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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
1. Rozpočet obce na rok 2015
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015.
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 2015 bol zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.12.2014 uznesením č.8
Rozpočet bol zmenený sedemkrát:
- prvá zmena dňa: 15.05.2015, schválená dňa 15.05. 2015, uznesením č.35
- druhá zmena dňa: 25.05.2015, schválená dňa 25.05.2015 uznesením č.8 písm. b) zo dňa
29.12.2014
- tretia zmena dňa: 30.06.2015, schválená dňa 30.06.2015, uznesením č.8 písm. b) zo dňa
29.12.2014
- štvrtá zmena dňa: 20.08.2015, schválená dňa 20.08.2015, uznesením č.54
- piata zmena dňa : 21.10.2015, schválená dňa 21.10.2015, uznesením č. 63
- šiesta zmena dňa : 16.12.2015, schválená dňa 16.12.2015, uznesením č.85 A)
- siedma zmena dňa : 16.12.2015,schválená dňa 16.12.2015, uznesením č.85 B)

Rozpočet obce k 31.12.2015

117986,28

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
211237,30

113779,00
0,00
4207,28
117986,28

133772,07
4000,00
73465,23
211237,30

113779,00
0,00
4207,28

131150,60
75879,42
4207,28

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
211237,30

Skutočnosť k 31.12.2015
212238,69

% plnenia
100,47

Z rozpočtovaných celkových príjmov 211237,30 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
212238,69 EUR, čo predstavuje 100,47 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2015
133772,07

Skutočnosť k 31.12.2015
136586,06

% plnenia
102,10

Z rozpočtovaných bežných príjmov 133772,07 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
136586,06 EUR, čo predstavuje 102,10 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2015
107817,00

Skutočnosť k 31.12.2015
109618,75

% plnenia
101,67

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 94367,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 96314,21 EUR, čo predstavuje
plnenie na 102,06 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 9300,00,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 9023,40 EUR, čo je
97,03 % plnenie. Z toho, príjmy dane z pozemkov boli v sume 7499,23 EUR a dane zo stavieb
boli v sume 1524,17 EUR.
K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 927,49 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 250,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 262,50 EUR, čo je
105,00 % plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 3900,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 4018,64 EUR, čo je
103,04 % plnenie.
K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky za Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
v sume 164,25 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
12404,59

Skutočnosť k 31.12.2015
12855,88
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% plnenia
103,64

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 7214,59 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 6647,59 EUR, čo je
92,14 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z nájmu zo sociálnych bytov v sume 6320,00
EUR , príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 77,00 EUR a príjem
z prenajatých pozemkov v sume 250,59 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 5190,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 6208,29 EUR, čo je
119,62 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
1715,01

Skutočnosť k 31.12.2015
1742,60

% plnenia
101,60

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1715,01 EUR, bol skutočný príjem vo výške
1742,60 EUR, čo predstavuje 101,60 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, úroky z vkladov a príjem
z recyklačného fondu.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 11835,47 EUR bol skutočný príjem vo výške 11868,83
EUR, čo predstavuje 100,28 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad B. Bystrica –
odbor školstva
UPSVaR Veľký Krtíš

UPSVaR Veľký Krtíš
UPSVaR Veľký Krtíš
MV SR sekcia verejnej správy –
Bratislava
MV SR sekcia verejnej správy –
Bratislava
Okresný úrad Veľký Krtíš

Suma
Účel
v EUR
922,00 Nenormatívne fin. prostriedky pre
5 ročné deti MŠ
406,55 Dotácia na podporu výchovy k plneniu šk.
povinností a na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného
sociálnym vylúčením
1264,14 Na vykonávanie aktivačnej činnosti formou
menších obecných služieb pre obec
8431,33 Národný projekt „ Podpora zamestnávania
UoZ „
124,41 Fin. prostriedky na úseku hlásenia pobytu
občanov a registra obyvateľov SR
640,00 Výdavky spojené s prípravou, vykonaním
a zisťovaním výsledkov referenda
80,40 Refundácia mzdy skladníka CO

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
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Prijaté transfery od subjektov nezaradených vo verejnej správe
Poskytovateľ dotácie
AGRO SAP, s.r.o Veľký Krtíš

Účel

Suma
v EUR
500,00

Finančný dar na podporu podujatia „ Dňa
obce 2015 „

2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
4000,00

Skutočnosť k 31.12.2015
4000,00

% plnenia
100,00

Granty a transfery
Z rozpočtovaných 4000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 4000,00 EUR, čo
predstavuje 100,00 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
MF SR Bratislava

Suma v EUR
Účel
4000,00 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne
a sociálneho zariadenia v kultúrnom dome

