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Záverečný účet Obce Nandraž
a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

1. Rozpočet obce na rok 2015
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015.
Obec v roku 2015 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 2015 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet
bol zostavený ako vyrovnaný, kapitálový rozpočet ako nulový a finančné operácie ako nulový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2014 uznesením č.11 a) /2014.
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 30.03.2015 Starostom obce,
- druhá zmena schválená dňa 29.06.2015 Starostom obce,
- tretia zmena schválená dňa 18.09.2015 Starostom obce,
- štvrtá zmena schválená dňa 11.12.2015 Obecným zastupiteľstvom, uznesením č. 56 a)
/2015.
Bežný a kapitálový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet po prevedených zmenách bol schválený ako prebytkový, kapitálový rozpočet po
zmenách bol schválený ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu bol hradený z bežných
príjmov.
Rozpočet obce k 31.12.2015 v celých €

48345,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
71382,00

48345,00
0,00
0,00

71382,00
0,00
0,00

48345,00

71382,00

48345,00
0,00
0,00

70382,00
1000,00
0,00

0,00

0,00

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce - hospodárenie

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 v € a v centoch
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Rozpočet na rok 2015
71382,00

Skutočnosť k 31.12.2015
77355,44

% plnenia
108,37

Z rozpočtovaných celkových príjmov 71382,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
77355,44 €, čo predstavuje 108,37 % plnenie.
1) Bežné príjmy - daňové príjmy :
Rozpočet na rok 2015
51160,00

Skutočnosť k 31.12.2015
56402,03

% plnenia
110,24

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 38900,00 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2015 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 43957,88 €, čo predstavuje plnenie na
113,00 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 9360,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 9326,53 €, čo je
99,63 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 8064,23 €, dane zo stavieb boli vo výške
1262,30 €. Za rozpočtový rok bolo uhradených 9252,19 €, za nedoplatky z minulých rokov 74,34
€.
K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 461,20 € (opravná
položka vo výške 102,97 €).
c) Daň za psa
Z rozpočtovaných 250,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 253,00 €, čo je 101,20 %
plnenie.
Za rozpočtový rok bolo uhradených 229,00 €, za nedoplatky z minulých rokov 24,00 €.
K 31.12.2015 obec eviduje nedoplatky na dani za psov vo výške 5,00 €.
d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 2650,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 2864,62 €, čo je 108,09
% plnenie.
Za rozpočtový rok bolo uhradených 2077,54 €, za minulé obdobie bolo uhradených 787,08 €.
K 31.12.205 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
vo výške 1638,36 € (opravná položka vo výške 255,69 €).
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok 2015
2045,00

Skutočnosť k 31.12.2015
2116,92

% plnenia
103,52

a) Príjmy z vlastníctva majetku
- príjem z prenajatých pozemkov
Z rozpočtovaných 365,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 371,59 €, čo je 101,80 %
plnenie
- príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov
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Z rozpočtovaných 1080,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 1105,00 €, čo je 102,31
% plnenie. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávku za prenájom sály v kultúrnom dome vo výške
30,00 € (opravná položka vo výške 6,00 €).
- príjem z prenajatého zariadenia a náradia
Z rozpočtovaných 16,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 19,20 €, čo predstavuje
120,00 % plnenie.
b) Administratívne a iné poplatky
- Správne poplatky :
Z rozpočtovaných 130,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 91,50 €, čo je 70,38 %
plnenie.
- Pokuty a penále :
Z rozpočtovaných 28,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 32,87 €, čo predstavuje
117,39 % plnenie.
Ide o príjmy za pokuty z priestupkového konania OÚ Rimavská Sobota, pokuta záškoláctvo,
pokuty zaslané z MV SR správa pokút Trnava. Obec eviduje pohľadávky z pokút v priestupkovom
konaní vo výške 177,00 € ( opravná položka vo výške 114,50 €).
c) Ostatné príjmy
- poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za úroky z účtov finančného
hospodárenia:
- Predaj tovarov a služieb, za znečisťovanie ovzdušia:
Z rozpočtovaných 425,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 477,80 €, čo predstavuje
112,42 % plnenie.
- Úroky z účtov finančného hospodárenia:
Z rozpočtovaných 1,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 1,59 €, čo predstavuje
156,00 % plnenie.
- Iné nedaňové príjmy – mylné platby
Z nerozpočtovaných 0,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 17,37 €.
3) Bežné príjmy – prijaté granty a transfery :
Rozpočet na rok 2015
18177,00

