
 
Záverečný účet obce 

Malé Vozokany
 

za rok 2016

Malé Vozokany



   Rozpočtové hospodárenie  

Finančné hospodárenie obce  Malé Vozokany  sa  riadilo  rozpočtom, ktorý  bol  schválený 
uznesením obecného zastupiteľstva č. 63/2015 zo dňa 09. 12. 2015.
Schválený rozpočet obce Malé Vozokany  bol v priebehu rozpočtového roka upravovaný  2 krát 
uznesenie zo dňa 20. 06. 2016  č. 126/2016 a 14. 12. 2016 č. 149/2016.

Po poslednej zmene bol rozpočet obce Malé Vozokany nasledovný:

PRÍJMY
Rozpočet Schválený Upravený Skutočnosť

Bežný 131 070,00 142 474,97 139 001,01
Kapitálový 382 920,00 390 020,00 7 100,00
Finančné operácie 11 000,00 21 000,00 21 000,00
Nerozpočtované 
príjmy

0,00 0,00 0,00

Spolu 524 990,00 553 494,97 167 101,01

VÝDAVKY
Rozpočet Schválený Upravený Skutočnosť

Bežný 110 603,60 121 688,57 117 846,21
Kapitálový 412 169,40 429 589,40 44 279,30
Finančné operácie 2 217,00 2 217,00 0,00
Nerozpočtované 
príjmy

0,00 0,00 0,00

Spolu 524 990,00 553 494,97 162 125,51
 

 
Plnenie rozpočtových príjmov

Plnenie príjmovej časti rozpočtu ( údaje v  €) 
Rozpočet Schválený Upravený Skutočnosť

Bežný 131 070,00 142 474,97 139 001,01
Kapitálový 382 920,00 390 020,00 7 100,00
Finančné operácie 11 000,00 21 000,00 21 000,00
Nerozpočtované 
príjmy

0,00 0,00 0,00

Spolu 524 990,00 553 494,97 167 101,01

1. Bežné príjmy   
Príjmy bežného  rozpočtu,  tzv.  vlastné  príjmy  predstavovali  daňové  príjmy  a nedaňové  príjmy. 
Ostané príjmy boli tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy a transfermi zo 
štátneho rozpočtu.
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Dotácie (transfery) – obec prijala tieto granty a transfery (údaje v €)

Poskytovateľ Rozpočet Skutočnosť Účel

MV  SR  –  sekcia 
verejnej správy

580,16 580,16 Voľby do NR SR
 

MŽP  SR  -  ObÚŽP 
Nitra

25,44 25,44 Prenesený výkon št. správy 
na úseku ŽP

Okresný  úrad  Nitra- 
odbor školstva úrad

543,00 543,00 Predškoláci

MV  SR  –  sekcia 
verejnej správy 

106,76 106,76 Prenesený výkon št. správy- 
REGOB, RA

MV  SR  -  sekcia 
verejnej správy

55,25 55,25 CO

NSK 300,00 300,00 Kultúra

UPSVR 818,08 818,08  § 50 J – pomocný robotník

UPSVR 2 394,65 2 394,65 § 54 

Celkom 4 823,34 4 823,34

Daňové príjmy
Tvoria najvýznamnejšiu a najstabilnejšiu zložku rozpočtu
Najväčší podiel na daňových príjmoch má  výnos dane poukazovanej územnej samospráve zo 
štátu, tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu. Tento výnos je stanovený zákonom  č. 564/2004 Z.z. 
o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. 

Popis príjmových položiek daňových Rozpočet Plnenie
Výnos dane z príjmov 76 253,79 76 253,79
Daň z pozemkov 12 000,00 11 921,97
Daň zo stavieb 4 000,00 3 525,09
Daň za psa 224,00 224,00
Daň za užívanie verejného priestranstva 200,00 195,00
Daň za komunálne odpady 4 400,00 4 396,10
Daň za jadrové zariadenia 22 865,00 22 864,49
Spolu 119 942,79 119 380,44

