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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 77 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 
prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový. Kapitálový rozpočet bol 
zostavený ako nulový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na 
rok 2020. 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa : 12.12.2019 uznesením 
č.: 1/5/2019. 

Rozpočet bol zmenený dvakrát : 

- prvá zmena schválená dňa : 03.06.2020, uznesením č. 01/02/2020 

- druhá zmena schválená dňa : 11.12.2020, uznesením č. 01/06/2020 

                                    

                                           Rozpočet obce k 31.12.2020 

 

  Schválený rozpočet 
2020  

Upravený rozpočet 
2020 

Skutočnosť k 
31.12.2020 

Príjmy celkom  168.486.- 231.780.- 352.979,12 

z toho :      

Bežné príjmy   168.486.- 174.990.- 180.215,14 

Kapitálové príjmy                   0 13.887.- 14.016,80.- 

Príjmové finančné op.   0 42.903.- 158.747,18 

Výdavky celkom  158.532.- 221.506,57 352.978,31 

z toho :      

Bežné výdavky   154.332.- 201.223,33 259.874,94 

Kapitálové výdavky   0 16.083,24 88.361,24 

Výdavkové finančné op.  4.200.- 4.200.- 4.742,13 



2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 

Rozpočet na  rok 2020  Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia  
231.780.- 352.979,12       152,29 

 

2.1.Bežné príjmy  

Z rozpočtovaných bežných príjmov 174.990.- EUR bol skutočný príjem 
k 31.12.2020 v sume 180.215,14 EUR, čo predstavuje 102,99 % plnenie. 

 daňové príjmy 

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020  % plnenia  

141.657,-             137.234,71        96,88 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 133.333.- EUR z výnosu dane z príjmov 
boli k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume : 130.485,71 EUR, čo 
predstavuje plnenie na 97,86 %. 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 5.224.- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 3.592,64 
EUR, čo je 68,77. % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 1.763,55.-  EUR, 
dane zo stavieb boli v sume 1.798,69.- EUR, daň z bytov : 30,40 €.  

Daň za psa :  

Schválený rozpočet na rok 2020  Skutočnosť k 31.12.2020  % plnenia  

200,-             133,35    66,68 

 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad : 3.023,01 €. 

Schválený rozpočet na rok 2020  Skutočnosť k 31.12.2020  % plnenia  

2.700,-             3.023,01   111,96 

 

 



2.2 nedaňové príjmy: 

Schválený rozpočet na rok 2020  Skutočnosť k 31.12.2020  % plnenia  

21.234.-             38.846,12   182,94 

 

Medzi nedaňové príjmy patrí :  

 Nájom a fond opráv 8 b.j. :                       8.599,94 € 

Dividendy z PVS :                                          81,30 € 

Relácie v rozhlase :                                         212.- € 

Príjmy za rybolov :                                         210.- € 

Školné MŠ :                                                    324.- € 

Vodné :                                                    10.692,87 € 

Prijaté granty a transféry :  

 

V roku 2020 obec prijala transfér v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19        
v sume : 1.233,96 €.   

Poskytovateľ  Suma  Účel  

MV SR Bratislava        1.233,96   Celoplošné testovanie          
          COVID – 19 

 Poskytovateľ dotácie Suma v €                   Účel 

Okresný úrad Poprad 105,27 Register obyvateľov 

Okresný úrad Poprad           24,40 Register adries 

Okresný úrad Prešov   404,- MŠ – vzdelávací proces 

Okresný úrad Prešov            13,64       Životné prostredie 

DPO Bratislava   1.400,- Transfér na PO 

UPSVaR Poprad  3.073,08 Dotácia mzdy MŠ 

UPSVaR Poprad 8.131,13 Dotácia - § 54 

UPSVaR Poprad 33,60 Dotácia na stravu 

ŠÚ SR Bratislava   1.100.- SODB 

MV SR Bratislava 1.132,03 Voľby prezidenta SR 



 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby  

Administratívne poplatky - správne poplatky. Z rozpočtovaných 500.- EUR bol 
skutočný príjem k 31.12.2020 v sume : 825.- EUR, čo je 165 % plnenie. 

 

2.3 Kapitálové príjmy: 

Rozpočet na rok 2020  Skutočnosť k 31.12.2020  % plnenia  

13.887,- 14.016,80 100,93 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 13.887.- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 
14.016,80.-  EUR:   

- príjem z predaja pozemkov : z rozpočtovaných  12.387.-  EUR bol skutočný príjem 
k 31.12.2020 v sume : 12.516,80.- €, čo predstavuje : 101,05 %. 

