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Záverečný účet Obce Záhorská Ves za rok 2012.
1. Rozpočet obce na rok 2012
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2012.
Obec v roku 2012 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 2012 bol zostavený ako prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 19.12.2011 uznesením č.
143/2011
Rozpočet bol zmenený trikrát:
- prvá zmena schválená dňa 09.05.2012
uznesením č. 33/2012
- druhá zmena schválená dňa 13.08.2012
uznesením č. 59/2012
- tretia zmena schválená dňa 03.12.2012
uznesením č. 90/2012
Rozpočet obce k 31.12.2012 v celých €

1 073 020

Rozpočet
po zmenách
1 249 175

949 680
0
123 340
0
1 064 070

1 103 835
0
145 340
0
1 121 571

591 726
125 340
30 835
316 169
325 119

598183
156 510
31 335
335 543
463 147

Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivit.
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekt.
Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v celých €
Rozpočet na rok 2012
1 249 175

Skutočnosť k 31.12.2012
1 098 723

% plnenia
87,96

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2012
423 600

Skutočnosť k 31.12.2012
416 262

% plnenia
98,27

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 299000 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2012 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 298498 €, čo predstavuje plnenie na 99,83
%.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 74100 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 74 002 €, čo je 99,87 %
plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 26 793 €, dane zo stavieb boli v sume 47 031 €
a dane z bytov boli v sume 198 €. K 31.12.2012 obec eviduje pohľadávky na dani z
nehnuteľností v sume 105 573 €. (Poznámka: rozdiel oproti rozpočtu tvorí suma 20€, ktorá
bola omylom naúčtovaná ako rozpočtová položka komunálny odpad.)
c) Daň za psa 1466 €
e) Daň za predajné automaty 8974 €
i) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 33322 €
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2012
196 610

Skutočnosť k 31.12.2012
175 768

% plnenia
89,26

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 104 710 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 92 874 €, čo je 88,70
% plnenie. Ide o príjem z dividend v sume 4783 €, príjem z prenajatých pozemkov v sume
9767 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 77 931 €, príjmy
z prenajatých strojov, zariadení v sume 393 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 2200 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 2121 €, čo je 96,41 %
plnenie.
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2012
102 183

Skutočnosť k 31.12.2012
101 241

% plnenia
99,08

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.
1.

Poskytovateľ
Krajský úrad pre cestnú
dopravu a pozemné

Suma v €
Účel
81 Pozemné komunikácie
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

komunikácie v Bratislave
Krajský úrad živ. Prostredia
v Ba
Krajský stavebný úrad
Krajský školský úrad
Obvodný úrad Malacky
ÚPSVaR Malacky
Ministerstvo vnútra SR, Ba
ÚPSVaR Malacky
Ministerstvo financií, BA
Ministerstvo práce ..., Ba
ÚPSVaR Malacky
ÚPSVaR Malacky
Ministerstvo živ. prostredia
Ba
Recyklačný fond
Obvodný úrad Malacky
MVaRR SR, Ba

163 Životné prostredie
1697
315802
1792
5069
602
896
8664
28 800
4459
472
4336

Spoločný stavebný úrad
Školstvo
Matrika
Stravné pre deti v HN
Evidencia obyvateľstva
Školské potreby pre deti v HN
Opatrovateľská služba Jeseň života
Opatrovateľská služba Jeseň života
Aktivačná činnosť
Rodinné prídavky
Výskum a vývoj

614 Recyklačný fond
695 Voľby 2012
4144 IBKE projekt MŠ

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2012
0

Skutočnosť k 31.12.2012
0

% plnenia
0

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :
Z rozpočtovaných 0 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 0 €, čo je 0 % plnenie.
Ide o príjem za predaj : - budov
0 €
- bytov
0 €
b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
Z rozpočtovaných 0 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 0 €, čo predstavuje 0 %
plnenie.
c) Granty a transfery
Z rozpočtovaných 0 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 0 €, čo predstavuje 0 %
plnenie.
V roku 2012 obec nezískala žiadne granty a transfery :
P.č.
1.
2.
3.
4.

