,28
1 492 333,42

58 590,99
5 515 498,17
842 291,28
2 098 079,27

1 775,78
801 636,28

6 088,84
1 175 505,73

41 731,88
647 189,48

47 779,08
868 705,62

11 850,68

3 197,42

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 1.1.2016 v EUR
KZ k 31.12.2016 v EUR
8 117 750,79
8 517 657,13
3 858 855,33
4 053 605,02

3 858 855,33
517 547,13

4 053 605,02
863 846,85

7 431,51
1 359,26
313 086,66
195 669,70

6 368,00
1 061,58
301 124,21
193 710,05
361 583,01
3 600 205,26

3 741 348,33
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
Stav záväzkov k 31.12.2016
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2016 v EUR

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

Druh záväzkov voči:

- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- finančné riaditeľstvo (colný úrad)
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2016

45 199,53
38 802,24
29 325,45
28 248,97
0
29 207,20
361 583,01
309 373,36
22 107,09
863 846,85

45 199,53
38 802,24
29 325,45
28 248,97
0
29 207,20
361 583,01
309 373,36
22 107,09
863 846,85

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Stav úverov k 31.12.2016
Veriteľ

VUB,
a.s.Bratislava
ŠFRB
Bratislava

Účel

rekonštrukcia
telocvične ZŠ
Výstavba
nájomných
bytov

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2016

Ročná splátka
úrokov
za rok 2016

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2016

Rok
splatnos
ti

411 583,01 50 000,00

587,66

361 583,01 r. 2021

451 238,13 12 991,83

12 548,49

309 373,36 r. 2032

Obec uzatvorila v roku 2016 Zmluvu o termínovanom úvere na dofinancovanie investičnej akcie
„Rekonštrukcia telocvične ZŠ Beluša“ vo výške 570 000,00 Eur, z toho v roku 2016 obec čerpala
411 583,01 Eur, zostatok vo výške 158 416,99 Eur bude čerpať v roku 2017. Úver je dlhodobý so
splatnosťou do 20.04.2021, splátky istiny a úrokov sú mesačné.
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.
Skutočné bežné príjmy obce a rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v roku
2015:
- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12
3 144 287,06 EUR
- z toho 60 %
- z toho 25 %

1 886 572,23 EUR
786 071,76 EUR

Celková suma dlhu obce k 31.12.2016:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB

361 583,01 EUR
309 373,36 EUR

SPOLU celková suma dlhu obce

670 956,37 EUR
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Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky
- z úverov zo ŠFRB
SPOLU celková suma dlhu obce upravená o úver zo ŠFRB

309 373,36 EUR
361 583,01 EUR

Zostatok istiny k 31.12.2016

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2015

§ 17 ods.6 písm. a)

361 583,01

3 144 287,06

11,49 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2016

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2015

§ 17 ods.6 písm. b)

120 587,66

3 144 287,06

3,83 %

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nemá príspevkovú organizáciu, preto nevykazuje údaje o hospodárení.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2016 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných
služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :
- bežné výdavky na
-1-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

-2-

ZO chovateľ poštových holubov Beluša
OZ Gladiola, Dubnica nad Váhom
Klub Venuša Pov. Bytrica
ZO Slovenského zväzu žien Podhorie
Slovenský zväz zdravotne postihnutých
Považská Bystrica
Únia nevidiacich a slabozrakých Púchov
ZO SZ chovateľov Beluša

150,00 Eur
150,00 Eur
150,00 Eur
150,00 Eur
132,70 Eur

150,00 Eur
150,00 Eur
150,00 Eur
150,00 Eur
132,70 Eur

0
0
0
0
0

150,00 Eur
150,00 Eur

150,00 Eur
150,00 Eur

0
0

Slovenský zväz zdravotne postihnutých
Beluša
TJ KOVO Beluša
SPOLU:

200,00 Eur

200,00 Eur

0

24 000,00 Eur
25 232,70 Eur

24 000,00 Eur
25 232,70 Eur

0
0

K 31.12.2016 boli poskytnuté dotácie na bežné výdavky. Vyúčtované boli všetky dotácie, ktoré
boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2016 o dotáciách.
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10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec podniká na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva SR Bratislava podľa § 18,
19 a 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní na základe žiadosti Obce Beluša zo dňa
18.03.2003 a vydaného povolenia na výrobu liehu v liehovarníckom závode na pestovateľské
pálenie ovocia so sídlom v Beluši.
V roku 2016 obec dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
42 879,28 Eur
Celkové výnosy
64 613,51 Eur
Hospodársky výsledok – zisk pred zdanením 21 734,23 Eur
zisk po zdanení
16 914,10 Eur
Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom mimorozpočtovom
účte.
Zisk po zdanení pálenice v sume 16 914,10 Eur použiť na výdavky spojené s prevádzkou pálenice,
vrátane údržby.

