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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2017
1. Rozpočet obce na rok 2017
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017.
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 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako vyrovnaný, kapitálový
rozpočet bol zostavený schodkový. Schodok
kapitálového rozpočtu je vysporiadaný z príjmových finančných operácií.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09.12.2016 uznesením 41/A/2016
- prvá zmena zo dňa 05.04.2017 -berie na vedomie uznesením 22/2017 rozpočtové
opatrenie č. 1/2017
- druhá zmena zo dňa 28.06.2017 berie na vedomie uznesením č. 31/2017 rozpočtové
opatrenie č. 2/2017
- tretia zmena zo dňa 06.09.2017 berie na vedomie uznesením č. 36/A/1/2017 rozpočtové
opatrenie č.3/2017, schvaľuje uznesením č. 36/B/2017 rozpočtové opatrenie č. 4/2017.
štvrtá zmena zo dňa 15.12.2017 berie na vedomie uznesením č.50/2017 rozpočtové
- opatrenie 5/2017
Rozpočet obce k 31.12.2017

73 202,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
211 423,42

72 702,00
0
500,00
73 202,00

85 923,42
5 000,00
120 500,00
211 423,42

72 702,00
500,00
0
0

85 923,42
125 500,00
0
0

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
Rozpočet na rok 2017
211 423,42

Skutočnosť k 31.12.2017
214 883,19

% plnenia
101,64

Z rozpočtovaných celkových príjmov 211 423,42 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
214 883,19 EUR, čo predstavuje 101,64 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2017
85 923,42

Skutočnosť k 31.12.2017
89 383,19

% plnenia
104,03

Z rozpočtovaných bežných príjmov 85 923,42 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
89 383,19 EUR, čo predstavuje 104,03 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2017
73 690,00

Skutočnosť k 31.12.2017
75 517,41

% plnenia
102,48

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 59 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 60 606,34 EUR, čo predstavuje
plnenie na 102,72 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 10 980 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 11 300,49 EUR, čo je
102,92 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 8 525,77 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 2 746,81 EUR a dane z bytov boli v sume 27,91 EUR. Za rozpočtový rok bolo
zinkasovaných 11 300,49 EUR, z toho za nedoplatky z minulých rokov 127,42 EUR.
K 31.12.2017 obec neeviduje pohľadávky na dani z nehnuteľnosti.
Daň za psa z rozpočtovaných 200 EUR bol skutočný príjem 229,06 čo predstavuje plnenie na
114,53 %.
Daň za užívanie verejného priestranstva z rozpočtovaných 10 EUR bol skutočný príjem 0,00
EUR .
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad z rozpočtovaných 3 000 EUR bol
skutočný príjem 2 760,46 EUR, čo je 92,02 %. K 31.12.2017 obec neeviduje pohľadávky na
poplatkoch za komunálny odpad .
Daň za ubytovanie z rozpočtovaných 500 EUR bol skutočný príjem 621,06 EUR, čo je 124,21
%.
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
1 412,00

Skutočnosť k 31.12.2017
2 892,36

% plnenia
204,84

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Z rozpočtovaných 510 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2017 v sume 872,80 EUR, čo je 171,14 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov .
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 900 EUR bolo plnenie k 31.12.2017 vo výške 2 019,56 EUR, čo je 224,40 %.
Uvedený príjem predstavuje príjem zo správnych poplatkov vo výške 385,16 EUR, poplatky za
predaj služieb vo výške 1 421,96 EUR a poplatky za znečistenie ovzdušia 212,44 EUR.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
308,22

Skutočnosť k 31.12.2017
460,22

% plnenia
149,31

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z preplatkov RZZP.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 10 513,20 EUR bol skutočný príjem vo výške 10 513,20
EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
ÚPSVR
ÚPSVR
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Okresný úrad-životné prostredie
Okresný úrad –Rimavská Sobota
BBSK
Recyklačný fond
SPOLU:

Suma v EUR
7199,91
70,56
104,61
19,60
22,22
568,30
2 500,00
28,00
10 513,20

Účel
Podpora zamestnanosti
Rodinné prídavky
REGOP
Evidencia adries
Starostlivosť o životné prostredie
Voľby do VÚC
Oplotenie domu smútku
Separácia odpadu

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2017
5 000,00

Skutočnosť k 31.12.2017
5 000,00

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 5 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 5 000 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Obec prijala v roku 2017 kapitálový transfer z ministerstva financií vo výške 5 000,00 €.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo financií

Suma v EUR
5 000,00

Účel
Rekonštrukcia verejného rozhlasu

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2017
120 500,00

Skutočnosť k 31.12.2017
120 500,00

% plnenia
100,00
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Z rozpočtovaných finančných príjmov 120 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 120 500,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. Z príjmových finančných operácií bol
plánovaný nákup pozemku a výstavba cyklochodníka Mokrá Lúka Revúcka Lehota. Z uvedenej
sumy bolo použitých 25 252,09 € na cyklochodník. Nepoužité prostriedky vo výške 500 € budú
vrátené do rezervného fondu, a nespotrebovaná dotácia vo výške 94 747,91 sa bude čerpať
v roku 2018.
V roku 2017 nebol prijatý úver .

