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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2014
1. Rozpočet obce na rok 2014
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014.
Obec 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. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce bol schválený obecným/mestským zastupiteľstvom dňa 13.12.2013 uznesením č.
5/5.
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 20.06.2014 uznesením č. 2/7,
- druhá zmena schválená dňa 25.09.2014 uznesením č. 3/2,
- tretia zmena schválená dňa 07.11.2014 uznesením č. 4/1,
- štvrtá zmena schválená dňa 13.03.2015 uznesením č. 3/2015-2/3.
Rozpočet obce k 31.12.2014

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočet obce

1.066.141
988.016

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1.214.035

78.125

1.091.029
272
122.734

1.066.141

1.214.035

342.227
185.424

347.508
262.472

538.490
vyrovnaný

624.055
vyrovnaný
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014
Rozpočet na rok 2014
1.214.035

Skutočnosť k 31.12.2014
1.236.906,81

% plnenia
101,88

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1.214.035 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
1.236.906,81 EUR, čo predstavuje 101,88% plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2014
1.091.029

Skutočnosť k 31.12.2014
1.080.320,33

% plnenia
99,02

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1.091.029 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
1.080.320,33 EUR, čo predstavuje 99,02% plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2014
641.746

Skutočnosť k 31.12.2014
639.877,00

% plnenia
99,71

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 587.208 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2014 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 587208,65 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 24.825 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 24.716,19 EUR, čo je
99,56 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 9.318,73 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 15.231,06 EUR a dane z bytov boli v sume 166,40 EUR. K 31.12.2014 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 4.202,30 EUR a preplatok v sume 94,43 EUR.
Daň za psa – skutočný príjem 1.301,10 €, čo predstavuje 86,39%. Obec K 31.12.2014 eviduje
pohľadávku v sume 636,23 EUR a preplatok 17,91 EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – skutočný príjem 26.651,06 €, čo
predstavuje 94,71%. K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad
v sume 6.823,08 EUR peplatok v sume 554,42 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
2.295

Skutočnosť k 31.12.2014
2.462,70

% plnenia
107,31

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 2.295 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 2.462,70 EUR, čo je
107,31 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých strojov v sume 34 EUR,
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príjem z prenajatých pozemkov v sume 1.225,90 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov v sume 1.202,80 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 7.509 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 8.875,77 EUR, čo je
118,20 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
18.993

Skutočnosť k 31.12.2014
8.619,37

% plnenia
45,38

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 18.993 EUR, bol skutočný príjem vo výške
8.619,37 EUR, čo predstavuje 45,38 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 420.486 EUR bol skutočný príjem vo výške 420.485,49
EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
OŠÚ Žilina
OŠÚ Žilina
OŠÚ Žilina
OŠÚ Žilina
OŠÚ Žilina
OŠÚ Žilina
MV SR
MVSR
MVSR
OÚŽP Žilina
MDVaRR SR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
SPOLU:

Účel
mzdy a réžia ZŠ
vzdelávacie poukazy
príspevok MŠ
osobný asistent
odchodné ZŠ
znevýhodnené prostredie
evidencia obyvateľov
matrika
voľby v roku 2014
prevádzkové náklady
prevádzkové náklady
stravovacie návyky
školské potreby
osobitný príjemnca – rodinné
prídavky, sociálne dávky
1.004,08 verejnoprospešné práce
420.485,49

Suma v EUR
384.518,00
7.524,00
6.022,00
5.200,00
3.276,42
342,00
735,57
4.941,53
2.794,82
208,90
96,29
2.808,40
464,80
548,68

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
272

Skutočnosť k 31.12.2014
271,50

% plnenia
99,82
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Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 272 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 271,50 EUR, čo
predstavuje 99,82 % plnenie.
Obec v roku 2014 neprijala granty a transfery na kapitálové výdavky.
3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2014
122.734

Skutočnosť k 31.12.2014
122.734,00

% plnenia
100

Z rozpočtovaných finančných príjmov 122.734 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
122.734,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 2/2014-8 zo dňa 20.06.2014 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 122.734 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 122.734,00 EUR.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2014
0

Skutočnosť k 31.12.2014
33.580,98

% plnenia
0

ZŠ s MŠ nemala rozpočtované príjmy, k 31.12.2014 vykázala skutočný príjem mimo rozpočtu
v sume 33.580,98 EUR.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
ZŠ, MŠ a ŠJ
33.580,98 EUR.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014
Rozpočet na rok 2014
1.214.035

