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Záverečný účet Obce Hniezdne za rok 2009
1. Rozpočet obce na rok 2009
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2009.
Obec zostavila rozpočet na rok 2009 podľa ustanovenia § 10 ods. 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 2009 bol zostavený ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2009.
Rozpočet obce bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Hniezdnom dňa 12.12.2008
uznesením č. 7/2008, A./8.
Rozpočet obce bol upravený štyrikrát:

- prvá zmena schválená dňa 03.03.2009 uznesením č. 1/2009, bod E./3
- druhá zmena schválená dňa 08.09.2009 uznesením č. 7/2009, A./3,
- tretia zmena schválená dňa 30.10.2009 uznesením č. 8/2009, A./8.
- štvrtá zmena schválená dňa 28.12.2009 uznesením č. 10/2009, A./3
Rozpočet obce po zmenách k 31.12.2009:

Príjmy celkom:
z toho:
Bežné príjmy
Príjmy RO - bežné
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom:
z toho:
Bežné výdavky
Výdavky RO
Kapitálové výdavky
Výdavky RO - kapitálové
Finančné výdavky
Rozpočet obce za rok 2009

Rozpočet v eur
1 305 659,51
755 001,49
13 005,23
147,90
537 504,89
1 267 484,06
329 206,69
469 805,58
169 956,08
5 615,50
292 900,21
38 175,45
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2009 v eur
Rozpočet na rok 2009

Skutočnosť k 31.12.2009

% plnenia

1 305 659,51

1 248 454,84

95,62

1) Bežné príjmy – daňové príjmy v eur:
Rozpočet na rok 2009

Skutočnosť k 31.12.2009

% plnenia

351 381,19

347 895,25

99,01

a) Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 310 343,50 eur z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2009 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 310 343,50 eur, čo predstavuje plnenie
na 100,00 %. Pôvodná suma rozpisu MF SR bola 359 142 eur, no z dôvodu pretrvávania
finančnej krízy znížilo MF SR jej výšku o 48 798,50 eur.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 21 310,50 eur bol skutočný príjem k 31.12.2009 vo výške 21 432,84 eur,
čo je plnenie 100,57 %. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 3 826,17 eur, dane zo stavieb
17 510,31 eur a dane z bytov 96,36 eur. Za rozpočtový rok bolo uhradených 21 124,27 eur, za
nedoplatky minulých rokov 308,57 eur. K 31.12.2009 obec eviduje pohľadávky na dani
z nehnuteľností vo výške 9 824,32 eur.
c) Daň za psa
Z rozpočtovaných 507,91 eur bol príjem do rozpočtu obce 513,88 eur, čo predstavuje plnenie
101,18 %.
d) Daň za nevýherné hracie prístroje
Z rozpočtovaných 66,39 eur bol príjem k 31.12.2009 - 66,38 eur, čo je plnenie na 99,98 %.
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e) Daň z ubytovania
Z rozpočtovaných 66,39 eur bol príjem k 31.12.2009 – 10,95 eur, čo predstavuje plnenie
16,49 %.
f) Daň za užívanie verejného priestranstva
Daň bola rozpočtovaná vo výške 497,91 eur. Príjmy z tejto dane neboli naplnené.
g) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Rozpočet prestavoval sumu 18 588,59 eur. Príjmy poplatku dosiahli výšku 15 527,70 eur, čo
je plnenie rozpočtu na 83,53 %.