Prehľad dane z nehnuteľnosti  – na dani z nehnuteľnosti evidujeme nedoplatky celkom od   1 
vlastníka /č. 27 rok 2014 a 2016- 24,84 €
Prehľad  vývoja  dane  za  komunálny  odpad  a drobný  stavebný  odpad –  nedoplatky  za 
komunálny odpad evidujeme  1 domácnosti  / č. 27 rok 2014 a 2016 – 270,40 €/
Daň za psa bola zinkasovaná za 57 psov  v obci. Nedoplatky evidujeme u  č. 27 – 7,00 € 
Daň za užívanie verejného priestranstva bola inkasovaná od predajcov pri vyhlasovaní v MR za 
predajné  miesto.  Uvedené  daňové  príjmy boli  inkasované  v  zmysle  platných  VZN obce  Malé 
Vozokany.
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Popis príjmových položiek bežných nedaň. Rozpočet Plnenie
Príjmy z prenajatých bytov 2 217,00 0,00
Nájom pozemkov AGRO-NV a.s. 1 431,10 1 431,10
Nájom pozemkov Poľovné združenie 86,00 85,80
Nájomné potraviny 1 200,00 900,00
Nájomné  pošta a telekomunikácie 531,00 530,85
Nájomné kancelária OZ 840,00 840,00
Prepožičanie riadov a zariadenia 400,00 355,79
Správne poplatky 500,00 509,37
Vyhlásenie v MR 200,00 169,00
Kopírovanie 20,00 1,56
Členské Obecná knižnica 20,00 18,00
Údržba cintorína 150,00 150,00
Cintorínske poplatky 150,00 140,90
Stočné ČOV 5 150,00 5 120,24
Štiepkovanie 15,00 13,15
Zber železa 180,00 178,50
Poplatok za MŠ 441,00 441,00
Poplatky za stravné 1 200,00 1 067,58
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia 17,00 16,60
Úroky z účtov 20,00 2,19
Príjmy z dobropisov - energie 2 050,00 2 046,06
Príjmy z dobropisov – smetné nádoby 200,00 88,80
Z vratiek – RZZP 2015 650,74 650,74
Transfery pre MŠ 40,00 40,00
Spolu 17 708,87 14 797,23
 
Príjmy z prenajatých priestorov boli zinakasované od dodávateľov za prenájom priestorov obce 
pri výstavbe v obci.
Nájom  pozemkov  a  priestorov  v  obci  boli  inkasované  v  zmysle  platných  nájomných  zmlúv 
uzatvorených s  Agro-NV a.s.,  Poľovné združenie,  Potraviny Karin  Valkovičová  (nedoplatok  na 
nájmomnom ku koncu roku evidujeme vo výške 300,00 €),  Slovenská pošta, Slovak Telekom a 
Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu Požitavie-Širočina.
Poplatky  za  prepožičanie  riadov  a  zariadenia  boli  inkasované  od  občanov  a  organizácii  pri 
usporiadaní rôznych spoločenských a kultúrnych podujatiach v zmysle platného VZN.
Správne  poplatky   zahŕňajú  poplatky  za  overovanie  podpisov  a  listín,  vydávanie  rybárskych 
lístkov, vydávanie stavebných povolení v zmysle platných zákonov.
Vyhlásenie v MR sú to poplatky od predajcov a organizácii za vyhlásenie v MR.
Kopírovanie sú to poplatky od občanov za kopírovanie tlačív a materiálov.
Členské Obecná knižnica zahŕňa poplatky od čitateľov obecnej knižnice.
Údržba  cintorína  a  cintorínske  poplatky  sú  to  poplatky  od  občanov  za  údržbu  cintorína  a 
poplatky za hrobové miesta.

4



Stočné  ČOV  sú  to  poplatky  od  obyvateľov  obce  za  vývoz  odpadu  do  verejnej  kanalizácie. 
Nedoplatky ku koncu roku evidujeme vo výške 640,00 € (č. 27 – 640,00 €)
Štiepkovanie,   poplatok za MŠ  sú to poplatky  podľa platného metodického pokynu starostky 
obce.
Poplatky za stravné sú to poplatky zamestnancov za stravné 45 % z ceny stravného lístka.
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia  je to poplatok za znečisťovanie ovzdušia od SPP a.s. Za 
regulačnú stanicu v katastri obce Malé Vozokany.
Úroky z účtov vedených obcou v Prima banka Slovensko a.s. a VÚB a.s. Zlaté Moravce
Príjmy z dobropisov –     sú to poplatky za smetné nádoby, za preplatky za elektrickú energiu a 
vratky z ročného vyúčtovania zdravotného poistenia

