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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie 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 prebytkový. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom 12.12.2018 uznesením č.15/2018
Rozpočet bol zmenený:
-

prvá zmena schválená dňa 13.02.2019 Rozpočtovým opatrením č. 01/2019
druhá zmena schválená dňa 30.03.2019 Rozpočtovým opatrením č.02/2019
tretia zmena schválená dňa 04.04.2019 Uznesením č.56/2019
štvrtú zmena schválená 30.06.2019 Rozpočtovým opatrením č.03/2019
piata zmena schválená dňa 03.07.2019 Uznesením č. 102/2019
šiesta zmena schválená dňa 30.08.2019 Rozpočtovým opatrením č.04/2019
siedma zmena schválená dňa 14.10.2019 Rozpočtovým opatrením č. 05/2019

Rozpočet obce k 31.12.2019

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
Rozpočet na rok 2019
1 454 020,00

Skutočnosť k 31.12.2019
3 282 105,35

% plnenia
225,73

Z rozpočtových celkových príjmov 1 454 020,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
3 282 105,35 €, čo predstavuje 225,73 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2019
1 209 703,00

Skutočnosť k 31.12.2019
1 415 239,57

% plnenia
116,99

Z rozpočtových bežných príjmov 1 209 703,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
1 415 239,57 €, čo predstavuje 116,99 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2019
756 453,00

Skutočnosť k 31.12.2019
797 611,18

% plnenia
105,44

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 640 000, 00 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 666 254,43 €, čo predstavuje
plnenie na 104,10 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 70 400,- € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 80 690,85 €, čo je
114,62 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 57 462,31 €, dane zo stavieb boli
v sume 22 981,29 € a dane z bytov boli v sume 247,25 €. K 31.12.2019 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 8141,02 €.
Daň za psa 1 640, 00 €
Daň za užívanie verejného priestranstva 920,50 €
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 39 552,03 €
Daň za jadrové zariadenia 6 420,95 €
Daň za dobývací priestor 2 132,42 €
b) nedaňové príjmy

Rozpočet na rok 2019
40 000,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenial

69 597,23

173,99

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 21 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 33 566,48 €, čo je
159,84 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume
3032,85 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 30 533,63 €.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky :
Z rozpočtovaných 14 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 36 030,75 €, čo je
257,36 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem za správne poplatky 6 545,40€, príjem
za predaj výrobkov, tovarov a služieb 23 264,46 €,príjem za stravné 6220,89 €.

c) iné nedaňové príjmy
Rozpočet na rok 2019
1 650,00

Skutočnosť k 31.12.2019
3646,25

% plnenia
220,99

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1 340,00 €, bol skutočný príjem vo výške
3646,25 €, čo predstavuje 220,99 % plnenie. Príjem z vkladov bol 90,74 €, z náhrad
poistného plnenia 220,90 €, z odvodu hazardných a podobných hier bol skutočný príjem
21,07 € , príjem z dobropisov bol 3313,54 €.

Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 411 600,00 € bol skutočný príjem vo výške
544 384,91 €, čo predstavuje 132,26 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra
ÚPSVaR
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo ŽP
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo výstavby a RR
Okresný úrad
Okresný úrad
ÚPSVaR
VÚC
Dobrovoľná požiarna ochrana
Grant dar podnikateľa
EACEA Európska únia

Suma v €
476 879
1981,79
6561,73
162,94
64,40
575,19
75,30
2276,36
2782,42
107,60
19 516,18
2902,00
3 000
2500
25 000

Účel
školstvo prenes.kompetencie
mzdy, odvody aktivační
matrika
životné prostredie
register adries
REGOB
doprava
stavebný úrad
voľby
dotácia CO
dotácia na stravu, soc.prísp.
turnaj ulíc, kultúra
Hasiči dotácia všeobecný
materiál
Obecné dni –letné slávnosti
Letné slávnosti a kultúrne
slávnosti obce Golianovo

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok 2019
159 359

Skutočnosť k 31.12.2019
583 258

% plnenia
366,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 159 359 ,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019
583 258 €, čo predstavuje 366,00 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov :
V rozpočte k 31.12.2018 príjem bol plánovaný vo výške 0,00 €, skutočne za odpredaj
pozemkov sme získali 308,00 €.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 0, 00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 582 950,- €, z toho
536 130,00, - € je dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR na kúpu bytových domov
a 26 740,00,- € je dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR na vybudovanú
infraštruktúru bytových domov.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Suma v €
536 130
46 820

