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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 Hencovce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2019 uznesením č.
45.
Rozpočet bol zmenený štrnásťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 20.3.2019 uznesením č. rozpočtovým opatrením č. 1/2019 na
základe rozhodnutia starostu obce
- druhá zmena schválená dňa 17.4.2019 rozpočtovým opatrením č. 2 na základe
rozhodnutia starostu obce
- tretia zmena schválená dňa 30.5.2019 rozpočtovým opatrením č. 3 na základe
rozhodnutia starostu obce
- štvrtá zmena schválená dňa 18.6.2019 rozpočtovým opatrením č. 4 na základe
rozhodnutia starostu obce
- piata zmena schválená dňa 20.6.2019 na základe schváleného uznesenia č. 4/2019
- šiesta zmena schválená dňa 1.8.2019 rozpočtovým opatrením č. 6 na základe rozhodnutia
starostu obce
- siedma zmena schválená dňa 2.8.2019 rozpočtovým opatrením č. 7 na základe
rozhodnutia starostu obce
- ôsma zmena schválená dňa 5.8.2019 rozpočtovým opatrením č. 8 na základe rozhodnutia
starostu obce
- deviata zmena schválená dňa 11.9.2019 rozpočtovým opatrením č. 9 na základe
rozhodnutia starostu obce
- desiata zmena schválená dňa 14.10.2019 rozpočtovým opatrením č. 10 na základe
rozhodnutia starostu obce
- jedenásta zmena schválená dňa 17.10.2019 rozpočtovým opatrením č. 11 na základe
rozhodnutia starostu obce
- dvanásta zmena schválená dňa 8.11.2019 rozpočtovým opatrením č. 12 na základe
rozhodnutia starostu obce
- trinásta zmena schválená dňa 12.12.2019 rozpočtovým opatrením č. 13 na základe
rozhodnutia starostu obce
- štrnásta zmena schválená dňa 13.12.2019 rozpočtovým opatrením č. 14 na základe
rozhodnutia starostu obce

3

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

540 057,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
807 893,57

540 057,00
0
0
540 057,00

688 118,48
83 391,34
36 383,75
807 893,57

476 531,00
63 526,00
0
0

624 592,48
183 301,09
0
0

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
688 118,48

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

656 348,78

95%

Z rozpočtovaných bežných príjmov 539 363,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
517 258,09 EUR, čo predstavuje 95% plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
539 363,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

517 257,11

96%

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 441 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 440 705,55 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 79 613,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 57 827,59 EUR, čo
predstavuje plnenie na 73 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 11 082,98 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 46 719,95 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 24,66
EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 57 650,47 EUR, za nedoplatky z minulých rokov
177,12 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 151 802,92
EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 1 150,00 EUR bol skutočný príjem 1 131,00 EUR, čo je plnenie na 98%.
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Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 17 600,00 EUR bol skutočný príjem 17 593,95 EUR čo je plnenie na 100%.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
60 193,45

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

57 505,61

96%

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, administratívne a iné poplatky
Z rozpočtovaných 60 193,45 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 57 505,61 EUR, čo
je 96 % plnenie. Uvedený príjem z prenajatých pozemkov v sume 173,22 EUR, príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 19 499,80 EUR. Zvyšok je príjmom za stravu
pre dôchodcov a cudzích stravníkov. Taktiež je tu zarátaný príjem za réžiu zo školskej jedálne..
Taktiež sú zahrnuté príjmy za MŠ mesačný poplatok, ktorý činí 1 550,00 EUR.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
497,61

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

478,17

96%

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 497,61 EUR, bol skutočný príjem vo výške 478,17
EUR, čo predstavuje 96% plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 86 064,72 EUR bol skutočný príjem vo výške 81 106,91
EUR, čo predstavuje 94% plnenie.
Poskytovateľ dotácie
ÚPSVaR
ObÚ VV
MV SR
ÚPSVa R
OÚ
OÚ ŽP PO
OÚ VV
OÚ VV
ÚPSVaR
ÚPSVaR
MV SR
MV SR
Nadácia ESET
Rôzne

Suma v EUR
11 227,80
3 218,66
143,47
3 241,20
2 608,02
126,67
27,60
447,15
3 732,98
16,60
46 412,00
7 972,78
2 000,00
550,00

Účel
Podpora zamestnanosti §50j
Voľby
Odmena skladníka CO
Stravovacie návyky HN MŠ
Príspevok
na
výchovu
a vzdelávanie MŠ
Starostlivosť o životné prostredie
Register adries
Register obyvateľov
Rodinné prídavky
Školské pomôcky HN MŠ
Terénna práca a terénna soc.práca
Refundácia poslednej žiadosti
o platbu za KC
Grant z nadácie ESET
Dar-na HFS