2. Kapitálové  príjmy

Popis príjmových položiek kapit. rozpočtu Rozpočet Plnenie
Dotácia MDVRR SR - bytovka 153 170,00 0,00
Dotácia na kaštieľ – MK SR 7 000,00 7 000,00
Príjem z predaja pozemkov - trafostanica 100,00 100,00
Úver zo ŠFRB - bytovka 229 750,00 0,00
Spolu 390 020,00 7 100,00

Dotácia MDVRR SR – bytovka - Obec   požiadala o pridelenie dotácia   na výstavbu nájomného 
bytového domu 9 b.j. vo výške 153 170,00 €. Zmluva o pridelení dotácia bola podpísaná v 11/2016 
a finančné prostriedky budú pridelené po splnení podmienok MDVRR SK.
Dotácia na kaštieľ – MK SR – v roku 2016 nám bola pridelená dotácia na pokračovanie obnovy 
kaštieľa Malé Vozokany. Z pridelených finančných prostriedkov boli vykonané práce na debnení 
stropu v jednej miestnosti kaštieľa.
Príjem  z  predaja  pozemkov  –  trafostanica  –  pri  výstavbe  nájomného  bytového  domu,  a  v 
budúcnosti aj pre účely kaštieľa, bolo nevyhnutené zosilniť elektrickú energiu v obci. Z uvedeného 
dôvovu  bola  vybudovaná  trafostanica  a  podľa  podmienok  ZSE  odpredaný  pozemok  pod 
trafostanicovu.
Úver zo ŠFRB – bytovka - Obec   požiadala o pridelenie úveru   na výstavbu nájomného bytového 
domu 9 b.j.  vo výške  229 750,00 €. Úver bude obec splácať nájomných, ktoré budú uhrádzať 
nájomníci v bytoch. Zmluva o pridelení úveru bola podpísaná v 11/2016  a finančné prostriedky 
budú pridelené po splnení podmienok ŠFRB.

3. Finančné operácie
Finančné   operácie tvoria prostriedky  fondu na zveľaďovanie majetku obce a rezervného fondu. 
Boli použité na uhradené výdavkov na technicnú  vybavenosť nájomného bytového domu.

Popis príjmových položiek finan. operácii Rozpočet Plnenie
Technická  vybavenosť - bytovka 20 000,00 20 000,00
Technická  vybavenosť - bytovka 1 000,00 1 000,00
Spolu 21 000,00 21 000,00
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Čerpanie rozpočtových  výdavkov

Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu (údaje v €)
Rozpočet Schválený Upravený Skutočnosť

Bežný 110 603,60 121 688,57 117 846,21
Kapitálový 412 169,40 429 589,40 44279,3
Finančné operácie 2 217,00 2 217,00 0,00
Nerozpočtov. príjmy 0,00 0,00 0,00
Spolu 524 990,00 553 494,97 162 125,51

