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Záverečný účet Obce Marianka za rok 2010 
 
 
1. Rozpočet obce na rok 2010 
 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2010. 
Obec v roku 2010 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 2010 bol zostavený ako prebytkový. 
Bežný   rozpočet   bol   zostavený   ako  prebytkový .  
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2010. 
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2009  uznesením  
č.4/2009-3 zo 4. mimoriadneho rokovania Obecného zastupiteľstva v Marianke. 
 
Bol zmenený trikrát: 

- prvá zmena   schválená dňa    27.7.2010      uznesením č. 23/2010-3 
- druhá zmena schválená dňa    27.10.2010     uznesením č. 26/2010-1 
- tretia zmena   bola na základe účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo 

štátneho rozpočtu, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov. 
                                                 

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný : 
 
 

Rozpočet obce k 31.12.2010 v celých € 
 
 
 

 Rozpočet na 
rok 2010 

Rozpočet po 
zmene 2010 

Príjmy celkom 415 757 523 431 
z toho :   
Bežné príjmy 415 757 463 026 
Kapitálové príjmy 0 36 316 
Finančné príjmy 0 24 089 
Výdavky celkom 396 771 496 870 
z toho :   
Bežné výdavky 396 771 477 872 
Kapitálové výdavky 0 18 998 
Finančné výdavky 0    0 
Rozpočet obce za rok 2010 18 986   26 561 

 



 
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2010 v celých €  
 
 

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia 
523 431                 487 316                93,10 

 
1) Bežné príjmy - daňové príjmy :  
  

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia 
322411 291655               90,46 

 
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Výnos dane je stanovený zákonom č. 564/2004 Z.z. O rozpočtovom určení výnosu dane z 
príjmov územnej samosprávy v znení zákona č. 171/2005 Z.z.. Výnos dane z príjmov 
poukázaný územnej samospráve k 31.12.2010 predstavuje  192 902 €. 
b) Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 56 886 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 57 297 €, čo je 100,72 
% plnenia. Daň z nehnuteľnosti zo stavieb predstavuje 15 908 €, daň z nehnuteľnosti z 
pozemkov predstavuje 41 144 € a daň z nehnuteľnosti z bytov je vo výške 245 €. 
c) Daň za psa  k 31.12.2010 bola rozpočtovaná 1500 €, skutočný príjem bol vo výške 1 454 € 
čo predstavuje 103,16 %. 
d) Daň za užívanie verejného priestranstva bola rozpočtovaná vo výške 430 €, skutočný 
príjem bol vo výške 397 €, čo predstavuje 92,33 %. 
e) Daň za zábavné hracie prístroje bola rozpočtovaná vo výške1 495 €, skutočný príjem bol 
vo výške 0 €, čo predstavuje 0 %. 
f) Daň za ubytovanie bola rozpočtovaná 1 000 €, skutočný príjem bol vo výške 782 €, čo 
predstavuje 78,20 %. 
g) Za zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu 
Z rozpočtovaných 39 800 € bol skutočný príjem k 31.12.2010  vo výške 38 824 €, čo 
predstavuje 97,55 %. 
 
 
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :  
  

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia 
50769 46927                92,43 

 
 
a)  Príjmy z prenájmu  majetku 
Z rozpočtovaných 4 312 € bol skutočný príjem k 31.12.2010  vo výške 3 907 €, čo je 90,61 % 
plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov . 
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky : 
Z rozpočtovaných 41 557 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 41 122  €, čo je 98,95 
% plnenia. 
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov, za vypúšťanie odpadových vôd, 
poplatky za materské školy, školský klub detí, za relácie v miestnom rozhlase. 



 
3) Bežné príjmy – granty: 
 
Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010       % plnenia 
            5 502             5 502         100 % 
 
Obec prijala bežné granty od občanov, občianskeho združenia a na kultúrne podujatia. 
 
 
4) Bežné príjmy – transfery: 
  

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia 
84 344                84 362           100,02              

 
Obec prijala nasledovné  transfery : 
 
P.č. Poskytovateľ   Suma v € Účel  
1. Krajský školský úrad 59 021 ZŠ prenesené kompetencie 
2. Krajský školský úrad 941 ZŠ vzdelávacie poukazy 
3. Krajský stavebný úrad 1 103 Stavebný úrad 
4. Obvodný úrad 1 735 Matrika 
5. Krajský úrad ŽP 129 Životné prostredie 
6. Obvodný úrad 2 722,00 Voľby 
7. Krajský úrad cestná doprava 50 Miestne komunikácie 
8. Obvodnú úrad 405 Register obyvateľov 
9. ÚPSVaR  4 122 § 50i 
10. Krajský školský úrad 1 066 MŠ predškoláci 
11. Obvodný úrad 900 Voľby NRSR 
12. Obvodný úrad 610 Referendum 
13. Ministerstvo financií 6 254 Dotácia daň z príjmo FO 
14. Ministerstvo financií 7 486 Dotácia daň z príjmov FO 
15. Obvodný úrad 540 Komunálne volby 

