
 

 

 

 

 

Záverečný účet Obce Ardanovce za rok 2019. 
 
 

1. Rozpočet obce na rok 2019 
 
      Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom 
rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom 
rozpočtovom roku. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je 
zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. 
Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy: 

- k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území obce 
- ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných 

všeobecne záväzných právnych predpisov, zo VZN obce, ako aj zo zmlúv. 
Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí: 
- podiely na daniach v správe štátu 
- dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 
- ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. 
Rozpočet obce obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým organizáciám a príspevkovým 
organizáciám zriadených obcou a k iným právnickým osobám, ktorých je zakladateľom. 
Rozpočet obce môže obsahovať finančné vzťahy: 
- k rozpočtu iných obcí 
- k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia obec patrí, ak plnia 

spoločné úlohy. 
V rozpočte sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom. 
Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky, kapitálové príjmy 
a kapitálové výdavky a finančné operácie. 

      Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. 
 
      Finančné hospodárenie obce Ardanovce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený dňa 
18.11.2018 , uznesením č. 61/2018. 
Bol zmenený celkom 2 x a to  
10.5.2019, uznesením č. 15/2019 – rozpočtové opatrenie 1/2019 
.16.8.2019, uznesením č. 25/2019 – rozpočtové opatrenie 2/2019 
 
Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný: 
 
Upravený rozpočet obce k 31.12.2019 v eurách 

 

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 %  plnenia 

265 156 200 085,94 75,46 

 
Z rozpočtovaných celkových príjmov 265156,00 Eur bol skutočný príjem 
k 31.12.2019 v sume 200085,94 Eur, čo  predstavuje 75,46 % plnenie. 
 
Bežné príjmy 
 

Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 



 

 

 

 

2019 po poslednej zmene 

80 431 96 210,44 119,62 

 
Z rozpočtovaných bežných príjmov 80431,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.201 
v sume 96210,44 Eur, čo predstavuje 119,62 % plnenie. 
 
 
a) Daňové príjmy 

 
Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

58 681 62 907,69 107,20 

 
 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 
 

Daň z príjmov – plnenie na 110,54 % je z podielovej dane u FO. Je to príjem zo ŠR 
prepočítaného podľa jednotlivých kategórií obyvateľstva a koeficienta nadmorskej výšky. 
Celkový príjem z dane z príjmov FO bol v sume 47 534,50 Eur, z predpokladanej 
finančnej čiastky v sume 43 000,00 Eur. 
 
Daň z nehnuteľnosti 

 
Z rozpočtovaných 15 681,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške  15 373,19 
Eur, čo je 98,04 % plnenie. 

      Daň z pozemkov                                                                                            7226,82  Eur  
      Daň zo stavieb                                                                                               1347,22  Eur 
      Daň za psa                                                                                                       137,50  Eur 
      Daň za zneškodňovanie komunálneho odpadu                                             2626,20  Eur 
      Daň za jadrové zariadenie                                                                             4035,45  Eur  

 
 

K 31.12. 2019 obec neeviduje žiadne  pohľadávky na dani z nehnuteľnosti. 
 

b)  Bežné príjmy – nedaňové príjmy 
 

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

15 202 17 542,28 115,39 

 
 
 
 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku: 

 
Z rozpočtovaných 13001,00,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 
14713,35 Eur čo je 113,17  % plnenie. 
 
Nájom z pozemkov                             22,27 Eur 
Nájom hrobové miesto                        40,00 Eur 
Príjmy z prenajatých priestorov        464,00 Eur 
Nájom SAD                                       254,92 Eur 
Príjmy z nájmu 9 b.j.                    13 931,76 Eur 
 



 

 

 

 

 Administratívne poplatky a iní poplatky a platby: 
 

Z rozpočtovaných 2201,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2019, 2828,93 Eur, čo je 
128,52 % plnenie. 
 
