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Záverečný účet obce Dlhé Pole
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 prebytkový. Beţný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový, vyrovnanie z finančných
príjmov.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2013 uznesením č: 5/2013.
Rozpočet bol zmenený trikrát:
- prvá zmena schválená dňa 27. 6.2014
uznesením č. 01/2014
- druhá zmena schválená dňa 15. 8.2014
uznesením č. 04/2014
- tretia zmena schválená dňa 31.12.2014
uznesením č. 06/2014
- štvrtá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. ...... starostu/primátora dňa ..............
Rozpočet obce k 31.12.2014
Skutočný
rozpočet

978 407

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1 019 671

908 377
0
58 030
12 000
978 407

944 898
6 379
56 394
12 000
953 674

945 025
6 386
54 855
10 645
939 897

413 277
6 379
0
558 751
0

356 352
81 037
0
516 285
+ 65 997

344 316
79 296
0
516 285
+77 014

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

1 016 911
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014
Rozpočet na rok 2014
1 019 671

Skutočnosť k 31.12.2014
1 016 911

% plnenia
99,7

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 019 671. EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
1 016 911 EUR, čo predstavuje 99,7% plnenie.
1. Beţné príjmy
Rozpočet na rok 2014
944 898

Skutočnosť k 31.12.2014
945 025

% plnenia
100,0

Z rozpočtovaných beţných príjmov 944 898 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 945
025 EUR, čo predstavuje 100,0% plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2014
498 881

Skutočnosť k 31.12.2014
499 145

% plnenia
100,0

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 429 351 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2014 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 429 304 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100,0 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 29 130 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 29 168 EUR, čo je
100,1 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume15 603 EUR, dane zo stavieb
boli v sume 13 446 EUR a dane z bytov boli v sume 119. EUR. K 31.12.2014 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1 931 EUR, na dani za psa sumu 125 EUR.
Daň za psa v sume 2 257 EUR, plnenie na 112,8 %.
Daň za uţívanie verejného priestranstva 0 EUR.
Daň za nevýherné hracie prístroje 0 EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 38 416 EUR, plnenie na
100,0 %.
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
9 750

Skutočnosť k 31.12.2014
9 684

% plnenia
99,3

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 4 350 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 4312 EUR, čo je 99,3 %
plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 338 EUR a príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 3 974 EUR.
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 5 400 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 5 372 EUR, čo je 99,5
% plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
45 253

Skutočnosť k 31.12.2014
45 506

% plnenia
100,6

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 45 253 EUR, bol skutočný príjem vo výške 45 506
EUR, čo predstavuje plnenie na 100,6 % .
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy za dodávku vody 25 382 EUR , za stravné
lístky 2 764 EUR, úroky z účtov finančného hospodárenia vo výške 4476 EUR, opatrov sluţba
1 910 EUR, , zvoz dreva 1 620 EUR, cintor. poplatok 1 095 EUR, refundácia nákladov ZS 8 890
EUR a refundácia nákladov MŠ 1 000 EUR.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 391 014 EUR bol skutočný príjem vo výške 390 690
EUR, čo predstavuje plnenie na 99,9 % .
Poskytovateľ dotácie
1. Krajský školský úrad
2. Obvodný úrad Ţilina
3. ÚPSVaR Ţilina

Suma v EUR
326 091
1 833
1 329
2 975

4. ÚPSVaR Ţilina
5. Obvodný úrad Ţilina
6. ÚPSVaR Ţilina
7. Krajský školský úrad Ţilina
8. Krajský školský úrad Ţilina
9. Obvodný úrad Ţilina
10.Obvodný úrad Ţilina
11.Obvodný úrad Ţilina
12.Krajský školský úrad Ţilina

5 910
448
5 561
7 676
187
183
644
1 128

13. MŠ – prípravný ročník
14. LESY SR
15. Obvodný úrad Ţilina
16. Krajský úrad Ţilina
17. Krajský školský úrad Ţilina
Celkom

2 441
1 500
84
29 500
3 200
390 690

Účel
Prenesené kompetencie ZŠ
Matrika
VPP
Stravné pre deti v HN
Voľby
Školské potreby pre deti v HN
Vzdelávacie poukazy
Dopravné
CO
Ţivotné prostredie
Register obyvateľstva
Pre ţiakov zo social. znev.
Prostredia
Predškolská výchova
Oprava miestnych komunikácií
Pozemné komunikácie
Transfér na autob. Čakárne
Na opravu kotla ÚK

Granty a transfery boli účelovo učené a boli pouţité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
6 379

Skutočnosť k 31.12.2014
6 386

% plnenia
100,1

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 6 379 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
6 386 EUR, čo predstavuje 100,1 % plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 800 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 800 EUR, čo je 100,0 %
plnenie.
Príjem z predaja budov bol vo výške 0 EUR a príjem z predaja bytov bol vo výške .0 EUR.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 5 578 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 5 586 EUR, čo
predstavuje .100,1 % plnenie.