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

Základná škola Beluša
prostriedky zriaďovateľa – na
údržbu ihriska
Základná škola Beluša
prostriedky zriaďovateľa – na
kapitálové výdavky
rekonštrukcia telocvične
Základná škola Beluša –
vlastné príjmy

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

14 200,00

14 200,00

0

1 713,38

1 713,38

0

27 924,08

27 924,08

0

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-
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Základná škola Beluša –
z prostriedky zriaďovateľa na
konventomat pre ŠJ ZŠ
(čiastočná úhrada)
Materská škola – vlastné
príjmy

243,54

243,54

0

19 548,93

19 548,93

0

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy - zo ŠR

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

838 804,00

838 804,00

0

200 000,00

200 000,00

0

 na podporu výchovy
k stravovacím návykom
 k plneniu školských
povinností dieťaťa

744,00

732,00

12,00

16,60

16,60

0

Materská škola Beluša –
prenesený výkon štátnej
správy na úseku školstva
(predškolský vek)
Materská škola Beluša – na
podporu
výchovy
k stravovacím návykom
Materská škola Beluša –
k plneniu
školských
povinností dieťaťa

10 037,00

10 037,00

0

148,00

123,00

25,00

16,60

16,60

0

Rozpočtová organizácia

Základná škola Beluša –
prenesený výkon štátnej
správy na úseku školstva
Základná škola Beluša –
rekonštrukcia telocvične –
ŠR

-4-

Základná škola Beluša –
dotácia

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa
obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu, preto nevykazuje zostatok
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
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Účelové určenie grantu, bežné
výdavky

Poskytovateľ

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )

65 280,00

65 280,00

0

4 700,00

4 700,00

0

6 669,57

6 669,57

0

744,00

732,00

12,00

financovanie školských
potrieb pre žiakov so
sociálne znevýhodneného
prostredia

149,40

149,40

0

financovanie stravy pre
žiakov MŠ so sociálne
znevýhodneného prostredia

148,00

123,00

25,00

financovanie školských
potrieb pre žiakov MŠ zo
sociálne znevýhodneného
prostredia
financovanie starostlivosti
a údržby vojnových hrobov
Refundácia dane z pridanej
hodnoty – z projektu
„modernizácia verejného
osvetlenia v obci Beluša“
Financovanie aktívneho
opatrenia na trhu práce na
podporu zamestnanosti

16,60

16,60

0

81,48

81,48

0

2 623,80

2 623,80

0

2 910,12

2 910,12

0

5 611,54
990,29

5 611,54
990,29

0
0

7 042,56

7 042,56

0

470,40

470,40

0

-1-

Ministerstvo práce sociálnych
vecí a rodiny, Bratislava
Dobrovoľná požiarna ochrana
SR, Bratislava

-2-

Financovanie sociálnej
služby v zariadení
sociálnych služieb (ZOS)
Financovanie materiálneho
vybavenia DHZ:

-5-

 Beluša 2 000,00 Eur
 Hloža
2 000,00 Eur
 Podhorie 700,00 Eur

Ministerstvo hospodárstva SR,
Bratislava

Úrad práce sociálnych vecí
a rodiny, Považská Bystrica

Okresný úrad Trenčín
Pôdohospodárska platobná
agentúra Bratislava
Úrad práce sociálnych vecí
a rodiny, Považská Bystrica

Refundácia bežných
výdavkov – investičnej akcie
„Rekonštrukcia verejného
osvetlenia v obci Beluša – II.
etapa“
Financovanie stravy pre
žiakov ZŠ zo sociálne
znevýhodneného prostredia




Okresný úrad Považská
Bystrica
Úrad práce sociálnych vecí
a rodiny Považská Bystrica

Z EU
Zo ŠR

Financovanie výdavkov
spojených s konaním volieb
Príjem rodinných prídavkov
prostredníctvom osobitného
príjemcu
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Okresný úrad Trenčín
Okresný úrad Považská
Bystrica
Okresný úrad Považská
Bystrica
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR,
Bratislava
Okresný úrad Trenčín

Okresný úrad Považská
Bystrica
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR,
Bratislava
Okresný úrad Trenčín

Financovanie prenosného
výkonu štátnej správy na
úseku školstva
Financovanie preneseného
výkonu štátnej správy –
hlásenie pobytu občanov
a registra obyvateľov
Financovanie preneseného
výkonu štátnej správy –
register adries
Financovanie preneseného
výkonu štátnej správy na
úseku štátnej správy pre
úsek dopravy
Financovanie preneseného
výkonu štátnej správy na
úseku starostlivosti o životné
prostredie
Financovanie preneseného
výkonu štátnej správy na
úseku matriky
Financovanie preneseného
výkonu štátnej správy na
úseku stavebného poriadku
Financovanie materských
škôl podľa § 6b ods. zákona
č. 597/2003 Z.z. –
(predškolský vek)

SPOLU:

838 804,00 838 804,00

0

1 922,91

1 922,91

0

42,60

42,60

0

251,73

251,73

0

545,02

545,02

0

7 409,68

7 409,68

0

5 419,11

5 419,11

0

10 037,00

10 037,00

0

961 869,81 961 832,81

37,00

Nespotrebovaná dotácia vo výške 37,00 Eur bola vrátená poskytovateľovi Úradu práce
sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica a zaúčtovaná do výdavkov roku 2016 ako vratka
(637 037)
c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec Beluša v roku 2016 poskytla z rozpočtu obce 5 963,68 Eur Mestu Púchov na činnosť
centier voľného času. Finančné prostriedky boli zúčtované v zmysle VZN č. 8/2013, ktorým
sa určuje výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školského zariadenia a dodatku č. 3.

e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obci Beluša neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu s VUC o poskytnutí finančných
prostriedkov.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu.
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13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému
účtu za rok 2016.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2016.
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 285 095,15 Eur.
2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia vo výške
148 972,99 Eur (bez finančných operácií).
3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tvorbu fondu údržby bytových domov vo výške 9 652,71
Eur.
4. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zisku z pálenice po zdanení vo výške 16 914,10
Eur na výdavky spojené s prevádzkou pálenice vrátane údržby.
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