2) Bežné príjmy – nedaňové príjmy v eur:
Rozpočet 2009

Skutočnosť k 31.12.2009

% plnenia

49 628,46

51 227,99

103,22

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 26 790,84 eur bol skutočný príjem k 31.12.2009 vo výške 27 003,98 eur,
čo je 100,80 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 1 221,17 eur a príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 25 782,81 eur.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky – správne poplatky:
Z rozpočtovaných 1 361,79 eur bol skutočný príjem k 31.12.2009 vo výške 1 594,58 eur, čo
je 117,09 % plnenie. Sú to príjmy zo správnych poplatkov za vydané rozhodnutia obce,
poplatky za overovanie a matričné poplatky.
Pre príjmy z vybratých pokút vo výške 119,51 eur bol rozpočet upravený na sumu 120,92
eur. Plnenie rozpočtu predstavuje 98,83 %.
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb:
Z rozpočtovaných 21 141,45 eur bol skutočný príjem k 31.12.2009 vo výške 22 306,31 eur,
čo je 105,51 % plnenie. Tieto príjmy tvoria príjmy z predaja tovarov a služieb vo výške
17 160,66 eur, čo sú príjmy z opatrovateľskej služby, príjmy za kopírovacie práce, príjmy za
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relácie v miestnom rozhlase, príjmy za stočné, príjmy za služby spojené s užívaním bytov,
príjmy za stravne zamestnancov vo výške 5 145,65 eur.
c) Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov
Rozpočtované príjmy vo výške 33,19 eur sa naplnili vo výške 23,34 eur – 70,32 %. Sú to
úroky z účtov finančného hospodárenia.
d) Ostatné príjmy
Príjmy vo výške 180,27 eur predstavujú vrátky výdavkov minulých rokov a príjmy z náhrady
škody.

3) Bežné príjmy – tuzemské granty a transfery v eur:
Rozpočet 2009

Skutočnosť k 31.12.2009

% plnenia

353 991,84

354 643,54

100,18

Obec prijala v roku 2009 nasledovné transfery:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Poskytovateľ
Suma v eur
Účel
Ministerstvo financií SR
25 687,00 dofinancovanie výpadku dane
Ministerstvo kultúry SR
1 627,00 technické vybavenie knižnice
Obvodný úrad, SL
476,19 register obyvateľov
Obvodný úrad, SL
3 749,49 matrika
Obvodný úrad, SL
3 896,36 financovanie volieb 2009
Krajský školský úrad PO
286 298,00 prenesené kompetencie - základné školstvo
Krajský školský úrad PO
2 481,00 prenesené kompetencie - 5. ročné deti
Krajský školský úrad PO
24 172,00 prenesené kompetencie - školský úrad
Krajský stavebný úrad PO
1 255,44 financovanie PK na úseku výstavby
Krajský úrad dopravy PO
71,15 financovanie PK na úseku pozemných komunik.
Krajský úrad ŽP PO
209,24 financovanie PK na úseku ŽP
ÚPSVaR, SL
744,08 osobitný príjemca RP
ÚPSVaR, SL
763,51 aktivácia dlhodobo nezamestnaných
ÚPSVaR, SL
613,99 školské potreby deťom v HmN
ÚPSVaR, SL
2 515,89 strava pre deti v HmN
Nadácia Knihy deťom
83,20 grant pre základnú školu
SPOLU:
354 643,54

Transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s účelom ich poskytnutia.
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4) Kapitálové príjmy v eur:
Rozpočet na rok 2009

Skutočnosť k 31.12.2009

% plnenia

147,90

147,90

100,00

a) Granty a transfery
V roku 2009 obec nedostala žiaden kapitálový transfer.
b) Príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Pre príjem z predaja pozemku vo výške 147,90 eur bol rozpočet upravený na výšku
dosiahnutého príjmu.

5) Príjmové finančné operácie v eur:
Rozpočet na rok 2009

Skutočnosť k 31.12.2009

% plnenia

537 504,89

481 534,93

89,59

a) Prevody prostriedkov z peňažných fondov
Tieto finančné prostriedky tvoria dotácie zo štátneho rozpočtu, ktoré obec nemohla vyčerpať
v roku 2008 – vo výške 52 978,13 eur (odstránenie havarijnej situácie v základnej škole –
výmena okien - 49 790,88 eur). Prostriedky boli vyčerpané a zúčtované do 31.3.2009.
b) Bankové úvery
Obec v roku 2009 čerpala úver na investičné akcie vo výške 428 556,80 eur.

