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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
1. Rozpočet obce na rok 2016
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016.
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 2016 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2015 uznesením č. 49/b/3
Zmeny rozpočtu:
- RO 1+2/2016 schválená dňa 29.3.2016 starostom obce
- RO 3/2016
schválená dňa 28.4.2016 starostom obce
- RO 4/2016
schválená dňa 10.5.2016 starostom obce
- RO 5/2016
schválená dňa 30.5.2016 uznesením OZ č. 70/2
- RO 6/2016
schválená dňa 15.6.2016 starostom obce
- RO 7/2016
schválená dňa 31.7.2016 starostom obce
- RO 8/2016
schválená dňa 2.9.2016 starostom obce
- RO 9/2016
schválená dňa 30.9.2016 starostom obce
- RO 10/2016 schválená dňa 28.11.2016 uznesením OZ č. 82/1
- RO 11/2016 schválená dňa 10.12.2016 starostom obce
- RO 12/2016 schválená dňa 30.12.2016 starostom obce
Zmeny rozpočtu schválené starostom obce podľa § 14 ods. 2 písm. a) a zaradenie cudzích
prostriedkov do príjmov a výdavkov písm. b) a c) z. č. 583/2004 v z. n. p..
Rozpočet obce k 31.12.2016

94 473,83

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
114 515,05

93 473,83
0,00
1 000,00
94 473,83

113 515,05
0,00
1 000,00
114 515,05

93 473,83
0,00
1 000,00
0,00

96 845,05
16 670,00
1 000,00
0,00

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

Obec nie je zriaďovateľom rozpočtových organizácií.
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
Rozpočet na rok 2016
114 515,05

Skutočnosť k 31.12.2016
117 305,84

% plnenia
102,44

Z rozpočtovaných celkových príjmov po poslednej úprave rozpočtu 114 515,05 EUR bol
skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 117 305,84 EUR, čo predstavuje 102,44 % plnenie.
a) Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2016
113 515,05

Skutočnosť k 31.12.2016
116 305,84

% plnenia
102,46

Z rozpočtovaných bežných príjmov po poslednej úprave rozpočtu 113 515,05 EUR bol skutočný
príjem k 31.12.2016 v sume 116 305,84 EUR, čo predstavuje 102,46 % plnenie.
daňové príjmy
Rozpočet na rok 2016
93 778,00

Skutočnosť k 31.12.2016
95 184,86

% plnenia
101,50

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 62 600,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 63 281,10 EUR, čo predstavuje
plnenie na 101,09 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 28 253,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2010 v sume 28 714,78 EUR, čo
je 101,63 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 23 897,89 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 4 783,43 EUR a dane z bytov boli v sume 33,46 EUR, z toho za daň z nehnuteľností
spolu nedoplatky z minulých rokov 110,52 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na
dani z nehnuteľností v sume 4 018,63 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 150,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 181,66 EUR, čo je
121,11 % plnenie. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani za psa 11,08 EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 2 650,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 2 847,58 EUR, čo je
107,46 % plnenie. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na poplatku za KO v sume 386,88
EUR.

nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2016
10 655,79

Skutočnosť k 31.12.2016
12 039,72

% plnenia
112,99
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 2 507,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 3 312,06 EUR, čo je
132,11 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 1 403,31
EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 1 908,75 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 5 448,32 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 5 865,36 EUR, čo je
107,65 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje napr. príjmy zo správnych poplatkov, príjem
štartovné ČPM, poskytovanie služieb nájomcom (energie), za prieskum územia, za vyhlásenie
v rozhlase, poplatky za stravné zamestnancov a pod..
Úroky z tuzem. pôžičiek, úverov a výpomocí, z vkladov
Skutočný príjem z finančných vkladov k 31.12.2016 bol v sume 0,46 EUR.
Iné nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2 700,47 EUR, bol skutočný príjem vo výške
2 861,84 EUR, čo predstavuje 105,98 % plnenie. Plnenie z náhrad poistného – poškodené
budovy – letná búrková kalamita – boli 2 240,47 EUR (budova DS a Klubu mladých).
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a refundácii za energie.

prijaté granty a transfery
Rozpočet na rok 2016
9 081,26

Skutočnosť k 31.12.2016
9 081,26

Poskytovateľ dotácie
Agrospol spol. s r.o.
Mgr. Záhorčák
STAFER s.r.o.
Mgr. Kušnírová
UPSVR Michalovce
UPSVR Michalovce
UPSVR Michalovce
MV SR – OU Michalovce
MV SR – OU Michalovce
MV SR – OU Michalovce
MDaCK
MŽP
IA MPSVR
Obec Iňačovce
Obec Jastrabie pri Michalovciach
Obec Zemplínska Široká
Spolu

Suma v EUR
750,00
60,00
100,00
150,00
3 589,67
658,56
368,02
1 094,72
122,76
9,00
16,07
29,00
1 953,46
60,00
60,00
60,00
9 081,26