Skutočnosť k 31.12.2014
1.184.567,72

% čerpania
97,57

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1.214.035 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 1.184.567,72 EUR, čo predstavuje 97,57% čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2014
347.508

Skutočnosť k 31.12.2014
317.286,52

% čerpania
91,30

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 347.508 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume
317.286,52 EUR, čo predstavuje 91,30% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
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Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 93.878 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 90.557,15 EUR, čo
je 96,46 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu obce, hlavného kontrolóra obce,
pracovníkov OcÚ, opatrovateľskej služby a aktivačných pracovníkov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 37.468 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 35.774,07 EUR, čo
je 95,48% čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 191.426 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 168.528,91 EUR,
čo je 88,04% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, prevádzkové náklady traktor a osobné motorové vodzidlá, rutinná
a štandardná údržba budov a zariadení, taktiež ostatné tovary a služby, odmeny poslancov OZ
a komisii OZ.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 24.736 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 22.426,39 EUR, čo
predstavuje 90,66% čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2014
262.472

Skutočnosť k 31.12.2014
239.715,52

% čerpania
91,33

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 262.472 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 239.715,32 EUR, čo predstavuje 91,33% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Rozšírenie ÚPRO Zubrohlava:
Z rozpočtovaných 4.100 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 4.100 EUR, čo
predstavuje 100% čerpanie.
b) Modernizácia plota a chodníka cintorína a Domu smútku:
Z rozpočtovaných 12.285 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 12.169,34 EUR,
čo predstavuje 99,06% čerpanie.
Na modernizáciu plota sa vyčerpalo 8.229,04 EUR a rekonštrukciu chodníka 3.940,30 EUR.
c) Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií:
Z rozpočtovaných 212.024 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 192.383,05
EUR, čo predstavuje 90,73% čerpanie.
Na rekonštrukciu MK Lazová, Potočná, Výhonová a Lánová sa preinvestovalo 159.756,41 EUR.
Na výstavbu MK sa použilo 32.113,14 EUR, čo predstavuje 85,79% a na prípravnú projektovú
dokumentáciu (kruhový objazd Klinec) suma 513,50 EUR, čo predstavuje 17,12%.
Rozpis podľa ulíc:
- cesta okolo A. Lipovský – 1.786,86 €
- cesta Rechtorská – 1.834,80 €
- cesta prepojenie Stará a Nová bobrovská – 2.875,08 €
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-

cesta pokračovanie Lánová, Lazová – 850,80 €
cesta prepojenie Výhonová a Pod Grapou – 1.056,- €
cesta Zlatnicová pokračovanie – 598,- €
cesta Koteľnicová II. – 5.280,60 €
cesta Skladná – 1.472,64 €
cesta Kuňaky – 6.605,24 €
cesta Klinec I. – 118,80 €
cesta Klince nové – 5.164,32 €
cesta Kostolná – 3.600,- €
cesta Školská – 870,- €.

d) Zakúpenie pozemku pod nový Kultúrny dom:
Z rozpočtovaných 17.000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 17.000 EUR, čo
predstavuje 100% čerpanie.
e) Rozšírenie verejného osvetlenia v obci:
Z rozpočtovaných 14.063 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 14.063,13 EUR,
čo predstavuje 100% čerpanie.
3) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2014
601.065

Skutočnosť k 31.12.2014
624.575,28

% čerpania
103,91

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 601.065 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume
624.575,28 EUR, čo predstavuje 103,91% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
ZŠ, MŠ a ŠJ
624.575,28 EUR.
Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2014
2.990

Skutočnosť k 31.12.2014
2.990,40

% čerpania
100,01

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 2.990 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 2.990,40 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
2.990,40 EUR.
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4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2014
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO (pozn. AVÍZO)
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO (FIN 1 -12)
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií

Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR
1.113.901,31
1.080.320,33
33.580,98
941.861,80
317.286,52
624.575,28
+172.039,51
271,50
271,50
0,00
242.705,92
239.715,52
2.990,40
-242.434,42
-70.394,91
0,00
-70.394,91
122.734,00

Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Úprava prebytku – ZŠs MŠ (tabuľka zúčtovaniabežných
a kapitálových výdavkov za rok 2014)
Upravené hospodárenie obce