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2015
73465,23

Skutočnosť k 31.12.2015
71652,63

% plnenia
97,53

Z rozpočtovaných finančných príjmov EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 71652,63
EUR, čo predstavuje 97,53 % plnenie.
V roku 2015 bol prijatý úver v sume 63 257,95 EUR schválený obecným zastupiteľstvom dňa
16.12.2015 uznesením č. 81. Úver je krátkodobý a bol poskytnutý na financovanie projektu „
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Bátorová“ schváleného Ministerstvom
hospodárstva SR.
Uznesením obecného zastupiteľstva č.8 zo dňa 29.12.2014 pri schvaľovaní rozpočtu bolo
schválené použitie rezervného fondu na splácanie splátky úverov v sume 4207,28 EUR
a uznesením č. 54 zo dňa 20.8.2015 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 6000,00
EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 8 394,68 EUR.
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
211237,30

Skutočnosť k 31.12.2015
206405,58

% čerpania
97,71

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 211237,30 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 206405,58 EUR, čo predstavuje 97,71 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2015
131150,60

Skutočnosť k 31.12.2015
128254,63

% čerpania
97,79

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 131150,60 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 128254,63 EUR, čo predstavuje 97,79 % čerpanie.

k 31.12.2015

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 53911,71 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 53640,25 EUR, čo
je 99,50 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OCÚ, materskej školy, školskej
jedálne a aktivačných pracovníkov.
Poistné, príspevok do poisťovní a do doplnkových dôchod. poisťovní . Z rozpočtovaných
18987,10 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 18921,04 EUR, čo je 99,65 %
čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 49906,23 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 51288,12 EUR, čo
je 102,77 % 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 6345,56 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 6326,11 EUR, čo
predstavuje 99,69 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami
Z rozpočtovaných 2000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 1662,95 EUR, čo
predstavuje 83,15 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2015
75879,42

Skutočnosť k 31.12.2015
73943,67

% čerpania
97,45

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 75879,42 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 73943,67 EUR, čo predstavuje 97,45 % čerpanie.
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou
Záverečného účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a)Modernizácia verejného osvetlenia v obci Bátorová
Z rozpočtovaných 69257,95 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 67445,35 EUR,
čo predstavuje 97,38 % čerpanie.
b)Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne a sociálneho zariadenia v kultúrnom dome
Z rozpočtovaných 6000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 5998,32 EUR, čo
predstavuje 99,97 % čerpanie.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2015
4207,28

Skutočnosť k 31.12.2015
4207,28

% čerpania
100,00

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 4207,28 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 4207,28 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie a to splácanie bankových úverov.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR

Bežné príjmy obce

136586,06
128254,63
8331,43
4000,00
73943,67
-69943,67
-61612,24
0,00

Bežné výdavky obce
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií

71652,63
4207,28
67445,35
212238,69
206405,58
5833,11
0,00
5833,11

Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce
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Obec dosiahla schodok rozpočtu v sume - 61 612,24 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 z.n.p. v priebehu rozpočtového roka vysporiadaný krátkodobým
- preklenovacím úverom.
Zostatok finančných operácií v sume 67445,35 EUR bol v roku 2015 spôsobený prijatým
krátkodobým – preklenovacím úverom na kapitálové výdavky.
Zostatok finančných operácií je v zmysle § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. zdrojom
rezervného fondu.
Tvorba rezervného fondu z kladných finančných operácií v sume 67445,35 EUR po odpočítaní
schodku v sume 61612,24 EUR je suma 5833,11 EUR.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015
vo výške 5833,11 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
ZS k 1.1.2015
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.8 zo dňa 29.12.2014( schválený rozpočet)- splátky úveru
- uznesenie č.54 zo dňa 20.08.2015- Modernizácia verejného
osvetlenia v obci Bátorová

Suma v EUR
12317,37
3092,20

KZ k 31.12.2015

8394,68
4207,28
4187,40

7014,89

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje Vnútorná smernica Obce Bátorová
Sociálny fond
ZS k 1.1.2015
Prírastky - povinný prídel - 1 %
Úbytky - stravovanie zamestnancov MŠ a ŠJ
- čerpanie na stravné kupóny
- vianočný finančný dar
KZ k 31.12.2015
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Suma v EUR
50,01
336,71
136,60
41,80
60,00
148,32

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2015 v EUR

KZ k 31.12.2015 v EUR

Majetok spolu

645290,17

705135,80

Neobežný majetok spolu

623981,03

684291,70

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

550235,03

610545,70

Dlhodobý finančný majetok

73746,00

73746,00

Obežný majetok spolu

20868,47

20303,86

35

0,00

0,00

0,00

2369,94

3506,53

18463,53

16797,33

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

440,67

540,24

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2015 v EUR

KZ k 31.12.2015 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

645290,17

705135,80

Vlastné imanie

245616,55

256707,55

245616,55

256707,55

55633,90

111731,37

498,00

498,00

2761,10

3655,38

Krátkodobé záväzky

10291,06

6443,58

Bankové úvery a výpomoci

42083,74

101134,41

z toho :
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Dlhodobé záväzky
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Časové rozlíšenie

344039,72

336696,88

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
101134,41
- voči dodávateľom a nevyfakt. dodávky
179,94
- voči štátnemu rozpočtu
0,00
- voči zamestnancom
3526,74
- voči poisťovniam a daňovému úradu
2503,54

