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Záverečný účet Obce Hozelec a rozpočtové hospodárenie
za rok 2014.
1. Rozpočet obce na rok 2014
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014.
Obec v roku 2014 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 2014 bol zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 19.12.2013 uznesením
č. 5/XII/2013 bod B.5.
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
- prvá zmena schválená dňa 25.8.2014 uznesením č. 54/VIII/2014 a 55/VIII/2014.
- druhá zmena schválená dňa 30.10.2014 uznesením č. 68/X/2014.
Rozpočet obce k 31.12.2014 v eurách
Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

205 905,00

Rozpočet
po zmenách
241 120,88

205 905,00
0
0
205 905,00

224 605,00
0
16 515,88
241 120,88

205 905,00
0
0
0

237 720,88
3 400,00
0
0

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 v EUR
Rozpočet na rok 2014
241 120,88

Skutočnosť k 31.12.2014
252 672,81

% plnenia
104,79 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 241 120,88 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
252 672,81 €, čo predstavuje 104,79 % plnenie.
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1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
203 250,00

Skutočnosť k 31.12.2014
203 836,63

% plnenia
100,29 %

Textová časť – bežné daňové príjmy:
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 178 700,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2014 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 179 251,65 EUR, čo predstavuje plnenie na
100,31 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 14 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 14 143,30 EUR,
čo je 99,61 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 7 219,06 EUR, dane zo stavieb
boli v sume 6 924,24 EUR. K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností
v sume 321,85 EUR.
c) Daň za psa rozpočet 650,00 EUR, skutočnosť k 31.12.2014 bola 659,58 EUR t.j. 101,47%.
d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad rozpočet 9 700,00 EUR
skutočnosť k 31.12.2014 bola v sume 9 782,10 EUR t.j. 100,85 %.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
4 660,00

Skutočnosť k 31.12.2014
4 827,30

% plnenia
103,59 %

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 4 660,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 4 827,30 EUR, čo
je 103,59 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 10,00 EUR a príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 4 764,80 EUR, príjem z prenajatých strojov
v sume 52,50 EUR.
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2014
12 070,00

Skutočnosť k 31.12.2014
15 832,41

% plnenia
131,17 %

Textová časť – bežné ostatné príjmy:
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 12 070,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 15 832,41 EUR,
čo je 131,17 % plnenie. Ide o príjmy za správne poplatky, potvrdenia, overovanie, automaty,
služby, cintorínske poplatky, recyklačný fond, KUKA nádoby, z náhrad z poistného plnenia,
rozbitý inventár, školné, stravné, príjmy z vratiek a dobropisov.
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č. Poskytovateľ
Suma v EUR
1.
MV SR
1 465,00
2.
MDVaRR SR
744,00
3.
MV SR
264,00
4.
MDVaRR SR
34,56
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Účel
Dotácia na 5. ročné deti
Dotácia na stavebné konanie
Dotácia na evidenciu obyvateľstva
Dotácia na miestne komunikácie

5.
MV SR
2 871,81 Dotácia na voľby
6.
MV SR
74,97 Dotácia na ochranu prírody
Obec prijala granty vo výške 5 556,59 €, v sume 102,25 € vrátila nevyčerpané granty.
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
0

Skutočnosť k 31.12.2014
6 104,00

% plnenia
0%

Textová časť – kapitálové príjmy:
a) Príjem z predaja kapitálových aktív :
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 0 EUR, čo je 0 %
plnenie.
Ide o príjem za predaj : - budov
0,00 EUR
b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 6 104,00 EUR, čo
predstavuje 0 % plnenie. Obec predala pozemok na základe uznesenia č. 50/VIII/2014
a 64/X/2014 v k.ú. Poprad – Stráže pod Tatrami č.p. 65/13 a 78/2 po 4 €/m2 p. Štefanovi
Cehulovi za účelom presťahovania svojej firmy na tieto pozemky mimo obce. Po podaní na
vklad do katastra pre nedostatky a nedoložené doklady vyzval kataster obec o nápravu týchto
nedostatkov a doloženie dokladov (nesúlad výmery na parc. č. 78/2 – kataster vykonal na tejto
parcele v priebehu predaja opravu, o ktorej obec neinformoval, z toho dôvodu došlo k nesúladu
výmery v schválených uzneseniach, doložiť výpis z uznesenia zo zasadnutia OZ, uviesť
v zmluve aj celkovú sumu, pretože je uvedená iba čiastková za m2, doložiť zápisnice zo
zasadnutia OZ, potvrdenie obce o zverejnení povinne zverejňovanej zmluvy, uviesť rodné
priezviska p. Štefana Cehulu v záhlaví zmluvy).
c) Granty a transfery
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 0,00 EUR, čo
predstavuje 0 % plnenie.
5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2014
16 515,88

