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Záverečný účet obce 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 vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019. Rozpočet obce bol
schválený obecným zastupiteľstvom dňa 25.10.2018 uznesením č. 200/2018. Rozpočet bol
zmenený štyrikrát:
- prvá zmena schválená dňa 17.04.2019 uznesením č. 23/2019
- druhá zmena schválená dňa 25.09.2019 uznesením č. 40/2019
- tretia zmena schválená dňa 11.12.2019 uznesením č. 53/2019
- štvrtá zmena schválená dňa 04.03.2020 uznesením č. 67/2020
Rozpočet obce k 31.12.2019

ROZPOČET

schválený

po poslednej
zmene

Skutočnosť
k 31.12.2019

487 760,00

487 760,00

304 485,15

VÝDAVKY CELKOM

296 760,00
185 000,00
6 000,00
487 760,00

296 760,00
185 000,00
6 000,00
487 760,00

260 235,27
38 249,88
6 000,00
312 124,16

z toho:
Bežné výdavky obce
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

296 760,00
185 000,00
6 000,00

296 760,00
185 000,00
6 000,00

250 674,85
56 181,83
5 267,48

Rozpočtové hospodárenie obce

487 760,00

487 760,00

PRÍJMY CELKOM
z toho:
Bežné príjmy obce
Kapitálové príjmy
Finančné operácie

-

7 639,01
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
487 760,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

304 485,15

62,43

Z rozpočtovaných celkových príjmov 487 760,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
304 485,15 EUR, čo predstavuje plnenie na 62,43%.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
296 760,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

260 235,27

87,69

Z rozpočtovaných bežných príjmov 296 760,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
260 235,27 EUR, čo predstavuje plnenie na 87,69%.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
237 999,58

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

235 287,31

98,86

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 184 700,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 184 598,68 EUR, čo predstavuje
plnenie na 99,95%.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 42 081,58 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 40 531,82 EUR, čo
predstavuje plnenie na 93,32%. Z toho:
- príjmy z daní z pozemkov boli v sume 34 423,87 EUR
- príjmy z daní zo stavieb boli v sume 6 107,95 EUR.
K 31.12.2019 obec neeviduje pohľadávky na daniach z nehnuteľností.
Daň za psa
Z rozpočtových 868,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 868,00 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100,00%.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtových 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje
plnenie na 0,00%.
Daň za nevýherné hracie prístroje
Z rozpočtových 150,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje
plnenie na 0,00%.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtových 10 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 9 288,81 EUR, čo
predstavuje plnenie na 92,89%.
K 31.12.2019 obec neeviduje pohľadávky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
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b) nedaňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
8 060,42

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

5 792,59

71,86

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 2 750,42 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 2 020,42 EUR, čo
predstavuje plnenie na 73,46%.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 5 260,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 3 772,17 EUR, čo
predstavuje plnenie na 71,71%. Uvedený príjem predstavuje príjem za ostatné poplatky v sume
1 458,90 EUR, príjem za poplatky a platby z predaja výrobkov, tovarov a služieb vo výške
579,35 EUR, príjem za školné v materskej škole 1 080,00 EUR, príjmy za stravné v sume
448,08 EUR, príjem z poplatkov za znečistenie ovzdušia v sume 205,84 EUR.
Úroky z vkladov
Z rozpočtových 50,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje
0,00% plnenie.
c) iné nedaňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
6 133,63