1. Bežný rozpočet

Oddiel 01.1.1.:
Rozpočet upravený  vo výške 63 945,99 €, čerpanie vo výške  62 509,26 € - väčšinu tvoria mzdy 
a odvody starostky a  pracovníkov obce, spotreba energii, cestovné,  telefónne služby, poštovné, 
kancelárske  potreby,   nákup  krovinorezu,  čistiace  potreby,  nákup  benzína  -  kosenie  verejných 
priestranstiev a štiepkovanie, údržbu strojov a zariadení, počítačovej techniky, školenia, náklady na 
čistiareň, poistné, stravovanie, odmeny členov OZ, členské príspevky....
Oddiel 01.1.2.:
Rozpočet upravený  vo výške 930,00 €, čerpanie vo výške 928,09 € - tvoria náklady na výdavky 
na vedenie účtov v bankách a kolkové známky
Oddiel 01.6.0.:
Rozpočet upravený  vo výške  2 974,81 €, čerpanie vo výške 2 974,81 € -  tvoria náklady na 
výdavky v súvislosti s konaním Volieb do NR SR a výdavky  ÚPSVR § 54 – bol zamestnaný jeden 
pracovník  na OcÚ.  Boli to dotačné náklady. 
Oddiel 02.2.0.:
Rozpočet upravený  vo výške 55,25 €, čerpanie vo výške  55,25 € - tvoria náklady na vyplatenie 
odmeny skladníka civilnej obrany za rok 2016.
Oddiel 04.1.2.:
Rozpočet  upravený   vo  výške  818,08  €,  čerpanie  vo  výške 818,08  €   -  tvoria  náklady na 
vyplatenie miezd, odvodov pre 1 pracovníka zamestnaného z ÚPSVR § 50 J 
Oddiel 05.1.0.:
Rozpočet upravený  vo výške  4 445,44 €, čerpanie vo výške  4 332,65 € - sú to mesačné náklady 
na spracovanie odpadu z obce, vývoz kontajnerov a separovaného  odpadu a dotačné náklady na 
vývoz TKO ( 25,44 €).
Oddiel 05.2.0.:
Rozpočet upravený  vo výške 5 865,00 €, čerpanie vo výške  5 776,21 €  - tvorí výdavky na 
elektrickú energiu prečerpávacej stanice pri č. 70 a prevádzkovanie ČOV Malé Vozokany.
Oddiel 05.6.0.:
Rozpočet upravený  vo výške  80,00 €, čerpanie vo výške  72,00 €  - tvoria náklady na výsadbu 
zelena pri trafostanici
Oddiel 06.2.0.:
Rozpočet upravený  vo výške  1 360,00 €, čerpanie vo výške  1 360,00 € - tvorí náklady na 
výdavky  na vypracovanie geometrických  plánov  pre výstavbu nájomného  bytového domu a 
trafostanice.  
Oddiel 06.4.0.:
Rozpočet upravený  vo výške  2 250,00 €, čerpanie vo výške  2 243,59 € - tvorí náklady na 
výdavky  na údržbu a elektrickú energiu verejného osvetlenia
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Oddiel 08.1.0.:
Rozpočet upravený  vo výške  150,00 €, čerpanie vo výške  133,35 €  - tvorí dotačné náklady na 
organizovanie stolnotenisového turnaja o putovný pohár starostky obce
Oddiel 08.2.0.:
Rozpočet upravený  vo výške  5 807,00 €, čerpanie vo výške  5 367,36 € -  náklady na opravu 
miestneho rozhlasu, náklady na prevádzkovanie Obecnej knižnice Malé Vozokany – nákup kníh, 
údržbu a odmena pre knihovníčku, náklady na  energie v Kultúrnom dome a budove SpolCentra 
Malé Vozokany a ich údržba. Ďalej sú to náklad na kultúrno-spoločenské akcie konané v obci ako 
sú fašiangové slávnosti, maškarný ples, stavanie mája, deň matiek,  farský ples, hodové slávnosti, 
vítanie novorodencov, Mikuláš a náklady na vedenie obecnej kroniky.
Oddiel 08.4.0.:
Rozpočet  upravený   vo  výške   930,00  €,  čerpanie  vo  výške  445,91  €  -  náklady na  údržbu 
miestneho domu smútku a cintorína.
Oddiel 09.1.1.1.:
Rozpočet upravený  vo výške  30 567,00 € čerpanie vo výške 29 501,35 €  - tvoria náklady na 
prevádzku Materskej školy Malé Vozokany a to hlavne mzdy a odvody  jej zamestnancov, spotreba 
energii v budove MŠ, telefón, nákup školských potrieb a materiálu, stravovanie, údržba hasiacich 
prístrojov a plynových zariadení. Sú to aj dotačné náklady na didaktické pomôcky pre predškolákov 
543,00 € a grant Pozemkového spoločenstva vlastníkov urbárskych a lesných pozemkov vo  výške 
40,00 €.
Oddiel 10.2.0.:
Rozpočet upravený  vo výške  1 510,00 €, čerpanie vo výške 1 328,30 € -  tvoria náklady na 
zorganizovanie  aktívu  dôchodcov,  vianočné  poukážky  pre  dôchodcov  a  letného  zájazdu  pre 
dôchodcov.