Skutočnosť k 31.12.2015
18836,49

% plnenia
103,63

Obec prijala nasledovné granty a transfery :
Poskytovateľ dotácie
Účel
Suma v €
Ministerstvo dopravy, výstavby
*
264,12 Na úsek stavebného poriadku –
a regionálneho rozvoja, Sekcia
rozpočtu a financovania, Bratislava
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja, Sekcia
rozpočtu a financovania, Bratislava

Ministerstvo vnútra SR,
Centrum podpory Banská
Bystrica
Ministerstvo vnútra SR, Sekcia
verejnej správy, Bratislava
Okresný úrad – Rimavská
Sobota
Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny, Revúca
Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny, Revúca

prenesený výkon štátnej správy

*

12,27 Na úsek dopravy – prenesený výkon
štátnej správy

26,59 Prenesený výkon štátnej správy na
úseku životného prostredia

93,72 Prenesený výkon štátnej správy na

úseku registra obyvateľstva
640,00 Referendum

1082,72 Aktivačná činnosť formou menších
obecných služieb ESF (KZ 1AC1)
191,11 Aktivačná činnosť formou menších
obecných služieb ŠR (KZ 1AC2)
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Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny, Revúca
Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny, Revúca
Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny, Revúca
Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny, Revúca
Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny, Revúca
Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny, Revúca
Ministerstvo vnútra SR, Centrum
podpory Banská Bystrica

3541,88 Aktivačná činnosť formou menších

obecných služieb ŠR (KZ 111)
156,20 Aktivačná činnosť formou
dobrovoľnícka služba ŠR (KZ 111)
5118,70 Osobitný príjemca dávky v hmotnej
núdzi
4351,20 Osobitný príjemca prídavku na deti

125,33 Na výkon osobitného príjemcu dávky
v hmotnej núdzi a PnD

3500,00 Jednorazový príspevok náhradná
starostlivosť
9,04 Príspevok na register obnovy evidencie
pozemkov

*Poznámka:
Finančné prostriedky boli priamo poukázané na Spoločný stavebný úrad v Revúcej.
Všetky granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2015
0,00

Skutočnosť k 31.12.2015
0,00

% plnenia
0.00

Skutočnosť k 31.12.2015
0,00

% plnenia
0,00

5) Príjmové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2015
0,00

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy:
Rozpočet na rok 2015
0,00

Skutočnosť k 31.12.2015
0,00

% plnenia
0,00

Skutočnosť k 31.12.2015
0,00

% plnenia
0,00

Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2015
0,00

Obec nemá zriadené rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015 v € a v centoch
Rozpočet na rok 2015
71382,00

Skutočnosť k 31.12.2015
62647,19
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% plnenia
87,76

Z rozpočtovaných 71382,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 vo výške 62647,19 €, čo
predstavuje 87,76 % čerpanie.
1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2015
70382,00

Skutočnosť k 31.12.2015
61667,19

% plnenia
87,62

Z rozpočtovaných 70382,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 vo výške 61667,19 €, čo
predstavuje 87,62 % čerpanie.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
a) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 23780,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 vo výške 19958,80 €, čo je
83,93 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov obce – obecného úradu.
b) Poistné a príspevky do poisťovní
Z rozpočtovaných 8645,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 vo výške 6869,66 €, čo je 79,46
% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody z miezd zamestnancov za zamestnávateľa.
c) Tovary a ďalšie služby
Z rozpočtovaných 19500,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 vo výške 15792,89 €, čo je
80,99 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk, ako sú energie, materiál a služby,
dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 18177,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 vo výške 18836,49 €, čo
predstavuje 103,63 % čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami
Z rozpočtovaných 280,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 vo výške 209,35 €, čo
predstavuje 74,77 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2015
1000,00