6) Príjmy rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou
Základná škola s materskou školou

13 005,23 eur

Tieto bežné príjmy sú vytvorené vlastnou činnosťou RO ako doplnkový zdroj financovania,
o ktoré je možné prekročiť schválený rozpočet výdavkov. Ide predovšetkým o príjmy
z grantov a transferov, z poplatkov za školné, za stravovanie.
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3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2009 v eur
Rozpočet na rok 2009

Skutočnosť k 31.12.2009

% plnenia

1 267 484,06

1 232 197,46

97,22

Rozpočet na rok 2009

Skutočnosť k 31.12.2009

% plnenia

799 012,27

763 767,92

95,59

1) Bežné výdavky v eur:

v tom obec:
Funkčná klasifikácia

Rozpočet

01 Všeobecné verejné služby

Skutočnosť

% plnenia

199 788,74

176 303,16

88,24

1 911,88

2 059,73

107,73

04 Ekonomická oblasť

14 841,04

14 660,31

98,78

05 Ochrana životného prostredia

38 139,81

34 737,64

91,08

06 Bývanie a občianska vybavenosť

14 014,30

9 643,66

68,81

08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo

10 907,77

9 710,42

89,02

09 Vzdelávanie

25 372,08

25 379,51

100,03

10 Sociálne zabezpečenie

24 231,07

21 555,41

88,96

03 Verený poriadok a bezpečnosť

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 100 586,65 eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2009 vo výške 96 110,14
eur, čo je 95,55 %. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov Obce v originálnych
kompetenciách, matriky, stavebného úradu, školského úradu, opatrovateľskej služby, a
zamestnancov vykonávajúcich ostatné prenesené kompetencie.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 35 111,80 eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2009 vo výške 32 964,98
eur, čo je 93,88 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd zamestnancov za
zamestnávateľa.
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c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 166 986,89 eur bolo k 31.12.2009 čerpaných 140 526,18 eur, čo
predstavuje plnenie 84,15 %. Ide o prevádzkové výdavky na všetkých úrovniach Obce. Sú to
výdavky na cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinnú a štandardnú údržbu,
nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 6 209,05 eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2009 vo výške 4 322,63 eur,
čo je 69,62 % plnenie. Sú tu zahrnuté príspevky spoločenským organizáciám v obci na ich
činnosť, príspevok cirkvi na opravu strechy farského úradu, členské príspevky do združení,
príspevky na náhradu mzdy počas pracovnej neschopnosti zamestnancov.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 20 312,3 eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2009 vo výške 20 125,91 eur,
čo predstavuje plnenie 99,08 %. Ide o úroky z Municipálneho úveru poskytnutého v roku
2004,

z poskytnutého

Dexia

komunál

komfort

úveru

poskytnutého

v roku

2009

a z poskytnutej štátnej pomoci formou úveru zo ŠFRB poskytnutej v rokoch 2006 - 2007.

2) Kapitálové výdavky v eur:
Rozpočet na rok 2009

Skutočnosť k 31.12.2009

% plnenia

175 571,58

175 529,33

99,98

v tom obec:
Funkčná klasifikácia

Rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

01 Všeobecné verejné služby

2 067,95

2 663,66

128,81

05 Ochrana životného prostredia

1 071,00

1 071,00

100,00

166 817,13

166 179,17

99,62

06 Bývanie a občianska vybavenosť
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a) Všeobecné verejné služby
Ide o investíciu - zakúpenie softvéru (Cintorín) 1 567,95 eur, zakúpenie kancelárskej zostavy
a výpočtovej techniky - 1 095,71 eur pre hlavnú kontrolórku obce.
b) Ochrana životného prostredia
Ide o investíciu do výstavby kanalizácie a ČOV vo výške 1 071 eur – projektové práce pre
rozšírenie kanalizácie do rómskej časti – Čurek.
c) Bývanie a občianska vybavenosť
Ide o nasledovné investičné akcie:
-

prípravná projektová dokumentácia k rozostavanému multifunkčnému
objektu – 13 227,25 eur

-

výstavba Domu smútku - 152 951,92 eur.

3) Výdavkové finančné operácie v eur:
Rozpočet na rok 2009

Skutočnosť k 31.12.2009

% plnenia

292 900,21

292 900,21

100,00

Z rozpočtovaných 292 900,21 eur na splácanie istín z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2009 vo výške rozpočtu, čo predstavuje 100 % plnenie. V tom Municipálny úver
Dexie banky Slovensko z roku 2004 bol splatený vo výške 276 967,84 eur a štátna pomoc
formou úveru zo ŠFRB na výstavbu 16 nájomných bytov bola splatená vo výške 15 932,37
eur.
4) Výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou
Základná škola s materskou školou
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