- príjem na detské ihrisko : z rozpočtovaných 1.500.- €  ,bol skutočný príjem 
k 31.12.2020 v sume : 1.500.- €, čo predstavuje : 100%. 

2.4.Príjmové finančné operácie: 

Schválený rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020  % plnenia  

42.903.- 158.747,18 370  

Z rozpočtovaných finančných príjmov  42.903.-  EUR bol skutočný príjem 
k 31.12.2020 v sume 158.747,18  EUR. / úver – UNC : 69.579,- €, povodňové práce : 
23.000,- €, čerpanie RF : 58.972,18 €, návratná fin. výpomoc od MF SR : 7.196,- €. 

V roku 2020 bol prijatý úver v sume 69.579.- EUR , schválený obecným 
zastupiteľstva dňa : 27.10.2020, uznesením č.04/05/2020. Skutočne bolo čerpaných : 
69.579,-€. Použitý bol na nákup UNC stroja s príslušenstvom. 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 05/05/2020 zo dňa 27.10.2020 bolo schválené 
aj dočerpanie dlhodobého úveru do výšky : 104.000.- €.  Skutočne však bolo 
vyčerpaných len 23.000.- €  - na vyplatenie nákladov vzniknutých následkom povodní. 

V roku 2020 obec prijala návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív 
na výkon  samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 
2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 7.196 €. Návratná finančná 
výpomoc z MF SR bola poskytnutá bezúročne. 

 



 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020  % plnenia 

221.506,57.- 352.978,31           159,35 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 221.506,57.- EUR bolo skutočne čerpané 
k 31.12.2020 v sume 352.978,31  EUR, čo predstavuje 159,35 % čerpanie. 

 

3.1 Bežné výdavky : 

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí: 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 73.260.- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 
72.545,84 EUR, čo je 99,03 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov 
obecného úradu a  školstva .  

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných 25.604.- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 
25.704,65 EUR, čo je 100,39 % čerpanie. 

Tovary a služby - vodné 

Z rozpočtovaných 9.139.- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 10.028,08 
EUR, čo je 109,73 % čerpanie. 

Predškolská výchova – MŠ 

Z rozpočtovaných 6.230.- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 13.487,61 
EUR, čo je 216,49 % čerpanie. 

 

 

 

 

 



3.2  Kapitálové výdavky :  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020  % plnenia  

16.083,24              88.361,24     549,40 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 16.083,24.- EUR bolo skutočne čerpané 
k 31.12.2020 v sume 88.361,24 EUR. 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: 

 

a) rekonštrukcia pož. zbrojnice : 16.083,24 € 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 16.083,24.- EUR bolo skutočne čerpané 
k 31.12.2020 v sume 16.083,24 EUR. 

 

b) Nákup UNC stroja s príslušenstvom   

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0.- EUR bolo skutočne čerpané 
k 31.12.2020 v sume 69.579.- EUR. 

  

      c ) Detské ihrisko - vybavenie  

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0.- EUR bolo skutočne čerpané 
k 31.12.2020 v sume 2.699,- EUR. 

 

3.3 Výdavkové finančné operácie : 

Schválený rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2019  % plnenia 

4.200.-               4.742,13      112,91 

 

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 4.200.- EUR bolo skutočne čerpané 
k 31.12.2020 v sume 4.742,13 EUR . Jedná sa o splátky úverov a úrokov, ktoré boli 
obci poskytnuté . 

 



4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia obce  

                                  za rok 2020.  

 

 

Hospodárenie obce 

 

Skutočnosť k 31.12.2020 

  

Bežné  príjmy spolu 180.215,14 

z toho : bežné príjmy obce  180.215,14 

Bežné výdavky spolu 259.874,94 

z toho : bežné výdavky  obce  259.874,94 

Bežný rozpočet - 79.659,80 

  

Kapitálové  príjmy spolu 14.016,80 

z toho : kapitálové  príjmy obce  14.016,80 

Kapitálové  výdavky spolu 88.361,24 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  88.361,24 

Kapitálový rozpočet                         - 74.344,44 

  

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu                       - 154.004,24 

Vylúčenie z prebytku  

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -154.004,24 

Príjmy z finančných operácií 158.747,18 

Výdavky z finančných operácií 4.742,13 

Rozdiel finančných operácií 154.005,05 

PRÍJMY SPOLU   352.979,12 

VÝDAVKY SPOLU 352.978,31 

Hospodárenie obce  0,81 

Vylúčenie z prebytku 0 



 

Schodok rozpočtu v sume  158.747,18 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 bol 
v rozpočtovom roku vysporiadaný čerpaním rezervného fondu vo výške: 58.972,18 €, 
návratnou finančnou výpomocou vo výške: 7.196.- € , krátkodobým úverom vo výške: 
69.579.- € a dlhodobým úverom vo výške : 23.000.- €. 

