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ZÁVEREČNÝ  ÚČET  OBCE  TRSTICE  za rok 2019 

 

 

Záverečný účet obce Trstice za rok 2019 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/ 2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 

A. ROZPOČTOVÉ  HOSPODÁRENIE 

 

Obec Trstice hospodárila v roku 2019 s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu. 

Rozpočet na rok 2019 bol schválený dňa  22. marca 2019 uznesením zastupiteľstva č. 2019/III/1. 

Obec zostavila rozpočet podľa §10 ods. 3 zákona č. 583/ 2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Rozpočet bol zostavený a schválený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený a schválený ako 

prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Pri zostavovaní rozpočtu obec plánovala vykryť 

schodok prebytkom bežného rozpočtu. 

 

 Počas rozpočtového roka neboli vykonávané žiadne zmeny rozpočtu. 

                                

Všetky údaje v Záverečnom účte za rok 2019 sa uvádzajú v eurách. 

 

Hospodárenie obce dokumentuje tabuľka: 

 

 Schválený 

rozpočet 

Čerpanie 

rozpočtu 

% 

Bežný rozpočet    

Príjmy 3 456 849 3 479 915,24 100,67 

Výdavky 2 119 849 2 009 943,77   94,82 

Prebytok bežného rozpočtu 1 337 000 1 469 971,47  

Kapitálový rozpočet    

Príjmy   68 170   11 132,10 16,33 

Výdavky 144 116 134 500,10 93,33 

Schodok kapitálového rozpočtu   75 946 123 368  

Prebytok/Schodok rozpočtu    

Finančné operácie    

Príjmové finančné operácie     2 444 511 497,36 20928,7 

Výdavkové finančné operácie 127 000 535 454,28 4,22 

Rozdiel vo finančných operáciach 124 556   23 956,92  

  

Podľa § 16 ods. 3 zákona č. 583/ 2004 Z. z. obec splnila povinnosť dať si overiť účtovnú závierku za 

rok 2019 auditorom. 
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I. PLNENIE PRÍJMOV ROZPOČTU 

 

Vlastné príjmy bežného rozpočtu predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy, kapitálového 

rozpočtu predstavovali najmä príjmy z predaja majetku. 

Cudzie príjmy bežného rozpočtu boli tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej 

správy a príjmami od obcí na činnosť spoločnej úradovne, kapitálové príjmy boli tvorené dotáciami, 

ktoré obec získala cez projekty EU. 

Obec hospodárila v oblasti príjmov nasledovne: 

 

 Schválený 

Rozpočet 

Skutočnosť % 

Bežné príjmy 3 456 849 3 479 915,24 100,67 

Kapitálové príjmy      68 170      11 132, 10    16,33 

 

1. BEŽNÉ PRÍJMY 

Bežné príjmy zahŕňajú vlastné príjmy / daňové a nedaňové / a cudzie príjmy, ich plnenie bolo 

nasledovné: 

 

 Schválený 

rozpočet 

Skutočnosť % 

Daňové príjmy 1 402 909 1 399 727,45   99,77 

Nedaňové príjmy    251 529    311 730,35 123,93 

Granty a transfery 1 802 411 1 768 457,44  98,00 

 

1.1.Daňové príjmy 

 

 Schválený 

rozpočet 

Skutočnosť % 

Daň z príjmov 1 259 618 1 281 187,90 101,71 

Daň z majetku     82 306      60 195,66   73,14 

Dane za tovary a služby     60 985      58 343,89   95,67 

  

Najpodstatnejšou časťou bežných príjmov obce je daň z príjmov fyzických osôb tzv. podielová daň 

zo štátneho rozpočtu, ktorá predstavuje  36,82 %  z celkových skutočných bežných príjmov. 