469 718,08 eur
5 615,50 eur
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4. Podnikateľská činnosť
V roku 2009 vykonávala Obec podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávania
vydaného Okresným úradom v Starej Ľubovni, odborom živnostenského podnikania zo dňa
25.10.2004, reg. číslo 710-6885. Túto činnosť vykonávala na úseku hospodárenia v lesoch.
Výsledky hospodárenia:
Celkové náklady:

251 321,33 eur

Celkové výnosy:

180 268,71 eur

Hospodársky výsledok – strata:

71 052,62 eur

5. Vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2009
Zistenie výsledku hospodárenia za rok 2009:
Príjmy:
- bežné
Obec
RO
- kapitálové
Obec
Príjmy spolu:

753 766,78 eur
13 005,23 eur
147,90 eur
766 919,91 eur

Výdavky:
- bežné
Obec
RO
- kapitálové
Obec
RO
Výdavky spolu:

294 049,84 eur
469 718,08 eur
169 913,83 eur
5 615,50 eur
939 297,25 eur

výsledok hospodárenia

- 172 377,34 eur

- schodok hospodárenia

úprava VH pre tvorbu peňažných fondov:

-

nevyčerpané dotácie

3 103,43 eur

- 175 480,77 eur
Finančné prostriedky z nevyčerpaných dotácií boli odvedené na osobitný účet obce (depozit)
a v roku 2010 budú zaradené do rozpočtu obce prostredníctvom príjmových finančných
operácií.
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6. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond podľa ustanovenia § 15 a § 16 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný

Suma v eur

Začiatočný stav k 1.1.2009

1 918,90

Prírastky - z prebytku hospodárenia

0,00

- ostatné prírastky

0,00

Úbytky

0,00

Konečný zostatok k 31.12.2009

1 918,90

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde
a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších
predpisov. Obec nemá uzatvorenú podnikovú kolektívnu zmluvu.
Sociálny fond

Suma v eur

Začiatočný stav k 1.1.2009

759,79

Prírastky – povinný prídel 1%

1 313,64

Úbytky – stravovanie

1 234,45

Konečný zostatok k 31.12.2009

838,98
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7. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom.
V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. 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 vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
A. Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám:
Obec nemá zriadené príspevkové organizácie a nezaložila žiadnu obchodnú spoločnosť.
B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Suma poskytnutých

Účelové určenie grantu, transferu:

-1-

prostriedkov v r.
2009

-2-

-3-

MF SR

dofinancovanie výpadku podiel. daní

MK SR
Obvodný úrad SL
Obvodný úrad SL
Obvodný úrad SL
Krajský školský úrad PO

financovanie PK – školstvo

Krajský školský úrad PO

financovanie PK – školstvo 5 r. deti

Krajský školský úrad PO

financovanie PK – školský úrad

Krajský stavebný úrad PO

financovanie PK – stavebný poriadok

Krajský úrad CDaPK PO

financovanie PK– špeciálny staveb. úrad

Krajský úrad ŽP PO
ÚPSVaR Stará Ľubovňa

Suma použitých

Rozdiel

prostriedkov v r. 2009

(stĺ. 3- stĺ. 4)

-4-

-5-

25 687,00

22 670,74

3 016,26

vybavenie knižnice

1 627,00

1 627,00

0,00

register obyvateľov

476,19

476,19

0,00

financovanie PK – matrika

3 749,49

3 749,49

0,00

financovanie volieb 2009

3 896,36

3 896,36

0,00

286 298,00

286 210,83

87,17

2 481,00

2 481,00

0,00

24 172,00

24 172,00

0,00

1 255,44

1 255,44

0,00

71,15

71,15

0,00

financovanie prenesených kompetencií

209,24

209,24

0,00

osobitný príjemca RP

744,08

744,08

0,00

ÚPSVaR Stará Ľubovňa

Aktivácia dlhodobo nezamestnaných

763,51

763,51

0,00

ÚPSVaR Stará Ľubovňa

Školské potreby pre deti v HmN

613,99

613,99

0,00

ÚPSVaR Stará Ľubovňa

Stravné pre deti v HmN

2 515,89

2 515,89

0,00
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C. Finančné usporiadanie vzťahov voči ostatným právnickým a fyzickým osobám –
podnikateľom:
Prijímateľ