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
83 391,34

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

83 391,34

100%

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 83 391,34 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 83 391,34 EUR, čo predstavuje 100% plnenie. Medzi tieto príjmy patria príjmy
z predaja pozemkov v sume 15 360,00 EUR a nižšie uvedené granty a transfery.
Granty a transfery
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
MV SR
MV SR
Bukóza

Suma v EUR
37 347,42
29 231,34
1 800,00

Účel
Multifunkčné ihrisko
Komunitné centrum – posledná
ŽoP
Dar na zabezpečenie ozvučovacej
techniky

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
36 383,75

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

36 383,75

100%

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 33 725,75 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2019 z fondu rozvoja. 2 658,00 EUR bol prevod nevyčerpanej dotácie od MF SR na
rekonštrukciu domu smútku.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
807 893,57

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

650 160,00

80%

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 807 893,57 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 650 160,00 EUR, čo predstavuje 80% čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
624 592,48

Skutočnosť k 31.12.2019
545 850,81

% čerpania
87%

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 624 592,48 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 545 850,81 EUR, čo predstavuje 87% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
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Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 209 967,23 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume
197 477,50 EUR, čo je 94 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
materskej školy, školskej jedálne, odmeny poslancom a odmeny mimo pracovného pomeru.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 71 627,44 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
65 693,43 EUR, čo je 92 % čerpanie.
Tovary a služby
Položka

Všeobecné služby
Všeobecný materiál
Energie
Vodné
Poštovné
Cestovné
Telefón

Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene

32 547,15
18 493,10
34 626,67
2 707,00
1 153,10
3 005,00
2 701,60

Skutočnosť
k 31.12.2019

% čerpania

29 032,25
13 903,57
25 035,03
1 919,48
1 052,30
2 843,42
2 005,88

89%
75%
72%
71%
91%
95%
74%

Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 50 430,11 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
49 424,74 EUR na úhradu miezd terénnym zamestnancom a zamestnancom komunitných
služieb. Na úhradu miezd zamestnancom financovaných cez ÚPSVaR bolo rozpočtovaných
13 846 EUR a skutočne čerpaných 12 350,58 EUR. Na úhradu výdavkov zo ŠR bolo
rozpočtovaných 12 005,53 EUR a skutočne čerpaných 11 813,78 EUR.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
183 301,09

Skutočnosť k 31.12.2019
104 309,19

% čerpania
57%

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 183 301,09 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 104 309,19 EUR, čo predstavuje 57% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
Nákup pozemkov
Z rozpočtovaných 20 561,46 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 10 352,27
EUR, čo predstavuje 50 % čerpanie.
Realizácia územného plánu
Z rozpočtovaných 2 250,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 2 250,00 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
Nákup ozvučovacej techniky
Z rozpočtovaných 3 551,00,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 3 551,00
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Nákup osobného automobilu
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Z rozpočtovaných 750,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 750,00 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie
Výstavba multifunkčného ihriska
Z rozpočtovaných 64 814,08 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 64 814,08
EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.
Kamerový system na ihrisku
Z rozpočtovaných 2 496,44 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 2 496,44 EUR,
čo predstavuje 100% čerpanie.
Zhotovenie prístrešku ku šatniam na ihrisku
Z rozpočtovaných 2 990,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 2 990,00 EUR,
čo predstavuje 100% čerpanie.
Rekonštrukcia domu smútku
Z rozpočtovaných 3 173,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 3 173,00 EUR,
čo predstavuje 73% čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

0

0

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 0 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2019 v sume 0 EUR.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR

Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Úprava prebytku
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích
prostriedkov
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích
prostriedkov

656 348,78
545 850,81
110 497,97
83 391,34
104 309,19
-20 917,85
89 580,12
-5 843,37
83 736,75

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

36 383,75
776 123,87
650 160,00
125 963,87
-5 843,37
120 120,50

36 383,75
0,00
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Prebytok rozpočtu v sume 89 580,12 EUR 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, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR
a podľa osobitných predpisov v sume 2 987,08 EUR a o nevyčerpané prostriedky zo sociálneho
fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde (z dôvodu, že obec nemá zriadený
samostatný bankový účet v banke) v sume 1 435,36 EUR. Taktiež sa z prebytku vylučujú
prostriedky zo školského stravovania podľa zákona č. 245/2008 Z.z. v sume 1 420,93 EUR vo
výslednej sume 83 736,75 EUR navrhujeme použiť:
- tvorbu rezervného fondu vo výške 10% z prebytku 8 374,00 EUR
- tvorbu fondu rozvoja 75 362,75 EUR
Zostatok nepoužitých príjmov 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 36 383,75 EUR, navrhujeme vrátiť do fondu
rozvoja.
Všetky prostriedky fondu rozvoja (z vrátených nepoužitých príjmových finančných operácií
a z prebytku rozpočtu) previesť do príjmovej časti rozpočtu cez príjmové finančné operácie
a použiť v roku 2020 na schválené kapitálové výdavky.