 
Transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. Transfery zo ŠR  
boli poskytnuté na prenesené kompetencie ZŠ, vzdelávacie poukazy, na prenesený výkon 
štátnej správy – stavebný úrad, matrika, životné prostredie, pozemné komunikácie,register 
obyvateľov, § 50i.   V máji obdržala obec z Ministerstva financií SR dotáciu na základe 
uznesenia vlády č. 260 zo dňa 21.4.2010 v sume 6 254 €, dotácia bola účelovo určená na 
bežné výdavky z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb. V októbri bola obci 
poskytnutá dotácia z Ministerstva financií na základe uznesenia vlády č. 724/2010 vo výške  
7 486 €, dotácia bola účelovo určená na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku z 
príjmov fyzických osôb. Použitie dotácií podlieha zúčtovaniu zo štátnym rozpočtom v zmysle 
§ 8a ods. 7 zákona.  Dotácia bola použitá na vykrytie výdavkov na obci, v materskej škole a v 
školskej jedálni. 
 
 

 



5) Kapitálové príjmy :  
  

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia 
36 316 36 316 100,00 

 
 
 
a)Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív : 
Z rozpočtovaných 34 970 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 34 970 €, čo 
predstavuje 100,00 %. 
b) Granty a transfery 
Z rozpočtovaných 1 346 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 1 346 €, čo predstavuje 
100,00  %. 
V roku 2010 obec získala nasledovné granty a transfery : 

 
P.č. Poskytovateľ dotácie Suma v € Investičná akcia 
1. Občania 1 346 Kanalizačné prípojky 
2. Občania 34 970 Predaj pozemkov 

 
 
Kapitálový transfer pozostáva z kapitálových príjmov od občanov z predaja pozemku a 
z grantu od občanov na kanalizačné prípojky. Obec ešte má nevyčerpané účelovo určené 
finančné prostriedky z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré boli 
účelovo určené na financovanie investičného projektového zámeru „Rozvoj 
infraštruktúry a cestovného ruchu – obnova pútnického chrámu v Marianke“ Tento 
kapitálový transfer sa musí použiť do 30.6.2011. 

 
 

6) Príjmové finančné operácie : 
 
  

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia 
24 089 22 554 93,63 

Uznesením obecného zastupiteľstva bolo schválené použitie časti prebytku hospodárenia obce 
za rok 2009 vo výške 22 554 € na PD na rekonštrukciu OCU, SD, PD na vodovod Borinská 
ulica, kúpu plynového kotla do SD a na bežné výdavky obce § 10 ods. 8.  
 
7) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou : 
Obec nezriadila rozpočtovú o organizáciu s právnou subjektivitou. 
 
 
 
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2010  v celých €  
 

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia 
496 870            441 888                88,93 

 



1) Bežné výdavky : 
  

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia 
477 872             425 000               88,94 

 
v tom :                                                                                                                         v celých € 
Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Výdavky verejnej správy 161 885 146 346 90,40  %
Matrika 1 735 1 734 99,94 %
Volby 2 052 2 050 99,90 %
§ 50 i 4 142 4 143 100,02 %
Poplatky za vedenie účtu 915 914 99,89 %
Požiarna ochrana 300 299 99,66 %
Cestná doprava 6 830 4 702 68,84 %
Nakladanie s odpadmi 42 360 40 651 95,97 %
Septik, ochrana drevín 30 620 25 526 83,36 %
Verejné osvetlenie 34 719 24 715 71,19 %
Ihrisko 852 510 59,86 %
Spoločenský dom 9 887 7 239 73,22 %
Knižnica 800 791 98,88 %
Verejný rozhlas - údržba 1 600 856 53,50 %
Náboženské a iné služby 2 394 1 945     81,24 % 
Vzdelávanie - základné vzdelanie 69 117 65 198 94,33 %
Vzdelávanie – materská škola 63 873 58 955 92,30 %
Vzdelávanie -  školský klub detí 12 210 10 536 86,29 %
Vzdelávanie – školské stravovanie  24 018 21 895 91,16 %
Školenia kurzy 1 000 750 75,00 %
Kultúrne podujatia 3 963 3 398 85,74 %
Staroba spolu 2 600 1 847 71,04 %
Spolu 477 872 425 000 88,94 %