Účelové určenie grantu,

Suma poskytnutých

Suma použitých

Rozdiel

transferu:

prostriedkov v r. 2009

prostriedkov v r. 2009

(stĺ. 3- stĺ. 4)

-3-

-4-

-5-

-1-2-

Rím.-kat. cirkev, farnosť Hniezdne

oprava strechy farského

2 000,00

2 000,00

0,00

činnosť organizácie

283,00

283,00

0,00

ZO SZPB Hniezdne

činnosť organizácie

166,00

166,00

0,00

Gréckokatolícka charita Prešov

prevádzka stacionára

663,88

663,88

0,00

ZO Jednoty dôchodcov Slovenska
Hniezdne

úradu
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8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2009 v eur
AKTÍVA
Názov
Neobežný majetok spolu

ZS k 1.1.2009

KZ k 31.12.2009

8 354 279,27

8 622 252,93

3 041,66

4 784,74

8 147 128,20

8 413 374,96

Dlhodobý finančný majetok

204 109,41

204 093,23

Obežný majetok spolu

195 100,46

177 522,35

28 314,46

25 895,80

7 537,22

11 347,62

Pohľadávky

42 026,23

68 363,95

Finančné účty

86 459,87

41 072,30

Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlhod.

30 762,68

30 762,68

1 688,02

2 148,74

1 688,02

2 148,74

8 551 067,75

8 801 924,02

z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho:
Zásoby
Zúčtovanie medzi subj. VS

Časové rozlíšenie
z toho:
Náklady budúcich období
SPOLU

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie

ZS k 1.1.2009

KZ k 31.12.2009

6 266 212,05

5 771 647,32

730,27

714,09

6 265 481,78

5 770 933,23

823 297,82

1 214 221,53

6 140,97

7 602,81

0,00

725,12

526 369,36

519 999,78

78 346,41

115 900,97

212 441,08

569 992,85

Časové rozlíšenie

1 461 557,88

1 816 055,17

Výnosy budúcich období

1 461 557,88

1 816 055,17

SPOLU

8 551 067,75

8 801 924,02

z toho:
Oceňovacie rozdiely
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi subj. VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
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9. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2009
Obec k 31.12.2009 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči dodávateľom

569 992,85 eur
81 434,66 eur

- voči štátnemu rozpočtu - dane
- voči štátnemu fondu rozvoja bývania
- voči zamestnancom

1 634,82 eur
489 296,77 eur
10 442,38 eur

- voči inštitúciám sociálneho zabezpeč. a ZP

5 832,56 eur

- ostatné záväzky

19 838,86 eur

- prijaté preddavky

15 773,44 eur

- záväzky z nájmu

10 303,51 eur

- sociálny fond

838,98 eur

Obec v roku 2009 uzatvorila leasingovú zmluvu na nákup traktora Farmtrac. Dexia banka
Slovensko a. s. poskytla v roku 2009 Obci Hniezdne Dexia komunál komfort úver –
investičný s úverovým limitom 420 000,00 eur – čerpanie 364 030,04 eur a Dexia komunál
eurofondy úver s limitom 205 962,81 eur na predfinancovanie investičného projektu „Projekt
ozdravných opatrení, obnova lesných porastov, ochrana a výchova, rekonštrukcia a prestavba
lesnej cesty na lesnom celku Obecný lesy vojenské Hniezdne“ – čerpanie 205 962,81 eur.
Obec v roku 2006 uzatvorila so Štátnym fondom rozvoja bývania Zmluvu o štátnej pomoci
formou úveru na výstavbu obecnej 16- b. j. Štátna pomoc je dlhodobá s dobou splatnosti do
roku 2036, splátky úveru a úroky sú realizované mesačne vo výške 1 742,65 Eur.
V Hniezdnom, apríl 2010
Predložené na verejnú diskusiu: 29.4.2010 (úradná tabuľa Obce Hniezdne, internet)

Prerokované na zasadnutí OZ v Hniezdnom dňa 14.5.2010.
Schválené uznesením OZ v Hniezdnom č. 2/2010, bod A./4 výrokom OZ:
„celoročné hospodárenie Obce Hniezdne schvaľuje bez výhrad“
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Príloha
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu Obce Hniezdne za rok 2009.
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