2. Kapitálový  rozpočet

Oddiel 01.1.1.:
Rozpočet  upravený   vo  výške   740,00  €,  čerpanie  vo  výške  735,14  €  -  tvoria  náklady  na 
odkúpenie pozemkov  "Dolný majer"
Oddiel 06.1.0.:
Rozpočet  upravený   vo  výške   420  569,40  €,  čerpanie  vo  výške  35  266,69  €  -   finančné 
prostriedky boli  použiré  na  uhradenie  nákladov  na  technickú  vybavenosť  nájomného  bytového 
domu 9 bj. -  vybudovanie vody a kanalizácie, protipožiarnej nádrže, prípojka plynu, odbočenie a 
spevnenie vodomernej šachty. 
Oddiel 08.2.0.:
Rozpočet upravený  vo výške  8 280,00 €, čerpanie vo výške 8 277,47 € -  sú to  prostriedky 
vynaložené  na obnovu kaštieľa v Malých Vozokanoch  z MK SR dotácia vo výške  7 000,00 € a 
vlastné zdroje vo výške 1 277,47 €
 
3. Finančné operácie

Rozpočet upravený  vo výške  2 217,00 €, čerpanie vo výške 0,00 € - splácanie úveru ŠFRB – 
bude realizovaný v roku 2017

Hodnotenie  plnenia  programov obce

Obec Malé  Vozokany na  základe  zákona č.  583/2004  Z.  z.  o  rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov  a v 
zmysle  uznesenia  OZ  obce  Malé  Vozokany  č.  219/2014  zo  dňa  5.  12.  2014  neuplatňuje 
programové rozpočtovanie.
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Výsledok hospodárenia

Do plnenia rozpočtu obce  sa zahŕňajú len tie rozpočtové príjmy, rozpočtové výdavky a finančné 
operácie, ktoré sa uskutočnili v príslušnom roku.
 
PRÍJMY

Rozpočet Príjmy Výdavky Prebytok/-Schodok
Bežný 139 001,01 117 846,21 21 154,80
Kapitálový 7 100,00 44 279,30 -37 179,30
Spolu 146 101,01 162 125,51 -16 024,50
Finančné operácie 21 000,00 0,00 21 000,00
Výpočet:
Bežné príjmy   139 001,01 €
Kapitálové príjmy      7 100,00 €

-
Bežné výdavky  117 846,21 €
Kapitálové výdavky    44 279,30 €

Výsledok hospodárenia         -16 024,50 €

Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu. 
Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok kapitálového rozpočtu. Schdok 
kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a rezervným fondom a fondom na 
zveľaďovanie  majetku  obce  cez  príjmové  finančné  operácie.  Výsledok  hospodárenia  zistený 
podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 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 
je schodok vo výške 16 024,50 €.

Hospodárenie fondov

V roku 2016 obec  Malé Vozokany tvorila v súlade splatnou legislatívou vlastné mimorozpočtové 
peňažné fondy.

Fondy obce (v Eur):
Fond Počiatočný stav Tvorba Použitie Zostatok
Sociálny 242,81 437,60 476,16 204,25
Rezervný 1 564,51 1 081,96 338,53 2 307,94
Na zveľ. majetku obce 10 834,60 9 737,65 20 572,25 0,00

Sociálny fond sa tvoril v priebehu roka 2016 z platov všetkých zamestnancov obce.
Rezervný  fond  sa  tvoril  z  výsledku  hosp.  roku  2015  vo  výške    1  081,96  €.  Prostriedky 
rezervného fondu boli použité na technickú vybavenosť nájomného bytového domu 9 bj  vo 
výške 338,53 €.
Fond na zveľaďovanie majetku obce sa tvoril z výsledku hosp. roku 2015 vo výške 9 737,65 €. 
Prostriedky  rezervného  fondu boli  použité  na technickú vybavenosť  nájomného  bytového 
domu 9 bj  vo výške 20 572,25 €. 
Použitie fondov obce bolo schválené  OZ dňa  20. 06. 2016 uznesením č. 126/2016.
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B  ilancia aktív a     pasív  

Aktíva, t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2016 predstavujú sumu 1 398 874,66 €.
Pasíva, t.j.  vlastné zdroje krytia a záväzky  podľa účtovnej  závierky k 31.12.2016 predstavujú 
sumu 1 398 874,66 €.

