OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ŠENKVICIACH
Dňa: 28.06.2018

Číslo: 4.
Por. č.:

4. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva
v Šenkviciach zo dňa 03.05.2018

Predkladá: Ing. Adriana Jurášeková, hlavná kontrolórka obce Šenkvice
Spracovala: Ing. Adriana Jurášeková, hlavná kontrolórka obce Šenkvice

U Z N E S E N I E .......-VI./OZ/2018
Obecné zastupiteľstvo v Šenkviciach
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 v nadväznosti na § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení)

s ch v a ľ u j e - n e s ch v a ľ u j e
kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach
zo dňa 03.05.2018

- bez pripomienok
- s pripomienkami

Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia
2. Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach zo dňa 03-05.2018

Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva Šenkvice
Z rokovania Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach zo dňa 29.06.2015 ostali v riešení
nasledujúce uznesenia:
Číslo
uznesenia

Návrh uznesenia

11-III./OZ/2015

Obecné zastupiteľstvo Šenkvice
s ch v a ľ u j e
v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991
Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojitosti
s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ FORMOU ZÁMENY
Predmet prevodu:
Zámena nehnuteľností – pozemkov vo vlastníctve
účastníka č. 1 nachádzajúceho sa v obci Šenkvice, v k.ú.
Malé Šenkvice, lokalita Ružová ul., a to konkrétne:
- novovytvorená parcela registra „C“ č. 336/4 /zastavané
plochy a nádvoria) o výmere 22 m2 z pôvodnej parcely
registra „C“ č.336 (ostatné plochy) zapísanej na liste
vlastníctva č. 877,
- novovytvorená parcela registra „C“ č. 338/9 (zastavané
plochy a nádvoria) o výmere 24 m2 z pôvodnej parcely
registra „C“ č. 338 (ostatné plochy) zapísanej na liste
vlastníctva č. 877,
Spolu vo výmere 46 m2,
Ktoré vznikli na základe Geometrického plánu č. 22/2015 zo
dňa 15.04.2015, ktorý vyhotovil TRANS-GEO s.r.o.,
Veltlínska 2, 902 01 Pezinok, autorizačne overeným dňa
20.04.2015 Ing. Ondrejom Dernerom a úradne overeným dňa
13.05.2015 Okresným úradom Pezinok, katastrálny odbor
za pozemky vo vlastníctve účastníka č. 2 nachádzajúcich
sa v obci Šenkvice, v k. ú. Malé Šenkvice, lokalita Ružová ul.,
a to konkrétne:
- novovytvorená parcela registra „C“ č. 316/18 (zastavané
plochy a nádvoria) o výmere 15 m2 z pôvodnej parcely
registra „C“ č. 316/12 (záhrady) zapísanej na liste vlastníctva
č. 850,
ktorá vznikla na základe Geometrického plánu č. 22/2015 zo
dňa 15.04.2015, ktorý vyhotovil TRANS-GEO s.r.o.,
Veltlínska 2, 902 01 Pezinok, autorizačne overeným dňa
20.04.2015 Ing. Ondrejom Dernerom a úradne overeným dňa
13.05.2015 Okresným úradom Pezinok, katastrálny odbor
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a Všeobecne záväzného nariadenia Obce Šenkvice č. 4/2009
Zásady hospodárenia s majetkom Obce Šenkvice
ÚČASTNÍK Č. 1 ZÁMENNEJ ZMLUVY:
Obec Šenkvice, Námestie Gabriela Kolinoviča 5, 900 81
Šenkvice, IČO : 00 30 51 03
ÚČASTNÍK Č. 2 ZÁMENNEJ ZMLUVY:
Silvia Dragová
FINANČNÁ ODPLATA: 3 500,- € (slovom: tritisíc päťsto
eur)
Vzhľadom na to, že sa nejedná o rovnaké výmery
zamieňaných dielov účastník č. 2 zámennej zmluvy doplatí za
rozdiel vo výmere 31 m², pri podpise zámennej zmluvy kúpnu
cenu vo výške 3500,- €.
ÚČEL: vysporiadanie pozemku, ktorý vytvára dvor – priľahlú
plochu k pozemkom, na ktorom sú umiestnené stavby
rodinných domov na ul. Ružová súp. č. 1253 a 1613 vo

Vyhodnotenie
Uznesenie
bolo
schválené.
Za:
9
Proti:
0
Zdržal: 0

Stav uznesenia
V riešení.