% plnenia
100,00
Účel
ÚG Čečehovský polmaratón
ÚG Čečehovský polmaratón
ÚG Čečehovský polmaratón
ÚG Čečehovský polmaratón
BT - § 54 - refundácia
BT – záškoláctvo RP
BT - § 52 AČ - refundácia
BT – voľby NR SR
BT – PVŠS REGOB
BT – PVŠS RA
BT – PVŠ CDaPK
BT – PVŠS ŽP
BT – projekt TSP - refundácia
BT – Čečehovský polmaratón
BT – Čečehovský polmaratón
BT – Čečehovský polmaratón
Účelovo určené granty a
transfery

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom, nespotrebované
finančné prostriedky boli vrátené poskytovateľom v roku 2016.
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b) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2016
0,00

Skutočnosť k 31.12.2016
0,00

% plnenia
xxx

Účtovná jednotka neplánovala a neprijala v roku 2016 kapitálové príjmy.
c) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2016
1 000,00

Skutočnosť k 31.12.2016
1 000,00

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných finančných príjmov 1 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
1 000,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Uznesením č. 70/1/b zo dňa 30.05.2016 obecného zastupiteľstva v rámci schváleného rozpočtu
na rok 2016 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 1 000,00 EUR, skutočné plnenie
bolo v sume 1 000,00 EUR.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
Rozpočet na rok 2016
114 515,05

Skutočnosť k 31.12.2016
110 565,88

% čerpania
96,55

Z rozpočtovaných celkových výdavkov po poslednej úprave rozpočtu 114 515,05 EUR bolo
skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 110 565,88 EUR, čo predstavuje 96,55 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2016
96 845,05

Skutočnosť k 31.12.2016
92 999,48

% čerpania
96,03

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 96 845,05 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 92 999,48 EUR, čo predstavuje 96,03 % čerpanie.

k 31.12.2016

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 33 239,80 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 33 172,38 EUR,
čo je 99,80 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu, pracovníkov OcÚ a pomocného
robotníka (projekt § 54).
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 12 824,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 12 475,21 EUR,
čo je 97,28 % čerpanie. Patria sem odvody zamestnávateľa zákonného sociálneho a zdravotného
poistenia za zamestnancov (pracovný pomer a dohody, verejných funkcionárov).
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 49 293,25 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 46 151,08 EUR,
čo je 93,63 % čerpanie. Ide najmä o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú
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cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom
a ostatné tovary a služby, odmeny OZ a komisií, odmeny z DOVP, zabezpečenie športových
a kultúrnych akcií a pod..
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 1 188,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 934,22 EUR, čo
predstavuje 78,65 % čerpanie. Ide o členské príspevky obce a príspevok na CVČ.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 300,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 266,39 EUR, čo
predstavuje 88,80 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2016
16 670,00

Skutočnosť k 31.12.2016
16 566,40

% čerpania
99,38

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 6 670,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 16 566,40 EUR, čo predstavuje 99,38 % čerpanie.
Z toho:
- rekonštrukcia fasády OCU a zateplenie 16 326,40 EUR
- PD „Rekonštrukcia chodníkov“
120,00 EUR
- PD „Revitalizácia VP pri cintoríne“
120,00 EUR
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2016
1 000,00

Skutočnosť k 31.12.2016
1 000,00

% čerpania
100,00

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 1 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 1 000,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie na splácanie istiny z prijatých úverov.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
Hospodárenie obce
Bežné príjmy obce spolu
Bežné výdavky obce spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy obce spolu
Kapitálové výdavky obce spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
116 305,84
92 999,48
23306,36
0,00
16 566,40
- 16 566,40
6 739,96
0,00
6 739,00
1 000,00
1 000,00
7

0,00
117 305,84
110 565,88
6 739,96
0,00
6 739,96

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

Prebytok rozpočtu v sume 6 739,96 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, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
6 739,96 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2016
vo výške 6 739,96 EUR.

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
Suma v EUR
ZS k 1.1.2016
7 690,92
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok uz. č. 69/2 zo dňa 30.
8 837,92
05.2016 – ZU 2015
712,38
- z finančných operácií uz. č. 69/2 zo
dňa 30. 05.2016 – ZU 2015
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 70/1/b zo dňa 30.05.2016 na splátku
1 000,00
istiny úveru
- krytie schodku rozpočtu
0,00
- ostatné úbytky
0,00
KZ k 31.12.2015
16 241,22
Zostatok RF k 31.12.2016 je vykrytý finančnými prostriedkami na bankovom účte RF.

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššie stupňa pre zamestnancov
verejnej správy.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2016
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
- ostatné prírastky
Úbytky - príspevok na stravovanie

Suma v EUR
29,86
302,45
0,00
165,00
8

- regeneráciu PS, OPP
- ostatné úbytky (zdravotné vianočné

0,00
62,50

balíčky)
KZ k 31.12.2016
104,81
Zostatok SF k 31.12.2016 je vykrytý finančnými prostriedkami v hotovosti v pokladni SF.