Účel
nákup bytových domov
Infraštruktúra bytových domov

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2019

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

76 700,00
8258,00
0
0

140 424,73
1 022 420,00
105 000,00
15 763,05

183,08 %
12380,96%
105 000%
15 763,05%

Z rozpočtovaných finančných príjmov 84 958,- € bol skutočný príjem k 31.12.2019
1 283 607,78 €.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 89/2019 zo dňa 29.05.2019 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 140 424,73 € ,v skutočnosti bolo plnenie v sume 140 424,73 €.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 41/2019 bol schválený investičný zámer odkúpiť
výstavbu nových 32 bytových jednotiek, kde bol schválený aj spôsob financovania kúpy
úverom v sume 1 022 420,- EUR, v skutočnosti bolo plnenie 1 022 420,- EUR.
Uznesením č. 42/2019 bolo schválené prijatie úveru v sume 105 000,-na financovanie
infraštruktúry bytových domov, v skutočnosti bolo plnenie 105 000,- EUR.
V roku 2019 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 116,60 € v súlade so
zákonom č. 583/2004 Z.z.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2019
47 740,00

Skutočnosť k 31.12.2019
14 731,05

% plnenia
30,86%

Bežné príjmy ZŠ s MŠ boli rozpočtované vo výške 47 740,00 €, skutočný príjem bol
14 731,05 €.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019

Rozpočet na rok 2019
709 560,20

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

2 450 680,54

345,38

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 709 560,20 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 2 450 680,54 €, čo predstavuje 345,38 % plnenie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2019

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

458 358,20

537 840,81

117,34

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 458 358,20 € bolo skutočne čerpané 537 840,81 €,
čo predstavuje 117,34 % plnenie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 161 700,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 164 207,90 €, čo
predstavuje 101,55 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky
a aktivačných pracovníkov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 57 283,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 59 952,97 €, čo je
104,66 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 206 677,20 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 277 901,53 €,

čo je 134,46 % plnenie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie,
materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 28 216,00 € bolo skutočne čerpané 28 073,50 €, čo predstavuje 99,49 %
plnenie.
Splácanie úrokov
Z rozpočtovaných 2 482,- € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 4985,69 €, čo
predstavuje 200,87 % plnenie.
2) Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2019

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

226 504,00

1 888 448,69

833,74

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 226 504,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
1 888 448,69 €, čo predstavuje 833,74 % plnenie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Za nákup bytových jednotiek v počte 32 ks sme zaplatili 1 171 191,29€. Upravený rozpočet
bol 1 171 191,29€, z toho dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR predstavovala
preinvestovanú sumu 582 950,-€.
b) Na nákup fekálneho návesu bola v rozpočte plánovaná suma 17 400,- €, skutočne sme
minuli 17 400,- €
c) Nákup traktorovej kosačky bol v rozpočte plánovaný vo výške 4 500,- €, skutočne sme
zaplatili 4 783,- €.
d) Na projektovú dokumentáciu dobudovanie kanalizácie sme v rozpočte plánovali sumu
12 000, v skutočnosti sme minuli 12 000,- €.
e) Na ozvučenie kultúrneho domu bolo plánované v rozpočte 10 400 €, v skutočnosti sa
minulo 11 066,- €.
f) Na rekonštrukciu strechy na cintoríne sa v rozpočte naplánovala suma 10 000,- €,
v skutočnosti sa minulo 9926,38,- €
g) Na rozšírenie rozhlasového a varovného systému bolo v rozpočte naplánované 5352,- €,
skutočne sa vyčerpalo 10 902,- €
h) Na vybudovanie nového osvetlenia pri vodárni a Lieštinách sa minulo 6219,86€.
ch) Na zokruhovanie vodovodného rádu pri Lieštinách sa investovala suma 12 988,39 €.
j) Na nákup pozemkov na zámenu za pozemky na OFK sa preinvestovalo z rozpočtu obce
23 580,-€.
k) Leasingovú splátku za osobný automobil sme v rozpočte plánovali 2 740,00 €, skutočne
sme zaplatili 2 739,35 €.

l) Na vybudovanie fontány pri obecnom úrade sa z rozpočtu obce preinvestovala suma
4853,57,-€
m) Na dobudovanie ČOV sa v roku 2019 v rozpočte použila suma 57 319,37,-€, ktorá bola aj
použitá.