12-III./OZ/2015

vlastníctve rodiny Dragovej, ktoré navrhovatelia dlhodobo
užívajú a zo strany Obec Šenkvice nadobudnutie vlastníctva
k pozemku, ktorý vytvára rozšírenie priechodu medzi ulicami
Ružová a Jagned.
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Dôvodom hodného osobitného zreteľa je, že na základe tejto
zámeny Obec Šenkvice nadobudne pozemok, ktorý bude
slúžiť na rozšírenie priechodu medzi ulicami Ružová
a Jagned, ktorý bude slúžiť pre občanov obce.
Silvia Dragová nie osobou uvedená v ust. § 9a ods. 6, 7
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.
Toto uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých
poslancov podľa zásady osobitného zreteľa.
Obecné zastupiteľstvo Šenkvice
s ch v a ľ u j e
v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov
NADOBUDNUTIE NEHNUTEĽNOSTI:
PREDMET NADOBUDNUTIA: kúpa nehnuteľnosti – pozemku
v k. ú. Veľké Šenkvice, lokalita ulíc Paulenova a ulica
Svätého Urbana a to konkrétne:

parcela registra „C“ č. 547/233 (ostatné plochy)
o výmere 128 m2
PREDÁVAJÚCI: Michal Kobza, rod. Kobza
v podiele 1/1 k celku
KUPUJÚCI: Obec Šenkvice, Námestie Gabriela Kolinoviča
5, 900 81 Šenkvice, IČO : 00 30 51 03
KÚPNA CENA: 1,- € za celú výmeru pozemku.

Uznesenie
bolo
schválené
Za:
9
Proti:
0
Zdržal: 0

V riešení.

Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva Šenkvice
Z rokovania Obecného
nasledujúce uznesenia:
Číslo
uznesenia
10-III./OZ/2017

zastupiteľstva

v Šenkviciach

zo

dňa

29.06.2017

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo Šenkvice
s ch v a ľ u j e
v zmysle ustanovenia § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (zákon o
obecnom zriadení) v spojitosti s ustanovením § 9a ods. 8
písm. e) (osobitný zreteľ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov
PREVOD NEHNUTEĽNOSTI
–
POZEMKU FORMOU
ZÁMENY
Predmet zámeny:
zámena nehnuteľnosti – pozemku vo vlastníctve účastníka č.
1 nachádzajúceho sa v k. ú. Veľké Šenkvice, lokalita ul.
Trlinská, a to konkrétne:
- parcela reg. „C“ č. 2412/16 (orná pôda) o výmere 96 m²,
zapísaného na LV č. 4110, vedenom Okresným úradom
Pezinok, katastrálny odbor za pozemky vo vlastníctve
účastníka č. 2. nachádzajúceho sa v k. ú. Veľké Šenkvice,
lokalita ul. Trlinská, a to konkrétne:
- parcela reg. „C“ č. 2350/199 (zastavané plochy a nádvoria)
o výmere 88 m²,
- parcela reg. „C“ č. 2412/18 (orná pôda) o výmere 15 m²,
zapísaných na LV č. 4715, vedenom Okresným úradom
Pezinok, katastrálny odbor
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a
Všeobecného záväzného nariadenia Obce Šenkvice č. 4/2009
Zásady hospodárenia s majetkom Obce Šenkvice
Účastník zámennej zmluvy č. 1:
Obec Šenkvice, Námestie Gabriela Kolinoviča 5, 900 81
Šenkvice, IČO: 00 30 51 03,
Účastníci zámennej zmluvy č. 2:
Miroslav Dugovič s manželkou Ing. Jana Dugovičová
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Finančná odplata: bez finančného vyrovnania
Účel: vysporiadanie pozemkov pod bývalou cestou a
súčasnou miestnou účelovou komunikáciou na Trlinskej ul.
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Dôvodom hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že na
základe tejto zámeny Obec Šenkvice nadobudne pozemok,
ktorý sa nachádza pod súčasnou účelovou miestnou
komunikáciou, ktorá slúži pre občanov obce.

ostali

Vyhodnotenie
Uznesenie
bolo
schválené.
Za:
7
Proti:
0
Zdržal: 0

v riešení

Stav
uznesenia
Ukončené.
Zmluva
zverejnená
09.05.2018.

Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva Šenkvice
Z rokovania Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach zo dňa 29.06.2017 ostali v riešení
nasledujúce uznesenia:
10-II./OZ/2018

11-II./OZ/2018

Obecné zastupiteľstvo Šenkvice
s ch v a ľ u j e
v zmysle ustanovenia § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom zriadení) v
spojitosti s ustanovením § 6a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov
ZVERENIE MAJETKU DO SPRÁVY
PREDMET ZVERENIA:
dlhodobý hmotný majetok nachádzajúci sa v budove Základnej školy,
Vinohradská 62, Šenkvice v celkovej sume 9 948,94 €
SPRÁVCA: Základná škola, Vinohradská 62, Šenkvice
rozpočtová organizácia Obce Šenkvice
sídlo: Vinohradská 62, 900 81 Šenkvice
IČO: 31817017
v zastúpení: Iveta Rimanová - riaditeľka
DEŇ ZVERENIA: 01.05.2018.
Obecné zastupiteľstvo Šenkvice
s ch v a ľ u j e
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom
zriadení)
rozdelenie dotácií v roku 2018 nasledovne:
ADAMKOVO – centrum detí, o.z. vo výške 500 €
CLAUDIANUM, n.o. vo výške 1 000 €
Veterán Tatra club Šenkvice vo výške 200 €
ŠK Šenkvice– odd. šport. gymnastiky vo výške 300,- €
ŠK Šenkvice – futbalový oddiel vo výške 4 500 €
ŠK Šenkvice – odd. pozemného hokeja vo výške 4 500 €
Spolok Dychová hudba Šenkvičanka vo výške 1 000 €
FS Mladosť vo výške 2 000 €
Občianske združenie Mladí umelci vo výške 2 000 €
Slovenský zväz chovateľov vo výške 200 €.

Uznesenie bolo
schválené.
Za:
9
Proti:
0
Zdržal: 0

Zmluva
zverejnená
27.4.2018.

Uznesenie bolo schválené.
Za:
7
Proti:
0
Zdržal:
2
Boli zverejnené dohody o
poskytnutí dotácie s :
Veterán Tatra club Šenkvice dňa
18.04.2018,
Claudianum dňa 19.04.2018,
Športový klub- odd. pozemného
hokeja – 19.04.2018,
Športový klub – odd. futbalový dňa
19.04.2018,
Športový klub – odd. športovej
gymnastiky dňa 19.04.2018,
FS Mladosť dňa 19.04.2018,
Dychová hudba Šenkvičanka dňa
19.04.2018.
Adamkovo dňa 26.04.2018.
OZ Mladí umelci dňa 24.04.2018.
Slovenský zväz chovateľov
04.05.2018.

UKONČENÉ.

Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva Šenkvice
z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Šenkvice
ktoré sa uskutočnilo dňa 03. mája 2018 v Zasadačke Obecného úradu v Šenkviciach, Nám. G.
Kolinoviča 5, 900 81 Šenkvice a bolo prijatých 10 uznesení
(číslovanie od 1-III./OZ/2018 do 10-III./OZ/2018)
Číslo
uznesenia