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Rozpočet na rok 2017
211 423,42

Skutočnosť k 31.12.2017
106 399,47

% čerpania
50,32

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 211 423,42 EUR ( z toho 5 000 € nepoužitá dotácia na
rekonštrukciu verejného rozhlasu a 95 247,91 € nevyčerpané príjmové finančné operácie)bolo
skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 106 399,47, čo predstavuje 50,32 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2017
85 923,42

Skutočnosť k 31.12.2017
81 147,38

% čerpania
94,44

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 85 923,42 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 81 147,38 EUR, čo predstavuje 94,44 % čerpanie.

k 31.12.2017

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 30 220 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 30 002,13 EUR, čo
je 99,28 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 9 800 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 9 650,15 EUR, čo je
98,47 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 16 505 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 14 267,06 EUR, čo
je 86,44 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie,
materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Bežné transfery obci: Z rozpočtovaných 600 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
480 EUR, čo predstavuje 80,00 % čerpanie.
Dotácie: z rozpočtovaných 10 513,20 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
10 513,20 EUR , čo predstavuje 100 %.
Finančné a rozpočtové záležitosti (poplatky a odvody, audit)
Z rozpočtovaných 1 100,00 EUR bolo skutočné čerpanie v sume 961,11 čo je 87,37 % čerpanie.
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Ekonomická oblasť (údržba budov, zimná údržba ciest)
Z rozpočtovaných 250 EUR bolo skutočné čerpanie v sume 120,00 EUR, čo je 48 % čerpanie.
Ochrana životného prostredia (nakladanie s odpadmi)
Z rozpočtovaných 4 000 EUR bolo skutočné čerpanie v sume 3 449,17 EUR, čo je 86,23 %
čerpanie
Bývanie a občianska vybavenosť (rozvoj obcí-verejné priestranstvá, verejné osvetlenie)
Z rozpočtovaných 2 870 EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 2 389,65 EUR, čo je 83,26 %
čerpanie.
Rekreácia, kultúra a náboženstvo (rekreačné a športové služby, kultúrne služby, vysielacie a vydavateľské
služby, náboženské a iné spoločenské služby)

Z rozpočtovaných 10 035,22 EUR bolo skutočne čerpaných v sume 9 314,91 EUR čo je 92,82 %
čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby
finančnými výpomocami
Obec nesplácala v roku 2017 žiadny úver.

súvisiace

s úvermi,

pôžičkami

a návratnými

2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2017
125 500

Skutočnosť k 31.12.2017
25 252,09

% čerpania
20,12

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 125 500 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 25 252,09 EUR, čo predstavuje 20,12 % čerpanie.
V kapitálových výdavkoch bol rozpočtovaný výdavok na stavbu Cyklochodníka, ale v roku
2017 sa z regionálneho príspevku vyčerpalo len 25 252,09 €, 500 € bolo plánovaných na nákup
pozemku, ktorý sa neuskutočnil a 5 000 € je nevyčerpaná dotácia na rekonštrukciu obecného
rozhlasu.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Cyklochodník Mokrá Lúka –Revúcka Lehota
Z rozpočtovaných 120 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 25 252,09 EUR,
čo predstavuje 21,04 % čerpanie.

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2017
0

Skutočnosť k 31.12.2017
0

% čerpania
0
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Obec Revúcka Lehota v roku 2017 nerozpočtovala výdavkové finančné operácie.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
89 383,19
81 147,38
8 235,81
5 000,00
25 252,09
-20 252,09
-12 016,28
-5 000,00
-17 016,28
120 500,00
0,00
120 500,00
214 883,19
106 399,47
108 483,72
99 747,91
8 735,81

Obec dosiahla prebytkový bežný rozpočet a schodkový kapitálový rozpočet. Schodok
kapitálového rozpočtu kryla prebytkom bežného rozpočtu a prostriedkami z príjmových
finančných operácií.
Výsledok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy je schodok vo výške 12 016,28 EUR.
Podľa § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa z prebytku
rozpočtu pre účely peňažných fondov vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky
poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe
osobitného predpisu, ktoré možno použiť v nasledujúcom roku.. Rozpočtové hospodárenie
skončilo so schodkom, obec tieto prostriedky usporiada zo zostatku finančných operácií.
Zostatok finančných operácií bude potom použitý na tvorbu rezervného fondu obce. Obec
nevyčerpala účelové prostriedky zo ŠR určených na investičnú akciu „Rekonštrukcia verejného
rozhlasu“ vo výške 5 000,- EUR a dotáciu z regionálneho príspevku na investičnú akciu
„Cyklistický chodník Mokrá Lúka – Revúcka Lehota“ vo výške 94 747,91 EUR. Takto
usporiadaný zostatok finančných operácií vo výške 8 735,81 EUR bude zdrojom rezervného
fondu obce.
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5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
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 1.1.2017
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
- Úbytky: - nákup pozemku – schválené
v rozpočte za rok 2017 uznesením
41/A/2016
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
10 501,14
3 704,43

