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Záverečný účet obce za rok 2018 
  

 

1. Rozpočet obce na rok 2018  

 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2018. 

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 2018 bol zostavený ako prebytkový. Bežný 

rozpočet bol zostavený ako prebytkový,  kapitálový   rozpočet schodkový a finančný rozpočet  

na rok 2018 nebol prognózovaný. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018. 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2017 uznesením č. 30/2017. 

Rozpočet bol zmenený dvakrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 30.10.2018 uznesením č. 34/2018 

- druhá zmena schválená dňa 21.12.2018 uznesením č. 8/2018. 

 

Rozpočet obce k 31.12.2018  

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 178 000,00 225 353,00 

z toho :   

Bežné príjmy 178 000,00 185 353,00  

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 

Finančné príjmy 0,00 40 000,00 

Výdavky celkom 177 000,00 220 428,00 

z toho :   

Bežné výdavky 174 000,00 177 428,00 

Kapitálové výdavky 3 000,00 43 000,00 

Finančné výdavky 0,00 0,00 

Rozpočtové hospodárenie obce 1 000,00 4 925,00 
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 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018  
 

Schválený rozpočet na 

rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

225 353,00 239 207,11 106,15 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 225 353,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 

v sume 239 207,11 EUR, čo predstavuje  106,15 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na 

rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

185 353,00 170 182,09 91,81 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 185 353,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 

170 182,09 EUR, čo predstavuje  91,81 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na 

rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

 

134 530,00 131 396,99 97,67 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky (na základe zverejňovaných prognóz MF SR) v sume 

85 300,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo 

ŠR v sume 81 614,99 EUR, čo predstavuje plnenie na 95,68 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 44 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 44 372,00 EUR, 

čo predstavuje plnenie na 100,85 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 32 589,41 

EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 11 782,59 EUR. Za rozpočtový rok bolo 

zinkasovaných 346,25 EUR, za nedoplatky z minulých rokov.   

K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 401,30 EUR. 

 

Daň za psa: 

Z rozpočtovaných 330,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 297,50 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 90,15 % plnenie.   

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 

Z rozpočtovaných 4 700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 5 112,50 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 108,78 % plnenie. 

K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na poplatku za KO a DSO v sume 398,70 EUR. 

 

 

 

b) nedaňové príjmy:  
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Schválený rozpočet na 

rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

14 356,00 17 636,90 122,85 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 5 835,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 9 148,50 EUR, čo 

je 156,79 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 

6 954,15 EUR,  príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 274,35 EUR a príjem  

z prenajatých  bytov v sume 1 920,00 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 8 521,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 8 488,40 EUR, čo 

je 99,62 % plnenie.  

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

3 965,00 1 003,49 25,31 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 3 965,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

1 003,49 EUR, čo predstavuje 25,31 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek a odvody 

z hazardných hier.  

 

d) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov v sume 32 502,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 

20 144,71 EUR, čo predstavuje  61,98 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

MŠVVŠ SR 165,00 Príspevok na 5 ročné deti 

MV SR 66,22 PS- Odmena skladníka CO 

MV SR 140,71 PS- na úseku REGOB a RA 

ÚPSVAR 4 810,54 Na aktiváciu nezamestnaných 

ÚPSVAR 614,11 Chránená dielňa 

Implementačná agentúra 9 120,00 Na opatrovateľskú službu 

MDVRR 407,37 PS – na úseku stavebného poriadku 

MDVRR 15,85 PS- na úseku miestne a účelové komunikácie 

OÚ ŽP 34,15 PS – na úseku starostlivosť ŽP 

MV SR 526,86 PS – na voľby  do org. samosp. obcí  

TTSK Trnava  1 000,00 Podpora kult., umeleckých a vzel. aktivít 

DPO SR 1 400,00 na techn.vybavenie DHZ 

Nadácia Bethlen Gábor 1 535,25 na pamätný pomník 

Nadácia Bethlen Gábor 308,65 Deň detí 
*PS- prenesená správa 

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

  

Schválený rozpočet na 

rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

0,00 30 000,00 x 

 

Obec v roku 2018 prijala nasledovný kapitálový transfer: 

Poskytovateľ  dotácie Suma v € Účel  

Dobrovoľná požiarna ochrana SR 30 000,00 Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 

 

 

3. Príjmové finančné operácie:  
  

Schválený rozpočet na 

rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

40 000,00 39 025,02 97,56 
 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 40 000,00 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2018 v sume 39 025,02 EUR, čo predstavuje  97,56 % plnenie.  

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 8/2018 zo dňa 21.12.2018 bolo schválené použitie 

rezervného fondu v sume: 3 266,22 EUR na výstavbu chodníkov v cintoríne, 12 106,80 EUR 

na prístrešok k domu smútku a 23 652,00 EUR na rekonštrukciu miestnych komunikácií.  