Správne poplatky 
Z toho : overenie podpisu a listiny              508,30  Eur 
             Správne poplatky stavebné           566,76  Eur 
             Správne poplatky výrub stromov       0,00  Eur 
             Odpadové nádoby                          217,00 Eur 
             Poplatky dom smútku                      28,00  Eur 
             Relácie v MR                                   12,50  Eur 
             Energie 9 b.j.                                 865,00  Eur 
             Úroky z vkladov                                  0,00 Eur 
             Dobropisy                                       589,60 Eur 
             Vratky                                               54,27 Eur 
 
 
 
c) Tuzemské bežné granty a transfery 

 

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

6 548,00 15 760,47 240,69 

 
 
Obec prijala nasledovné granty a transfery a dotácie: 

 

P. č.  Poskytovateľ Suma v Eur Účel 

1 MV SR Bratislava   1684,76 voľby 

2 MF SR Bratislava 10500,00 Oprava priestorov OcU 

3 MV SR Bratislava       84,99 Register obyvateľov, adries 

4 Krajský úrad živ. prostr. NR       18,98 Životné prostredie 

5 Okresný úrad TO       71,74 Odmena skladníkovi CO 

6 NSK Nitra   3400,00 Kultúra, šport 

 
Dotácie boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 
 
d) Kapitálové príjmy: 
 

 

 
Dotácia na kamerový systém vo výške 5000,00 Eur. Dotácia z EU na rekonštrukciu ciest 
– splatenie úveru. 
 

 
e) Príjmové finančné operácie 
 

Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

182 000  103 875,50 57,07 



 

 

 

 

2019 po poslednej zmene 

2 725 0 0  % 

 
 

 

 Rozbor plnenia výdavkov za rok 2019 
 

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

265 156,00 199 539,15 75,25 

 
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 265 156,00 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 
v sume 199 539,15 Eur, čo predstavuje 75,25 % čerpanie. 
 

a)  Bežné výdavky: 
 

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

77 836 89 239,21 114,65 

 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 77 836,00 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 
v sume 89 239,21 Eur, čo predstavuje 114,65 % čerpanie.  
 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného 
účtu. 

 
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu: 

 
 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania: 
 

Z rozpočtovaných 19660,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 22920,07 
Eur, čo je 116,58 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu obce, zástupcu 
starostu, hlavný kontrolór, administratívna pracovníčka, poslanci.  
 

       Poistné a príspevok do poisťovní: 
 

Z rozpočtovaných 6897,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 7839,09 
Eur, čo je  113,66 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za 
zamestnávateľa. 

 
      Tovary a služby 

 
Z rozpočtovaných 47309,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 
 54515,99 Eur čo je 115,23  % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky obce, ako sú 
energie, telekomunikačné služby, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, 
a ostatné tovary a služby. 
 

       Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými          
finančnými výpomocami. 

Z rozpočtovaných 3000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 
3213,74 Eur čo predstavuje 107,12 % čerpanie. Ide o splátky úroku ŠFRB úveru - 
výstavbu nájomného bytu 9 b.j. 

 
b)  Kapitálové výdavky: 



 

 

 

 

 

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

102 300 1 731,00 1,69  

 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 102300,00 Eur bolo skutočne čerpané 
k 31.12.2019 v sume 1731,00 Eur, čo predstavuje 1,69 % čerpanie.  
Patrí sem  prípravná a projektová dokumentácia vo výške 1731,00 Eur.  
 

 
c) Finančné operácie výdavkové: 

 

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

85 020,00  108 568,94 127,69 

 
 

Výdavkové finančné operácie boli použité na splácanie úveru – istiny ŠFRB – 
Nájomný dom 9 b.j vo výške 9693,14 Eur. Suma vo výške 98875,50 Eur bol 
vyplatený úver v Prima banke, ktorý bol refundovaný z prostriedkov EU (rekonštrukcia 
cesty). 

 
 
 Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2019 
 Výsledok hospodárenia pre tvorbu rezervného fondu 

Celková rekapitulácia plnenie 

Bežné príjmy spolu    96 210,44 

Bežné výdavky spolu    89 239,21 

Bežný rozpočet     +  6 971,23 

Kapitálové príjmy spolu  103 875,50  

Kapitálové výdavky spolu      1 731,00 

Kapitálový rozpočet  +102 144,50  

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu      +  546,79 

Zvýšenie schodku       5 431,65 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapit. rozpočtu    -  4 884,86 

Príjmy z finančných operácií             0,00 

Výdavky z finančných operácií    108 568,94 

Rozdiel finančných operácií    -108 568,94 

PRÍJMY SPOLU = BP+KP+FO     200 085,94 

VÝDAVKY SPOLU = KP+KV+FO     199 539,15 

Vylúčenie z prebytku (dotácia+fond opráv)         5 431,65 

Hospodárenie obce            546,79 

Celkové hospodárenie obce po vylúčení z prebytku -  4 884,86 

   
               



 

 

 

 

 
    Podľa Zákona č. 583/2004 Z. z. § 10 odst. 3 písm. a) a b) o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
rozpočtový výsledok hospodárenia obce sa zisťuje sumarizáciou bežného 
a kapitálového rozpočtu za rozpočtový rok. 
 
