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Záverečný účet Obce Prečín za rok 2011.
1. Rozpočet obce na rok 2011
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2011.Obec v
roku 2011 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 2011 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový (pôvodný).
Obec zostavila vo výdavkovej časti programový rozpočet. Programový rozpočet mal 11
programov.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 7.6.2011.
Bol zmenený dvakrát :
- prvá zmena schválená dňa 7. 6.2011 uznesenie č. 20/2011
- druhá zmena schválená dňa 8.11.2011 uznesenie č. 88/2011
Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :
Upravený rozpočet obce k 31.12.2011
Rozpočet obce v € :
Príjmy celkom
Výdavky celkom

545292,63
545292,63

z toho :
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

460338,63
419125,63
41213

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu

1600
126167
-124567

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z fin. operácií

83354
0
83354

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v €
Rozpočet na rok 2011
545292,63

Skutočnosť k 31.12.2011
472046,25

% plnenie
86,57 %

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :
Rozpočet na rok 2011
460338,63

Skutočnosť k 31.12.2011
445698,13

% plnenie
96,82 %

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 268847 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2011 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 253135,70 €, čo predstavuje plnenie na
94,16 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 13198 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 12036,52 €, čo je
91,20 % plnenia. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 5080,38 €, dane zo stavieb boli vo
výške 6956,14 €.
c) Daň za psa
Z rozpočtovaných 750 € bol skutočný príjem 735,91 €, čo predstavuje 98,12 %.
d) Daň za užívanie verejného priestranstva
Rozpočet bol 80 €, skutočnosť 110 €, čo predstavuje 137,5 %.
e) Daň za nevýherné hracie prístroje
Rozpočet bol vo výške 0 € a plnenie vo výške 0 €.
f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Táto položka bola rozpočtovaná vo výške 33024 €, plnenie k 31.12.2011 bolo 32129,05 €, čo
je 97,29 %.
g) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 10964 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 6924,01 €, čo je
63,15% plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 48,93 € a príjem z
prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 6875,08 €.
h) Administratívne poplatky, iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky : z rozpočtovaných 2450 € bol skutočný príjem k
31.12.2011 vo výške 2911,7 €, čo je 118,84 % plnenie.
Časť príjmov tvoria príjmy za prevádzku TKR - rozpočet vo výške 10500 €, plnenie vo výške
10287,72 €. Ďalším príjmom je poplatok za vyhotovenie fotokópii - rozpočet vo výške 70 €,
plnenie je vo výške 60,87 €, poplatok za poskytovanie opatrovateľskej služby rozpočtovaných bolo 361 €, plnenie bolo vo výške 1489,13 €, poplatok za vyhlásenie
v miestnom rozhlase rozpočet bol 1200 €, plnenie je vo výške 1205 €, poplatok za nové
smetné nádoby rozpočtovaných 400 €, plnenie vo výške 477,72 €, poplatok za služby
v školskej jedálni k 31.12.2011 je vo výške 5537,91 €, rozpočet bol 5000 €, príjem
z recyklačného fondu rozpočet bol vo výške 470 €, príjem bol vo výške 760 € a poplatok za
pobyt detí v materskej škole a v školskom klube rozpočtovaných bolo 2200 € plnenie je vo
výške 2940,85 €. Ďalším príjmom bol príjem za ROEP. Táto položka nebola rozpočtovaná,
ale príjem bol 3,47 €.
i) Úroky z vkladov

Rozpočtovali sme 80 € plnenie bolo vo výške 70,54 €.

