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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2020
1. Rozpočet obce na rok 2020
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020.
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 2020 bol zostavený ako schodkový. Bežný rozpočet bol
zostavený ako vyrovnaný, kapitálový
rozpočet bol zostavený ako schodkový. Schodok
kapitálového rozpočtu bol vykrytý z príjmových finančných operácií. Celkový rozpočet
s finančnými operáciami bol zostavený ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2019 uznesením č.40/A/2019
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena berie na vedomie dňa 15.04.2020 uznesením č. 17/1/2020 rozpočtové
opatrenie 1/2020
- druhá zmena berie na vedomie dňa 15.04.2020 uznesením č. 17/2/2020 rozpočtové
opatrenia 2/2020
- tretia zmena berie na vedomie dňa 24.06.2020 uznesením č. 22/A//2020 rozpočtové
opatrenie 3/2020
- štvrtá zmena schvaľuje dňa 24.06.2020uznesením č. 22/B/2020 rozpočtové opatrenie
4/2020
- piata zmena – schvaľuje dňa 09.09.2020 uznesením č. 27/B/2020 rozpočtové opatrenie
5/2020
- šiesta zmena schvaľuje dňa 09.12.2020 uznesením č. 48/A/2020 rozpočtové opatrenie
6/2020
Rozpočet obce k 31.12.2020

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové
hospodárenie obce

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2020

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

282 000,16

308 782,64

135 419,62

43,86

88 200,00
89 400,08
104 400,08
279 484,56

99 982,48
89 400,08
119 400,08
306 267,04

102 507,40
385,00
32 527,22
121 658,68

102,53
0,43
27,24
39,72

88 200,00
101 884,48
89 400,08

99 982,48
116 884,48
89 400,08

89 131,46
32 527,22
0

89,15
27,83
0

2 515,60

2 515,60

13 760,94
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1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
308 782,64

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

135 419,62

43,86

Z rozpočtovaných celkových príjmov 308 782,64 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
135 419,62 EUR, čo predstavuje 43,86 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
99 982,48

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

102 507,40

102,53

Z rozpočtovaných bežných príjmov 99 982,48 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
102 507,40 EUR, čo predstavuje 102,53 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
86 780,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

89 562,28

103,20

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 70 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 71 817,15 EUR, čo predstavuje
plnenie na 102,60 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 11 180,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 11 727,94 EUR, čo
je 104,90 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 8 663,77 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 3 036,25 EUR a dane z bytov boli v sume 27,92 EUR. Za rozpočtový rok bolo
zinkasovaných 11 727,94 EUR, z toho za nedoplatky z minulých rokov 398,06 EUR.
K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľnosti vo výške 59,02 EUR.
Daň za psa z rozpočtovaných 200 EUR bol skutočný príjem 223 EUR čo predstavuje plnenie na
111,50 %. K 31.121.2020 obec eviduje pohľadávky na dani za psa vo výške 8,00 EUR.
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 4 500,00 EUR
bol skutočný príjem 4 718,19 EUR, čo je 104,85 %. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na
poplatkoch za komunálny odpad vo výške 67,28 EUR.
Daň za ubytovanie z rozpočtovaných 800 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 076
EUR, čo predstavuje plnenie na 134,50 %.
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b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
2 603,56

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

2 346,20

90,11

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Z rozpočtovaných 1 483,56 EUR bol skutočný
príjem k 31.12.2020 v sume 1 373,27 EUR, čo predstavuje plnenie na 92,56 %. Uvedený príjem
predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 1 373,27 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 1 120,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 972,93 EUR, čo
predstavuje plnenie na 86,87 % .
Uvedený príjem predstavuje príjem zo správnych poplatkov vo výške 540,00 EUR, poplatky za
predaj služieb vo výške 366,55 EUR, poplatky za znečistenie ovzdušia 66,38 EUR.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
1 089,64

Skutočnosť k 31.12.2020
1 089,64

% plnenia
100

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované vratky z dobropisov vo výške 1 089,64 EUR.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 9 509,28 EUR bol skutočný príjem vo výške 9 509,28
EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
ÚPSVR
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Okresný úrad-životné prostredie
Okresný úrad -Rimavská Sobota
BBSK
Štatistický úrad
SPOLU:

