Hlavný kontrolór Obce Majcichov

STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA
K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019

V MAJCICHOVE DŇA 19. 06. 2020

ING. ROZÁLIA HANZELOVÁ
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V zmysle § 18 f, odst. 1, písm.c zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov
predkladám
odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Majcichov za rok 2019.
Odborné stanovisko som vypracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu
Obce Majcichov za rok 2019, na základe zostáv plnenia rozpočtu obce (príjmov a výdavkov), plnenia rozpočtov ZŠ J. Palárika a MŠ v Majcichove, na základe účtovnej závierky Obce Majcichov
za rok 2019 (súvaha a výkaz ziskov a strát), údajov z predpisu miestnych daní a poplatkov a z ich
skutočného výberu k 31. 12. 2019, resp. ku dňu vypracovania predkladaného stanoviska k záverečmu účtu za rok 2019 na základe inventárneho súpisu pohľadávok k 31. 12. 2019.
Návrh záverečného účtu Obce Majcichov za rok 2019 bol vypracovaný podľa ustanovenia
podľa § 10, ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov. Návrh záverečného účtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a zákona č. 597/2003 Z.z. o
financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a
ostatných súvisiacich právnych noriem.
Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Obsahuje najmä:
- údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 odst. 3 tohto zákona v súlade s rozpočtovou
klasifikáciou, rozbor plnenia príjmov za rok 2019, rozbor čerpania výdavkov za rok 2019,
- vysporiadanie hospodárenia za rok 2019, prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia
za rok 2019,
- finančné usporiadanie vzťahov:
voči zriadeným právnickým osobám
voči založeným právnickým osobám
voči štátnemu rozpočtu
voči štátnym fondom
voči rozpočtom iných obcí
voči rozpočtom VÚC
- tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov
- bilanciu aktív a pasív k 31. 12. 2019
- prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2019
- prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom
podľa § 7 odst. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
- hodnotenie plnenia programov obce
- návrh na uznesenie
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I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU
Finančné hospodárenie Obce Majcichov sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený obecným
zastupiteľstvom dňa 13. 12. 2018, a to uznesením č. 59/2018.
Celkový rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako prebytkový, bežný rozpočet bol zostavený
ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. V priebehu roka bol zmenený trinásťkrát
rozpočtovými opatreniami, z toho 10x rozpočtovými opatreniami starostu obce a 3x bol rozpočet
zmenený uznesením OZ.
V tabuľke č. 1 je uvedený súhrn príjmov, bežných i kapitálových, súhrn výdavkov taktiež
bežných i kapitálových a finančných operácií. Osobitne sú uvádzané príjmy i výdavky za samotnú
Obec Majcichov, ako aj za rozpočtové organizácie Obcou Majcichov zriadené, a to MŠ a ZŠ J. Palárika. V jednotlivých stĺpcoch sú uvádzané údaje schváleného rozpočtu za rok 2019, konečného
upraveného rozpočtu po všetkých vyššie vymenovaných rozpočtových opatreniach a tiež skutočne
čerpaný rozpočet za rok 2019. V poslednom riadku tabuľky sú údaje o hospodárení Obce Majcichov za rok 2019.
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Tabuľka č. 1
Celkový rozpočet v €

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Čerpaný rozpočet

1 357 039,72

1 598 891,19

1 607 259,35

1 288 289,72
50 200,00
18 550,00

1 521 357,19
56 044,00
21 490,00

1 535 172,07
53 710,70
18 376,58

Príjmy kapitálové
z toho:
Príjmy obec
Príjmy ZŠ
Príjmy MŠ

900,00

55 450,00

55 451,89

900,00
0
0

55 450,00
0
0

55 451,89
0
0

Finančné operácie
z toho:
obec
ZŠ

300 000,00

221 598,50

221 572,56

300 000,00
0

218 897,29
2 701,21

218 871,35
2 701,21

PRÍJMY CELKOM

1 657 939,72

1 875 939,69

1 884 283,80

Výdavky bežné
z toho:
Výdavky obec
Výdavky ZŠ
Výdavky MŠ

1 241 814,98

1 418 569,24

1 378 345,81

471 264,98
599 910,00
170 640,00

551 751,99
685 232,71
181 584,54

518 160,55
682 474,40
177 710,86

329 200,00

331 335,50

328 979,90

322 700,00
0
6 500,00

324 835,50
0
6 500,00

322 505,18
0
6 474,72

0

0

Príjmy bežné
z toho:
Príjmy obec
Príjmy ZŠ
Príjmy MŠ

Výdavky kapitálové
z toho:
Výdavky obec
Výdavky ZŠ
Výdavky MŠ
Finančné operácie
VÝDAVKY CELKOM
Hospodárenie
(prebytok ) v tom:
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie

