Záverečný účet Obce Ratkovce
za rok 2018

Predkladá : Ing. Martin Červenka – starosta obce
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Záverečný účet obce za rok 2018

1. Rozpočet obce na rok 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018.
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 2018 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový
a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2017 uznesením č. 55/2017.
Zmeny rozpočtu:
-

1. Zmena – schválená uznesením OZ č. 30/2018 – 08.08.2018
2. Zmena – navýšenie rozpočtu z dôvodu dotácie – informácia – uznesenie OZ č. 46/2018 –
14.11.2018
3. Zmena – navýšenie rozpočtu z dôvodu dotácie – informácia – uznesenie OZ č. 46/2018 –
14.11.2018
4. Zmena – navýšenie rozpočtu z dôvodu dotácie – informácia – uznesenie OZ č. 46/2018 –
14.11.2018
5. Zmena – navýšenie rozpočtu z dôvodu dotácie – informácia – uznesenie OZ č. 46/2018 –
14.11.2018
6. Zmena – schválenie uznesením OZ 47/2018 – 14.11.2018
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Rozpočet obce k 31.12.2018

Schválený

po poslednej
zmene

rozpočet
Príjmy celkom

Schválený
rozpočet

247564,00

280832,59

247564,00

255638,38

Kapitálové príjmy

0,00

25194,21

Finančné príjmy

0,00

0,00

Výdavky celkom

211871,00

236458,56

136585,00

166772,56

Kapitálové výdavky

65000,00

59400,00

Finančné výdavky

10286,00

10286,00

0,00

0,00

z toho :
Bežné príjmy

z toho :
Bežné výdavky

Rozpočtové hospodárenie obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

280832,59

250647,55

89,25%

Z rozpočtovaných celkových príjmov 280832,59 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 250647,55
EUR, čo predstavuje 89,25% plnenie.

1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

255638,38

189220,56

74,02%

Z rozpočtovaných bežných príjmov 255638,38 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 189220,56
EUR, čo predstavuje 74,02 % plnenie.

a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

117424,00

133767,79

113,92%

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 54000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018
poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 64535,07 EUR, čo predstavuje plnenie na 119,50 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 40000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 44851,68 EUR, čo predstavuje
plnenie na 112,13 % plnenie. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume
646,42 EUR.
Daň za predajné automaty
Z rozpočtovaných 60,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 99,00 EUR, čo predstavuje plnenie
na 165 % plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 6000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 6918,25 EUR, čo predstavuje
plnenie na 115,30 % plnenie. K 31.12.2018 obec eviduje nedoplatky v sume 80,00 EUR.
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Daň za jadrové zariadenia
Z rozpočtovaných 17364,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 17364,79 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

46660,00

43415,31

93,05%

Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 21000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 22704,52 EUR, čo je 108,12 %
plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 19545,22
EUR /byty – bytovka/ a 3159,30 /pozemky, sála – obecný úrad/.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 25660,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 20710,79 EUR, čo je 80,71 %
plnenie. Uvedený príjem predstavujú príjmy:
-

-

-

rozpočtované príjmy ostatné poplatky za ČOV vo výške 20000,00 EUR, skutočný príjem 14920,85
EUR, čo je 74,60% / Ostatné poplatky za ČOV boli rozpočtovano na 20000,00 EUR, fakturovalo sa
Obci Žlkovce za II. Polrok 2017 a I. polrok 2018, II. Polrok 2018 bol fakturovaný až v r. 2019, zvyšok
sú poplatky za kanalizačné nádoby, na r. 2019 bolo rozpočtovaná nižšia suma/
rozpočtované príjmy z miestneho rozhlasu vo výške 80,00 EUR, skutočný príjem 106,00 EUR, čo
je 132,50%
rozpočtované príjmy z káblovej televízie vo výške 1000,00 EUR, skutočný príjem 48,00 EUR, čo
bol zaplatený nedoplatok za r. 2017, za r. 2018 0,00 EUR /OZ 27.6.2018 – schválená výpoveď
zmluvy KT, a zároveň bolo odsúhlasené, z dôvodu neúdržby KT nevyberať poplatok/, čo je 0,00%
rozpočtované príjmy – poplatky a platby za vypúšťanie odpadových vôd vo výške 3500,00 EUR,
skutočný príjem 4927,44 EUR, čo je 140,78%
rozpočtované príjmy - ostatné správne poplatky /overovanie, ryb. lístok a pod./ vo výške 1080,00
EUR, skutočný príjem 708,50 EUR, čo je 65,60%

Iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

91554,38

12037,46

13,15

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 91554,38 EUR, bol skutočný príjem vo výške 12037,46 EUR,
čo predstavuje 13,15 % plnenie. /Uvedenú položku tvoria tuzemské transfery od ostatných subjektov –
položka sa rozpočtovala aj v r. 2016 a v r. 2017, ako predpokladaná refundácia na ČOV a dom smútku;
dom smútku je už realizovaný, ale bude to kapitálový príjem; suma 12037,46 EUR obsahuje preplatok zo
VšZP, vratka OZ Naše Jadro, vratka za min. rok od SOU, poplatky knižnice a pod./

6

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel

MV SR – sekcia verejnej správy

105,27

REGOB

MV SR – sekcia verejnej správy

22,80

Register adries

MDVaRR SR Bratislava

354,09

SOU – Stavebný poriadok

MŽP SR Bratislava

29,69

SOU – Stavebný poriadok

MDVaRR SR Bratislava

13,78

SOU – doprava, komunikácie

OU Trnava – organizačný odbor

526,86

Komunálne voľby 2018

ÚPSVaR Piešťany

4827,04

Príspevok na podporu zamestnanosti

MV SR Bratislava

1400,00

Príspevok dobrovoľný hasičský zbor

MŽP SR Bratislava

443,52

Transfer

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

25194,21

25194,21

100%

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 25194,91 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 25194,21
EUR, čo predstavuje 100% plnenie.
Granty a transfery
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
MV SR Bratislava

Suma v EUR
25194,21

Účel
Dotácia zo ŠR SR Hasičská zbrojnica

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
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3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

0,00

36232,78

0,00

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
36232,78 EUR, čo predstavuje 0,00 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 32732,78 EUR
a v sume 3500,00 EUR bola prijatá finančná zábezpeka na byt.
V roku 2018 nebol prijatý žiadny úver.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

236458,56

247147,55

104,52%

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 236458,56 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
247147,55 EUR, čo predstavuje 104,52% čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

166772,56

171252,51

102,69%

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 166772,56 EUR bolo skutočne čerpané
171252,51 EUR, čo predstavuje 102,69% čerpanie.

k 31.12.2018 v sume

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 44720,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 44952,48 EUR, čo
je 100% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ zamestnávaných cez projekt podpory
zamestnanosti, čo je suma 4827,04 EUR.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 21516,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 21512,28 EUR, čo
je 99,98 % čerpanie.
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Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 94176,56 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 98744,87 EUR, čo
je 104,85% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie,
revízie, poistenie, materiál, rutinná a štandardná údržba budov, infraštruktúry a okolia, nájomné za nájom
a ostatné tovary a služby /vývoz KO, prevádzka ČOV/.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 6360,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 6042,88 EUR, čo
predstavuje 95 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

59400,00

66637,04

112,18%

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 59400,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
66637,04 EUR, čo predstavuje 112,18% čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Rekonštrukcia a modernizácia HVS HZ
Zo ŠR MV SR bola poskytnutá a vyčerpaná dotácia k 31.12.2018 na rekonštrukciu a modernizáciu
Hasičskej zbrojnice v celkovej výške 25194,21 EUR, a 1605,85 EUR obec hradila z vlastných zdrojov.
b) Rekonštrukcia a modernizácia ČOV a kanalizácie
Z rozpočtovaných 14400,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 14374,62 EUR, čo
predstavuje 99,80% čerpanie.
c) Komunikačná infraštruktúra – Nová ul. II. etapa
Z rozpočtovaných 20000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 15426,86 EUR, čo
predstavuje 77,13% čerpanie.
d) Osvetlenie verejné – VO
Z rozpočtovaných 25000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 10035,50 EUR, čo
predstavuje 40,14% čerpanie. Zvyšná časť prostriedkov bude vyčerpaná v roku 2019, kedy sa bude
pokračovať v realizácii projektu.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2018