Poskytovateľ dotácie

Suma v €

Investičná akcia

5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2012
145340

Skutočnosť k 31.12.2012
34583

% plnenia
23,80
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Čerpal sa rezervného fondu v sume 22000 € na rekonštrukciu ciest. V roku 2012 boli použité
nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 12 583 € v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.
6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy :
Rozpočet na rok 2012
0

Skutočnosť k 31.12.2012
11 435

% plnenia
0,00

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
11435 €
Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2012
0

Skutočnosť k 31.12.2012
0

% plnenia
0

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0 €

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012 v celých €
Rozpočet na rok 2012
786 027

Skutočnosť k 31.12.2012
730 868

% plnenia
92,98

Skutočnosť k 31.12.2012
548 322

% plnenia
91,66

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2012
598 182

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Ekonomická oblasť
Verejný poriadok a bezpečnosť
Bývanie a občianska vybavenosť
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Vzdelávanie - predškolská výchova
Vzdelávanie - základné vzdelanie
Vzdelávanie - školské stravovanie
Sociálne zabezpečenie
Spolu

Rozpočet
328113
10200
4580
46801
32218
97498
5110
22562
51100
598 182

Skutočnosť
306954
10200
4293
45290
24269
86964
3792
20687
45873
548 322

% plnenia
93,55
100,00
93,73
96,77
75,33
89,20
74,21
91,69
89,77

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 149412 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 v sume 144075 €, čo je
96,43 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, 21BJ, matriky, ,
aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov a ostatných
pracovníkov
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b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 55329 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 49058€, čo je 88,66
% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 295092 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 262905 €, čo je
89,09 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom
a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 85350 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 79261€, čo
predstavuje 92,87 % čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 13 000 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2012 v sume 13024 €, čo
predstavuje 100,18 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2012
156 510

Skutočnosť k 31.12.2012
152 660

% plnenia
97,54

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Vzdelávanie - školské stravovanie
Spolu

rozpočet
155 927
583
156 510

skutočnosť
152077
583
152 660

% plnenia
97,53
100

a) Výdavky verejnej správy
Ide o nasledovné investičné akcie :
- nákup softwaru TRIMEL v sume 720 €,
- nákup nákl. vozov, ťahačov: fekálna cisterna doplatok 9645 €, traktorová vlečka 999 €
- vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu ciest v sume 7418 €.
- Rekonštrukcia ciest Školská a V zákostolí v sume 107431€
- príspevok Cirkvy – Farnosť Záhorská Ves na rekonštrukciu Fary – fasáda v sume 3750€.
b) Vzdelávanie - školské stravovanie v materskej škole
Ide o nasledovné investičné akcie:
- Plynová stolička
583 €
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2012
31335

Skutočnosť k 31.12.2012
29886

% plnenia
95,38

Z rozpočtovaných 31335 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2012 v sume 29 886 €, čo predstavuje 95,38 %.

7

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2012
335543

Skutočnosť k 31.12.2012
357 880

% plnenia
106,66

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
357880
€
Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2012
0

Skutočnosť k 31.12.2012
0

% plnenia
0

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0 €

4. Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2012
Rozpočet po
zmenách 2012
v celých €

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO
Hospodárenie obce za rok 2012

Skutočnosť
k 31.12.2012
v celých €

1 249 175,00

1 110 157,77

1 103 835,00
0
145 340,00
0
1 121 570,19

1 064 140,44
0
34 582,71
11 434,62
1 088 748,49

598 182,59
156 509,60
31 335,00
335 543,00
127 604,81

548 322,16
152 660,40
29 886,28
357 879,65
21 409,28

2.varianta :
Prebytok rozpočtu v sume 16 712,85 € 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
v sume 6180 € navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
10 532,85 €
Zostatok finančných operácií v sume 4696,43 €, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
4 696,43€
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 :
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-

nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume
6180 €, a to na :
Základná škola normatív 6 180€

.
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.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2012
vo výške 15 229,28 €.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na
samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný

Suma v €

ZS k 1.1.2012

39 378

Prírastky - z prebytku hospodárenia

64 225

- ostatné prírastky
Úbytky - použitie rezervného fondu :

25 750

- uznesenie č. 59/12 zo dňa 13.8.12 Cirkev Fara

3 750

- Rekonštrukcia ciest

22 000

- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2012

77 853

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond

Suma v €

ZS k 1.1.2012

3715

Prírastky - povinný prídel -

1 %

- povinný prídel -

2202

%

- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
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- ostatné úbytky

1415

KZ k 31.12.2012

4503

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v celých €
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2012

KZ k 31.12.2012

Majetok spolu

3 553 827,00

3 632 574,95

Neobežný majetok spolu

3 069 063,00

3 146 607,89

2 253,00

657,28

Dlhodobý hmotný majetok

2 491 030,00

2 570 170,49

Dlhodobý finančný majetok

575 780,00

575 780,12

Obežný majetok spolu

484 717,00

485 918,26

97,00

367,17

58 290,00

55 166,19

0

0

Krátkodobé pohľadávky

153 307,00

151 575,28

Finančné účty

273 023,00

278 809,62

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

47,00

48,80

ZS k 1.1.2012

KZ k 31.12.2012

3 553 827,00

3 632 574,95

942 444,00

1 523 745,82

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

942 444,00

1 523 745,82

1 115 340,00

964 191,15

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
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z toho :
Rezervy

11 961,00

20 590,04

Zúčtovanie medzi subjektami VS

12 583,00

8 391,35

Dlhodobé záväzky

574 694,00

559 573,98

Krátkodobé záväzky

253 596,00

123 494,45

Bankové úvery a výpomoci

262 506,00

252 141,33

1 496 043,00

1 144 637,98

Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012
Obec k 31.12.2012 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči dodávateľom
- voči zamestnancom

252 141 €
11 653 €
15 051€

Obec uzatvorila v roku 2006 Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej bytovky. Úver je dlhodobý
s dobou splatnosti do r. 2036, splátky úveru sú mesačné a splátky úrokov mesačné.
P.
č.
1.