Návrh uznesenia

Vyhodnotenie

1-III./OZ/2018

Obecné zastupiteľstvo Šenkvice
s ch v a ľ u j e
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom zriadení)
návrhovú komisiu v zložení: Ing. Martin Stránsky, JUDr. Matúš
Parajka a p. Terézia Holecová za overovateľov zápisnice určuje Ing.
Ondreja
Somorovského a p. Ing. Ladislava Augustiniča, za
zapisovateľku určuje p. Evu Tichú.
Obecné zastupiteľstvo Šenkvice
s ch v a ľ u j e
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom zriadení)
program rokovania.
Obecné zastupiteľstvo Šenkvice
s ch v a ľ u j e
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 v nadväznosti na § 18d ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov (Zákon o obecnom zriadení) kontrolu plnenia uznesení
Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach zo dňa 29.03.2018.
Obecné zastupiteľstvo Šenkvice
s ch v a ľ u j e
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. a) v nadväznosti na § 18f ods.
1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov v spojitosti s ust. § 2 ods. 1 písm. d)
Všeobecne záväzného nariadenia Obce Šenkvice č. 3/2008 o výške
príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach
a v školských účelových zariadeniach v znení
VZN č.
3/2010,02/2011, 3/2011, 3/2012, 4/2012, 3/2015, 4/2015 a
1/2016 zníženie príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt v
Materskej škole, Horná 11, Šenkvice z dôvodu hodného osobitného
zreteľa pre:
Martina Noskovičová - zníženie príspevku na 15 €/mesačne od
01.06.2018 do konca školského roka 2017/2018.
Obecné zastupiteľstvo Šenkvice
n e s ch v a ľ u j e
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. a) v nadväznosti na § 18f ods.
1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov v spojitosti s ust. § 2 ods. 1 písm. d)
Všeobecne záväzného nariadenia Obce Šenkvice č. 3/2008 o výške
príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach
a v školských účelových zariadeniach v znení
VZN č.
3/2010,02/2011, 3/2011, 3/2012, 4/2012, 3/2015, 4/2015 a
1/2016 zníženie príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt v
Materskej škole, Horná 11, Šenkvice z dôvodu hodného osobitného
zreteľa pre:
Máriu Baničovú a Petra Baniča - zníženie príspevku na 15
€/mesačne od 01.06.2018 do konca školského roka 2017/2018.
Obecné zastupiteľstvo Šenkvice
Zrušuje
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení)
uznesenie OZ V Šenkviciach č. 13-VI./OZ/2017 zo dňa 14.12.2017.

Uznesenie bolo
schválené.
Za:
8
Proti:
0
Zdržal: 0

Ukončené.

Uznesenie bolo
schválené.
Za:
8
Proti:
0
Zdržal: 0
Uznesenie bolo
schválené.
Za:
8
Proti:
0
Zdržal: 0

Ukončené.

Uznesenie bolo
schválené.
Za:
8
Proti:
0
Zdržal: 0

Ukončené.

Uznesenie bolo
schválené.
Za:
8
Proti:
0
Zdržal: 0

Ukončené.

Uznesenie bolo
schválené.
Za:
8
Proti:
0
Zdržal: 0

Ukončené.

2-III./OZ/2018

3-III./OZ/2018

4-III./OZ/2018

5-III./OZ/2018

6-III./OZ/2018

Stav
uznesenia

Ukončené.

7-III./OZ/2018

Obecné zastupiteľstvo Šenkvice
s ch v a ľ u j e
v zmysle ust. § 9 ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov
Uzatvorenie zmluvy o zriadená vecných bremien v zmysle ust. § 151n
Občianskeho zákonníka v spojitosti s ust. § 289 a nasl. Obchodného
zákonníka
POVINNÝ Z VECNÉHO BREMENA
Obec Šenkvice, sídlo: Námestie Gabriela Kolinoviča 5, 900 81
Šenkvice, IČO: 00 305 103, v zastúpení: Mgr. Peter Fitz, starosta
obce
OPRÁVNENÝ Z VECNÉHO BREMENA
Obchodné meno: Západoslovenská distribučná a.s.
Sídlo:
Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava
Zapísaná v: Obchodný reg. Okres. súdu Bratislava I
Oddiel: Sa, vložka číslo:3879/B
IČO:
36 361 518
IČ DPH:
SK2022189048
Bankové spojenie: Tatra Banka a.s.
Číslo bankového účtu: 2626106826/1100
IBAN:
SK5911000000002626106826
SWIFT:
TATRSKBX
PREDMET VECNÉHO BREMENA:
zaťažená nehnuteľnosť - pozemok, lokalita Slnečná ul., v k.ú. Veľké
Šenkvice, ktorá je vo výlučnom vlastníctve povinného z vecného
bremena a to konkrétne:
- parcela registra "C" č. 366/22 (orná pôda) o výmere 73 m 2 určená
pre výstavbu elektroenergetickej stavby- podzemné káblové NN
vedenie, pričom povinnosť povinného je strpieť na zaťaženej
nehnuteľnosti:
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie,
modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických
zariadení a ich odstránenie;
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými
dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným za
účelom výkonu povolenej činnosti a činností uvedených v písm. a) a
b);

Uznesenie bolo
schválené.
Za:
8
Proti:
0
Zdržal: 0

Ukončené.
Zmluva
zverejnená
16.5.2018.