 

Daň z majetku 

 

Daň z majetku Schválený 

rozpočet 

Skutočnosť % 

Z pozemkov 47 539 37 744,79 79,39 

Zo stavieb 33 967 21 882,62 64,42 

Z bytov      800       568,25 71,03 

 

V roku 2019 zaplatilo daň  z pozemkov 2328 poplatníkov čo je mierny nárast, a daň zo stavieb 1497 

poplatníkov, čo je mierny pokles oproti minulému roku. 
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Dane za tovary a služby: 

 

Dane za tovary a služby Schválený 

rozpočet 

Skutočnosť  

Za psa   1 445   1 403,86 97,15 

Za nevýherné hracie automaty - - - 

Za predajné automaty      431       165,96 38,50 

Za užívanie verejného priestranstva   2 300    3 514,02 15,28 

Za komunálny odpad 56 809 53 260,05 93,75 

 

Daň za psa 

V roku 2019 bolo prihlásených 424 daňovníkov s počtom spoplatnených psov 424. 

 

Daň za predajné automaty 

V roku 2019 boli prihlásení 3 daňovníci. 

 

Poplatok za komunálny odpad 

V roku 2019 bolo evidovaných 3567 poplatníkov.   

 

1.2.Nedaňové príjmy 

Zahŕňajú príjmy z vlastníctva majetku a príjmy z administratívnych a iných poplatkov, ich plnenie 

bolo v roku 2019 nasledovné: 

 

 Schválený 

rozpočet 

Skutočnosť % 

Z vlastníctva majetku 123 229 140 542,34 114,05 

Administratívne a iné poplatky   65 300   56 631, 50   86,73 

Úroky - - - 

Iné nedaňové príjmy   63 000 114 556,51 181,84 

 

 

Príjmy z vlastníctva majetku - tvoria príjmy z prenájmu pozemkov, budov, bytov, nebytových 

priestorov, z prenajatých strojov, zariadení, techniky a náradia. 

Príjmy z vlastníctva majetku Schválený 

rozpočet 

skutočnosť % 

Príjmy z prenajatých budov 84 915 87 172,17 102,66 

Príjmy z nebytových priestorov 35 750 53 370,17 149,29 

Príjmy z prenajatých pozemkov   2 564 - - 

 

Administratívne a iné poplatky – ide najmä o príjmy zo správnych poplatkov, ktoré predstavujú 

príjmy vyberané obcou v zmysle platných právnych predpisov. Patria sem správne poplatky vyberané 

za overovanie listín, za vydanie rybárskych lístkov, za vydanie povolenia na zmenu užívania, za 

zmenu licencie, správne poplatky v zmysle stavebného zákona, správne poplatky matriky, za uloženie 

odpadu na území obce a pod. 

Ďalej sú to správne poplatky za prevádzku výherných hracích prístrojov, ktoré prevádzkuje právnická 

osoba, ktorá tieto prístroje umiestnila a prevádzkuje ich v zmysle zákona č. 171/ 2005 Z. z. o 
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hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Ďalej ide o príjmy za porušenie predpisov, a to napr. z omeškaných úhrad, porušenie VZN v oblasti 

životného prostredia, za znečisťovanie ovzdušia, za záškoláctvo, pokuty uložené v blokovom konaní 

a pod. 

 

Administratívne poplatky Schválený 

rozpočet 

skutočnosť % 

Pokuty      200 - - 

Príjmy z výťažku lotérií 15 000 19 341,49 128,94 

Ostatné poplatky       800      580,50   72,56 

Ost. poplatky - matrika    5 000   5 315,80 106,32 

Ost. poplatky – automaty 14 100      600      4,25 

Ost. poplatky – stavebný úrad   3 000   5 090 169,66 

Poplatky za miestny rozhlas   1 200      956,69   79,72 

Cintorínsky poplatok   6 000  5 206,90   86,78 

Poplatky za separovaný zber 20 000 19 540,12 97,70 

 

Ostatné nedaňové príjmy – vypúšťanie odpadových vôd, poplatky za splaškovú kanalizáciu, 

ostatné náhodné  príjmy 

 