 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov. 
Obec vytvára sociálny fond vo výške 1% z hrubých miezd. Tvorbu a použite sociálneho fondu 
upravuje zákon číslo : 152/1994 Z.z. Národnej rady SR o sociálnom fonde v znení neskorších 
predpisov. 

  

 

Sociálny fond       Suma v € 

Počiatočný stav  k 1.1.2020         0           

Prírastky – povinný prídel                 980,97 

Čerpanie 980,97 

Konečný  zostatok  k  31.12.2020  0 

  

    

 

Rezervný fond ˘        Suma v € 

Počiatočný stav k 1.1.2020          77.530,67 

Čerpanie          58.972,18 

Konečný stav k 31.12.2020          18.558,49 

               

   

 

 

 



6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 v eurách: 

 

A K T Í V A 

                         N á z o v                1.1.2020           31.12.2020 

Majetok spolu           1.657.083,09 1.639.766,64 

z toho:  neobežný  majetok 1.498.677,02 1.577.734,88 

             Dlhodobý  nehmotný majetok 153,25 153,25 

            Dlhodobý  hmotný majetok 1.417.795,76 1.502.032,27 

Obežný majetok spolu 158.406,07 62.031,76 

            pohľadávky 16.449,21 14.425,05 

Finančné účty 141.196,91 36.558,99 

 

 

 

P A S Í V A 

                         Názov              1.1.2020       31.12.2020 

 Vlastné imanie 1.657.083,09 1.639.766,64 

  Z toho: fondy účtovnej jednotky   

               výsledok hospodárenia       834.400,63 781.975,19 

Záväzky 192.037,85 212.466,42 

 Z toho:    

             dlhodobé záväzky 81.028,41 76.286,28 

             krátkodobé záväzky 4.501,14 4.501,14 

             Bankové úvery a ost. prij.výpomoci 28.000.- 130.579.- 

Výnosy budúcich období 630.644,61 645.325,03 

 

 

 



7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020:   

Úver  ŠFRB  :               76.286,28          

Dlhodobý úver :               51.000.-        

Krátkodobý úver  :          69.579.- 

 

V roku 2020 obec prijala návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív 
na výkon  samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 
2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 7.196 €. Návratná finančná 
výpomoc z MF SR bola poskytnutá bezúročne. 

 

 

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:   

    Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., 
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 splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma 
splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom 
rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového 
roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z 
rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné 
prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.  

 

 

 

 

 

 



a) Výpočet podľa § 17 odst. 6 písm. a) : 

Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 
k 31.12.2019 

z toho::  

 

277.394,26 

- skutočné bežné príjmy obce  277.394,26 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019* 277.394,26 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2020 z toho:  

- zostatok istiny z bankových úverov                                51.000.- 

- zostatok istiny z pôžičiek  

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 7.196.- 

- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov  

- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie 
projektov EÚ 

69.579.- 

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty 76.286,28 

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu  

- zostatok istiny z ........  

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020 204.061,28 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 76.286,28 

- z úveru z Environmentálneho fondu  

- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 69.579.- 

- z úverov ................  

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej 
sumy dlhu obce 

145.865,28 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020** 58.196.- 

 

Zostatok istiny 
k 31.12.2020** 

Skutočné bežné príjmy 
k 31.12.2019* 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

58.196.- 277.394,26 20,98 % 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  



a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) : 
Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 
k 31.12.2019 

z toho:  

277.394,26 

- skutočné bežné príjmy obce  277.394,26 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019 277.394,26 

  

Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:  

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 154,15 

- dotácie zo ŠR  

- dotácie z MF SR voľby NR SR 2.032,61 

- dotácia DPO Bratislava 1.400.- 

- dotácia MV SR Bratislava  

- dotácie z ÚPSVR 8.924,20 

- dotácie z Eurofondov   

- ......  

Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené 
k 31.12.2019 

12.510,96 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019* 264.883,30 

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 
k 31.12.2020 s výnimkou jednorazového predčasného 
splatenia:  

 

- 821004 4.742,13 

- 821005  

- 821007  

- 821009  

- 651002  

- 651003  

- 651004  

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020** 4.742,13 

 



Suma ročných splátok 
vrátane úhrady výnosov za 

rok 2020** 

Skutočné upravené bežné 
príjmy k 31.12.2019* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

4.742,13 264.883,30 1,79 

 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  

 

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií 

Obec Dúbrava nemá zriadenú príspevkovú, ani rozpočtovú organizáciu. 