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

1 295,77

21,13

Medzi iné nedaňové príjmy patria príjmy z refundácií a iné príjmy.
Patria sem príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier vo výške 7,83 EUR,
príjmy z dobropisov za elektrickú energiu vo výške 2,49 EUR a za zemný plyn vo výške
949,58 EUR a príjmy z refundácie odmeny CO skladníka vo výške 35,87 EUR.
Iné nedaňové príjmy vo výške 300,00 EUR predstavujú úhradu pohľadávky z titulu nákladov
spojených s pohrebom.
d) mimorozpočtové príjmy
V rámci mimorozpočtových príjmov 9 066,37 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
3 366,37 EUR. Ide o poplatky za stravné v Materskej škole, ktoré nepatria do rozpočtu obce.
Platby sú hradené od rodičov detí a zamestnancov, ktorí sa stravujú v Materskej škole.
e) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 35 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo
výške 14 493,23 EUR, čo predstavuje plnenie na 40,83%. Transfery v rámci verejnej správy boli
vo výške 13 493,23 EUR a transfery od subjektov nezaradených vo verejnej správne boli vo
výške 1 000,00 EUR od ZSE Energie.
Transfery v rámci verejnej správy
Okresný úrad, odbor školstva, Nitra

Suma v EUR
685,00

Ministerstvo vnútra SR, Bratislava

193,38

Ministerstvo vnútra SR, Bratislava

27,60

Účel
výchova a vzdelávanie detí MŠ
v predškolskom veku
prenesený výkon štátnej správy na úseku
hlásenia pobytu občanov a registra
obyvateľov SR
prenesený výkon štátnej správy na úseku
hlásenia pobytu občanov a register adries
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Ministerstvo vnútra SR, Bratislava

2 237,92

Okresný úrad, odbor starostlivosti
o životné prostredie, Nitra
Okresný úrad, organizačný odbor,
Nové Zámky
Okresný úrad, organizačný odbor,
Nové Zámky
Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

54,78

prenesený výkon štátnej správy na úseku
matrík
starostlivosť o životné prostredie

1061,24 –852,80 voľby prezidenta SR
= 208,44
623,52 – 464,77 voľby do Európskeho parlamentu
=158,75
dotácia na úhradu nákladov na podporu
1 700,00

Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

1 400,00

Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

1 800,00

ÚPSVaR, Nové Zámky

3 019,78

ÚPSVaR, Nové Zámky

1 057,20

kultúry
dotácia na úhradu nákladov na podporu
športu
dotácia na úhradu nákladov na podporu
rozvoja cestovného ruchu
refundácia mzdy v programe podpora
rozvoja miestnej a regionálnej
zamestnanosti §50j
dotácia na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa MŠ

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
185 000,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

38 249,88

20,68

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 185 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 38 249,88 EUR, čo predstavuje plnenie 20,68%.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
6 000,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

6 000,00

100,00

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 6 000,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2019 v sume 6 000,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00%. Prostriedky
z predchádzajúcich rokov vo výške 6 000,00 EUUR - ide o nevyčerpanú dotáciu určenú na
„Dokončenie opravy a modernizácie verejného osvetlenia“.
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
487 760,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

312 124,16

63,99

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 487 760,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019
v sume 312 124,16 EUR, čo predstavuje plnenie na 63,99 % .
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2019 po poslednej
zmene
296 760,00