% čerpania

10286,00

9258,00

90%

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 10286,00 EUR na splácanie istiny z prijatého úveru
ŠFRB bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 9258,00 EUR, čo predstavuje 90 %.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR

Bežné príjmy spolu

189220,56

Bežné výdavky spolu

171252,51

Bežný rozpočet

17968,05

Kapitálové príjmy spolu

25194,21

Kapitálové výdavky spolu

66637,04

Kapitálový rozpočet

-41442,83

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-23474,78

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií

0,00
-23474,78
36232,78
9258,00

26974,78

PRÍJMY SPOLU

250647,55

VÝDAVKY SPOLU

247147,55

Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

3500,00
0,00
3500,00

Schodok rozpočtu v sume 23474,78 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 znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na: - tvorbu rezervného fondu 3500,00 EUR. V zmysle
ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách na účely tvorby peňažných
fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 3500,00
EUR.
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4. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
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

Suma v EUR

ZS k 1.1.2018

30301,11

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý

7550,55

rozpočtový rok
Úbytky - použitie rezervného fondu :
-faktúry:











2020,42
582,00
4992,24
4982,04
695,04
4175,54

Rekonštrukcia a modernizácia ČOV
Proj. dokumentácia – Nová ul.
Štrk /nákládka, vykládka, stojné/ - Nová ul.
Kameň /nákládka, vykládka, stojné/ - Nová ul.
Preplach a dezinf. Potrubia – Nová ul.
Ver. vodovod výmena zem. súprav + bilancia
skryvky – Nová ul.
Výkopové práce – Nová ul.
Výkopové práce – Nová ul.
Oprava plochej strechy kabín
Verejné osvetlenie /dve splátky/

2000,00
2000,00
5250,00
785,50

SPOLU:

27482,78

Uznesenie OZ č. 29/2019 dňa 07.05.2019
KZ k 31.12.2018

10368,88

Prírastok do rezervného fondu v sume 7550,55 EUR sa utvoril z prebytku rozpočtu z roku 2017. V roku
2018 sme rezervný fond čerpali, z dôvodu nedostatočných finančných prostriedkov, ktoré boli použité
na vykrytie kapitálových výdavkov.
Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu
upravuje ZP /kolektívna zmluva/.
Sociálny fond

Suma v EUR

ZS k 1.1.2018

83,45

Prírastky - povinný prídel KZ k 31.12.2018

1%

0,00
83,45
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5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2018 v EUR

KZ k 31.12.2018 v EUR

Majetok spolu

700854,75

784829,71

Neobežný majetok spolu

646809,56

767872,90

4760,00

4760,00

Dlhodobý hmotný majetok

577793,72

698857,06

Dlhodobý finančný majetok

64255,84

64255,84

Obežný majetok spolu

54045,19

16956,81

Zásoby

0,00

258,12

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

1481,29

0,00

Krátkodobé pohľadávky

18229,55

14063,65

Finančné účty

34334,35

2635,04

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

Časové rozlíšenie

0,00

0,00

ZS k 1.1.2018 v EUR

KZ k 31.12.2018 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

700854,75

784829,71

Vlastné imanie

113157,76

143414,02

Výsledok hospodárenia

113157,76

143414,02

Záväzky

423549,84

452074,33

0,00

0,00

607,74

0,00

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :

PASÍVA
Názov

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
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Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

414241,78

467,51

8700,32

451606,82

0,00

0,00

164147,15

189341,36

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Stav záväzkov k 31.12.2018
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2018 v EUR