Obec prijala nasledovné granty a transfery :
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9
10
11
12
13

Poskytovateľ
ÚPSVaR
Obvodný úrad Pov.Bystrica
Krajský stavebný úrad
Krajský školský úrad
Obvodný úrad Pov. Bystrica
ÚPSVaR Pov. Bystrica
Obvodný úrad Pov. Bystrica
Krajský úrad živ.prostredia
Krajský školský úrad
Obvodný úrad Pov.Bystrica
Lekári a obce
Sponzori
Poisťovňa

Suma v €
5391,04
461,34
1373,99
95394
2784,15
1574,01
187
159,4
1842
1372
2390,72
150
621,42

Účel
Aktivační pracovníci
Evidencia obyvateľstva
Spoločný stavebný úrad
Školstvo - bežné výdavky,VVP, cestovné

Matrika
Stravné a školské potreby pre deti v HN

Na skladníka CO
Na agendu životného prostredia
MŠ na výchovno-vzdelávací proces
Voľby
Na chod zdravotného strediska
Na materskú školu
Na kd

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
2) Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2011
1600

Skutočnosť k 31.12.2011
1600

% plnenie
100%

a) Granty a transfery
Z rozpočtovaných 1600 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 1600 €, čo predstavuje
100 % plnenie.
V roku 2011 obec získala nasledovné granty a transfery :
P.č.
1

Poskytovateľ dotácie
Alianz

Suma v €
1600

Investičná akcia
Kapitál.transfer na radary

3) Príjmové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2011
83354

Skutočnosť k 31.12.2011
24748,12

% plnenie
29,69

Vo finančných operáciach je v rozpočte prebytok hospodárenia za rok 2010, plnenie je vo
výške 24748,12 €. Tieto finančné prostriedky boli skutočne čerpané na kapitálové výdavky. .

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011 v €
Rozpočet na rok 2011
545292,63

Skutočnosť k 31.12.2011
432492,44

% plnenie
79,31 %

Skutočnosť k 31.12.2011
399818,53

% plnenie
95,39

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2010
419125,63
v tom : v €
Program
Plánovanie, manažment, administr.,
kontrola
Propagácia
Interné služby
Služby občanom
Bezpečnosť, právo poriadok
Odpadové hospodárstvo
komunikácie
vzdelávanie
Kultúra a šport
Prostredie pre život
Sociálne služby

Rozpočet
96141

Skutočnosť
90705,86

% plnenie
94,35

1000
22250
15833
1900
32612
5300
216399
5145
16880,63
5665

995,76
27180,76
15389,04
953,79
27129,29
4877,36
203005,47
5188,66
17615,61
6776,93

99,57
122,16
97,19
50,20
83,19
92,03
93,81
100,01
101,04
101,19

Spolu

419125,63

399818,53

Prostriedky bežných výdavkov je skutočné čerpanie na mzdy, platy, služobné príjmy a
ostatné osobné vyrovnania všetkých pracovníkov obce (OcÚ, matriky, životného prostredia,
aktivačných pracovníkov, pracovníkov základnej školy, materskej školy, jedálne a školského
klubu), odvody poistného zo miezd zamestnávateľa. Sú tu zahrnuté prevádzkové náklady
všetkých stredísk obce, cestovné náklady, energie, materiál, údržba, nájomné, tovary a služby,
dotácie. Ďalej sú tu zahrnuté výdavky na zneškodňovanie komunálneho odpadu, údržbu
verejných priestranstiev, miestnych komunikácii, chodníkov, cintorínov, zabezpečenie
požiarnych zborov, poriadanie kultúrnych, športových akcií, údržba verejného osvetlenia.
Taktiež sú tu zahrnuté výdavky na opatrovateľskú službu, pre deti, ktoré žijú v rodinách a sú
v hmotnej núdzi. Ďalšími výdavkami boli finančné prostriedky vynaložené na zabezpečenie
a priebeh volieb.
V programe 1 – Plánovanie , manažment, administratíva a kontrola (90705,86 €). Sú tu
výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania všetkých pracovníkov
obce, zabezpečenie chodu obecného úradu, obecného zastupiteľstva, poplatky banke,
audítorské služby, transfery pre stavebný úrad a sociálne služby, transfery a členské príspevky.
Obci Prečín zabezpečuje úsek stavebného poriadku Spoločný obecný úrad Jasenica. Tento
program zahŕňa i vyhotovenie geoplánov.