Iné nedaňové príjmy Schválený 

rozpočet 

skutočnosť % 

Poplatky a platny / ost.náh.príjem   6 000   8 620,79 143,68 

Popl. za vypúšťanie odpad.vôd 25 000 27 298,62 109,19 

Popl. za splaškovú kanalizáciu 25 000   25 789,76 103,16 

Popl. za predaj výr./rež.náklady   7 000   9 189,60 131,28 

Vrátenie pôžičky z Tolerancie n.o. - 43 615,71 - 

Vratka od VšZP ročné zúčtovanie -        27 - 

Vratka od Dôvera ročné zúčtovanie -        15,03 - 

 

 

1.3.Granty a transfery 

Ide o granty a transfery účelovo viazané, ktoré boli obci poukázané vo výške podľa prehľadu  v 

nasledovnej tabuľke: 

 

Transfery zo ŠR/ poskytovateľ Suma Účel použitia 

KŠÚ/ Trnava/ PK     1 292 ZŠ/ prísp. na učebnice 

KŠÚ/ Trnava/ PK 855 941 ZŠ/ na činnosť 

KŠÚ/ Trnava/ PK     5 718 ZŠ/ dopravné 

KŠÚ/ Trnava/ PK        410 ZŠ/ vzdel.preukazy 

KŠÚ/ Trnava/ PK     2 650 ZŠ/ soc.znev.žiaci 

KŠÚ/ Trnava/ PK     5 428 MŠ/ na činnosť 

KŠÚ/ Trnava/ PK   11 163 ZŠ/ asistent učiteľa 

KŠÚ/ Trnava/ PK     2 700 ZŠ/ škola prírody 

KŠÚ/ Trnava/ PK     4 200 ZŠ/ lyžiarsky kurz 

ÚPSR Galanta     2 053,16 Aktivačná činnosť  

Obvodný úrad     6 561,73 Matrika  

Obvodný úrad     4 404,20 Voľby  

Obvodný úrad     1 234,53 REGOP/ reg. Obyvateľ.  

ÚPSR Galanta   43 315,20 HN/ stravné pred deti  
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ÚPSR Galanta        315,40 HN/ školské potreby  

MPSvaR 784 421,35 ZSC/ Soc.služby Tolerancia  

MPSvaR   16 100 ZSC / Nábytok  

Transfer/ Slovenská elektrizačná 

prenosová sústava a.s. / dar 

    2 000 Detský majáles Trstice  

KSÚ/ Trnava     5 397,07 Stavebný úrad  

MVSR/ OÚ          38,80 Register adries  

Dobr.pož.zbor     3 000 Pre DHZ  

TTSK/ Trnava     3 514 Zdravšie Trstice  

TTSK/ Trnava        600 Pre veselé deti v Trsticiach  

Enviromentálny fond Bratislava     6 000 Komáre  

                                             spolu 1 768 457,44   

 

2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 

 

 Schválený 

rozpočet 

Skutočnosť % 

Príjem z predaja majetku 10 000 11 132 11,13 

Tuzemské kapitálové granty 58 170 - - 

 

2.1.Príjem z predaja majetku 

V roku 2019 z majetku obce boli odpredané pozemky na základe kúpnej zmluvy. Pri predaji boli 

dodržané Zásady hospodárenia s majetkom obce. 