Podľa § 10 ods. 6 zákona č. 253/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
súčasťou rozpočtu sú finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody 

prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich 
splácanie. 
 
Výsledok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) 
zákona č. 583/2004 Z. z. je prebytok vo výške 546,79 Eur. 

 
V zmysle 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 sa na účely tvorby peňažných fondov pri 
usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto prebytku vylučujú: 
a) Nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 

18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom 
bývaní v znení neskorších predpisov vo výške 431,65 Eur, 

b) Nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté 
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 5 000,00 Eur, a to na kamerový 

systém v obci Ardanovce. 
 
      Nakoľko  výsledok hospodárenia po vylúčení z prebytku predstavuje schodok, 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje tvorbu rezervného fondu.  
 
Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného 
rozpočtu vo výške + 6 971,23 Eur. Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových 
výdavkov je dosiahnutý prebytok kapitálového rozpočtu vo výške +102 144,50 Eur. 
Bilancia finančných operácií je záporný zostatok z finančných operácií vo výške  
 -108 568,94 Eur. 

 
 Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu. 
 
Rezervný fond vytvára obec v súlade s ust. § 15 ods.4 zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 10% z prebytku rozpočtu príslušného 
rozpočtového roka zisteného podľa § 16 ods. 6 cit. Zákona. Vedie sa na samostatnom 
bankovom účte. 
 O tvorbe a použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.  
 

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2019 2 704,44 

Prírastky – z prebytku rozpočtu za uplynulý rok 0 

Úbytky – použitie rezervného fondu: 0 

KZ k 31.12.2019 2 704,44 Eur 

 
     Prostriedky rezervného fondu obec použije v súlade s ust. § 10 ods. 8/ zák. č. 
583/2004 Z.z., ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných 
výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce alebo na likvidáciu škôd 



 

 

 

 

spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú 
rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu. 
 
Sociálny fond je tvorený z finančných zostatkov z predchádzajúcich rokov a z povinného 

odvodu vo výške 1,05  % hrubých miezd. Čerpanie prostriedkov z fondu je v súlade so 
zákonom č. 152/1994 Zb. o sociálnom fonde v znení neskorších zmien a doplnkov.  

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2019 262,47 

Prírastky – povinný prídel – 1,05 % 215,72 

Úbytky    

KZ k 31.12.2019 478,19 

 
 
Bežný účet obce – zostatky na bežných bankových účtoch sú vo výške 19 626,15Eur. 

 
  

      Finančné usporiadanie vzťahov voči ostatným právnickým a fyzickým osobám. 

 
a. zriadeným právnickým osobám 
b. založeným právnickým osobám 
c. štátnemu rozpočtu 
d. štátnym fondom 
e. ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom 
 
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov musí 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.  
Tieto finančné vzťahy boli k 31.12.2019  vysporiadané. 
Obcou neboli v roku 2019 zriadené ani založené právnické osoby. 

 
      Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 v Eur 

  
AKTÍVA 

                         Názov              Skutočnosť 
             KZ k 31.12.2019 

majetok spolu 839 716,65 

Z toho:  

Dlhodobý nehmotný majetok            0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 765 899,00 

Dlhodobý finančný majetok   51 577,26 

Obežný majetok spolu   21 549,27 

Z toho:  

Zásoby            0 

Pohľadávky        765,53 

Finančný majetok   20 265,74 

Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlhodobé            0 



 

 

 

 

Poskytnuté návr. Fin. výpomoci krátkodobé            0 

Časové rozlíšenie            691,12 

 
 

 
PASÍVA 

                      Názov             Skutočnosť 
            KZ k 31.12.2019 

Vlastné imanie  a záväzky 839 716,65 

Oceňovacie rozdiely                                0 

Fondy                                   0 

Výsledok hospodárenia                       0 

Záväzky 258 586,19 

Z toho:  

Rezervy   ostatné            0 

Krátkodobé záväzky        300,00  

Zúčtovanie medzi subjektami VS                      0 

Dlhodobé záväzky        241 860,29 

Krátkodobé záväzky        16 425,90 

Bankové úvery            0,00 

Časové rozlíšenie                  448 172,72 

 
 
 

      Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019 
 

 
Obec k 31.12.2019 eviduje nasledovné záväzky: 
Rezervy ostatné krátkodobé (323) vo výške 300,00 Eur, ktoré budú rozpustené  
v kalendárnom roku 2020, tvoria ich rezervy na overenie účtovnej závierky – audítorské 
služby. 
 