V programe 2 – Propagácia (995,76 €). V tomto programe sú finančné prostriedky
vynaložené na údržbu web stránky obce a vedenie kroník.
Program 3 – Interné služby (27180,76 €). Výdavky na energie, údržbu, revízie
a zabezpečenie chodu budov OÚ, KD, PZ, ZS, TJ, činkárne a budove v Zem.Závade, ďalej
výdavky na školenia, právne služby, výdavky spojené s voľbami.
Program 4 – Služby občanom (15389,04 €). V tomto programe sú zahrnuté výdavky na
činnosť matriky. Do matričného obvodu spadajú obce Prečín, miestna časť Zemianska
Závada, Bodiná, Počarová . V matričnom obvode boli za rok 2011 uzavreté 2 sobáše z toho 1
bol občiansky, zapísaných bolo 14 úmrtí. Ďalej boli vydávané potvrdenia a povolenia na
uzavretie manželstva v cudzine. Z matričného úradu boli podávané žiadosti občanov SR
o zápisy vzniknutých matričných udalostí mimo územia SR na zápis do Osobitnej matriky
Bratislava. Taktiež boli vykonávané dodatočné zápisy do matričných kníh.
V tomto programe sú výdavky na evidenciu obyvateľov. Obec Prečín mala k 31.12.2011 počet
obyvateľov 1383. Narodených bolo 15 občanov, zomrelých 16 občanov. Do obce Prečín sa
prisťahovalo 15 občanov a odsťahovalo sa 11 občanov. Ďalej sú to výdavky na chod domov
smútku (Prečín, Zem.Závada), údržbu cintorínov (Prečín, 2 ZZ), na prevádzkovanie a údržbu
káblovej televízie, výdavky na knižnice, na akcie ZPOZ-u ROEP.
Program 5 – Bezpečnosť, právo a poriadok (953,79 €). V tomto programe sú zahrnuté
výdavky na civilnú ochranu obyvateľstva a zabezpečenie chodu Požiarnych zborov.
Program 6 - Odpadové hospodárstvo (27129,29 €). Sú tu výdavky na zabezpečenie
likvidácie komunálneho odpadu, vývoz plastov - raz do mesiaca, vývoz kuka nádob, ktorý je
zabezpečovaný každé 2 týždne, vývoz veľkorozmerových kontajnerov, ktoré sú umiestnené
na cintorínoch a pri kultúrnom dome, vyvážajú sa podľa potreby. Taktiež sú tu poplatky za
uloženie odpadu.
Program 7 – Komunikácie (4877,36 €). Bežné výdavky boli vynaložené na údržbu opravy
miestnych komunikácii, vykášanie priekop, zimnú údržbu - posyp a ohŕňanie MK. Ohŕňanie
snehu na MK a verejných priestranstvách cez zimné obdobie zabezpečujeme cez zmluvne
dojednaného dodávateľa podľa potreby.
Proram 8 - Vzdelávanie (203005,47 €). Sú tu výdavky na základnú školu, materskú školu,
školský klub a školskú jedáleň. Pre materskú školu bola poskytnutá dotácia na zabezpečenie
výchovno-vzdelávacieho procesu z Ministerstva školstva Slovenskej republiky a bola určená
pre deti, ktoré majú 1 rok pred školskou dochádzkou. Z týchto finančných prostriedkov boli
zakúpené školské a učebné pomôcky. Materská škola získala i sponzorské fin.prostriedky.
Nakoľko je predškolská výchova originálnou kompetenciou ostatné náklady na chod
materskej školy boli poskytnuté z rozpočtu obce. Pre základnú školu, ktorú k dátumu
15.9.2011 navštevovalo 57 detí bola poskytnutá dotácia z ministerstva školstva. Dotácia bola
čerpaná na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, odvody za zamestnávateľa, energie, poistné,
učebné pomôcky, všeobecný materiál, údržby budovy (oprava elektroinštalácie, maľovanie) a
informačnej techniky, školenia, revízie, zneškodňovanie komunálneho odpadu....Taktiež bola
poskytnutá dotácia na výchovno-vzdelávacie poukazy. Sú to finančné prostriedky určené na
krúžkovú a mimoškolskú činnosť. Pre deti, ktoré navštevujú základnú školu – dochádzajú
autobusmi boli poskytnuté finančné prostriedky na cestovné. Taktiež boli poskytnuté
fin.prostiedky pre deti zo soc.slabších rodín. Školský klub k 15.9.2011 navštevovalo 27 detí.
V tomto programe sú zahrnuté výdavky na mzdu pre družinárku.
Školskú jedáleň v roku 2011 navštevovalo 85 detí a cudzích stravníkov 32. Je tam jedna
vedúca jedálne, jedna hlavná kuchárka a jedna pomocná kuchárka. Finančné prostriedky boli
vynaložené na chod školskej jedálne na mzdy, odvody, kancelárske potreby, čistiace
prostriedky, ochranné pracovné prostriedky....
Program 9 – Kultúra a šport (5188,66 €). V tomto programe sú výdavky na poriadanie
kultúrnych a športových akcií v obci. V zmysle VZN obec poskytla futbalovému klubu