 

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Obec Kľúčovec nie je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou.  

 
 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018  
 

Schválený rozpočet na 

rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

220 428 200 712,36 91,06 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 220 428,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 

v sume 200 712,36 EUR, čo predstavuje  91,06 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  
 

 Schválený rozpočet na 

rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

177 428,00                  161 687,34                91,13 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 177 428,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 

v sume 161 687,34 EUR, čo predstavuje  91,13 % čerpanie.  

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  
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Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 68 890,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 

58 831,57 EUR, čo je 85,40 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, 

opatrovateľskej služby, AČ,  a pracovníkov materskej školy. 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 24 026,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

20 492,78 EUR, čo je 85,29 % čerpanie.  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 80 012,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

77 495,56 EUR, čo je 96,85 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, 

ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné 

tovary a služby. 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 4 500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 

4 867,43 EUR, čo predstavuje 108,16 % čerpanie. 

 

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

finančnými výpomocami 

Obec Kľúčovec v čerpaní rozpočtu výdavkov neeviduje výdavky na transakcie verejného dlhu.   

 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

43 000,00                   39 025,02                90,76 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 43 000,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018 

v sume 39 025,02 EUR, čo predstavuje  90,76 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) rekonštrukcia miestnych komunikácií: z rozpočtovaných 26 123,00 EUR bola skutočne 

čerpaná suma 23 652,00 EUR  

b) investícia v cintoríne: z rozpočtovaných 16 877,00 EUR: 

prístrešok k domu smútku: skutočne čerpaná suma 12 106,80 EUR 

výstavba chodníkov na cintoríne: skutočne čerpaná suma 3 266,22 EUR  

 

 

3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na 

rok 2018 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

0,00                   0,00                x 

 

4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 
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Hospodárenie obce   

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR   

Bežné  príjmy spolu 170 182,09 

Bežné výdavky spolu 161 687,34 

Bežný rozpočet 8 494,75 

Kapitálové  príjmy spolu 30 000,00 

Kapitálové  výdavky spolu 39 025,02 

Kapitálový rozpočet  -9 025,02 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -530,27 

Vylúčenie z prebytku  30 000,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového 

rozpočtu 
-30 530,27 

Príjmové finančné operácie  39 025,02 

Výdavkové finančné operácie 0,00 

Rozdiel finančných operácií 39 025,02 

PRÍJMY SPOLU   239 207,11 

VÝDAVKY SPOLU 200 712,36 

Hospodárenie obce  38 494,75 

Vylúčenie z prebytku 30 000,00 

Upravené hospodárenie obce 8 494,75 

 

Schodok rozpočtu v sume 530,27 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, upravený o nevyčerpané prostriedky  zo ŠR 

a podľa osobitných predpisov v sume 30 000,00 EUR  bol v rozpočtovom roku 2018 

vysporiadaný : 

 

- z finančných operácií 30 530,27 EUR  

 

Schodok rozpočtu 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 sa upravuje - zvyšuje o nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo 

určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 

30 000,00 EUR, a to na rekonštrukciu požiarnej zbojnice. 

 

Zostatok  finančných operácií v sume  39 025,02 EUR, bol  použitý na: 

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 30 530,27 EUR. 
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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 8 495,75  EUR, navrhujeme použiť na : 

 

- tvorbu rezervného fondu 8 494,75 EUR  

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 

8 494,75 EUR.   

 

4. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov 
 

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 1.1.2018  26 030,32 

Prírastky  

- z prebytku rozpočtu za uplynulý                   

  rozpočtový rok 2017 

 

 

18 946,00 

Úbytky   

 - použitie rezervného fondu : 

 uznesenie č. 8/2019 zo dňa 21.12.2018  

-  výstavba chodníkov v cintoríne,  

- prístrešok k domu smútku  

- rekonštrukcia miestnych komunikácií 

 

 

 

  3 266,22  

12 106,80 

23 652,00 

KZ k 31.12.2018 5 951,30 

 

Sociálny fond 

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a 

doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a Kolektívna 

zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 

553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, 

ďalej Vnútorný predpis o zásadách pre tvorbu a použitie sociálneho fondu obce zo dňa 

03.10.2018.  