 

Príjem z predaja majetku Schválený 

rozpočet 

Skutočnosť % 

Príjem z predaja pozemkov 10 000 11 132 11,13 

 

2.2.Tuzemské kapitálové granty a transfery 

 

Kapitálové transfery Schválený 

rozpočet 

Skutočnosť % 

Transfer zo ŠR/ ČOV 20 170 - - 

Ttransfer zo ŠR/ MAS cyklotrasa 38 000 - - 

 

 

Kapitálový transfer vo výške 2444,44 z roku 2018, bol čerpaný v roku 2019 podľa pokynov MAS. 
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II. ČERPANIE  VÝDAVKOV ROZPOČTU 

Obec čerpala výdavky nasledovne: 

  Schválený 

rozpočet 

Skutočnosť % 

Bežné výdavky  2.119.849 2.009.943,77 94,82 % 

Kapitálové výdavky  144.116 134.500,10 93,33 % 

 

1. BEŽNÉ  VÝDAVKY 

Bežné výdavky boli podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie čerpané nasledovne: 

  Schválený 

rozpočet 

Skutočnosť % 

Mzdy, platy, OON     332.671    325.455,31 97,83 % 

Poistné a príspevky do 

poisť. 

    116.565    124.078,69 106,45 % 

Tovary a služby     573.257    514.306,73 89,72 % 

Bežné transfery   1.060.256 1.012.800,30 95,52 % 

Splácanie úrokov       37.100      33.302,74 89,76 % 

 

Bežné výdavky boli podľa funkčnej rozpočtovej klasifikácie čerpané nasledovne: 

  Schválený 

rozpočet 

Skutočnosť % 

01116 – Obce  2.053.667 1.945.581,69 94,73% 

0112 – Finančná 

a rozpočtová oblasť 

      53.100      58.506,90 110,18 % 

0610 – Rozvoj bývania       13.082         5855,18 44,76 % 

10703 – Ďalšie sociálne 

služby 

 - - - 

 

2. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 

Kapitálové výdavky boli podľa  ekonomickej rozpočtovej klasifikácie čerpané 

nasledovne: 

  Schválený 

rozpočet 

Skutočnosť % 

Nákup pozemkov  16.000   5.610 35,06 % 

Nákup strojov, 

prístrojov a zariadení 

 47.800 52.423,81 109,67 % 

Projektová 

dokumentácia 

 -   2.280 - 

Realizácia stavieb     

Rekonštrukcia 

a modernizácia strojov 

a zariadení 

 21.232 13.643,18 64,26 % 

Ostatné kapitál.výdavky  59.084 60.543,11 102,47 % 

Kapitálové transfery  - - - 
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Kapitálové výdavky boli podľa funkčnej rozpočtovej klasifikácie čerpané nasledovne: 

  Schválený 

rozpočet 

Skutočnosť % 

01116- Obce  22.100 15.637,88 70,76 % 

0310 – Policajné služby  - - - 

0610 – Rozvoj bývania  - - - 

0620 – Rozvoj obci  122.016 118.862,22 97,42 % 

10703 – Ďalšie sociálne 

služby 

 - - - 

  

III. FINANČNÉ OPERÁCIE 

1. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE 

  Schválený 

rozpočet 

skutočnosť 

Ostatné finančné 

operácie/Zábezpeka 

 0 1.497,36 

-zostatok  nevyčerpaných 

účelových finančných 

prostriedkov/MAS/Cyklotrasa 

 2.444 

 

- 

-prevod prostriedkov 

peňažných fondov 

 - - 

Tuzemské úvery a pôžičky  510.0000  

 

Obec sa rozhodla refinancovať svoje staré komerčne úvery jedným novým úverom s nízkou a fixnou 

úrokovou sadzbou a nižšími poplatkami. Týmto krokom Obec zníži svoje ročné náklady na úroky 

a poplatky, za celé obdobie úveru sa očakáva úspora cca 40-50tis. Eur. 

 

 

2. VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE 

  Schválený 

rozpočet 

skutočnosť 

Splácanie istiny  127.000 535.454,28 

 

IV. VÝSLEDOK  HOSPODÁRENIA 

Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zaúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako 

výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia môže byť prebytok alebo 

schodok jej rozpočtu. Podľa §2 písm. b, a c, a § 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  prebytkom rozpočtu je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu, 

schodkom rozpočtu je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu. 