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2016 v EUR

KZ k 31.12.2016 v EUR

Majetok spolu

281 572,17

294 185,51

Neobežný majetok spolu

251 199,25

262 281,65

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

178 048,49

189 130,89

Dlhodobý finančný majetok

73 150,76

73 150,76

Obežný majetok spolu

29 392,54

31 204,05

96,00

187,28

Zúčtovanie medzi subjektami VS

1 344,32

1 344,32

Dlhodobé pohľadávky

1266,15

0,00

Krátkodobé pohľadávky

3 204,04

2 427,29

23 482,03

27 245,16

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

980,38

699,81

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

Finančné účty

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2016 v EUR

KZ k 31.12.2016 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

281 572,17

294 185,51

Vlastné imanie

233 877,93

251 323,76

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

233 877,93

251 323,76

z toho :

Výsledok hospodárenia
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Záväzky

12 778,59

9 718,68

450,00

450,00

0,00

0,00

29,86

104,81

Krátkodobé záväzky

7 287,24

5 152,38

Bankové úvery a výpomoci

5 011,49

4 011,49

34 915,65

33 143,07

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
Stav záväzkov k 31.12.2016
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2016 v EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2016

z toho v lehote
splatnosti

1 064,45
1 694,61
1 756,94
635,98
0,00
4 011,49
0,00
0,00

z toho po lehote
splatnosti

1 064,45
1 694,61
1 765,94
635,98
0,00
4011,49
0,00
0,00

Stav úverov k 31.12.2016
Veriteľ

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2016

Ročná splátka
úrokov
za rok 2016

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2016

Rok
splatnosti

r. 2020

Obec uzatvorila v roku 2016 Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej bytovky. Úver je dlhodobý
s dobou splatnosti do r. 2028, splátky istiny a úrokov sú mesačné.
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 v roku 2015:
- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12

142 745,04 EUR
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- bežné príjmy nerozpočtované vykázané v III. časti výkazu FIN 1-12
0,00 EUR
Spolu
142 745,04 EUR
- z toho 60 %
85 647,02 EUR
- z toho 25 %
35 686,26 EUR
Celková suma dlhu obce k 31.12.2016:
- zostatok istiny z bankových úverov
SPOLU celková suma dlhu obce

4 011,49 EUR
4 011,49 EUR

Zostatok istiny k 31.12.2016

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2015

§ 17 ods.6 písm. a)

4 011,49

142 745,04

2,81 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2016

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2015

§ 17 ods.6 písm. b)

1 000,00

142 745,04

0,70 %

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

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2016 neposkytla dotácie právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na
podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

10. Podnikateľská činnosť
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,
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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 nie je zriaďovateľom, či zakladateľom právnických osôb.

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 )

3 589,67

3 589,67

0,00

BT – záškoláctvo RP

658,56

658,56

0,00

BT - § 52 AČ - refundácia

368,02

368,02

0,00

1 094,72

1 046,70

48,02

122,76

122,76

0,00

9,00

9,00

0,00

-5-

UPSVR
Michalovce
UPSVR
Michalovce
UPSVR
Michalovce
MV SR – OU
Michalovce
MV SR – OU
Michalovce
MV SR – OU
Michalovce
MDaCK

BT - § 54 - refundácia

BT – PVŠ CDaPK

16,07

0,00

16,07

MŽP

BT – PVŠS ŽP

29,00

29,00

00,00

IA MPSVR

BT – projekt TSP - refundácia

1 953,46

1 953,46

0,00

BT – voľby NR SR
BT – PVŠS REGOB
BT – PVŠS RA

Nepoužité finančné prostriedky boli poskytovateľovi vrátené a zúčtované do 31.12.2016.

c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec v roku 2016 neprijala transfer/dotáciu zo štátneho fondu.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec
Mesto Michalovce
BT – príspevok CVČ
Mesto Michalovce
SOCÚ - STÚ

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

248,00

248,00

0,00

117,84

117,84

0,00

12

Obec
Obec Iňačovce
Obec Jastrabie pri Mich.
Obec Zemplínska Široká
e)

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

60,00
60,00
60,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

60,00
60,00
60,00

Rozdiel
0,00
0,00
0,00

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec v roku 2016 nedisponovala (neposkytla, neprijala) finančnými prostriedkami vo vzťahu
k rozpočtom VÚC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obecné zastupiteľstvo v Čečehove uznesením č. 8/B zo dňa 17.12.2014 rozhodlo
o neuplatňovaní programu v rozpočte Obce Čečehov v rokoch 2015-2017 v súlade so zákonom
č. 426/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
samosprávy.
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13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného
účtu obce za rok 2015.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2016.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie
- prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2016 vo výške 6 739,96 EUR
na tvorbu rezervného fondu vo výške 6 739,96 EUR.
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