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
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
15 146,29
0
0
0
0
0
0
15 146,29

Peňažný fond
Obec vytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití
peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond peňažný
ZS k 1.1.2019
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie peňažného fondu :
Prevod do rozpočtu cez FO
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
0
33 725,75
0
0
33 725,75
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 vnútorný predpis pre tvorbu a použitie sociálneho fondu.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2019
Prírastky - povinný prídel
Úbytky - závodné stravovanie
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
1 449,78
3 018,64
3 033,06
1 435,36

6. Bilancia aktív a pasív 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
PASÍVA

ZS k 1.1.2019 v EUR
KZ k 31.12.2019 v EUR
2 393 952,28
2 404 334,80
2 299 715,54
2 245 304,84

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
2 393 952,28
2 404 334,80
1 462 849,59
1 489 727,80

0
2 055 806,62
243 908,92
94 236,74

0
2 001 395,92
243 908,92
159 029,96

648,48
30 829,25
0
2 565,02
60 193,99
0

327, 44
7 751,77
0
3 042,56
147 908,19
0

0

0

0

0

1 462 849,59
22 287,51

1 489 727,80
28 875,00

700

700

1 449,78
20 137,73
0
908 815,18

1 435,36
26 739,64
0
885 732,00
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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
- stravníkom
- ostatné záväzky
- zo sociálneho fondu
Záväzky spolu k 31.12.2019

z toho v lehote
splatnosti

4 013,82
516,63
10 000,00
1 435,36
15 965,81

z toho po
lehote
splatnosti

4 013,82
516,63
10 000,00
1 435,36
15 965,81

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým
osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2019 poskytla dotácie v súlade so VZN o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým
osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný
alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

CZŠ Hencovce ŠKD – bežné výdavky
OcFK Hencovce - OZ

-213 504,32
16 000,00

Suma
Rozdiel
skutočne
(stĺ.2 použitých
stĺ.3 )
finančných
prostriedkov
-3-413 504,32
16 000,00

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN
o dotáciách.

9. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec podniká nevykonávala podnikateľskú činnosť.

10. 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,
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ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
Poskytovateľ Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1-2ÚPSVaR
ObÚ VV
MV SR
MV SR
ÚV SR
ÚPSVa R
OÚ
OÚ ŽP PO
OÚ VV
OÚ VV
ÚPSVaR
ÚPSVaR
MV SR

Podpora zamestnanosti §50j
Voľby
Odmena skladníka CO
Posledná ŽOP - KC
Dotácia na multifunkčné ihrisko
Stravovacie návyky HN MŠ
Príspevok na výchovu a vzdelávanie
MŠ
Starostlivosť o životné prostredie
Register adries
Register obyvateľov
Rodinné prídavky
Školské pomôcky HN MŠ
Terénna práca a terénna soc.práca

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-311 227,80
3 218,66
143,47
36 856,70
37 500,00
3 241,20
1 990,00
126,67
27,60
447,15
3 732,98
16,60
46 412,00

Suma
Rozdiel
skutočne
(stĺ.3 použitých
stĺ.4 )
finančných
prostriedkov
-4-511 227,80
3 218,66
143,47
36 856,70
37 500,00
2 302,80
1 990,00
126,67
27,60
447,15
3 684,30
16,60
46 412,00

11. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec neuplatňuje programové rozpočtovanie.

12. Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo v obci Hencovce berie na vedomie stanovisko k Záverečnému účtu za
rok 2019.
Obecné zastupiteľstvo v obci Hencovce berie na vedomie správu audítora za rok 2019.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez
výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tvorbu rezervného fondu vo výške 8 374,00 EUR a tvorbu
fondu rozvoja vo výške 111 746,50 EUR. Prostriedky z fondu rozvoja previesť do príjmovej
časti rozpočtu cez príjmové finančné operácie a použiť v roku 2020 na schválené kapitálové
výdavky.

Vypracovala: Ing. Miroslava Nadzamová

Predkladá: JUDr. Matúš Tomáš

V Hencovciach, 14. 5. 2020
Prílohy: Čerpanie rozpočtu za rok 2019
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