5 367,72
500,00

19 073,29

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2017
Prírastky - povinný prídel – 1,50
%
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
271,90
440,74
325,70
166,00
220,94

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2017 v EUR

KZ k 31.12.2017 v EUR

Majetok spolu

353 243,15

368 895,66

Neobežný majetok spolu

212 493,26

238 920,20

z toho :
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Dlhodobý nehmotný majetok

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

139 342,50

165 769,44

Dlhodobý finančný majetok

73 150,76

73 150,76

Obežný majetok spolu

139 969,96

129 202,58

Zásoby

0

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

z toho :

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

161,32

1 388,35

139 808,64

127 814,23

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

779,93

772,88

ZS k 1.1.2017 v EUR

KZ k 31.12.2017 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

353 243,15

368 895,66

Vlastné imanie

137 694,19

151 142,46

0

0

132 648,49

146 041,13

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky

5 045,70
125 320,53

105011,60

300,00

612,00

120 000,00

99 747,91

271,90

220,94

4 748,63

4 430,75

0

0

90 228,43

112 741,60

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky:
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-

voči bankám
voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)
voči dodávateľom
voči štátnemu rozpočtu
voči zamestnancom
voči poisťovniam a daňovému úradu
ostatné

0,00
0,00
560,40
99 747,91
1 741,85
2 121,99
6,51

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec Revúcka Lehota nemá zriadené príspevkové organizácie

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2017 neposkytla dotácie právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na
podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

10. Podnikateľská činnosť
Obec Revúcka Lehota nevykonáva podnikateľskú činnosť

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:
Obec Revúcka Lehota nemá zriadené rozpočtové organizácie
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec Revúcka Lehota nemá zriadené príspevkové organizácie
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec Revúcka Lehota nemá založené právnické osoby
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Účelové určenie grantu, transferu uviesť
: školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Okresný úrad
Rim.Sobota
Okresný úrad
Rimavská
Sobota
Ministerstvo
ŽP
ÚPSVR

Verejná správa – voľby – bežné
výdavky
Verejná správa – prenesený
výkon REGOP – bežné výdavky
Evidencia adries
Prenesený výkon štátnej správy –
bežné výdavky
Rozvoj obce AČ- bežné výdavky

ÚPSVR

Rodinné prídavky

a)

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

568,30

568,30

0,00

104,61

104,61

0,00

19,60
22,22

19,60
22,22

0,00
0,00

7 199,91

7 199,91

0,00

70,56

70,56

0,00

-5-

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
b) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec poskytla dotáciu na činnosť CVČ v Revúcej vo výške 480,00 €.
c)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

2 500,00

2 500,00

0,00

BBSK

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Na základe novely zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách, ktorý nadobúda účinnosť
1.1.2014 obce do 2 000 obyvateľov nemusia zostavovať programový rozpočet so súhlasom
zastupiteľstva. Obec nezostavuje programový rozpočet, čo schválilo OcZ v Zásadách
hospodárenia s finančnými prostriedkami obce uznesením č. 33/2015 z 11.09.2015.
Vypracovala: Monika Besedová

Predkladá: MVDr. Ján Šeševička
starosta obce

V Revúckej Lehote dňa 25.05.2018
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13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2017
2. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia obce za rok
2017.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
I. Celoročné hospodárenie obce bez výhrad.
II. Usporiadanie schodku rozpočtu v sume 12 016,28 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. Schodok rozpočtu sa
vykryje nasledovne:
1. finančnými prostriedkami z príjmových finančných operácií vo výške 12 016,28 EUR
III. Zostatok finančných operácií vo výške 120 500 EUR a usporiadanie zostatku finančných
operácií nasledovne:
1. úhrada schodku vo výške 12 016,28 EUR
2. podľa § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa z prebytku
rozpočtu pre účely tvorby peňažných fondov vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky
poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe
osobitného predpisu, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku. Rozpočtové
hospodárenie skončilo so schodkom, obec tieto prostriedky usporiadala zo zostatku finančných
operácií takto:
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR na investičnú akciu „Rekonštrukcia obecného rozhlasu vo
výške 5 000 EUR
b) nevyčerpaný regionálny príspevok na investičnú akciu „Cyklochodník Mokrá Lúka – Revúcka
Lehota“ vo výške 94 747,91 EUR

3. Zostatok finančných operácií po usporiadaní vo výške 8 735,81 EUR bude
použitý na tvorbu rezervného fondu.
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