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom

0,00

0,00

0,00

- zamestnancom

7323,15

7323,15

0,00

- poisťovniam

3495,34

3495,34

0,00

- daňovému úradu

1127,25

1127,25

0,00

- štátnemu rozpočtu

0,00

0,00

0,00

- bankám

0,00

0,00

0,00

- štátnym fondom

0,00

0,00

0,00

- ostatné záväzky

0,00

0,00

0,00

11945,74

11945,74

0,00

Záväzky spolu k 31.12.2017

Stav úverov k 31.12.2018

Veriteľ

ŠFRB

Účel

Obecný
nájomný
bytový dom

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny

Ročná splátka
úrokov

za rok 2018

za rok 2018

442830,00

9258,00

4178,64

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2018

404900,33

Rok
splatnosti

r. 2054

Obec uzatvorila v roku 2014 Zmluvu o úvere - ŠFRB na výstavbu obecnej bytovky – nájomných bytov. Úver
je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2054 , splátky istiny a úrokov sú mesačné.
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8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec Ratkovce nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec Ratkovce v roku 2018 neposkytla dotácie právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na
podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec Ratkovce nemá zriadenú podnikateľskú činnosť.

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 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 Ratkovce nemá zriadené a založené právnické osoby.
b)

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel

MV SR – sekcia verejnej správy

REGOB - BV

105,27

105,27

0,00

MV SR – sekcia verejnej správy

Register adries - BV

22,80

22,80

0,00

MDVaRR SR Bratislava

SOU – Stavebný
poriadok - BV

354,09

354,09

0,00

MŽP SR Bratislava

SOU – Stavebný
poriadok - BV

29,69

29,69

0,00
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c)

MDVaRR SR Bratislava

SOU – doprava,
komunikácie - BV

13,78

13,78

0,00

OU Trnava – organizačný odbor

Komunálne voľby 2018
- BV

526,86

526,86

0,00

ÚPSVaR Piešťany

Príspevok na podporu
zamestnanosti - BV

4827,04

4827,04

0,00

MV SR Bratislava

Materiálno-technické
vybavenie
dobrovoľného
hasičského zboru - KV

1400,00

1400,00

0,00

MŽP SR Bratislava

Transfer - BV

443,52

443,52

0,00

MV SR Bratislava

Dotácia Hasičská
zbrojnica –
rekonštrukcia - KV

25194,21

25194,21

0,00

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec Ratkovce nemala poskytnuté žiadne prostriedky zo štátnych fondov.
d)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec

SOÚ Leopoldov

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov

883,64

AST DENT Hlohovec, školské 1680,00
zariadenie Trakovice 10
/CVČ/

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

645,94

237,70

1680,00

0,00

V roku 2018 Obec Ratkovce poskytla Spoločnému obecnému úradu v Leopoldove finančné prostriedky,
ktoré potrebujú na vykonávanie svojej činnosti. Jedná sa o postúpenie prijatých dotácií na prenesený
výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku, životného prostredia a miestnych komunikácií v sume
397,56 EUR. Ďalej sme im poskytli finančné prostriedky z vlastných zdrojov v sume 883,64EUR, z ktorých
nám po vyúčtovaní k 31.12.2018 vrátili 237,70 EUR. Na základe žiadosti o príspevok – AST DENT /CVČ/
Hlohovec, školské zariadenie Trakovice 10 Obec Ratkovce poskytla príspevok vo výške 1680,00 EUR, čo je
na jedného žiaka 80,00 EUR. Po vyúčtovaní príspevku k 31.12.2018 bol uvedený príspevok použitý na
prevádzku CVČ v celkovej sume 1680,00 EUR.
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e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Trnavský samosprávny kraj Obci Ratkovce v roku 2018 neposkytol dotáciu.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec Ratkovce zostavuje viacročný rozpočet bez programovej štruktúry.

Vypracovala: Eva Bokorová

Predkladá: Ing. Martin Červenka

V Ratkovciach, dňa 10.06.2019
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