dotáciu, ktorá bola v stanovenom termíne zúčtovaná. Fin. prostriedky použili na zakúpenie
športových potrieb. V zmysle nájomnej zmluvy obec zaplatila vlastníkom nájom ihriska.
Program 10 - Prostredie pre život (17615,61 €). Sú tu výdavky na verejné osvetlenie
energie, údržbu, na agendu na úseku ŽP, boli tu čerpané poskytnuté fin.prostriedky zo
štátneho rozpočtu na mzdy, odvody, všeobecný materiál a poštovné. Výdavky na aktivačných
pracovníkov boli z časti hradené z poskytnutej dotácie z ÚPSVaR a z časti z vlastných
fin.prostriedkov.
Program 11 – Sociálne služby (6776,93 €). Úsek opatrovateľskej služby administratívne je
zabezpečovaný cez spoločný obecný úrad. V obci Prečín boli v roku 2011 opatrovaní 2
občania, tieto služby boli zabezpečované 2 opatrovateľkami. Ďalej sú tu výdavky na
poskytnuté soc. príspevky . Pre deti v hmotnej núdzi ÚPSVaR poskytuje príspevok na stravu
a školské potreby. žiadosti sa podávajú mesačne a musia sa mesačne i zúčtovávať.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2011
126167

Skutočnosť k 31.12.2011
32673,91

% plnenie
25,90

v tom : v €
Funkčná klasifikácia
Plánovanie, manažment, administr., kontrola

Interné služby
Odpadové hospodárstvo
Komunikácie
Vzdelávanie
Prostredie pre život
Spolu

rozpočet
480
15167
6799
95721
5000
3000

Skutočnosť
1664
15166,98
2691,6
5157
5141,79
2852,54

% plnenie
346,6
167,51
39,59
5,39
102,83

126167

32673,91

25,89

Kapitálové výdavky
V roku 2011 boli kapitálové výdavky vynaložené na zakúpenie pozemku pod ihrisko
v miestnej časti Zem. Závada (1164 €), bola spracovaná zastavovacia štúdia pre lokalitu Lúky
(480 €), predĺženie VO v lokalite Ohrádky (2852,54 €). Na budove kultúrneho domu bola
vykonaná rekonštrukcia strechy (15166,98 €). Pre kanalizáciu K8,9,10 (1041,60 €) bola
spracovaná PD, žiadosť pre zberný dvor (1650 €). Obec získala dotáciu z Alianz na zakúpenie
radarov (1600 €), z vlastných prostriedkov použila na radary 3557 €, V školskej jedálni bol
zakúpený konvektomat (5141,79 €).