 
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných 155 167 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2010  vo výške 153 636 €, čo je 
99,01  % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, , matriky, pracovníkov 
školstva t.j. základnej školy, materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne. 
b) Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných 53 496 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2010 vo výške 50 699 €, čo je 
94,77  % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa. 
c) Tovary a služby 
Z rozpočtovaných 269 209 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2010 vo výške 220 665 €, čo je 
81,97 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ ako 
sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za 
nájom a ostatné tovary a služby. 
 
 
 
 



2) Kapitálové výdavky : 
 
 

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia 
18 998              16 888                 88,89 % 

v tom : 
 
 
 
 

                        v celých € 
Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia 
Výdavky VS – územný plán  2 798 2 798 100,00 %
Výdavky VS – PD rekonštrukcia OCU 10 500 8 800 83,81 %
Výdavky VS – vodovod Borinská 2 000 2 056 102,82 %
Spoločenský dom – plynový kotol 3 700 3 234 87,40 %
Spolu 18 998 16 888 88,89 %

 
 
Ide  o nasledovné investičné akcie: 
− Územný plán obce                             2 798,11 € 
− PD rekonštrukcia OCU a SD             8 800,00 € 
− PD vodovod Borinská                        2 056,32 € 
− Plynový kotol SD                               3 233,71 €   
 
 
 
 
 

3) Výdavkové finančné operácie : 
  

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010  % plnenia 
0                       0                                             0 

 
 
 
 
 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou : 
Obec nezriadila rozpočtovú organizácia s právnou subjektivitou. 
   
  
 
4. Hodnotenie plnenia programov obce 
    Príloha č.1 Záverečného účtu. 
 
 
 
 



 
 

5. Použitie prebytku  hospodárenia za rok 2010 
 
 
 

 Príjmy € Výdavky € Hospodárenie obce 
Bežný rozpočet 428 445,21 424 999,62   3 445,59 
Kapitálový rozpočet  36 316,00  16 888,14  19 427,86 
Spolu BR + KR 464 761,21 441 887,76 22 873,45 
Finančné operácie   22 554,29        0 22 554,29 
Spolu BR+KR+FO 487 315,50 441 887,76 45 427,74 
 
 
 
 
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 22 873,45 € bol zistený podľa § 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. 
Zostatok finančných operácií v sume 22 554,29 € bol v roku 2010 spôsobený čerpaním 
rezervného fondu na bežné  a kapitálové výdavky.  
 
 
Nevyčerpané prostriedky  vo výške 45 893,17 EUR pozostávajú:  
Fond rozvoja Obce Marianka vo výške:  9 309,89 EUR 
Transfer od občanov na kanalizačné prípojky vo výške 3 583,28  EUR 
a nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v 
predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 33 000,00 EUR a to na:  
Obnovu pútnického chrámu v Marianke, ktoré treba vyčerpať do 30.6.2011.  
 
 
 
 V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce 
podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú :  

- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na kapitálové výdavky  a poskytnuté 
predchádzajúcom  rozpočtovom roku  vo  výške  2 030,82 € a to : 

- Fond rozvoja obce Marianka vo výške     685,00 € 
- Transfer od občanov na kanalizačné prípojky vo výške  1 345,82 € 

 
 
 
 

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona 
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  

 



 
 
 
Prebytok rozpočtu vo výške 43 396,92 €  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  100 % z prebytku t.j. 43 396,92 €  
        

 .  
 

 
6. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 
 
Rezervný fond 
Obec vytvára rezervný fond vo výške 100 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového 
roka. Vedie sa na analytickom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné 
zastupiteľstvo. 
              
Fond rezervný Suma v € 

ZS k 1.1.2010  16 467,25 

Prírastky - z prebytku hospodárenia 109 518,06 

               - ostatné prírastky 0 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

    na základe uznesení OZ – viď. príloha č. 2   

22 554,29 

               - krytie schodku hospodárenia 0 

               - ostatné úbytky  0 

KZ k 31.12.2010  103 431,02   

 
 
 
 
Sociálny fond 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu. 
 