0

1 571 014,98

1 749 904,74

1 707 325,71

86 924,74

126 034,95

176 958,09

115 224,74
- 328 300,00
300 000,00

180 321,95
- 275 885,50
221 598,50

228 913,54
- 273 528,01
221 572,56
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Celkové príjmy v roku 2019 sa skladali z príjmov bežných a kapitálových. Kapitálové príjmy sa
rozpočtovali iba v rozpočte obce samotnej, rozpočtové organizácie v roku 2019 kapitálové príjmy
nerozpočtovali a ani v skutočnosti sa nevyskytli.
PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU OBCE
V priebehu roka sa bežné príjmy, ako vidno z tab. č. 1 úpravami navýšili o 241 851,47 €, čo
predstavuje nárast o 17,83 %. Skutočné príjmy oproti upravenému rozpočtu boli vyššie o 8 368,16
€, t.j. o 0,53 %. Z uvedeného je vidieť pravidelnú prácu s rozpočtom, t.j. jeho pravidelnú kontrolu a
pravidelné úpravy prostredníctvom rozpočtových opatrení.
Na raste príjmov sa podielal výnos podielových daní , ktorý bol prekročený oproti upravenému
rozpočtu o 1,75 %, avšak oproti pôvodne zostavenému rozpočtu až o 23,14 %.
Väčšina príjmov sa pohybovala okolo 100 %. Okrem už spomínaného výnosu z podielových daní
vyššie plnenie vykazovali najmä daň za komunálne odpady a DSO s % plnenia 102,36 %, pričom
nárast oproti pôvodnému rozpočtu predstavoval až 15,08 %.
Obec však napriek tomuto kladnému plneniu v roku 2019 eviduje stále pomerne vysoké nedoplatky. K 31. 12. 2019 činil nedoplatok na tejto dani 7 335,06 €. Z tejto sumy pripadá na rok 2019
3180,68 €, na roky 2005 – 2018 suma 4154,38 €. K 31.05. 2020 sa podarilo vymôcť 1563,56 €, čiže
21,32 % dlžnej sumy, zostatok k 31. 05. 2020 však činí stále ešte 5 771,50 €.
U daní z nehnuteľností bolo plnenie v roku 2019 na úrovni 99,96 %. Napriek tomu, že nedošlo k
prekročeniu tejto rozpočtovej položky, môžeme situáciu považovať za uspokojivú, nakoľko iba v
roku 2018 sa podarilo rozpočet u týchto daní mierne prekročiť. V predchádzajúcich rokoch bol
výber vždy nižší. K 31. 12. 2019 aj tu evidujeme nedoplatky, a to vo výške 4500,04 €. Z toho
predstavujú nedoplatky z roku 2019 sumu 1531,81 € a z predchádzajúcich rokov sumu 2968,23 €.
Suma 2500,54 € je vymáhaná exekučne v ôsmich exekučných konaniach. Ostatné nedoplatky sú
po výzvach v štádiu zisťovania možností zaplatenia uplatnením exekučných konaní.
Suma 77 185,43 € , ktorá bola uplatňovaná v konkurznom konaní úpadcu Poľnohospodárskeho
družstva na Krajskom súde v Bratislave , je vedená samostatne. Konkurzné konanie bolo ukončené,
ale subjekt ešte nezanikol, t.j. nebol vymazaný z obchodného registra. Časť z uvedenej sumy vo
výške 12 777,26 €, 6318,03 € a 22 376,41 € v roku 2019 zaniká z dôvodu podľa § 85 ods. 4 a ods
5 a § 84 ods. 1 písm. e) a ods. 4 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v z.n.p.
Z príjmových položiek rozpočtu, ktoré boli prekročené, treba ešte spomenúť príjmy za pitnú vodu,
ktoré boli prekročené o 1,77 %, oproti pôvodne rozpočtovanej položke to však činilo až 9,83 %.
Aj v tejto položke však máme nedoplatky k 31. 12. 2019, a to v celkovej výške 7 249,97 €. Ide o
pohľadávky od roku 2015 – 2019. Za rok 2015 sú to pohľadávky vo výške 548,10 €, za rok 2016
vo výške 950,50 €, za rok 2017 vo výške 1466,60 €, za rok 2018 vo výške 1686,75 € a za rok 2019
v celkovej výške 2598,02 €.
K prekročeniu došlo aj u príjmov z prenájmu, a to u prenajatých pozemkov o 4,83 %, u príjmov z
prenajatých budov a priestorov o 7,83 % a u príjmov z prenajatých strojov a prístrojov o 5,89 %.

PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU OBCE
V roku 2019 si kapitálové príjmy rozpočtovala iba obec, rozpočtové organizácie s kapitálovými
príjmami nerátali vo svojom rozpočte. Pôvodne sa rozpočtovali kapitálové príjmy iba z predaja po-
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príjem z predaja pozemkov k 31. 12. 2019 bol v skutočnosti 4,2 tis. €.
Úpravy kapitálového rozpočtu v priebehu roka obsahovali aj transféry zo štátneho rozpočtu na
multifunkčné ihrisko vo výške 37 tis. € a tiež kapitálový transfér zo štátneho rozpočtu na „Wifi pre
Teba“ v celkovej výške 14 250 €, kde zdrojom financovania bol Európsky fond regionálneho
rozvoja.
FINANČNÉ OPERÁCIE OBCE
Príjmové finančné operácie si rozpočtovala v roku 2019 iba obec, a to v celkovej výške 300
tis. €. Položka sa v priebehu roka upravovala smerom nadol, skutočné plnenie bolo na úrovni
218,87 tis. €. Išlo o prevody z rezervného fondu obce.
PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Rozpočtové organizácie, ktorých zakladateľom je Obec Majcichov, mali aj v roku 2019 svoje
vlastné príjmy, i keď primárne sú z veľkej časti financované z verejných zdrojov, MŠ z rozpočtu
Obce Majcichov a ZŠ zo ŠR vo forme transférov a čiastočne aj z rozpočtu obce. Vlastné príjmy sú
iba malým doplnkom na financovanie ich činnosti.
Vlastné príjmy MŠ v roku 2019 boli pôvodne rozpočtované v sume 18 550 €, rozpočtovým opatrením boli upravené na sumu 21 490 €. V skutočnosti k 31. 12. 2019 boli na úrovni 18 376,58 €,
t. j. plnenie na 85,52 %. Tvorili ich príjmy za stravné, za školské zariadenie a príjmy z dobropisov.
Rozpočtované príjmy boli síce v priebehu roka navyšované v položke „príjmy za školské zariadenia“, ale skutočné plnenie bolo dokonca pod úrovňou pôvodného rozpočtu, a to z dôvodu nízkeho
plnenia príjmov za stravné (79,39 %).
Vlastné príjmy ZŠ J. Palárika sa rozpočtovali pôvodne vo výške 50 200 €. Rozpočtovým opatrením boli navýšené na 56 044 €, skutočné plnenie bolo v sume 53 710,70 €, čo predstavovalo
95,84 %-né plnenie. Išlo o príjmy z prenajatých budov, za školské zariadenia, za stravné, z grantov
od ÚPSVaR.
Základná škola J. Palárika si príjmové finančné operácie nerozpočtovala, ale v priebehu roka sa
rozpočet upravil, skutočná výška finančných operácií bola 2 701,21 € a išlo o presun prostriedkov z
predchádzajúceho roka.
Kapitálové príjmy si rozpočtové organizácie v roku 2019 nerozpočtovali.