Pod príjmami a výdavkami rozpočtu sa chápu bežné príjmy a bežné výdavky / bežný rozpočet / 

a kapitálové príjmy a Kapitálové výdavky / kapitálový rozpočet /. Súčasťou príjmov a výdavkov nie 

sú finančné operácie. 
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Hospodárenie obce dokumentuje nasledovná tabuľka: 

  Schválený 

rozpočet 

Skutočnosť 

Bežné príjmy  3.456.849 3.479.915,24 

Bežné výdavky  2.119.849 2.009.943,77 

Prebytok bežného rozpočtu  1.337.000 1.469.971,47 

Kapitálové príjmy       68.170      11.132,10 

Kapitálové výdavky     144.116    134.500,10 

Schodok kapitálového 

rozpočtu 

      75.946    123.368 

Príjmy celkom  3.527.463 4.002.254,47 

Výdavky celkom  2.390.965 2.679.898,15 

Prebytok rozpočtu  1.136.498 1,322.356,32 

Príjmové finančné operácie         2.444    511.497,36 

Výdavkové finančné operácie     127.000    535.454,28 

Zostatok finančných operácií    

 

Obec hospodárila s prebytkom  vo výške 69.077,31. 

Takto vykázaný prebytok  rozpočtu je zistený v súlade s §2 písm. b, a c, a §10 ods. 3 písm. a, 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Podľa §10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, súčasťou rozpočtu sú finančné operácie, 

ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje 

financovania  a ich splácanie. 

Zo strany obce sa navrhuje, aby celá suma hospodárskeho výsledku bola pridelená do rezervného 

fondu. 

                           B. BILANCIA  AKTÍV  A PASÍV 

1. NEOBEŽNÝ  MAJETOK  

Spolu: 12.214.440,47 

1.1 Dlhodobý nehmotný majetok  

1.2 Dlhodobý hmotný majetok – 11.402.179,40 

1.3 Dlhodobý finančný majetok – 812.261,07 

2. OBEŽNÝ  MAJETOK 

     Spolu:623.856,30 

2.1 Zásoby 

2.2 Finančný majetok – 453.488,99 

2.3 Pohľadávky – 170.367,31     

- Pohľadávky v lehote splatnosti – 134.954,09 

- Pohľadávky po lehote splatnosti – 35.413,22 
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2.4 Záväzky 

-  Dlhodobé záväzky – 1.287.862,49 

- Krátkodobé záväzky –  191.644,16 

 

C. PREHĽAD O STAVE  A VÝVOJI DLHU 

Prehľad o návratných zdrojoch financovania a úveroch  obce so stavom k 31. decembru 2019. 

Úver – č. zmluvy Splatnosť Schválená 

výška 

účel zostatok 

Č.202/1668/2002 10.10.2032 677.886,21 Radová 

zástavba 

402.074,33 

Č.202/410/2006 30.03.2036 359.988,05 Bytová zástavba 212.353,69 

Č.202/440/2007 30.06.2037 385.680,14 Bytová zástavba 240.057,01 

Č.202/353/2008 31.08.2038 440.151,36 Bytová zástavba 290.491,81 

Č.904/CC/19 25.12.2027 510.000 Refinancovanie 

starých úverov 

510.000 

 

Podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania sú upravené v ustanovení § 17 ods. 6 zákona 

č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých   

zákonov v znení neskorších predpisov. 

Podľa cit. ustanovenia obec 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, pričom platí, že obe podmienky  

musia byť splnené súčasne. 