Členenie aktív ( údaje v €)
     Aktíva - názov Počiatočný stav 

k 1.1.2016
Pohyby       Konečný stav 

       k 31.12.2016
Neobežný majetok, v tom: 1 397 451,52 -16 186,89 1 381 264,63
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 0,00
Dlhodobý hmotný majetok 1 345 874,26 -16 189,89 1 329 687,37

Dlhodobý finančný majetok 51 577,26 0,00 51 577,26
Obežný majetok, v tom: 31 227,72 -15 896,08 15 331,64
Zásoby 892,51 0,00 892,51
Pohľadávky 1 457,30 -58,22 1 399,08
Finančný majetok 28 877,91 -15 837,86 13 040,05
Časové rozlíšenie v tom: 1 160,26 1 118,13 2 278,39
Náklady budúcich období 1 029,26 1 149,13 2 178,39
Príjmy budúcich období 131,00 -31,00 100,00

Členenie pasív: 
Pasíva - názov Počiatočný stav 

k 1.1.2016
Pohyby Konečný stav 

k 31.12.2016
Vlastné imanie, v tom: 346 997,70 13 128,35 360 126,05
Oceňovacie rozdiely -6,09 6,09 0,00
Výsledok  hospodárenia  za 
účtovné obdobie

347 003,79 13 122,26 360 126,05

Záväzky, v tom: 6 405,93 183,99 6 589,92
Rezervy na  audit 400,00 100,00 500,00
Ostatné zúčtovania obce 
Zo ŠR

0,00 0,00 0,00

Dlhodobé  záväzky- 
sociálny fond

242,81 -38,56 204,25

Krátkodobé  záväzky  – 
dodávatelia, mzdy,odvody 

5 763,12 122,55 5 885,67

Časové rozlíšenie v tom: 1 076 435,87 44 277,18 1 032 158,69
Výnosy budúcich období 1 074 864,84 42 706,15 1 032 158,69
Výdavky budúcich období 1 571,03 -1 571,03 0,00

Bilancia pohľadávok 

Stav pohľadávok je   1 399,08 € čo predstavuje pohľadávky za dane, vývoz odpadu a nájomnom. 
Daňové a nedaňové pohľadávky riešime priebežne formou upomienok.

 P  rehľad o     stave a     vývoji dlhu  

Predložený  prehľad  poskytuje  údaje  o stave  dlhu  k 31.12.2016  (  spolu  s porovnaním  stavu 
k predchádzajúcemu obdobiu)  údaje v €
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Záväzky 2015 2016
Záväzky celkove , v tom 6 405,93 6 589,92
Krátkodobé(dodávatelia, 
mzdy 12/16, odvody, dane)

5 763,12 5 885,67

Rezervy 400,00 500,00
Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00
Sociálny fond 242,81 204,25

Obec k 31. 12. 2016 neeviduje žiadny úver.

Príspevkové organizácie obce

Obec Malé Vozokany nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie.

Údaje o     podnikateľskej činnosti   

Obec Malé Vozokany nemá žiadnu podnikateľskú činnosť.

Zostatky finančných prostriedkov na účtoch v     peňažných ústavoch a     v     pokladni  

Banka Stav k 1.1.2016 Stav k 31.12.2016
Rezervný fond 1 564,51 2 307,94
Fond na zveľ. majetku obce 10 834,60 0,00
Bežný účet VÚB 10 389,46 4 178,42
Účet sociálneho fondu 242,81 204,25
Kanalizačný účet  PB "5" 15,87 230,31
Dotačný účet PB "4" 240,71 114,49
Dotačný účet VÚB 239,02 0,00
Bežný účet PB "2" 5 138,75 5 935,12
Pokladňa 212,18 69,52

SPOLU 28 877,91 13 040,05

Záverečný    účet   obce    Malé   Vozokany  za rok 2016 bol prerokovaný a schválený 
na zasadnutí OZ dňa 19. 06. 2017, uznesenie č. 182/2017.

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov,  Obecné zastupiteľstvo obce Malé Vozokany  schvaľuje 
Záverečný účet obce za rok 2016 a celoročné hospodárenie obce "bez výhrad".

 

V Malých Vozokanoch, dňa 20. 06. 2017    

Vypracovala: Andrea Melišková

       ............................................                                              ............................................
               Mária Valkovičová         Mgr. Jana Ďurčeková
              hlavná  kontrolórka                                                               starostka  obce
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