Skutočnosť k 31.12.2019
250 674,85

% čerpania
84,47

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 296 760,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019
v sume 250 674,85 EUR, čo predstavuje plnenie na 84,47% .
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 121 043,97 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume
120 900,25 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,88%. Patria sem mzdové prostriedky
zamestnancov OcÚ a zamestnancov MŠ.
Odmeny zamestnancom, poslancom a členov volebných komisií
Z rozpočtovaných výdavkov na odmeny 4 075,01 EUR boli skutočne čerpané výdavky
k 31.12.2019 v sume 3 751,46 EUR, čo predstavuje plnenie na 92,06%.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 45 875,01 EUR boli skutočne čerpané výdavky k 31.12.2019
v sume 44 628,77 EUR, čo predstavuje plnenie na 97,28%.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 116 504,93 EUR boli skutočne čerpané výdavky k 31.12.2019
v sume 73 448,96 EUR, čo je plnenie na 63,04%. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk
(OcÚ, MŠ) ako sú cestovné náhrady, energie, vodné, stočné, všeobecný materiál, náklady na
spoločensko-kultúrne akcie, servis a údržba obecného auta, traktorovej kosačky, krovinorezov,
rutinná a štandardná údržba budov/objektov, všeobecné a špeciálne služby, vývoz odpadu
a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 3 161,08 EUR boli skutočne čerpané výdavky k 31.12.2019 v sume
3 143,29 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,44%. Patria sem rôzne členské príspevky ako sú
napr. ZMOS, MAS Dvory a okolie, Dvory a okolie – združenie obcí, financovanie Spoločného
obecného úradu.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 1 600,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume
1 489,63 EUR, čo predstavuje plnenie na 93,10%.
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V rámci mimorozpočtových výdavkov 4 500,00 EUR bol skutočný výdavok k 31.12.2019
vo výške 3 312,49 EUR, čo predstavuje plnenie na 73,61%. Ide o výdavky na nákup potravín
v Materskej škole, ktoré nepatria do rozpočtu obce.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
185 000,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

56 181,83

30,37

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patria:
a) „Dokončenie opravy a modernizácie verejného osvetlenia“ vo výške 6 927,05 EUR
b) „Rekonštrukcia ústredného kúrenia a zdravotechniky“ na OcÚ vo výške 11 004,79 EUR
c) „Revitalizácia parku v centre obce I. etapa“ vo výške 38 249,99 EUR
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
6 000,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

5 267,48

87,79

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií vo výške 6 000,00 EUR na splácanie istiny
z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 5 267,48 EUR čo predstavuje
plnenie na 87,79 %.
Z bankových úverov dlhodobých bola splatená istina vo výške 5 267,48 EUR.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
260 235,27

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

260 235,27

bežné príjmy RO

0,00

250 674,85

Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

250 674,85

bežné výdavky RO

0,00

9 560,42
38 249,88

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

38 249,88

kapitálové príjmy RO

0,00

56 181,83

Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

56 181,83

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu

0,00

-

17 931,95
- 8 371,53
0,00
- 8 371,53

Príjmové finančné operácie

6 000,00

Výdavkové finančné operácie

5 267,48

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

732,52
304 485,15
312 124,16
- 7 639,01
0,00
- 7 639,01

Schodok rozpočtu v sume 7 639,01 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 z. n. p. bol v rozpočtovom roku 2019 vysporiadaný :
- z rezervného fondu
7 639,01 EUR
- z ďalších peňažných fondov
0,00 EUR
- z návratných zdrojov financovania
0,00 EUR
- z finančných operácií
0,00 EUR
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5.Tvorba a použitie prostriedkov fondov
Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. v z. n. p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje smernica o tvorbe a použití sociálneho fondu.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2019
Prírastky - povinný prídel
- ostatné prírastky
Úbytky
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
1 029,21
1 111,85
0,00
0,00
2 141,06

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
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
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2019 v EUR
763 322,78
752 865,97

KZ k 31.12.2019 v EUR
1 744 376,78
1 730 393,02

0,00
649 699,27
103 166,70
10 234,40

0,00
1 627 226,32
103 166,70
13 461,41

16,42
102,70
0,00
952,07
9 163,21
0,00
0,00
222,41

172,42
0,00
0,00
4 568,59
8 720,40
0,00
0,00
522,35

ZS k 1.1.2019 v EUR
763 322,78
515 933,97

KZ k 31.12.2019 v EUR
747 144,65
516 009,07

0,00
0,00
515 933,97
110 286,23

0,00
0,00
516 009,07
86 145,09

1 500,00
0,00
1 029,21
19 239,66
88 517,36
137 102,58

1 500,00
0,00
2 141,06
23 504,03
59 000,00
144 990,49

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
Stav záväzkov k 31.12.2019
Druh záväzku

z toho v lehote
splatnosti

Záväzky celkom
k 31.12.2019 v EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2019

8 449,44
7 292,70
5 526,46
1 214,94
0,00
59 000,00
0,00
4 661,55
86 145,09

z toho po lehote
splatnosti

5 738,40
7 292,70
5 526,46
1 214,94
0,00
59 000,00
0,00
4 661,55
83 434,05

2 711,04
2 711,04

Stav úverov k 31.12.2019
Veriteľ

Prima banka
Slovensko a. s.

