UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube
dňa 25. mája 2020
___________________________________________________________________________
U z n e s e n i e č. 08/2020
Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube
I.
k o n š t a t u j e , že
 hospodárenie Obce Závažná Poruba za rok 2019 bolo podľa členenia finančného
rozpočtu nasledovné:


príjmy bežného rozpočtu boli dosiahnuté vo výške 1 257 338,59 eur a výdavky
bežného rozpočtu boli čerpané vo výške 1 131 272,63 eur, s výsledkom
hospodárenia +126 065,96 eur,



príjmy kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté vo výške 470 531,33 eur
a výdavky kapitálového rozpočtu boli čerpané vo výške 538 462,87 eur,
s výsledkom hospodárenia -67 931,54 eur,



príjmové finančné operácie boli realizované v čiastke 61 751,11 eur, výdavkové
finančné operácie vo výške 41 646,43 eur, s výsledkom hospodárenia +20 104,68
eur.

 rozpočtové hospodárenie Obce Závažná Poruba za rok 2019 vykázalo prebytok
hospodárenia vrátane finančných operácií vo výške 78 239,10 eur.
II.

berie na

vedomie

 Stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Závažná Poruba k Návrhu záverečného účtu
Obce za rok 2019
III.

prerokovalo

 záverečný účet Obce Závažná Poruba za rok 2019 a uzatvára Záverečný účet Obce
Závažná Poruba za rok 2019 schválením celoročného hospodárenia bez výhrad.
IV.

určuje

 v zmysle zákona číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien
a doplnkov


previesť do Rezervného fondu z prebytku rozpočtu za rok 2019 čiastku
57 982,07 eur v termíne do 30.9.2020

Hlasovanie :
za uznesenie hlasovali : Lucia Bačíková, Ing. Peter Iľanovský, Pavol Jedlička, Stanislav
Kuzma, Richard Macko, RSDr. Dušan Migaľa, Ing. Katarína Poliaková, Ján Jambrich
proti uzneseniu hlasovali :
zdržal sa :
U z n e s e n i e č. 09/2020
Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube
I.

berie na vedomie
Správu o výsledkoch kontrol hlavnej kontrolórky obce Závažná Poruba

Hlasovanie :
za uznesenie hlasovali : Lucia Bačíková, Ing. Peter Iľanovský, Pavol Jedlička, Stanislav
Kuzma, Richard Macko, RSDr. Dušan Migaľa, Ing. Katarína Poliaková, Ján Jambrich
proti uzneseniu hlasovali :
zdržal sa :

V Závažnej Porube dňa 28.05.2020
Ing. Pavel Beťko, v.r.
starosta obce