3) Výdavkové finančné operácie
Rozpočet na rok 2019
24 698,-

Skutočnosť k 31.12.2019
24 380,42,-

% čerpania
98,71

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 24 698,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
24 380,42,- €, čo predstavuje 98,71 % čerpanie, z toho splácanie istiny z prijatého úveru bolo
16 440,00 €, v roku 2019 sme prijali investičný úver na infraštruktúru bytových domov,
z ktorých bolo splácanie istiny 2691,- €. Splácanie istiny úveru na bytové domy bolo v sume
5249,42,- €

4. Výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou – ZŠ s MŠ Golianovo

Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2019
674 622,60

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

751 305,55

111,37

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 674 622,60 €, bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 751 305,55 €, čo predstavuje 111,37 % plnenie.

Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2019
-

Skutočnosť k 31.12.2019
-

% čerpania
-

4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR

Bežné príjmy spolu

1 429 970,67

Z toho: bežné príjmy obce
bežné príjmy ZŠ s MŠ

1 415 239,62
14 731,05

Bežné výdavky spolu
Z toho: bežné výdavky obce
bežné výdavky ZŠ s MŠ

1 289 146,36
537 840,81
751 305,55

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Z toho: kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy ZŠ s MŠ
Kapitálové výdavky spolu
Z toho: kapitálové výdavky obce
Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ

583 258
583 258
0,00
1 888 448,69
1 888 448,69
0

Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového
rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok bežného a kapit. Rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
Príjmy spolu
Výdavky spolu

- 1 305 190,69
130 820,16
-1 174 370,53
1 283 607,78
24 380,42,1 259 227,36,2 013 228,67
3 177 595,05

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods.
3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané prostriedky zo ŠR
dopravné v sume 121,80 stravné v sume 4123,20 tiež o fond opráv na bytových domoch
v sume 637,69 a zostatok na SF 174,12 a prijaté zábezpeky vo výške 125 763,05 .
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo
výške 99 487,14 €.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov a iných fondov

Sociálny fond
Sociálny fond
ZS k 1.1.2019
Prírastky – povinný prídel 1,05 %
ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie
ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

Suma v €
36,22
1527,92
774,72
615,00
174,42

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

Fond prevádzky, údržby a opráv
Nájomný bytový dom č. 800
ZS k 1.1.2019
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu
KZ k 31.12.2019

Suma v €
0
159,36
0
159,36

Fond prevádzky, údržby a opráv
Nájomný bytový dom č. 800
ZS k 1.1.2019
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu
KZ k 31.12.2019

Suma v €
0
143,83
0
143,83

Fond prevádzky, údržby a opráv
Nájomný bytový dom č. 800
ZS k 1.1.2019
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu
KZ k 31.12.2019

Suma v €
0
175,22
0
175,22

Fond prevádzky, údržby a opráv
Nájomný bytový dom č. 800
ZS k 1.1.2019
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu
KZ k 31.12.2019

Suma v €
0
159,28
0
159,28

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019

AKTÍVA
Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

ZS k 01.01.2019
3 210 573,74
2 892 813,01

KZ k 31.12.2019
4 990 176,77
4 593 071,40

2 669 344,74
223 468,27
316 202,70

2730
4 366 873,13
223 468,27
396 815,37

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
Poskyt. návrat.fin.výpom.dlh.
Poskyt.návrat.fin.výpom.krát.
Časové rozlíšenie

122,40
161 988,28
11 610,47
142 481,55
-

1 558,03

163,20
145 974,24
17 819,13
223 858,80
-

290

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie
z toho:
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjekt.VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2019

KZ k 31.12.2019

1 595 662,06

1 657 437,38

-

-

-

-

1 595 662,06
96 229,80

1 657 437,38
1 334 026,41

1 500,00
116,60
8 255,47
16 638,64
69 719,09
1 518 681,88

1500
4245
1 038 518,75
134 174,57
155 588,09
1 998 712,98

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
Obec k 31.12.2019 eviduje záväzok:

Veriteľ

Účel

ŠFRB

Výstavba
bytových
domov
Výstavba
26 740
bytových
domov
Prestavba
232 357,40
školského
klubu na MŠ
Infraštruktúra 105 000
a technická
vybavenosť
bytových
domov