Uznesenie bolo
vzaté na
vedomie.
Za:
8
Proti:
0
Zdržal: 0

Ukončené.

Vecné bremeno uvedené v písm. a) a vecné bremeno uvedené v písm.
b) sa zriadi na časť zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v
geometrickom pláne č. 204/2017 zo dňa 02.10.2017. Vecné bremeno
uvedené v písm. c) sa zriadi na celú zaťaženú nehnuteľnosť.

8-III./OZ/2018

Oprávnený na vlastné náklady vyhotovil geometrický plán na
vyznačenie práva uloženia inž. siete na parc. reg. C-KN č. 366/22,
366/23 pod č. 204/2017, ktorý bol vyhotovený dňa 25.08.2017 Ing.
Milošom Beťkom, autorizačne overený dňa 25.08.2017 Ing. Milošom
Beťkom a úradne overený Okresným úradom Pezinok, katastrálnym
odborom pod. č. G1 1053/2017 zo dňa 02.10.2017 Ing. Ivetou
Jankovičovou.
Obecné zastupiteľstvo Šenkvice
berie na vedomie
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení), v
nadväznosti na
§ 17 ods. 14 zákona č. 369/1990 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Šenkvice k
dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania
formou investičného úveru.

9-III./OZ/2018

10-III./OZ/2018

Obecné zastupiteľstvo Šenkvice
s ch v a ľ u j e
v zmysle ustanovenia § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom zriadení)
a) investičnú akciu: rekonštrukcia ulice Kozara, Glogovec,
Vinohradská - Šenkvice a rekonštrukcia dažďovej kanalizácie ulíc
Kozare a Vinohradská v obci Šenkvice v predpokladanej výške 300
000,- Eur
b) prijatie investičného úveru vo výške 300 000,- Eur poskytnutého
zo strany: Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom: Tomášiková 48, 832
37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 601/B (ďalej
len "Banka") za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej
zmluve, za účelom financovania kapitálových výdavkov obce:
rekonštrukcia ulice Kozare, Glogovec, Vinohradská - Šenkvice a
rekonštrukcia dažďovej kanalizácie ulíc Kozare a Vinohradská.
Obecné zastupiteľstvo Šenkvice
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení), v
zmysle § 14 ods.2 písm. a), b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov
1)
s ch v a ľ u j e
rozpočtové opatrenie č. II/2018
Rozp.
Rozpočet
Schválený
Návrh na
Bežný rozpočet
opatrenie č. I
po úprtave
rozpočet €
úpravu
€
€
Bežné príjmy
2 565 972
2 782 389
2 782 389
Vlastné príjmy
RO*
135 800
137 956
137 956
Bežné výdavky
1 133 833
1 213 946
+ 3500
1 217 446
Transfery pre RO
1 261 031
1 329 544
1 329 544
Bežný rozpočet rozdiel
+ 306 908
+ 376 855
+ 373 355
Rozp.
Kapitálový
Schválený
Návrh na
Rozpočet
opatrenie č. I
rozpočet
rozpočet €
úpravu
po úprave €
€
Kapitálové príjmy
0
935
935
Kapitálové
výdavky
230 249
761 756
761 756
Kapitálové dotácie
pre RO*
0
1 826
1826
Kapitálový
rozpočet - rozdiel
-230 249
-762 647
-762 647
Rozp.
Rozpočet
Finančné
Schválený
Návrh na
opatrenie č. I
po úprtave
operácie
rozpočet €
úpravu
€
€
Príjmové finančné
operácie
115 000
451 704
451 704
Výdavkové
finanč. operácie
57 430
57 430
57 430
Finančné
operácie- rozdiel
+57 570
+ 394 274
+ 394 274
Výsledok
hospodárenia
134 229
+ 8 482
+4 982

Vypracovala:

Uznesenie bolo
schválené.
Za:
8
Proti:
0
Zdržal: 0

Ukončené.
Zmluva
zverejnená
30.5.2018.

Uznesenie bolo
schválené.
Za:
7
Proti:
0
Zdržal: 0

Ukončené.

............................................
Ing. Adriana Jurášeková