VÝDAVKY ROZPOČTU ZA ROK 2019
VÝDAVKY ROZPOČTU OBCE
Výdavky bežného rozpočtu Obce Majcichov sa splnili v roku 2019 na 93,91 %, pričom boli
v priebehu roka navýšené úpravami rozpočtu o 17,08 %.
Výdavky kapitálového rozpočtu sa splnili na 99,67 %, aj tie boli v priebehu roka navýšené o
0,67 %. Z celkových výdavkov obce vo výške 840 665,73 € kapitálové výdavky predstavovali
38,31 %, t.j. 322 505,18 €. Okrem už spomínaného multifunkčného ihriska Wifi pre Teba sa v roku
2019 realizovali stavebné úpravy miestnych komunikácií, kanalizačné prípojky, klimatizácia prie-
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Na rok 2019 bola schválená programová štruktúra rozpočtu. Z 12-tich programov sa samotnej
obce týka 11. Program č. 8 – Vzdelávanie predstavuje školské a predškolské vzdelávanie a výchovu
a prevádzku školských zariadení – ŠJ a ŠKD.
Z 11-tich programov najnižšie plnenie vykazoval k 31. 12. 2019 program č. 2 „Propagácia a
marketing“, a to 77,20 %. K takémuto nízkemu plneniu prispela nerealizácia modernizácie miestneho rozhlasu. 100 -% plnenie sa nedosiahlo ani u jedného z programov, väčšina sa pohybovala od
90 do 99 %.
Program č. 6 „Odpadové hospodárstvo“ vykazuje 93,69 %-né plnenie, výdavky však boli v priebehu roka upravované smerom nadol, potom je plnenie oproti pôvodnému rozpočtu 89,03 %. V súvislosti s týmto programom možno skonštatovať, že na nižších výdavkoch sa podielal najmä podprogram „Nakladanie s odpadovými vodami“, kým vyššie plnenie vykazoval podprogram „Odvoz a
ukladanie odpadov“. Celkove sa tu ukazuje výrazný nepomer medzi príjmami z dane za komunálne odpady (48 334, 12 €) a výdavkami na odvoz a ukladanie odpadov (80 267,65 €). Príjmy sa tu
podielali na výdavkoch iba 60,22 %-mi, kým v predchádzajúcom roku to bolo ešte 67,7 %. Vzhľadom na skutočnosť, že od 01. 01. 2020 sa zvýšila suma dane za komunálne odpady a DSO, môžeme
predpokladať v roku 2020 zvýšenie podielu príjmov na uvedených výdavkoch.
Program č. 9 „Zásobovanie vodou“ sa plnil na 90,65 %. V priebehu roka sa výdavky mierne navýšili, skutočné plnenie však bolo nižšie, ako pôvodne rozpočtovaná suma. Skutočné výdavky boli na
úrovni 32 301,99 €, kým príjmy z predaja pitnej vody dosiahli v roku 2019 38 439,98 €. Príjmy boli
o 19,01 % vyššie, ako výdavky na prevádzku a údržbu obecného vodovodu.

VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
Výdavky bežného rozpočtu MŠ sa splnili na 97,86 %, pričom sa v priebehu roka navyšovali o
6,42 %.
Výdavky bežného rozpočtu ZŠ sa plnili na 99,6 %, pričom sa v priebehu roka navyšovali o
14,23 %
Kapitálové výdavky MŠ rozpočtovala v sume 6 tis. €, tie boli plnené na 99,62 % a použité
na nákup prevádzkového zariadenia a techniky.
ZŠ rozpočtovala sumu kapitálové výdavky nerozpočtovala.

II. VYSPORIADANIE HOSPODÁRENIA ZA ROK 2019

Z úvodnej tabuľky vidieť, že Obec Majcichov ukončila v roku 2019 bežný rozpočet s prebytkom 228 913,54 €, kapitálový rozpočet so schodkom - 273 528,01 € a finančné operácie
predstavovali 221 572,56 €. Obec v roku 2019 hospodárila s prebytkom 176 958,09 €.
Z uvedenej sumy zistenej na základe §10 odst.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sa musia vylúčiť:
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v celkovej výške 15 950,29 € a to na prenesený výkon v oblasti
školstva v sume 5000 € a dopravné pre deti ZŠ v sume 215,09 € a na podporu výchovy k
stravovacím návykom dieťaťa v sume 10 735,20 €
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n.p. v sume 1607,20 €, od Obce Opoj v sume 240,00 €, od IVIO s.r.o. Trnava v sume 150 €.
c) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia § 140- 141 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení n.p. v sume
1830,39 €.
Po predchádzajúcich úpravách hospodárenie obce predstavuje sumu 157 180,21 €.

III. POUŽITIE PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO FONDU

Podľa § 15, odst.1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov obec môže vytvárať peňažné fondy vrátane rezervného fondu okrem
iných zdrojov aj z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok.
Podľa § 15, odst. 4 uvedeného zákona si obec vytvára rezervný fond vo výške určenej obecným zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6.
V záverečnom účte Obce Majcichov je celá suma prebytku vo výške 157 180,21 € navrhnutá na tvorbu rezervného fondu.

IV. FINANČNÉ VYSPORIADANIE VZŤAHOV
a ) SO ŠTÁTNYM ROZPOČTOM
Vzťahy so štátnym rozpočtom k 31. 12. 2019 Obec Majcichov vysporiadala až na položky u vádzané pri vyčíslovaní rozpočtového prebytku. Ide o výdavky rozpočtu v celkovej výške 18 314,94€
Časť z nich vo výške 15 950,29 € (ich zloženie je rozvedené v časti „Vysporiadanie hospodárenia za
rok 2019“ v bode a) sa presúva do roku 2020, zvyšok v sume 2 364,65 € bol k 31. 12. 2019 vrátený
do ŠR. Išlo o nevyčerpané prostriedky určené na školu v prírode a na lyžiarsky kurz pre deti ZŠ a
tiež prostriedky nevyčerpané na voľby prezidenta SR a na voľby do Európskeho parlamentu.