Skutočnosť k 31.12.2014
16 515,88

% plnenia
100%

Textová časť – príjmové finančné operácie:
V roku 2014 nebol prijatý úver.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 54/VIII/2014 zo dňa 25.8.2014 bolo schválené použitie
časti rezervného fondu v sume 16 515,88 EUR a to na odstraňovanie škôd v MŠ po zaplaveníhavarijný stav v decembri 2013 a následnej rekonštrukcie, ktorá sa konala hlavne v roku 2014.
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6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec Hozelec nemá organizáciu s právnou subjektivitou.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014 v EUR
Rozpočet na rok 2014
241 120,88

Skutočnosť k 31.12.2014
253 112,09

% plnenia
104,97 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 241 120,88 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 253 112,09 €, čo predstavuje 104,97 % plnenie.
1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2014
237 720,88

Skutočnosť k 31.12.2014
245 255,57

% plnenia
103,17 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 237 720,88 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume
245 255,57 €, čo predstavuje 103,17 % plnenie.
v tom :
Funkčná klasifikácia
01116 - Verejná správa – obec
0112 - Finančná a rozpočtová oblasť
0160 - Všeobec. verejné služby - voľby
0170 - Transakcie verejného dlhu - úroky
0320 - Ochrana pred požiarmi
0451 - Cestná doprava
0510 - Nakladanie s odpadmi
0620 - Rozvoj obcí
0640 - Verejné osvetlenie
0810 - Rekreačné a športové služby
08205 - Knižnice
08209 - Ostatné kultúrne služby vrátane KD
0830 - Vysielacie a vydavateľské služby
0840 - Náboženské a iné spoločenské služby
09111 - Predškolská výchova
10202 – Ďalšie soc. služby - staroba
1070 - Sociálna výpomoc občanom v HN
10703 – Ďalšie soc. služby – deti v HN
Spolu

Rozpočet Skutočnosť % plnenia
92 000,00
99 823,76 108,50 %
400,00
376,92
94,23 %
2 500,00
2 947,06 117,88 %
700,00
383,01
54,72 %
2 300,00
2 530,20 110,00 %
4 800,00
3 967,18
82,65 %
13 000,00
13 364,50 102,80 %
31 105,00
27 676,19
88,98 %
7 000,00
4 704,22
67,20 %
3 500,00
3 500,00
100,00 %
100,00
100,00
100,00 %
3 700,00
4 335,63
117,18 %
300,00
277,96
92,65 %
1 000,00
1 072,83
107,28 %
69 515,88
78 433,61
112,83 %
4 000,00
1 762,50
44,06 %
1 500,00
0,00
0,00 %
300,00
0,00
0,00 %
237 720,88 245 255,57 103,17 %