Suma v EUR
4781,55
101,97
18,00
29,36
1101,46
1500,00
1184,00
8 716,34

Účel
Podpora zamestnanosti
REGOP
Evidencia adries
Starostlivosť o životné prostredie
Voľby do NR SR
Nákup stolov KD
SOBD

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. K 31.12.2020 obec
nedočerpala dotáciu na SODB vo výške 401,20 EUR, ktorá bude čerpaná v roku 2021.
V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID - 19 :
Poskytovateľ
Okresný úrad –Rimavská Sobota
SPOLU:

Suma v EUR
Účel
792,94 Prevencia Covid-19, testovanie
792,94
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Obec prijala dotáciu za celoplošné testovanie vo výške 792,94, ktorá bola použitá v súlade s jej
účelom.

2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
89 400,08

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

385,00

0,43

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 89 400,08 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2020 v sume 385,00, čo predstavuje 0,43 % plnenie.
Obec má podpísanú zmluvu o NFP s PPA na rekonštrukciu domu smútku vo výške
89 400,08 EUR, nakoľko sa rekonštrukcia v roku 2020 neukončila, obec nežiadala
o preplatenie dotácie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel

0
Obec v roku 2020 neprijala žiadne kapitálové granty a transfery.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
119 400,08

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

32 527,22

27,24

Z rozpočtovaných finančných príjmov vo výške 119 400,08 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2020 v sume 32 527,22 EUR, čo predstavuje 27,24 % plnenie. Príjmové finančné
operácie tvorili prevod z rezervného fondu vo výške 20 284,13 EUR a čerpanie preklenovacieho
úveru vo výške 12 243,09 EUR.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
306 267,04

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

121 658,68

39,72

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 306 2673,04 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 121 658,68 EUR, čo predstavuje 39,72 % čerpanie.

6

Obec Revúcka Lehota
Záverečný účet obce za rok 2020
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
99 982,48

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

89 131,46

89,15

Z rozpočtovaných bežných výdavkov vo výške 99 982,48 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2020 v sume 89 131,46 EUR, čo predstavuje 89,15 % čerpanie.
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 38 000,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 37753,11 EUR,
čo predstavuje 99,35 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 12 500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 11 670,03 EUR,
čo predstavuje 93 36 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 17 450,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 12 737,32 EUR,
čo je 72,99
% 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 900,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 360,00 EUR, čo predstavuje 40,00 % čerpanie.
Dotácie: z rozpočtovaných 9 509,28 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 9 108,08
EUR , čo predstavuje 95,78 % čerpanie.
Finančné a rozpočtové záležitosti (poplatky a odvody, audit)
Z rozpočtovaných 1 000,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume
predstavuje 92,59 % čerpanie.

925,91 čo

Ekonomická oblasť (údržba budov, zimná údržba ciest)
Z rozpočtovaných 350,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 257,90 EUR, čo
predstavuje 73,68 % čerpanie.
Ochrana životného prostredia (nakladanie s odpadmi)
Z rozpočtovaných 4 500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 4 312,40 EUR, čo
predstavuje 95,83 % čerpanie
Bývanie a občianska vybavenosť (rozvoj obcí-verejné priestranstvá, verejné osvetlenie)
Z rozpočtovaných 6 733,20 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 vo výške 6 132,88 EUR,
čo predstavuje 91,08 % čerpanie.
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Rekreácia, kultúra a náboženstvo (rekreačné a športové služby, kultúrne služby, vysielacie a vydavateľské
služby, náboženské a iné spoločenské služby)

Z rozpočtovaných 8 710,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 5 870,16 EUR čo
predstavuje 67,39 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 300 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 3,40 EUR, čo
predstavuje 1,13 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
116 884,48