Sociálny fond Suma v € 

ZS k 1.1.2010       186,69 

Tvorba sociálneho fondu                                           1 141,51      

Čerpanie sociálneho fondu                     1 108,88 

KZ k 31.12.2010      219,32 

   



 
7. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
 

a. zriadeným a založeným právnickým osobám 
b. štátnemu rozpočtu 
c. štátnym fondom 
d. ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom 

 
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 právnickým osobám, t.j. rozpočtovým 
organizáciám: 
Obec nezriadila žiadnu rozpočtovú organizáciu. 

 
 
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým 
organizáciám: 
Obec nezriadila žiadnu príspevkovú organizáciu. 
 
 
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám, t.j. obchodným 
spoločnostiam: 
Obec nezriadila žiadnu obchodnú spoločnosť. 
 
 
B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 
 
 
 
 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a 
transferov 

Suma 
poskytnutých  
prostriedkov v 

roku 2010 

Suma  
použitých 

prostriedkov v 
roku 2010 

Rozdiel 

Krajskýškolský úrad BT na prenesené kompetenice Základná škola v 

Maianke 

59 021 59 021 0 

Krajský školský úrad BT vzdelávacie poukazy základná škola      941      941 0 

Krajský úrad ŽP BT životné prostredie      129      129 0 

Krajský stavebný úrad BT stavebný úrad  1 103  1 103 0 

Obvodný úrad BT na matriky  1 735  1 735 0 

Obvodný úrad BT Regop     405     405 0 

KÚ pre cestnú dopravu BT cestné komunikácie      50       50 0 



Krajský školský úrad BT MŠ predškoláci   1 066   1 066 0 

Ministerstvo financií BT – dotácia daň z príjmov FO 1   6 254   6 254  0 

Ministerstvo financií BT – dotácia daň z príjmov FO 2   7 486   7 486  0 

Obvodný úrad BT - Voľby    2 050     2 050 0 

Úrad práce § 50 i   4 122    4 699 - 577 

 
 
 
 

C. Obec neuzatvorila v roku 2010 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  
 

 
D. Obec v roku 2010 poskytla dotácie v súlade VZN o dotáciách právnickým osobám, 
fyzickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na  
verejnoprospešný účel. 
 
V roku 2010  obec poskytla dotácie v súlade VZN o dotáciách právnickým osobám, fyzickým 
osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb: 
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Marianka, Nám. 4. apríla 20, 900 33  Marianka 
vo výške 664,00 EUR. 
Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Marianke vo výške 332,00 EUR. 
 
Poskytnuté dotácie boli vyúčtované v súlade s VZN o poskytovaní dotácií. 
 
 

8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2010 v celých € 
 
 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2010 KZ  k  31.12.2010 

Majetok spolu  1 259 902 1 254 571 

Neobežný majetok spolu  1 079 717 1 051 201 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0      2 798 

Dlhodobý hmotný majetok 725 845 694 531 

Dlhodobý finančný majetok 353 872 353 872 

Obežný majetok spolu 178 904 202 293 

z toho :   

Zásoby 0 1 920 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 



Krátkodobé pohľadávky  6 630  4 913 

Finančné účty  172 274 195 460 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie  1 281 1 077 

 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2010 KZ  k  31.12.2010 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 259 902 1 254 571 

Vlastné imanie  889 132   889 362 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0 0 

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia  889 132 889 362 

Záväzky 80 500 102 917 

z toho :   

Rezervy  8 526 7 426 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 33 000 32 423 

Dlhodobé záväzky    187   219 

Krátkodobé záväzky 38 787 62 849 

Bankové úvery a výpomoci 0 0 

Časové rozlíšenie 290 270 262 292 

 
 
 
9. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2010 

 
Obec k 31.12.2010 eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám             0        € 
- voči dodávateľom         8 685     € 
- voči štátnemu rozpočtu            0       € 
- voči zamestnancom       10 342      € 

 
 

Obec neuzatvorila v r. 2010 lízingovú zmluvu. 
 



Obec neuzatvorila v roku 2010 žiadnu zmluvu o úvere.                                                                                       
 

P.
č. 

Výška prijatého 
úveru 

Výška 
úroku 

Zabezpečenie 
úveru 

Zostatok 
k 31.12.2010 

Splatnosť 
 

1. 0 0 0 0 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Marianke  dňa 23.3.2011 
 
 
 
Vypracovala: Ľubica Pápayová 
 
 
                                                                                     JUDr. Radovan Jurika 
                                                                                            starosta obce 
 
 

 
 

10 Návrh uznesenia: 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
 
 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku vo výške 43 396,92 €, zisteného 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, na :  
 

- tvorba rezervného fondu     100 % prebytku       43 396,92 EUR   
 
 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2010. 
 
 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2010. 


