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Záverečný účet obce 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 vyrovnaný. Bežný rozpočet bol 

zostavený ako prebytkový a  kapitálový  rozpočet ako  schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  

 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.3.2020 uznesením č. 63/2020 

Rozpočet bol zmenený päťkrát: 

- prvá  zmena  schválená dňa 31.3.2020 starostom v zmysle uznesenia č. 4/2012  

- druhá zmena schválená dňa 23.6.2020 OZ , Uznesením  č. 74/2020   

- tretia zmena schválená dňa 21.9.2020 OZ, Uznesením  č. 89/2020   

- štvrtá zmena schválená dňa 31.10.2020 starostom v zmysle uznesenia č. 4/2012 

piata zmena schválená dňa 31.12.2020 starostom v zmysle uznesenia č. 4/2012 

  

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2020  

 

 

 Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet 

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 723 938 801 408 

z toho :   

Bežné príjmy 293 310 308 470 

Kapitálové príjmy 394 000 394 540 

Finančné príjmy 36 628 98 398 

Výdavky celkom 723 938 801 408 

z toho :   

Bežné výdavky 261 438 293 085 

Kapitálové výdavky 462 000 507 823 

Finančné výdavky 500 500 

Schodok/prebytok 0 0 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 

 
Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene  

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

801 408 593 903,30 74,10 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 801 408 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

593 903,30 EUR, čo predstavuje 74,10  % plnenie.  

 

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

308 470 280 110,84 90,80 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 308 470,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

280 110,84 EUR, čo predstavuje 90,80 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

247 000               235 048,94                         95,20 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 221 000,- EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 213 188,68 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 96,46 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 13 000,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 9 394,28 EUR, čo je 

72,26 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 6 316,79 EUR, dane zo stavieb boli 

v sume 3 077,49 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume  

16 407,11  EUR, k tomu na sumu 9 927,57 má vytvorenú opravnú položku vo výške 100 % 

menovitej hodnoty pohľadávky.  

 

Daň za psa:  628,02 € 

Daň za ubytovanie: 2,97 € 

Daň za užívanie verejného priestranstva:  267,30 € 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad:    11 567,69 Eur. 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

40 020 24 865,33 62,13  % 
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 3 600,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 828,50 EUR, čo je 

23,01 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 30,- EUR, 

a  príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 798,50 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 2 000,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 385,00 EUR, čo je 

69,25 % plnenie.  

 

Poplatky za služby 

Z rozpočtovaných 32 200,- € bol skutočný príjem  k 31.12.2020 v sume 22 445,32 €, čo je 69,7 

% plnenie. 

Z toho poplatok za vodu činí 14 862,78 €,  za školné a stravné v sume 5 398,83 €. 

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

2 060,- 156,99 7,62 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2 060,- EUR, bol skutočný príjem vo výške 156,99 

EUR, čo predstavuje 7,62 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované aj príjmy z dobropisov a z vrátok.  

 

Prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 21 130,- EUR bol skutočný príjem vo výške 19 894,57 

EUR, čo predstavuje 94,15 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Okresný úrad Košice, odbor školstva 873,00 Školstvo – výchova a vzdelanie 

OU Košice–okolie, organizačný odbor 223,41 REGOB 

OU Košice–okolie, organizačný odbor 24,40 Register adries 

OU Košice–okolie, organizačný odbor 50,00 Starostlivosť o vojnový hrob 

MDaV SR 29,25 Pozemné komunikácie 

OU Košice, odbor starostlivosti o ŽP 64,31 Životné prostredie 

OU Košice-okolie 1 900 SODB 

OU Košice-okolie 910,48 Voľby 

UPSVaR Košice, z ESF 9 131,98 Preplatenie nákladov na mzdy MŠ 

UPSVaR Košice, zo ŠR 1 611,53 Preplatenie nákladov na mzdy MŠ 

UPSVaR Košice, zo ŠR 1 069,20 Strava predškolákov 

OU Košice-okolie 4007,01 COVID 19 

SPOLU: 19 894,57  

 

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.  
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2. Kapitálové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

394 540 245 470,00 62,21 

 

Granty a transfery 

Z rozpočtovaných 394 540,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020  v sume 245 470,00 EUR, 

čo predstavuje 62,21 % plnenie. 

 

Prijaté granty a transfery 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Dotácia z MF SR- region. príspevok   20 000,00 Rekonštrukcia školskej jedálne 

Dotácia z Environmentálneho fondu 200 000,00 Rekonštrukcia vodovodu 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR 3 840 Územný plán ZaD č.2 

Ministerstvo financií SR – region. Prisp.  13 830 Parkovisko pri MŠ 

Súkromné osoby 7800 UPN ZaD č. 2 

 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

98 398 68 322,46 69,43 

 

Z rozpočtovaných finančných príjmov 98 398 EUR bol uskutočnený k 31.12.2020 prevod 

finančných prostriedkov z minulých rokov vo výške 21 628,70 Eur 21,98 % plnenie, príjem 

z rezervného fondu obce vo výške 34 932,76 Eur a návratná finančná výpomoc vo výške 

11 761,00 Eur.  