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

32 527,22

27,83

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 116 884,48 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 32 527,22 EUR, čo predstavuje 27,83 % čerpanie.
V kapitálových výdavkoch bol rozpočtovaný výdavok na rekonštrukciu domu smútku vo výške
116 884,48 EUR (z toho suma 89 400,08 EUR dotácia z PPA). Rekonštrukcia domu smútku
nebola dokončená. Výdavky vo výške 32 527,22 EUR bolo 20 284,13 EUR z finančných
operácií (rezervného fondu) a vo výške 12 243,09 z preklenovacieho úveru od SZRB.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Rekonštrukcia domu smútku
Z rozpočtovaných 116 884,48 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 32 527,22 EUR ,čo
predstavuje 27,83 % čerpanie.
3) Výdavkové finančné operácie :
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
89 400,08

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

0

0

Z rozpočtovaných 89 400,08 EUR bolo čerpané k 31.12.2020 0 EUR, - rozpočtované bolo
splatenie úveru od SZRB. Rekonštrukcia domu smútku nebola dokončená, preto obec nečerpala
celú výšku úveru, a nepožiadala PPA o NFP , z ktorej mal byť úver splatený.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR

Bežné príjmy spolu

102 507,40
89 131,46
13 375,94
385,00
32 527,22
-32 142,22
-18 766,28
-401,20

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

-19 167,48
32 527,22
0,00
32 527,22
135 419,62
121 658,68
13 760,94
-401,20
13 359,74

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

Obec dosiahla prebytkový bežný rozpočet a schodkový kapitálový rozpočet. Schodok
kapitálového rozpočtu bol vysporiadaný z 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 19 167,48 EUR .
Prebytok finančných operácií vo výške 32 527,22 EUR bol použitý na vysporiadanie schodku
kapitálového rozpočtu vo výške 19 167,48. Zostatok finančných operácií vo výške 13 359,74
EUR je zdrojom rezervného fondu.

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 1.1.2020
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý

Suma v EUR
23 681,86
13 873,11
9
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-

rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky: - rekonštrukcia domu smútku
Schválené uznesením v rozpočte

20 284,13

- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

17 270,84

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2020
Prírastky - povinný prídel – 1,50
%
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
517,32
525,56

309,50

150,00
583,38

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2020 v EUR

KZ k 31.12.2020 v EUR

Majetok spolu

506 200,25

511 274,42

Neobežný majetok spolu

465 258,19

477 838,34

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

392 107,43

404 687,58

Dlhodobý finančný majetok

73 150,76

73 150,76

Obežný majetok spolu

39 745,85

32 525,39

0

137,53

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
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Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

Krátkodobé pohľadávky

1 617,77

750,06

Finančné účty

38 128,08

31 637,80

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

1 196,21

910,69

ZS k 1.1.2020 v EUR

KZ k 31.12.2020 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

506 200,25

511 274,42

Vlastné imanie

174 854,61

183 280,75

0

0

Fondy

163 995,82

174 854,61

Výsledok hospodárenia

10 858,79

8 426,14

Záväzky

6 525,70

18 753,62

444,00

672,00

0

401,20

517,32

583,38

5 564,38

4 853,95

0

12 243,09

324 819,94

309 240,05

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :
Oceňovacie rozdiely

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 31.12.2020
Obec k 31.12.2020 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- ostatné

12 243,09
0,00
663,55
0,00
2 262,89
1 918,76
8,75

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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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 2020 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
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
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-2-

-3-

-4-

-5-

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

-1-

Verejná správa – voľby – NR SR

1 101,46

1 101,46

0,00

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

101,97

101,97

0,00

18,00
29,36

18,00
29,36

0,00
0,00

4 781,55

4 781,55

0,00

Štatistický

SOBD 2021
1 184,00

782,80

401,20

792,94

792,94

0,00

úrad SR

Ministerstvo

Celoplošné testovanie

vnútra

a)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.
b) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec poskytla dotáciu na činnosť CVČ v Revúcej vo výške 360,00 €.
c)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

BBSK – nákup stolov do
KD – bežné výdavky

1 500,00

1 500,00

0,00

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
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V Revúckej Lehote dňa 19.05.2021
13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2020
2. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia obce za rok
2020.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
I. Záverečný účet obce za rok 2020 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
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