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2011
0

Skutočnosť k 31.12.2011
0

% plnenia
0

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2011
Výsledok hospodárenia za rok 2011 je prebytok rozpočtu obce vo výške 39554,12 €, ktorý
pozostáva:
- zostatky na bežných bankových účtoch
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 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 :
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky aj kapitálové výdavky
poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku, z prebytku vylučujeme nevyčerpané
finančné prostriedky poskytnuté na cestovné pre žiakov ktorí navštevujú Základnú školu
Prečín vo výške 144,32 €, ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením
§ 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Prebytok rozpočtu za rok 2011 vo výške 39553,81 € navrhujeme použiť nasledovne :
- tvorba rezervného fondu

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond vo výške 100 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového
roka. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2011
Prírastky - z prebytku hospodárenia
- ostatné prírastky
Úbytky - použitie rezervného fondu :

Suma v €
75164,31

- na kapitálové výdavky
- na bežné výdavky
- krytie schodku hospodárenia
KS k 31.12.2011
Prebytok hosp.za rok 2011 (po schválení OZ)
KS rezervného fondu po schválení OZ

24748,12
0
0
50416,19
39553,81
89970

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2011
Prírastky - povinný prídel -

1,5 %

Suma v €
215,98
1808,6

čerpanie
KZ k 31.12.2011

1800,17
224,41

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a. štátnemu rozpočtu
b. štátnym fondom
c. ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom
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 štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

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

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2011
a zostatok z roku
2010

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2011

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-4-

-5-

-3-

ÚPSVaR
Obvodný úrad
Pov.Bystrica
Krajský stavebný
úrad
Krajský školský
úrad
Obvodný úrad
Pov. Bystrica
ÚPSVaR Pov.
Bystrica
Obvodný úrad
Pov. Bystrica
Krajský úrad
živ.prostredia
Krajský školský
úrad
Obvodný úrad
Pov.Bystrica

Na aktivačných pracovníkov
Evidencia obyvateľov

5391,04
461,34

5391,04
461,34

0
0

Stavebná a cestná dotácia

1373,99

1373,99

0

Školstvo

95395,28

95250,96

144,32

matrika

2784,15

2784,15

0

Hmotná núdza

1574,01

1574,01

0

Civilná obrana

187

187

0

Dotácie na ŽP

159,4

159,4

0

Pre materskú školu

1842

1842

0

Zabezpečenie volieb

1372

1372

0

B. Obci bol poskytnutý transfer na chod zdravotného strediska vo výške 2390,72 € od
prevádzkujúcich lekárov a od obci Bodiná a Počarová podľa dohody, pre materskú školu bol
poskytnutý sponzorský finančný dar vo výške 150 €.

C. Obci bol poskytnutý transfer na kapitálové výdavky od nadácie ALIANZ na zakúpenie
informačných radarov vo výške 1600 € a tento transfer bol čerpaný v celej výške.
D. Obec v roku 2011 poskytla dotácie v súlade so VZN o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1-

Suma poskytnutých
prostriedkov
v roku 2006

Telovýchovná jednota - bežné výdavky
K 31.12.2011 bola táto dotácia vyúčtovaná.

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2006

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

-3-

-4-

2000

2000

0

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 v €
AK T Í VA
Názov
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Pohľadávky
Finančný majetok
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.
Prechodné účty aktív

SPOLU

ZS k 1.1.2011
1071131

KZ k 31.12.2011
1706577

2751
883898
184482
99787

14121
1507974
184482
106900

819
7290
91149
0
0
701
1171619

864
7889
98147
0
0
2153
1815630

ZS k 1.1.2011
766722

KZ k 31.12.2011
745239

0
766722
32169

0
745239
44121

2211
360
617
28981
0

17137
0
357
26627
0

PA S Í VA
Názov
Vlastné zdroje krytia majetku
z toho :
Fondy účtovnej jednotky
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtov.medzi subj.ver.správy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a ostatné prij.výp.

Prechodné účty pasív

SPOLU

372728
1171619

347957
1137317

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011
Obec Prečín nemá žiaden úver .
V Prečíne, dňa 23.4.2012

Spracovala : Dana Lagiňová

Anton Lagíň
Starosta obce

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2011 a celoročné hospodárenie
bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia (39553,81 €)
na tvorbu rezervného fondu, ktorý je vo výške 89970 € .

Schválené Obecným zastupiteľstvom obce Prečín konané 30.5.2012