Výška prijatého Zabezpečenie
úveru
úveru
315 343 Bianco zmenka

Zostatok
Splatnosť
k 31.12.2012
252141
2036

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec je zriaďovateľom príspevkových organizácií:
Jeseň života:
Celkové náklady
69 297 €
Celkové výnosy
69 352 €
Hospodársky výsledok - zisk
55 €

9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
Obec neposkytla žiadne záruky voči:

10. Podnikateľská činnosť
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia 120-13502. Predmetom podnikania je:
- Ubytovanie
Obec podniká aj na základe Lodného osvedčenia. Predmetom podnikania je:
- prevádzka Kompy
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V roku 2012 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
Celkové výnosy
Hospodársky výsledok - zisk

244 026 €
419 229€
175 203€

Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom
mimorozpočtovom účte.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a.
b.
c.
d.
e.
f.

zriadeným a založeným právnickým osobám
ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
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 právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
-

prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová
organizácia

Základná škola

-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

32550

Rozdiel - vrátenie

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

32195

355

prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR
Rozpočtová
organizácia

Základná škola

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

318340

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

312 160

Rozdiel - vrátenie
6180
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Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
prostriedky zriaďovateľa

-

Príspevková
organizácia
Jeseň života

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

11500

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

11500

0

prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR

-

Príspevková
organizácia
Jeseň života

-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

37764

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

30467

7297

prostriedky vlastné

Príspevková
organizácia
Jeseň života

Vlastné finančné
prostriedky
38900

Čerpanie finančných
prostriedkov
38700

Rozdiel
200

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec neuzatvorila v roku 2012 žiadnu zmluvu s právnickými osobami

b.
Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:
Obec v roku 2012 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 7/2008 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1-

Rímsko katalícka cirkev farnosť Záhorská

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

3 750 €

3 750€

0

200 €

200 €

0

-4-

Ves
Kultúrny spolok Uhranská perla –
Mažerotky MERCI
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K 31.12.2012 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.
7/2008 o dotáciách.
c.
Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Krajský
úrad pre
cestnú
dopravu
a pozemné
komunikácie
v Bratislave
Krajský
úrad živ.
Prostredia v
Ba
Krajský
stavebný
úrad
Krajský
školský úrad
Obvodný
úrad
Malacky
ÚPSVaR
Malacky
Ministerstvo
vnútra SR,
Ba
ÚPSVaR
Malacky
Ministerstvo
financií, BA
Ministerstvo
práce ..., Ba
ÚPSVaR
Malacky
ÚPSVaR
Malacky
Ministerstvo
živ.
prostredia
Ba

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Pozemné komunikácie

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

81,30

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

81,30

0

-5-

Životné prostredie

162,77

162,77

0

Spoločný stavebný úrad

1 697,25

1 697,25

0

Základná škola

313 598,00

309 528,00

6180,00

Matrika

1 792,30

1 792,30

0

Hmotná núdza strava

5 069,52

5 069,52

0

Evidencia obyvateľstva

602,25

602,25

0

Rodinné prídavky

472,28

472,28

0

Jeseň života

8 664,00

8 664,00

0

Jeseň života

28 800,00

28 800,00

0

Hmotná núdza pomôcky

896,00

896,00

0

Aktivačná činnosť

4 459,27

4 459,27

0

Výskum a vývoj

4 336,00

4 336,00

0
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Recyklačný
fond
Obvodný
úrad
Malacky
MVaRR SR,
Ba
Krajský
školský úrad
Ba

Recyklačný fond

614,00

614,00

0

Voľby

695,00

695,00

0

IBKE projekt MŠ

4 144,73

4 144,73

0

Materská škola

2 204,00

2 204,00

0

d.
Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2012 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
e.
Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neuzatvorila v roku 2012 žiadnu zmluvu s inými obcami
f.
Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Bratislavský
4000 €
samosprávny kraj –
kniha
o obci
Záhorská Ves

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

4 000 €

Rozdiel
0,00

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu.

Vypracovala: Michaela Danihelová
Predkladá: JUDr. Boris Šimkovič

V Záhorskej Vsi, dňa 31.05.2013
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