Sociálny fond je vedený na samostatnom bankovom účte. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2018 660,58 

Prírastky   

- povinný prídel -   1,05    % 802,68 

Úbytky:    546 

- stravovanie zamestnancov 615,26 

- regenerácia prac.sily 848,00 

  

KZ k 31.12.2018 74,43 

 

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 
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A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2018  v EUR KZ  k  31.12.2018 v EUR 

Majetok spolu 562 708,15 559 969,92 

Neobežný majetok spolu 504 088,12 501 396,14 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00  

Dlhodobý hmotný majetok 435 318,44 432 626,46 

Dlhodobý finančný majetok 68 769,68 68 769,68 

Obežný majetok spolu 57 393,82 56 362,58 

z toho :   

Zásoby 0,00 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  1 174,60 800,00 

Finančné účty  56 219,22 55 562,58 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  1 226,21 2 211,20 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2018 v EUR KZ  k  31.12.2018 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 562 708,15 559 962,92 

Vlastné imanie  231 933,47 231 174,11 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  231 933,47 231 174,11 

Záväzky 9 649,67 38 348,71 

z toho :   

Rezervy  480,00 480,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 30 000,00 

Dlhodobé záväzky 660,58 74,43 

Krátkodobé záväzky 8509,09 7 794,28 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 321 125,01 290 447,10 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018 
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Stav záväzkov k 31.12.2018    

Druh záväzku Záväzky celkom 

k 31.12.2018 v EUR 

z toho v  lehote 

splatnosti  

z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 411,73 411,73  

- zamestnancom 4 141,43 4 141,43  

- poisťovniam  2 654,41 2 654,41  

-  daňovému úradu 584,87 584,87  

- ostatné záväzky 1,84 1,84  

- záväzky zo sociálne ho fondu 74,43 74,43  

Záväzky spolu k 31.12.2017 7 868,71 7 868,71  

 

Stav úverov k 31.12.2018 

 

Obec v roku 2018 neuzatvorila žiadnu zmluvu o úvere.   
 

 

8. Údaje o hospodárení 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 2018 neposkytla žiadne dotácie.  

 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia.  

 

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) rozpočtom VÚC 

f) ostatným subjektom mimo VS 

 

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 
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Obec nemá zriadené a založené žiadne právnické osoby, nemá žiadne rozpočtové organizácie. 

Je zriaďovateľom Materskej školy bez právnej subjektivity.  

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

 

Účelové určenie grantu, transferu 

uviesť : školstvo, matrika, ....  
- bežné výdavky 
- kapitálové výdavky 

Suma  

poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 

Suma 

skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

Rozdiel 

 

 

 

MŠVVŠ SR BV:Príspevok na 5 ročné deti 165,00 165,00 0,00 

MV SR BV:Odmena skladníka CO 66,22 66,22 0,00 

MV SR BV:na úseku REGOB a RA 140,71 140,71 0,00 

ÚPSVAR BV:Na aktiváciu nezamestnaných 4 810,54 4 810,54 0,00 

ÚPSVAR BV:Chránená dielňa 614,11 614,11 0,00 

Implementačná 

agentúra 

BV:opatrovateľská služba 9 120,00 9 120,00 0,00 

MDVRR BV:na úseku stavebného poriadku 407,37 407,37 0,00 

MDVRR BV:na úseku miestne a účelové 

komunikácie 
15,85 15,85 0,00 

OÚ ŽP BV: na úseku starostlivosť ŽP 34,15 34,15 0,00 

MV SR BV: na voľby  do org. samosp. obcí  526,86 526,86 0,00 

DPO SR BV:na techn.vybavenie DHZ 1 400,00 1 400,00 0,00 

DPO SR KV:Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 30 000,00 0,00 30 000,00 

SPOLU  47 300,81 17 300,81 30 000,00 

BV = Bežné výdavky, KV= Kapitálové výdavky 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 
Obec v roku 2018 neprijala žiadnu dotáciu z inej obce a ani žiadnu neposkytla . 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC  

 

 
Poskytovateľ 

 

 

 
Účelové určenie dotácie 

Suma  

poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 

v € 

Suma 

skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedko

v v € 

Rozdiel 

 

 

 

Trnavský 

samosprávny kraj 

BV: Podpora kultúrnych, 

umeleckých  aktivít mládeže 

1 000,00 1 000,00  0 

 

 

 

f) Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom mimo VS 
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Poskytovateľ 

 

 

 
Účelové určenie dotácie 

Suma  

poskytnutých 
finančných 

prostriedkov v 

€ 

Suma 

skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedko

v  € 

Rozdiel 

 

 

 

Nadácia Bethlen 

Gábor 

BV:na pamätný pomník 1 535,25 1 535,25 0,00 

Nadácia Bethlen 

Gábor 

BV:Deň detí 308,65 308,65 0,00 

 

 

12.  Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu           

      
V súlade s odsekom 5 § 4 Zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov obecné zastupiteľstvo rozhodlo 

o neuplatňovaní programového rozpočtu obce.   

 Podrobný rozpis čerpania rozpočtu podľa rozpočtovej klasifikácie je uvedený 

v Prílohe č. 1 Záverečného účtu. 

 

 

 

 

                                                                                                         Csaba Bognár 

                   starosta obce 

 

V Kľúčovci  dňa 10. mája 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