Skutočnosť k 31.12.2015
980,00

% plnenia
98,00

Z rozpočtovaných 1000,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 vo výške 980,00 €, čo
predstavuje 98,00 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Výdavky verejnej správy
Z rozpočtovaných 1000,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 vo výške 980,00 €, čo je
100,00 % čerpanie. Ide o projektovú dokumentáciu - strecha statika a dispozícia prízemia
budovy Nandraž súpisné číslo 25.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2015
0,00

Skutočnosť k 31.12.2015
0,00

Výdavkové finančné operácie v roku 2015 neboli žiadne.
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% plnenia
0,00

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2015
0,00

Skutočnosť k 31.12.2015
0,00

% plnenia
0,00

Skutočnosť k 31.12.2015
0,00

% plnenia
0,00

Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2015
0,00

Obec nemá zriadené rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
Skutočnosť k 31.12.2015

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu

77355,44

z toho : bežné príjmy obce

77355,44

bežné príjmy RO

0,00

Bežné výdavky spolu

61667,19

z toho : bežné výdavky obce

61667,19

bežné výdavky RO

0,00

Bežný rozpočet

15688,25
0,00

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

0,00

kapitálové príjmy RO

0,00

Kapitálové výdavky spolu

980,00

z toho : kapitálové výdavky obce

980,00

kapitálové výdavky RO

0,00

Kapitálový rozpočet

- 980,,00

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce
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+ 14708,25
0,00
+ 14708,25
0,00
0,00
0,00
77355,44
62647,19
14708,25
0,00
14708,25

Prebytok rozpočtu v sume 14708,25 € 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

14708,25 €

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.. Rezervný fond sa vedie na
samostatnom analytickom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný

Suma v €

ZS k 1.1.2015

0,00

Prírastky - z prebytku hospodárenia
uznesenie č. 30/2015 b) zo dňa 30.06.2015

7754,79

- ostatné prírastky

0,00

Úbytky - použitie rezervného fondu

0,00

- krytie schodku hospodárenia

0,00

- ostatné úbytky

0,00

KZ k 31.12.2015

7754,79

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2015
Prírastky - povinný prídel -

Suma v €
100,59

1,50 %

175,48

- ostatné prírastky

0,00

Úbytky - príspevok na stravné lístky

65,40

- regeneráciu PS

41,45

- dopravné

0,00

- ostatné úbytky
osobné ochranné prostriedky
KZ k 31.12.2015

100,00
69,22

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 v EUR
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AKTÍVA
Názov

ZS k 01.01.2015

KZ k 31.12.2015

381518,32

365451,67

369844,51

338703,99

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

321055,21

289914,69

Dlhodobý finančný majetok

48789,30

48789,30

Obežný majetok spolu

11112,46

26128,83

Zásoby

0,00

0,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

1586,18

1984,44

Finančné účty

9526,28

24144,39

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

561,35

618,85

ZS k 01.01.2015

KZ k 31.12.2015

381518,32

365451,67

144028,63

157473,44

Oceňovacie rozdiely

-5,76

-5,76

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

144034,39

157479,20

Záväzky

10092,78

11722,55

400,00

480,00

0,00

0,00

100,59

69,22

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Z toho :

Časové rozlíšenie
PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
Z toho :

Z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé záväzky
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Krátkodobé záväzky

2289,53

3870,67

Bankové úvery a výpomoci

7302,66

7302,66

227396,91

196255,68

Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu
Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- ostatné

7302,66 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1572,08 €
2285,22 €
13,37 €

Obec v roku 2015 neprijala žiadny úver, ani žiadnu výpomoc a neuzatvorila lízingovú zmluvu.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec 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 neposkytla žiadne dotácie v súlade so všeobecne záväznom nariadení o dotáciách,
právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných
služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia.