 

9.  Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým 
osobám – podnikateľom podľa § 7  odst. 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 a lebo verejnoprospešný 
účel. 

 

 

10.Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti. 

 

Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia. 

Údaje o hospodárení VHČ : 

Výnosy :      75.853,91 € 

Náklady :     88.525,62 € 

Výsledok hospodárenia :   -12.671,71 €. 

Stav na bankovom účte :   3.850,35 € 

Stav v pokladni :                  412,85 €  

 



Prehľad nákladov : 

Text Suma v EUR 

Spotreba materiálu 33.411,54 

Spotreba energie 2.255,30 

Ostatné  služby 17.170,34 

Mzdové náklady 25.683,63 

Poistné a odvody 8.949,32 

Manká a škody 
 

29,89 

Odpisy 598.- 

Finančné náklady                                   427,60 

 

 

Prehľad výnosov : 

Text Suma v EUR 

Tržby z predaja služieb 71.429,19 

Ostatné výnosy 714,63 

Výnosy z kapitálových transférov 598,- 

Výnosy z bežných transférov 3.112,09 

 

 

Obec Dúbrava – VHČ prijala v roku 2020 od Ministerstva investícii, reg. rozvoja 
a informatizácie SR nenávratný finančný príspevok v sume : 7.267,03 € na 
dofinancovanie projektu : „Zabezpečenie technológie na výrobu tradičných 
produktov“. Projekt sme začali realizovať ešte v roku 2019, kedy nám ministerstvo 
poskytlo : 37.165,14 €. 

Vedľajšia hospodárska činnosť prijala od obecného úradu  návratný finančný 
príspevok vo výške : 10.000.- € .Tento finančný príspevok bol prijatý na vykrytie 
poklesu tržieb počas krízy COVID – 19. 

 



11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

a) zriadeným a založeným právnickým osobám 
b) štátnemu rozpočtu 
c) štátnym fondom 
d) rozpočtom iných obcí 
e) 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. príspevkovým a 
rozpočtovým organizáciám: 

Obec nebola k 31. 12. 2020 zriaďovateľom žiadnej príspevkovej ani rozpočtovej 
organizácie ani zakladateľom inej právnickej osoby. 

a) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

  
       Poskytovateľ dotácie 

 
Účelové určenie grantu  

       Suma 
poskytnutých fin.      
   prostriedkov 

     Suma   skutočne 
použitých fin. prostr. 

        
        Rozdiel 

Okresný úrad Poprad Register obyvateľov 105,57 105,57            0 

Okresný úrad Poprad Register adries 24,40 24,40            0 

Okresný úrad Prešov   MŠ – vzdelávací proces 404 404            0 

Okresný úrad Prešov   Životné prostredie 13,64 13,64            0 

DPO Bratislava   Transfér na PO 1.400.- 1.400.-            0 

UPSVaR Poprad  Dotácia mzdy MŠ 3.073,08 3.073,08            0 

UPSVaR Poprad Dotácia - § 54 8.131,13 8.131,13            0 

UPSVaR Poprad Dotácia na stravu 33,60 33,60            0 

ŠÚ SR Bratislava   SODB 1.100.- 1.100.-            0 

MV SR Bratislava Voľby prezidenta SR 1.132,03 1.132,03            0 

MF SR Bratislava Návratná fin. výpomoc 7.196.- 7.196.-            0 



 

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami. 

 

c) Finančné vysporiadanie voči rozpočtom iných obcí 

 

d) Finančné vysporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

     12. Hodnotenie plnenia programov obce. 

Obec využila právo podľa § 4 odst.5 zákona č.: 583/2004 Z.z. neuplatňovať programovú 
štruktúru rozpočtu obce. 

     

     13. Návrh  uznesenia. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému 
účtu za rok 2020.  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.  
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného 
fondu vo výške 0,81 EUR.  
 

 

Dúbrava, dňa : 26.05.2021 

                      Obec  Suma poskytnutých 
 fin. prostriedkov 

Suma skutočne použitých 
fin. prostriedkov 

Rozdiel 

                                    0 0 0 

                      VÚC             Suma prijatých 
      finančných  prostriedkov 

Suma skutočne použitých 
finančných prostriedkov 

Rozdiel 

Detské ihrisko                        1.500.-             1.500.- 0 