ŠFRB

Primabanka
a.s.
Slovenská
záručná
a rozvojová
banka

Výška
Ročná
poskytnutého splátka
úveru
istiny za
rok 2019
995 680
4624,87

Ročná
splátka
úrokov za
rok 2019
2928,05

Zostatok
úveru
(istiny) k
31.12.2019
991 055,13

Rok
splatnosti

624,55

78,20

26 115,45

2059

16 440,00

1597,76

53 279,09

2023

2691,00

381,68

102 309

2029

2059

Obec má so ŠFRB uzatvorené 2 zmluvy o úvere na výstavbu obecných bytoviek. Úver je
dlhodobý s dobou splatnosti 40 rokov, splátky istiny a úrokov sú mesačné. Úvery zo ŠFRB sa
nezapočítavajú do dlhu obce.
Obec Golianovo uzatvorila v roku 2008 Zmluvu o úvere na prestavbu školského klubu na
materskú školu. Úver je dlhodobý s platnosťou do roku 2023.
Obec Golianovo uzatvorila v roku 2019 Zmluvu o úvere na technickú vybavenosť bytových
domov, ktorý je splatný v roku 2029.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec Golianovo nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách PO a FO podľa § 7 ods. 4 zákona č.
583/2004 Z.z.

Obec v roku 2019 poskytla dotácie v súlade s VZN o dotáciách PO, FO na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie
OFK Golianovo – bež.
výdavky na činnosť

Suma poskytnutých
finančných prostr.
6 500,00

Rímskokatolícka
cirkev,Farnosť V.Lapáš
Folklórny súbor
Ďarmočan
Spolok červeného
kríža ZO Golianovo
Jednota dôchodcov

Suma skutočne
použitých fin.prostr.
6 500,00

6 500,00

Rozdiel
0,00

6 500,00

0,00

1200,00

1200,00

0,00

750,00

750,00

0,00

750,00

750,00

0,00

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

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.
Obec Golianovo nepodniká.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) 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 právnickým
osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné
vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči rozpočtovej organizácii
-

prostriedky zriaďovateľa

Rozpočtová
organizácia
ZŠ s MŠ Golianovo

Suma poskytnutých
fin. prostr.
223 636,00

Suma skutočne
použitých fin.prostr.
223 636,00

Rozdiel
0,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu
Poskytovateľ

Účelové určenie

Minist.vnútra
ÚPSVaR

školstvo
aktivačné práce,
strava, soc.
príspevky

Minist.vnútra

matrika

6561,73

6561,73

0,00

Minist. živ.prostr.

život. prostredie
register adries
REGOB
Doprava
stavebný úrad
voľby prezidenta,
EU parlament
dotácia CO
Dotácia bežný
transfer hasiči
Dotácia strava
žiaci, soc.
príspevok

162,94
64,40
575,19
75,30
2276,36
2782,42

162,94
64,40
575,19
75,30
2726,36
2782,42

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

107,60
3000,00

107,60
3000,00

0,00

19 516,18

15 392,98

Minist. vnútra
Minist. vnútra
Minist. dopravy
Minist.výst. a RR
Okresný úrad
Okresný úrad
Dobrovoľná
požiarna ochrana
ÚPSVaR

Suma
poskyt.fin.prostr.
476 879,00
1981,79

Suma
skut.použitých
476 757,20
1981,79

Rozdiel
121,80
0,00

0,00
4123,20

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Štátny fond
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR - ŠFRB
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR – ŠFRB

Suma
poskyt.fin.prostr.
536 130 ,00

Suma použitých
fin.prostr.
536 130,00

46 820,00

46 820,00

Rozdiel
0,00
0,00

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC
Športové dni
Letné obecné
slávnosti
Ochutnávka vín

Suma poskyt.
fin.prostr.
1052,00
1600,00
250,-

Suma použitých fin.
prostr.
1052,00
1 600,00
250,-

Rozdiel
0,00
0,00

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec Golianovo na základe uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 12.12.2018 uznesením
č.15/2018 zostavuje a predkladá rozpočet obce bez programovej štruktúry v členení na
úrovni kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie.

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky za rok 2019.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora k individuálnej závierke za rok
2019.
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e Záverečný účet a celoročné hospodárenie bez
výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 99 487,14 €.