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.
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a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
Obec nemá zriadené právnické osoby, t.j. rozpočtové organizácie.
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec nemá zriadené právnické osoby, t.j. príspevkové organizácie.
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec nemá založené právnické osoby.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu
-bežné výdavky
-kapitálové výdavky

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

-1-

-2-verejná správa: osobitný príjemca
dávky v hmotnej núdzi, bežné
výdavky
-verejná správa: osobitný príjemca
prídavku na deti, bežné výdavky

Úrad práce,
sociálnych vecí
a rodiny Revúca
Úrad práce,
sociálnych vecí
a rodiny Revúca
Úrad práce,
sociálnych vecí
a rodiny Revúca

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

5118,70

5118,70

0,00

4351,20

4351,20

0,00

125,33

125,33

0,00

3500,00

3500,00

0,00

156,20

156,20

0,00

-5-

Úrad práce,
sociálnych vecí
a rodiny Revúca

verejná správa: na výkon
osobitného príjemcu dávky v HN a
PnD, bežné výdavky
verejná správa: jednorazový
príspevok na náhradnú starostlivosť,
bežné výdavky
-rozvoj obce: aktivačná činnosť
formou dobrovoľníckej služby –
financovanie ŠR, bežné výdavky

Úrad práce,
sociálnych vecí
a rodiny Revúca

-rozvoj obce: aktivačná činnosť
formou menších obecných služieb –
financovanie ŠR, bežné výdavky

3541,88

3541,88

0,00

Úrad práce,
sociálnych vecí
a rodiny Revúca

-rozvoj obce: aktivačná činnosť
formou menších obecných služieb –
spolufinancovanie ESF a ŠR, bežné
výdavky
-verejná správa: Referendum, bežné
výdavky
-verejná správa: prenesený výkon
štátnej správy – REGOB, bežné
výdavky
-životné prostredie: prenesený
výkon štátnej správy, bežné výdavky

1082,72

1082,72

0,00

191,11

191,11

0,00

640,00

640,00

0,00

93,72

93,72

0,00

26,59

26,59

0,00

-verejná správa: register obnovy
evidencie pozemkov, bežné výdavky

9,04

9,04

0,00

Úrad práce,
sociálnych vecí
a rodiny Revúca

Okresný úrad
Rimavská Sobota
Ministerstvo vnútra
SR, Sekcia verejnej
správy Bratislava
Ministerstvo vnútra
SR, Centrum
podpory Banská
Bystrica
Ministerstvo vnútra
SR, Centrum
podpory Banská
Bystrica
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Uvedené transfery boli použité do 31.12.2015 podľa uzavretých zmlúv.
c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:
Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí:
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

-

-

-

-

Obec neposkytla v roku 2015 transfery inej obci.
Obec

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

-

-

-

-

Obec neprijala v roku 2015 transfery od iných obcí.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC:
Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu s VÚC o poskytnutí a prijatí transferov.

12. Hodnotenie plnenia programov obce
Obec hodnotenie plnenia programov nevypracovala, lebo rozpočet je schválený bez programovej
štruktúry.
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Návrh uznesenia:
a) Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2015
a celoročné hospodárenie bez výhrad – uznesenie č. 71 a)/2016 zo dňa 28.06.2016.
b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume 14708,25 €, zisteného 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, na :
- tvorba rezervného fondu

14708,25 € - uznesenie č. 71 b)/2016 zo dňa 28.06.2016.

c) Obecné zastupiteľstvo Obce Nandraž berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce
k záverečnému účtu za rok 2015 - uznesenie č. 71 c)/2016 zo dňa 28.06.2016.
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