+122.734,00
1.236.906,81
1.184.567,72
+52.339,09
-51,00
+52.288,09

Prebytok rozpočtu v sume 52.288,09 EUR 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 52.288,09 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
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Fond rezervný
ZS k 1.1.2014
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 5/2013-4 zo dňa 13.12.2013
rekonštrukcia miestnych komunikacií
- uznesenie č. 2/2014/2014-8 zo dňa 20.06.2014
dofinancovanie rekonštrukcie miestnych
komunikácii
KZ k 31.12.2014

Suma v EUR
78.124,87
49.565,58
122.734,00
78.125,00

44.609,00
4.956,45

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2014.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2014
Prírastky - povinný prídel - 1 %
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie
- darčekové poukážky
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2014

Suma v EUR
704,46
535,53
0,00
223,13
105,00
0,00
911,86

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2014 v EUR

KZ k 31.12.2014 v EUR

Majetok spolu

2.684.609,05

2.727.384,75

Neobežný majetok spolu

1.673.196,93

1.824.378,50

27.684,99

29.120,99

1.361.209,35

1.510.956,21

284.302,59

284.301,30

1.007.979,51

899.548,93

877,20

1.371,60

844.634,95

828.337,04

12.400,00

0

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
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Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

21.486,95

11.593,34

128.580,41

58.246,95

3.432,61

3.457,32

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2014 v EUR

KZ k 31.12.2014 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

2.684.609,05

2.727.384,75

Vlastné imanie

1.551.140,67

1.649.588,79

1.551.140,67

1.649.588,79

21.421,95

22.383,49

6.852,00

720,00

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

Dlhodobé záväzky

704,46

911,86

13.865,49

20.751,63

1.112.046,43

1.055.412,47

Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014
Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky:
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu

9.474,61 EUR
0,00 EUR
5.955,35 EUR
4.679,38 EUR

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.
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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. 6/2009 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 na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Telovýchovná jednota - bežné výdavky
OZ ZUBOR - kniha
OZ ZUBOR – súbor Plátenník

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

8.804 EUR
400 EUR
950 EUR

8.804 EUR
400 EUR
950 EUR

0
0
200 EUR
doplatené
v roku
1/2015

-4-

K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 6/2009
o dotáciach.

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.
a)

Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
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Rozpočtová organizácia
ZŠ s MŠ Zubrohlava
ZŠ s MŠ Zubrohlava

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

184.513,60
2.990,40

184.513,60
2.990,40

0
0

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia
OŠÚ Žilina
ÚPSVaR Námestovo

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

406.882,42
3.273,20

406.882,42
3.273,20

0
0

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

OŠÚ Žilina

mzdy a réžia ZŠ

384.518,00

384.518,00

0

OŠÚ Žilina

vzdelávacie poukazy

7.524,00

7.524,00

0

OŠÚ Žilina

príspevok MŠ

6.022,00

6.022,00

0

OŠÚ Žilina

osobný asistent

5.200,00

5.200,00

0

OŠÚ Žilina

odchodné ZŠ

3.276,42

3.276,42

0

OŠÚ Žilina

znevýhodnené prostredie

342,00

342,00

0

MV SR

evidencia obyvateľov

735,57

735,57

0

MVSR

matrika

4.941,53

4.941,53

0

MVSR

voľby v roku 2014

2.794,82

2.794,82

0

OÚŽP Žilina

prevádzkové náklady

208,90

208,90

0

MDVaRR SR

prevádzkové náklady

96,29

96,29

0

ÚPSVaR

stravovacie návyky

2.808,40

2.808,40

0

ÚPSVaR

školské potreby
osobitný príjemnca – rodinné
prídavky, sociálne dávky
verejnoprospešné práce

464,80

464,80

0

548,68

548,68

0

1.004,08

1.004,08

0

ÚPSVaR
ÚPSVaR
c)

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

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
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Obec
Obec Zákamenné
Obec Oravský Podzámok
e)

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

1.540,00
217,70

1.195,01
178,51

344,99
39,19

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec neprijala a ani neposkytla žiadne plnenie VÚC v roku 2014.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu.

Vypracovala: Mgr. Zuzana Lipovská

Predkladá: Pavol Bugeľ

V Zubrohlave dňa 16.03.2015
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13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2014.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 100%, čo predstavuje 52.288,09 EUR.
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