Účel

Univerzálny
úver

Rok

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná
splátka istiny
za rok 2019

Ročná
splátka
úrokov
za rok 2019

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2019

splatnosti

65 000,00

5 267,48

1 489,63

59 000,00

r. 2023

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 ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí
25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Skutočné bežné príjmy obce a rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v
roku 2018:
- bežné príjmy rozpočtované vykázané
232 793,59 EUR
- bežné príjmy nerozpočtované vykázané
4 500,03 EUR
Spolu
237 293,62 EUR
- z toho 60 %
142 376,17 EUR
- z toho 25 %
59 323,41 EUR
Celková suma dlhu obce k 31.12.2019:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
SPOLU celková suma dlhu obce
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky
- z úverov zo ŠFRB
SPOLU celková suma dlhu obce upravená o úver zo ŠFRB

59 000,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
59 000,00 EUR
0,00 EUR
59 000,00 EUR
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Zostatok istiny k 31.12.2019

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2018

§ 17 ods.6 písm. a)

59 000,00

237 293,62

60 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.
Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2019

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2018

§ 17 ods.6 písm. b)

5 267,48

237 293,62

25 %

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií, preto nepredkladá údaje o ich
hospodárení.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.
Obec v roku 2019 neposkytla dotáciu právnickým ani fyzickým osobám.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec 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

Obec Branovo nemá zriadené a založené žiadne 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-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

MV SR
MV SR
MV SR
ÚPSVaR
Nové Zámky
ÚPSVaR
Nové Zámky

BV na REGOB
BV na register adries
BV na matričnú činnosť
BV na podporu výchovy
k stravovacím návyk. dieťaťa
BV refundácia mzdy v programe

OÚ odbor ŹP
MV SR
OÚ odbor školstva

BV na úseku starostlivosti o ŽP
BV refundácia odmien skladníka CO
BV na výchovu a vzdelávanie detí
MŠ predškolského veku
BV na voľby prezidenta

OÚ organizačný
odbor
OÚ organizačný
odbor

c)

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

193,38
27,60
2 237,92
1 057,20

193,38
27,60
2 237,92
708,00

0,00
0,00
0,00
349,20

3 019,78

3 019,78

0,00

54,78
35,87
685,00

54,78
35,87
685,00

0,00
0,00
0,00

1 061,24

852,77

208,44

623,52

464,77

158,75

-5-

podpora rozvoja miestnej
a regionálnej zamestnanosti §50j

BV na voľby do Európskeho
parlamentu

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu s inou obcou.
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Hodové slávnosti – obecné
dni
Deň detí – športový deň
Tabule informujú
o turistických cieľoch

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne použitých
finančných prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

1 700,00

1 700,00

0,00

1 400,00
1 800,00

1 400,00
1 800,00

0,00
0,00

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec Branovo nemá stanovené kritéria na vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu.

13

13. Návrh uznesenia:
1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko
k Záverečnému účtu za rok 2019.
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad,
b) Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie s výhradami.
(nehodiace prečiarknúť)
uznesenie č. 83/2020 zo dňa 03.06.2020.
Poznámka: Ak sa Záverečný účet schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo je povinné prijať
opatrenia na úpravu nedostatkov.
3.Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia vo výške –
7 639,01 EUR.
uznesenie č. 83/2020 zo dňa 03.06.2020.
Poznámka:
Obec v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, § 16 odst. 3
dáva účtovnú závierku overiť audítorom.
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019 bude
predložená na zasadnutie obecného zastupiteľstva.
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