b) SO ŠTÁTNYMI FONDAMI
Obec v roku 2019 neuzatvorila žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.
c) FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI ZRIADENÝM A ZALOŽENÝM PRÁVNICKÝM
OSOBÁM
Vzťahy k zriadeným právnickým osobám (rozpočtovým organizáciám), a to k MŠ a ZŠ Jána
Palárika boli k 31. 12. 2019 vysporiadané. Za vykazované obdobie obec nemala zriadenú žiadnu
príspevkovú organizáciu, ani právnickú osobu založenú na podnikanie.
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d) S OSTATNÝMI PRÁVNICKÝMI OSOBAMI - PODNIKATEĽMI
V roku 2019 Obec Majcichov poskytla dotácie z rozpočtu právnickým osobám na podporu
všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. Pri ich poskytovaní sa riadila VZN č. 03/2017, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu
Obce Majcichov. Celková poskytnutá suma činila 20 tis. €, skutočne použitá suma predstavovala
19 656,13. Všetky dotácie boli k 31. 12. 2019 riadne vyúčtované.
e) S ROZPOČTOM INÝCH OBCÍ
Obec Majcichov na základe zmluvy o združení poskytla príspevok Spoločnému obecnému
úradu so sídlom v Cíferi z vlastných finančných prostriedkov na stavebnú a sociálnu činnosť
6 963,48 € a z prostriedkov ŠR 2 886,80 €.
f) S ROZPOČTOM VÚC
Obec Majcichov v roku 2019 prijala z rozpočtu VÚC Trnava finančné prostriedky v celkovej
sume 1500,-- €, ktoré boli určené na Majcichovskú desiatku ( 500 €) a na relaxačný pobyt seniorov
v sume 1000,-- €.

V. BILANCIA AKTÍV A PASÍV
Návrh záverečného účtu Obce Majcichov obsahuje aj bilanciu aktív a pasív k 31. 12. 2019.
V porovnaní s rokom 2018 vzrástli aktíva i pasíva po odrátaní odpisov z DHM o 132 470,25 €. Na
strane aktív sa na tomto zvýšení podielal najmä obežný majetok, ktorý sa oproti roku 2018 zvýšil o
237 987,11 € a to najmä vplyvom zvýšenia zúčtovania transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku. Pohľadávky ostali takmer na rovnakej úrovni ako v roku 2018, znížil sa však o niečo
zostatok na bankových účtoch.
Dlhodobý hmotný majetok sa síce oproti minulému roku celkovo znížil, ale niektoré jeho položky
zaznamenali zvýšenie, napr. stavby o 132 936 € a samostatné hnuteľné veci o 11 860 €.
Na strane pasív sa celkové zvýšenie prejavilo zvýšením zúčtovania rozpočtu obce a vyššieho územného celku a čiastočne aj zvýšením záväzkov.

VI. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU, O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH A
PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI
V roku 2019 Obec Majcichov nemala uzatvorenú žiadnu zmluvu o úvere, neposkytla žiadne
záruky a nerealizovala za vykazované obdobie podnikateľskú činnosť.

- 10 VII. ZÁVER
Návrh záverečného účtu Obce Majcichov za rok 2019 je spracovaný v súlade s príslušnými
ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky
predpísané náležitosti podľa § 16 odst. 5 citovaného zákona.
Návrh záverečného účtu Obce Majcichov za rok 2019 v zmysle § 9 odst. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 odst. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený
na úradnej tabuli a na internetovej stránke Obce Majcichov v predpísanej lehote.
Návrh záverečného účtu obsahuje všetky zákonom stanovené údaje a charakterizuje výsledky ekonomickej činnosti obce za obdobie roka 2019.
Obec si k dátumu predloženia záverečného účtu obecnému zastupiteľstvu zatiaľ nesplnila
povinnosť podľa § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a účtovná
závierka zatiaľ nebola overená audítorom v súlade s § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení.
Túto povinnosť si obec zatiaľ vždy splnila a audit prebehol bez výraznejších pripomienok, ale v
neskoršom termíne. Možno teda predpokladať, že tomu tak bude i v tomto roku.
V zmysle § 16 odst. 10 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
súhlasím so znením návrhu uznesenia, t.j. aby OZ Obce Majcichov uzatvorilo prerokovanie návrhu
záverečného účtu Obce Majcichov za rok 2019 s výrokom
„celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad“.

Vypracovala: Ing. Rozália Hanzelová