Textová časť – bežné výdavky:
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 73 600,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 79 989,02 €, čo je
108,68 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov Obecného úradu, Materskej
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školy, Školskej jedálne a dohodárov, kontrolórky obce, starostu, stavebného úradu.
K navýšeniu oproti rozpočtu došlo z dôvodu ukončenia pracovného pomeru starostu –
preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2014 a vyplatenia odstupného, v Materskej škole
došlo k prekročeniu miezd z dôvodu toho, že keď sa tvoril rozpočet na rok 2014, neuvažovalo
sa s predĺžením pracovnej zmluvy tretej učiteľky. Z dôvodu dostatočného počtu detí
v Materskej škole, sa pracovná zmluva predĺžila.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 26 520,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 29 301,23 €, čo je
110,48 % čerpanie. K navýšeniu oproti rozpočtu došlo z toho istého dôvodu, ako pri mzdách,
platoch, služobných príjmoch a ostatných osobných vyrovnaniach.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 130 900,88 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 129 079,01 €, čo
je 98,60 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné
tovary a služby. V roku 2014 sa vykonala oprava a údržba tried na 1. a 2. poschodí, schodisko,
vestibul v MŠ po zaplavení-havarijná situácia (prasknutie ventila v umývarke a následné
zatopenie pravej strany 1. a 2. poschodie, vestibul). Finančné prostriedky vynaložené na túto
opravu a údržbu boli z dôvodu mimoriadnej havarijnej situácie v čiastke 16 515,88 € čerpané
z Rezervného fondu obce na základe uznesenia č.54/VIII/2014 . Ďalšia oprava a údržba, ktorá
sa vykonala v obci, bol dažďový kanál na ul. Športovej a to na základe Zmluvy o dielo zo dňa
18.6.2014 vo výške 14 198,56 € a následného zvýšenia sumy dodatkom č. 1 k tejto zmluve vo
výške 3 954,00 €. Pri týchto prácach sa porušil asfalt, z toho dôvodu bolo nutné urobiť opravu
asfaltovanej cesty vo výške 3 727,18 €. V ostatných položkách v rámci rozpočtu obec mierne
prekročila, alebo ušetrila.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 6 000,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014v sume 6 503,30 €,
(OFK Prebojník Hozelec, DHZ Hozelec, členské príspevky RVC, ZMOS, ZTPO, ZHK, MAS
Pramene), čo predstavuje 108,39 % čerpanie. K prekročeniu došlo hlavne z dôvodu členského
príspevku pre MAS Pramene, ktorého je Obec Hozelec členom a tento príspevok sa platil prvý
krát.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 700,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 383,01 €, čo
predstavuje 54,72 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2014
3 400,00

Skutočnosť k 31.12.2014
3 056,52

v tom :
Funkčná klasifikácia
0620 - Rozvoj obcí
Spolu

7

% plnenia
89,90 %

rozpočet
3 400,00

Skutočnosť
3 056,52

% plnenia
89,90 %

3 400,00

3 056,52

89,90 %

Textová časť – kapitálové výdavky :
a) Výdavky na rozvoj obce
Obec na základe uznesenia č. 21/V/2014 odkúpila od SPF 514 m2 KN-E-1005 v k.ú. Švábovce
od v celkovej sume 3 056,52 € na verejnú komunikáciu v rámci umiestnenia stavby 34 RD.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2014
0

Skutočnosť k 31.12.2014
4 800,00

% plnenia
0%

Textová časť – výdavkové finančné operácie:
Z rozpočtovaných 0 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2014 v sume 4 800,00 EUR, čo predstavuje 0 %.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec Hozelec nemá rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou.

4. Vysporiadanie schodku hospodárenia za rok 2014
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2014

Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií – čerpanie rezervného fondu
Výdavky z finančných operácií – splátka úveru
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce vrátane finančných operácií
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230 052,93
245 255,57
-15 202,64
6 104,00
3 056,52
+ 3 047,48
- 12 155,16
0
- 12 155,16
16 515,88
4 800,00
+ 11 715,88
252 672,81
253 112,09
- 439,28

Riešenie hospodárenia obcí:
Schodok rozpočtu za rozpočtový rok 2014 v sume – 12 155,16 eur zistený podľa § 10 ods.
3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v
znení neskorších predpisov bol vysporiadaný z finančných operácií obce v sume
11 715,88 €. Schodok vo výške 439,28 € bol vysporiadaný z Rezervného fondu obce.

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 nevedie na
samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2014
Prírastky - z prebytku hospodárenia r.2013
- ostatné prírastky
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- Uznesenie č. 54/VIII2014 zo dňa
25.8.2014 – úhrada fa za opravu a údržbu
v MŠ po zaplavení – havarijný stav
- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2014

Suma v EUR
3 983,13
26 379,02
0,00
16 515,88

0,00
0,00
13 846,27

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2014
Prírastky - povinný prídel 1,5 %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky – darčekové poukážky
KZ k 31.12.2014
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Suma v EUR
109,83
738,18
0,00
442,20
0,00
0,00
300,00
105,81

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 v EUR
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2014