 

Vývoj podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania za obdobie posledných 5 

rozpočtových rokov: 

Rok Celková 

suma dlhu  

v eurách 

Suma 

ročných 

splátok  

vrátane 

výnosov 

Skutočné 

bežné 

príjmy pred- 

chádzajúceho 

roka 

§17 ods.6 

písm a, 

v % 

§17 ods. 6 

písm. b, 

v % 

2015 680.351 94.339,44 2.354.955,68 28,89   4,00 

2016 612.020 68.331 2.483.591,87 24,64   2,75 

2017 543.689 68.331 2.690.416,73 20,21   2,54 

2018 475.358 68.331 2.933.168,46 16,21   2,32 

2019 510.000 412.721,25 3.060.791,74 16,66 13,48 

 

Obec za obdobie posledných 5 rokov  vždy spĺňala podmienky pre prijatie návratných zdrojov 

financovania do budúcnosti.  
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D. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ 

Príspevkové organizácie  hospodária podľa svojho rozpočtu nákladov a výnosov  a výsledku 

hospodárenia. Ich rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa  a prostriedky prijaté od 

iných subjektov. 

 

Miestne kultúrne stredisko    

náklady  73.191,10  

výnosy v tom  75.280,23  

 vlastné    

príspevok od zriaďovateľa  65.100  

výsledok hospodárenia po zdanení  2.089,13  

 

E. PREHĹAD  O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH 

V súlade so zákonom č. 583/ 2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov návrh záverečného  účtu obsahuje aj 

podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 cit. zákona v členení podľa jednotlivých 

príjemcov. 

Obec poskytla dotácie v súlade s cit, zákonom a s VZN č. 1/2015 o poskytovaní dotácií a členských 

príspevkov fyzickým a právnickým osobám na podporu všeobecne prospešný a verejnoprospešný 

účel. 

prijímateľ dotácie výška dotácie zúčtovanie 

dotácie 

účel dotácie 

Csemadok 1000 -  

Kynologický klub 1000 12/2019 Medzinárodná 

výstava psov 

Spevácky zbor Zsálya 1000 - Nákup digitále 

piano 

Slov. zväz poštových holubov    500 - Preteky pošt. 

holubov 

Mátyusföld Magyar Összefogás 1000 12/2019 Kultúrne 

podujatie 

Nádos 1000 -  

Trstická dychovka   500 12/2019 Bp tenor 

pozauna/Nákup 

STC Stolnotenisový club Trstice 1500 -  

Občianské zdr. Sv.Štefana kráľa 5000 12/2019 Stavebné práce 

Dotácie mali byť zúčtované najneskôr do 31.12. 2019. 

Prijímateľom dotácie treba dať náhradný termín do 30. 6. 2020. 

 

F. ÚDAJE  O PODNIKATEĽSKEJ  ČINNOSTI 

     Obec Trstice nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť. 
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G.  HODNOTENIE  PLNENIA PROGRAMOV 

 

 

H. ÚDAJE  O HOSPODÁRENÍ  ROZPOČTOVÝCH  ORGANIZÁCIÍ 

Rozpočtové organizácie sú svojimi rozpočtami príjmov a výdavkov súčasťou rozpočtu obce. 

Hospodária s finančnými prostriedkami poskytnutými zriaďovateľom -  originálne kompetencie,  ako 

aj s finančnými prostriedkami poskytnutými zo ŠR  - prenesené kompetencie. 

 ZŠ s MŠ s VJM ZŠ s MŠ s VJS 

Výnosy tr.6 867.410,69 425.211,04 

Náklady tr.5 872.124,07 415.344,50 

Hospodársky výsledok -4713,38 9.866,54 

   

 

 

 

J. ZÁVER 

 

Záverečný účet obce 15 dní pred jeho schválením je vyvesený na úradnej tabuli obce. 

 

Vyvesený: 10.06.2020 

 

Zvesený: 

 

Návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva k záverečnému účtu za rok 2019. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

 

Príloha: 

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2019 

 

Obecné zastupitľstvo schvaľuje 

 

a, celoročné hospodárenie obce bez výhrad 

 

alebo 

 

b, celoročné hospodárenie obce s výhradami 

 

                                                                                                            

                                                                                                               Mgr.Eva Kaczová 

                                                                                                                 starostka obce 

 

Trstice 10.6.2020 

 

vypracovala: Monika Kardos 

 

 

 