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Obec uzatvorila v roku 2006 Zmluvu o splátkovom úvere na spolufinancovanie výstavby
"Sociálnych bytov - 4b.j. nižší štandard - Bátorová". Úver je dlhodobý a konečná splatnosť
úveru je 28.12.2018, splátky úveru a úrokov sú mesačné.
Obec uzatvorila v roku 2010 Zmluvu o splátkovom úvere na financovanie projektu
" Prestavba a modernizácia Kultúrneho domu v Bátorovej".
Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do 28.11. 2025.
Nakoľko v roku 2012 bola jednorázovo uhradená splátka úveru v sume 15 876,00 €, posledná
splátka úveru bola splatená v januári 2015.
Obec uzatvorila v roku 2011 Zmluvu o splátkovom úvere. Úver je poskytovaný na financovanie
investičnej akcie: " Výstavba bytového domu - 4bytové jednotky s nižším štandardom v obci
Bátorová".
Konečná splatnosť úveru je 28.08.2031. Úver je dlhodobý a splátky úveru a úrokov sú mesačné.
V roku 2015 Obec Bátorová uzatvára Zmluvu o splátkovom úvere na financovanie projektu
z fondov EÚ. Úver v sume 63 257,95 €, Úver je krátkodobý a je poskytnutý na financovanie
projektu „ Modernizácia verejného osvetlenia v obci Bátorová“ schváleného Ministerstvom
hospodárstva SR.
Časť úveru a to vo výške 56 733,28 € bol prijatý ako preklenovací úver na preklenutie časového
nesúladu medzi skutočnou úhradou investičných výdavkov a ich refundáciou poskytnutých
z rozpočtu Európskej únie a štátneho rozpočtu SR vo forme nenávratného finančného príspevku (
ďalej „ NFP“) na realizáciu uvedeného projektu.
Konečná splatnosť úveru je najneskôr 31.12.2016.
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Poskyto
vateľ
úveru
OTP
Banka

OTP
Banka

OTP
Banka

účel

Výška
prijatého
Úveru
( EUR)

Výška
úroku
v %

Zabezpe
čenie
úveru

Zostatok
k 31.12.2015

splatnosť

Spolufinancovanie
výstavby
"Sociálnych
bytov 4b.j. nižší
štandard - Bátorová".
"Výstavba
bytového
domu - 4bytové jednotky
s nižším štandardom v
obci Bátorová".

22732,76

3,90

Bianko
zmenka

6226,46

28.12.2018

38620,00

3,99

Bianko
zmenka

31650,00

28.08.2031

Modernizácia verejného
osvetlenia
v obci
Bátorová

63257,95

2,29

Bianko
zmenka

63257,95

31.12.2016

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
Obec v roku 2015 poskytla dotácie TJ Inter Bátorová v zmysle Zmluvy č. 13/2015 o poskytnutí
dotácie z rozpočtu Obce Bátorová v roku 2015.
Žiadateľ dotácie, účel použitia

Suma
poskytnutých fin.
prostr. v EUR

Suma skutočne
použitých
fin.
prostr, v EUR

4500,00

4500,00

TJ INTER BÁTOROVÁ – bežné výdavky na
účinkovanie v okresnej súťaži vo futbale
dospelí a žiaci

Rozdiel
V EUR

0,00

10. Podnikateľská činnosť
Obec podnikateľskú činnosť nevykonáva.

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
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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
Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu s PO.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Okresný úrad B. Bystrica –
odbor školstva
UPSVaR Veľký Krtíš

UPSVaR Veľký Krtíš
UPSVaR Veľký Krtíš
MV SR sekcia verejnej
správy- Bratislava
MV SR sekcia verejnej
správy- Bratislava
Okresný úrad Veľký Krtíš
MF SR Bratislava

c)

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

Nenormatívne fin. prostriedky pre
5 ročné deti MŠ
Dotácia na podporu výchovy
k plneniu šk. povinností a na
podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa ohrozeného
sociálnym vylúčením
Na vykonávanie aktivačnej činnosti
formou menších obecných služieb
pre obec
Národný projekt „ Podpora
zamestnávania UoZ „
Fin. prostriedky na úseku hlásenia
pobytu občanov a registra
obyvateľov SR
Výdavky spojené s prípravou,
vykonaním a zisťovaním výsledkov
referenda
Výdavky spojené s voľby prezidenta
SR
Rekonštrukcia a modernizácia
kuchyne a sociálneho zariadenia
v kultúrnom dome

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neuzatvoril v roku 2015 žiadnu zmluvu s inou obcou.
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Suma
poskytnutýc
h
finančných
prostriedko
v
-3-

Suma
skutočne
použitých
finančnýc
h
prostried
kov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )

922,00

922,00

0,00

406,55

406,55

0,00

1264,14

1264,14

0,00

8431,33

8431,33

0,00

124,41

124,41

0,00

640,00

640,00

0,00

80,40

80,40

0,00

4000,00

4000,00

0,00

-5-

e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec neuzatvoril v roku 2015 žiadnu zmluvu s VUC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Programové rozpočtovanie obce bolo zrušené uznesením č. 1-1/2014 č.4 zo dňa 14.02.2014
13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2015.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 5833,11 EUR.
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