Dlhodobé záväzky: 
Ostatné dlhodobé záväzky (479) 237 090,28 Eur – úver zo ŠFRB (dlhodobé záväzky), 
                                                         9 784,84 Eur – úver zo ŠFRB (krátkodobé záväzky) 

                                                     246 875,12 Eur  
 
                                                         4 188,95 Eur – finančná zábezpeka  
                                                            102,87 Eur -  nesplatený úrok ŠFRB 
                                                         
                                                       
Krátkodobé záväzky: 
- Dodávatelia (321) v celkovej výške 3 121,65 Eur, t.j. zostatok tvoria dodávateľské 

faktúry, ktoré budú uhradené v roku 2020. 
- Ostatné krátkodobé záväzky (325,479) v celkovej výške 9 784,84 Eur, t.j. istina 

splátok úveru na rok 2020 
- Zamestnanci (331) v celkovej výške 1 486,75 Eur, účet tvoria mzdové záväzky voči 

zamestnancom obce (starosta obce, administratívna pracovníčka, ktoré boli 
uhradené v januári 2020 

- Zúčtovanie s org. Sociálneho a zdravotného poistenia (336) v celkovej výške 
1 006,57 Eur – odvody do poistných fondov z miezd zamestnancov za 12/2019, ktoré 
boli uhradené v januári 2020 



 

 

 

 

- Ostatné priame dane (342) vo výške 384,45 Eur – ide o preddavkovú daň z príjmov 
zo závislej činnosti zamestnancov obce zo mzdy za 12/2019, ktorá bola uhradená 
v januári 2020 
 
Obec k 31.12.2019 eviduje nasledovné dlhodobé záväzky vo výške 246 875,12 Eur – 
úver zo ŠFRB – výstavba 9 b.j. 

 
 

 Hospodárenie príspevkových organizácií 

 
Obec k 31.12.2019 nie je zriaďovateľom žiadnych príspevkových organizácií. 
 
 
 Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – 
podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. 
                                       
 
Obec v roku 2019 neposkytla žiadne dotácie právnickým osobám, fyzickým osobám – 
podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný 
alebo verejnoprospešný účel. 
 

      Podnikateľská činnosť 
 

Obec k 31.12.2019 nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť a nemá vydané žiadne 
živnostenské oprávnenie. 
 

      Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového 
rozpočtu 

 

Obec Ardanovce nepredkladá hodnotenie plnenia programov z dôvodu, že rozpočet obce 
bol schválený bez programovej štruktúry. 
 
 
 
 
 
                                                                                                             Maroš Barta 
                                                                                                             starosta obce  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Záverečný účet Obce ARDANOVCE  
za rok 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Predkladá:  Maroš Barta – starosta obce 

 

V Ardanovciach dňa 28.5.2020 

 
 

 

 
- Návrh Záverečného účtu za rok 2019 v obci obvyklým spôsobom  

 

 
Zverejnený dňa: 08.07.2020 

 

Zvesený dňa: 22.07.2020 

 
 

Záverečný účet za rok 2019 bol prerokovaný na riadnom verejnom zasadnutí OZ 

v Ardanovciach dňa.................................. 
 

Záverečný účet za rok 2019 bol schválený OZ v Ardanovciach dňa....................uznesením č. 

....... 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Záverečný účet obce Ardanovce za rok 
2019 obsahuje: 

 
 

 
1. Rozpočet obce na rok 2019 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019 

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia 2019 

 

5. Tvorba a použitie fondov 

 

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči ostatným 
právnickým a fyzickým osobám 

 

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 

 

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019 

 

9. Hospodárenie príspevkových organizácií 
 

10. Podnikateľská činnosť 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Návrh uznesenia  
 
 

1. OcZ  obce Ardanovce schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2019 bez výhrad 
 

2. OcZ obce Ardanovce berie na vedomie odborné stanovisko hlavného 
kontrolóra k Záverečnému účtu obce Ardanovce za rok 2019 

 
 
 
 
 

 

 

 