KZ k 31.12.2014

Majetok spolu

852 015,04

825 087,63

Neobežný majetok spolu

818 070,09

809 190,59

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

704 712,86

695 833,36

Dlhodobý finančný majetok

113 357,23

113 357,23

Obežný majetok spolu

33 713,24

16 792,64

134,83

148,97

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

456,64

277,80

33 121,77

16 365,87

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

231,71

104,40

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2014

KZ k 31.12.2014

Vlastné imanie a záväzky spolu

852 015,04

826 087,63

Vlastné imanie

544 177,18

526 864,53

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

544 177,18

526 864,53

Záväzky

32 332,78

31 049,42

5 083,99

1 000,00

0,00

0,00

z toho :

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
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Dlhodobé záväzky

109,83

105,81

Krátkodobé záväzky

12 626,04

20 230,69

Bankové úvery a výpomoci

14 512,92

9 712,92

275 505,08

268 173,68

Časové rozlíšenie

Konečný zostatok finančných účtov:
– sociálny fond …................. 49,40
– potravinový účet …........... 50,10
– ostatné účty + pokladňa …............. 16 094.37
Konečný zostatok účtu rezervného fondu …....... 13 846,27
Doplniť rezervný fond (16 094,37 – 13 846,27) …. 2 248,10

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014
Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- nevyfakturované dodávky
- voči dodávateľom
- iné záväzky-prijaté preddavky
- voči zamestnancom
- voči zdr. poisť. a soc. poisťovni
- voči daňovému úradu
- krátkodobé rezervy - audit
- záväzky SF

31 049,42 €
9 712,92 €
0,00 €
4 601,48 €
199,33 €
9 689,54 €
3 952,55 €
1 787,79 €
1 000,00 €
105,81 €

Zostatok municipálneho úveru z roku 2006 bol k 31.12.2014 vo výške 3 172,72 €. Doba
splatnosti tohto úveru je do decembra 2016. Splátky úveru počas roku 2014 boli mesačné
v celkovej ročnej výške 1 584 € a splátky úrokov taktiež mesačné v celkovej ročnej výške
125,41 €.
V roku 2010 Obec uzatvorila zmluvu na preklenovací úver kvôli rekonštrukcii Obecného úradu
vo výške 301 848,81 €, s dobou splatnosti do decembra 2016. V roku 2011 obec obdržala
finančné prostriedky ako dotáciu z PPA vo výške 250 628,61 € a DPH vo výške 35 032,00 €.
Touto čiastkou spolu 285 660,61 v roku 2011 vo splatila väčšiu časť úveru. Splátky úveru počas
roku 2014 boli mesačné v celkovej ročnej výške 3 216 € a splátky úrokov taktiež mesačné
v celkovej ročnej výške 257,60 €. Zostatok úveru z roku 2010 bol k 31.12.2014 vo výške
6 540,20 €.
P.č.
1.
2.

Výška prijatého Výška úroku
úveru
71 400,00
2,9
301 848,81
2,9

Zabezpečenie
úveru
Bianco zmenka
Bianko zmenka
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Zostatok
Splatnosť
k 31.12.2014
3 172,72
r. 2016
6 540,20
r. 2016

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 v roku 2014 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2013 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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

OFK Prebojník Hozelec - bežné výdavky

3 500,00 €

3 500,00 €

0

DHZ Hozelec – bežné výdavky

2 300,00 €

2 300,00 €

0

-1-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2013
o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť
Obec Hozelec nemá podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) 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.

a)

Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

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

-1-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-3-

-4-

-5-

1 465,00

1 465,00

0,00

Bežné výdavky –stav.konanie

744,00

744,00

0,00

MV SR

Bežné výdavky – ev.obyvateľ.

264,00

264,00

0,00

MDV a RR SR

Bežné výdavky - miestne

34,56

34,56

0,00

2 871,81

2 871,81

0,00

74,97

74,97

0,00

MV SR

Bežné výdavky – 5.roč.deti

MDVaRR SR

komunikácie

c)

MV SR

Bežné výdavky – voľby

MV SR

Bežné výdavky – ochr.prírody

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

Vypracovala: Iveta Mrkvicová

Predkladá: Jozef Pavligovský, starosta obce

13.Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2014.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2014.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Zároveň obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod ostatných finančných prostriedkov,
ktoré vznikli z prebytkov minulých rokov na rezervný fond v celkovej výške 2 248,10 eur.
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