 

Plnenie jednotlivých položiek je prílohou č. 1  Záverečného účtu. 

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020  
 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

801 408 568 154,23 70,89 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 801 408 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 568 154,23 EUR, čo predstavuje  70,89  % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

293 085 264 141,15                90,12 
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Z rozpočtovaných bežných výdavkov 293 085,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 

v sume 264 141,15 EUR, čo predstavuje  90,12  % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou č. 2 Záverečného 

účtu.  

 

 

Medzi významné položky výdavkov bežného rozpočtu patrí:  

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 125 095,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 114 317,13 EUR, 

čo je 91,38 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky a osobné vyrovnania pracovníkov OcÚ, 

pracovníkov školstva. 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  40 976,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume  40 311,31 EUR, 

čo je 98,37 % čerpanie.  

Tovary a služby       

Z rozpočtovaných 127 014,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 109 512,71 EUR, 

čo je 86,22 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako sú cestovné 

náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary 

a služby. 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 447,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 446,65 EUR, čo 

predstavuje 99,9 % čerpanie. 

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných 120,- € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2020 bolo v sume 84,80 EUR na 

záväzkovej provízii čo predstavuje 70,66 %. 

 

2) Kapitálové výdavky : 

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

507 823 304 013,08 59,86 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 507 823,- EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 304 013,08 EUR, čo predstavuje  59,86 % čerpanie.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) Rekonštrukcia vodovodu  

Z rozpočtovaných  349 000,-  EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 233 994,37  

EUR, čo predstavuje 67,04 % čerpanie.  

b) Rošírenie cyklotrasy Košice – Sarospatak – vybudovanie prepojovacieho chodníka 

 Z rozpočtovaných  26 121,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 25 950,36 

EUR, čo predstavuje 99,34  % čerpanie.  

c) Vybudovanie parkoviska pri Materskej škole v Gyňove 

Z rozpočtovaných  63 342,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 30 368,43 

EUR, čo predstavuje 47,94  % čerpanie 
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3) Výdavkové finančné operácie : 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

500 0 0 

Obec rozpočtovala výdavkové finančné operácie vo výške 500,- € ale nečerpala finančné  

výdavky v časti finančné operácie. 

 

 

4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 

 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 280 110,84 

Bežné výdavky spolu 264 141,15 

Bežný rozpočet 15 969,69 

Kapitálové  príjmy spolu 245 470,00 

Kapitálové  výdavky spolu 304 013,08 

Kapitálový rozpočet  -58 543,08 

Schodok  bežného a kapitálového rozpočtu -42 573,39 

Vylúčenie z prebytku  25 396,51 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -67 969,90 

Príjmy z finančných operácií 68 322,46 

Výdavky z finančných operácií 0,00 

Rozdiel finančných operácií 68 322,46 
PRÍJMY SPOLU  (BP+KP+FO) 593 903,30 

VÝDAVKY SPOLU (BV+KV+FO) 568 154,23 

Hospodárenie obce  25 749,07 
Vylúčenie z prebytku 25 396,51 

Upravené hospodárenie obce 352,56 

 

 

 

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 42 573,39 Eur bol 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: 

o prijaté preddavky v ŠJ na r. 2020 v sume 36,55 EUR a  

nespotrebované finančné transfery z r. 2020 vo výške 25 359,96 € (3840,- € + 1092,76 + 

20.000,00 € + 427,2)  

predstavuje čiastku 25 396,51 €, bol v rozpočtovom roku 2020 vysporiadaný z finančných 

operácií vo výške 67 969,90 € . 

 

Zostatok 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 352,56 € navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu. 
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5. Tvorba a použitie prostriedkov 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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020  60 357,32 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  
37 183,33 

                - z finančných operácií 0,00 

Úbytky:  - krytie schodku rozpočtu 34 932,76 

               - ostatné úbytky  0,00 

KZ k 31.12.2020 62 607,89 

 

Sociálny fond 

 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020 1297,70 

Prírastky - povinný prídel -       1,25  %                    1 208,98 

               - povinný prídel -        %                        

               - ostatné prírastky  

Úbytky   - závodné stravovanie                     -966,33 

               - regeneráciu PS, dopravu                

               - dopravné                            

               - ostatné úbytky                                                 

KZ k 31.12.2020 1 540,35 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020  

 
A K T Í V A  

 

Názov   KS  k  31.12.2020 v EUR ZS  k 1.1.2020  v EUR 

Majetok spolu 1 526 340,05 1 297 666,28 

Neobežný majetok spolu 1 416 469,71 1 159 354,63 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 9 238,00 1 851,00 
Dlhodobý hmotný majetok 1 285 277,25 1 035 549,17 
Dlhodobý finančný majetok 121 954,46 121 954,46 

Obežný majetok spolu 109 249,61 137 348,30 
z toho :   
Zásoby 111,44 586,32 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 
Dlhodobé pohľadávky 0 0 
Krátkodobé pohľadávky  7 357,85 4 057,65 
Finančné účty  101 780,32 132 704,33 
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Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie  620,73 963,35 

 

P A S Í V A  

Názov KS k 31.12.2020 v EUR ZS  k  1.1.2020 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 526 340,05 1 297 666,28 

Vlastné imanie  445 117,51 436 041,55 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 
Fondy 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia  445 117,51 436 041,55 
Z toho: za bežné obdobie 8 355,96 38 914,89 

Záväzky 53 773,38 38 184,65 
z toho :   
Rezervy  500,00 500,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 21 519,96 21 608,40 

Dlhodobé záväzky 1 540,35 1 382,70 
Krátkodobé záväzky 18 452,07 14 693,55 
Bankové úvery a výpomoci 11 761,00 0,00 

Časové rozlíšenie 1 027 449,16 823 440,08 

 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020 
 

Obec roku 2020 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 11 761 €. Návratná 

finančná výpomoc z MF SR bola poskytnutá bezúročne. 

 

 

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám 

- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 
 

a) Obec v roku 2020 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2009  o dotáciách, právnickým 

osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na 

všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 

Dotácie poskytnuté v zmysle zmlúv    
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky na ..... 

- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice – 

bežné výdavky 

13,33 13,33 0 

Domka – bežné výdavky 13,33 13,33 0 

Filia n.o. 26,66 26,66  

ZŠ s MŠ sv. Marka Križina – bežné výdavky 13,33 13,33 0 
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9. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti  

 
Obec v roku 2020 nepodnikala. 

  

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) rozpočtom VÚC 

f) Finančné usporiadanie k ostatným právnickým a fyzickým osobám 

 

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 nemá zriedené rozpočtové organizácie 

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám: 

 

Obec nemá zriadené príspevkové organizácie 

  

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 

 

Obec nemá založené právnické osoby 
 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu 

uviesť : školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

Okresný úrad Košice, 

odbor školstva 

Školstvo - bežné výdavky 873,00 873,00 0 

OU Košice–okolie, 

organizačný odbor 

REGOB - bežné výdavky 223,41 223,41 0 

OU Košice–okolie, 

organizačný odbor 

Register adries - bežné 

výdavky 

24,40 24,40 0 

MDaV SR Pozemné komunikácie 

- bežné výdavky 

29,25 29,25 0 

OU Košice, odbor 

starostlivosti o ŽP 

Životné prostredie 

- bežné výdavky 

64,31 64,31 0 
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OU Košice–okolie, 

organizačný odbor 

Starostlivosť o vojnový hrob - 

bežné výdavky 

50,00 50,00  0 

OU Košice-okolie Voľby - bežné výdavky 910,48 910,48 0 

UPSVaR Košice,  Dotácia na stravu 

predškolákom 

1 069,20 642,00 427,20 

UPSVaR Košice, z ESF Preplatenie nákladov na mzdy 

MŠ 

9 131,98 9 131,98 0 

UPSVaR Košice, zo ŠR Preplatenie nákladov na mzdy 

MŠ 

1 611,53 1 611,53 0 

OU Košice-okolie Sčítanie obyvateľov, domov, 

bytov 

1 900 807,24 1092,76 

OU Košice-okolie Testovanie COVID 19 4007,01 4007,01 0 

M DaV SR NFP – UPN ZaD č. 2 3840,00 3840,00 0 

MF SR – reg. príspevok Rozšírenie cyklochodníka 13 830,00 13 830,00 0 

MF SR – reg. príspevok Rekonštrukcia ŠJ 20.000,00 0 20 000,00 

 

 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2020  žiadnu zmluvu so štátnym fondom.  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

Obec  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

Obec Čaňa 313,32 0 313,32 

Mesto Košice 133,33 33,33 100,00 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtu  VUC 

 

Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu s VUC. 

 

f) Finančné usporiadanie k ostatným právnickým a fyzickým osobám 

Poskytovateľ  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

NFP - UPN 7800,00 3960,00 3840 

Erasmus+  

 

302,00 302,00 0 

Environmentálny fond 200 000,00 200 000,00 0 

 

 

11. Hodnotenie plnenia programov obce 
 

Obec v roku 2020 na základe uznesenia obecného zastupiteľstva nemala zatriedené výdavky do 

programov obce.  
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12. Návrh uznesenia 
 

a/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 

Záverečného účtu za rok 2020. 

 

b/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Gyňov a celoročné hospodárenie bez 

výhrad. 

 

c/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod prebytku rozpočtového hospodárenia do rezervného 

fondu vo výške 352,56  EUR. 