Granty a transfery
Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 0 EUR, čo predstavuje
.100,0 % plnenie.

Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
0

Účel

Suma v EUR
0 0

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2014
56 394

Skutočnosť k 31.12.2014
54 855

% plnenia
97,3

Z rozpočtovaných finančných príjmov 56 394 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
54 855 EUR, čo predstavuje 97,3 %-né plnenie.
V roku 2014 nebol prijatý úver .
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 4/2014 zo dňa 15. 8.2014. bolo schválené pouţitie
rezervného fondu v sume 52 430 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 50 891 EUR. V roku
2014 boli pouţité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 0 EUR v súlade so zákonom
č.583/2004 Z.z..
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4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Beţné príjmy
Rozpočet na rok 2014
12 000

Skutočnosť k 31.12.2014
10 645

% plnenia
88,7

Z rozpočtovaných beţných príjmov 12 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
10 645 EUR, čo predstavuje 88,7 % plnenie.
Beţné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
10 645
EUR
Základná umelecká škola
0 EUR
Centrum voľného času
0 EUR
Zariadenie pre seniorov
0 EUR

Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2014
0

Skutočnosť k 31.12.2014
0

% plnenia
0

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 0
EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0 EUR
Základná umelecká škola
0 EUR
Centrum voľného času
0 EUR
Zariadenie pre seniorov
0 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014 /iba obec/
Rozpočet na rok 2014
437 389

Skutočnosť k 31.12.2014
423 612

% čerpania
96,8

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 437 389 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 423 612 EUR, čo predstavuje 96,8 % čerpanie.
1. Beţné výdavky
Rozpočet na rok 2014
356 352

Skutočnosť k 31.12.2014
344 316

% čerpania
96,6

Z rozpočtovaných beţných výdavkov 356 352 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume
344 316 EUR, čo predstavuje 96,6 % čerpanie.
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek beţného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné poloţky beţného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 105 306 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 104 073 EUR, čo
je 98,8 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, mestskej polície, matriky,
Spoločného stavebného úradu, Spoločného školského úradu, opatrovateľskej sluţby, aktivačných
pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 45 048 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 41 136 EUR, čo je
91,3 % čerpanie.
Tovary a sluţby
Z rozpočtovaných 195 225. EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 187 779 EUR, čo
je 96,2 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady,
energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údrţba, nájomné za nájom a ostatné tovary
a sluţby.
Beţné transfery
Z rozpočtovaných 8853 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 9406 EUR, čo
predstavuje 106,2 % čerpanie, prekročenie o 315 EUR z titulu vyšších členských príspevkov
a v kapitole šport prekročenie o 295 EUR.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôţičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 1 920 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 1 919.EUR, čo
predstavuje 99,9 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2014
81 037

Skutočnosť k 31.12.2014
79 296

% čerpania
97,8

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 81 037 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 79 296 EUR, čo predstavuje 97,8 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.

Medzi významné poloţky kapitálového rozpočtu patrí:
a/ Z rozpočtovaných 22 017EUR bolo skutočne vyčerpaných k 31.12.2014 v sume 22 017 EUR,
čo predstavuje 100,0 % čerpanie na vybudovanie 4 ks zástaviek.
b/ Z rozpočtovaných 2 500 EUR bolo skutočne vyčerpaných k 31.12.2014 v sume 2 520.EUR,
čo predstavuje 100,8 % čerpanie na vypracovanie projektu rozšírenia MŠ.
c/ Z rozpočtovaných 26 110 EUR bolo skutočne vyčerpaných k 31.12.2014 v sume 26 110
EUR čo predstavuje 100,0 % čerpanie na úhradu za rekonštrukciu zdravotného strediska.
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3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2014
0

Skutočnosť k 31.12.2014
0

% čerpania
0

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 0
EUR, čo predstavuje 0 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Beţné výdavky
Rozpočet na rok 2014
516 285

Skutočnosť k 31.12.2014
516 285

% čerpania
100,00

Z rozpočtovaných beţných výdavkov 51 6285 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 516 285 EUR, čo predstavuje 100,0 % čerpanie.

k 31.12.2014

Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek beţného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Beţné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
516 285
EUR
Základná umelecká škola
0 EUR
Centrum voľného času
0 EUR
Zariadenie pre seniorov
0 EUR

Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2014
0

Skutočnosť k 31.12.2014
0

% čerpania
0

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 0
EUR, čo predstavuje 0 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0 EUR
Základná umelecká škola
0 EUR
Centrum voľného času
0 EUR
Zariadenie pre seniorov
0 EUR

9

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR

Beţné príjmy spolu
z toho : beţné príjmy obce
beţné príjmy RO
Beţné výdavky spolu
z toho : beţné výdavky obce
beţné výdavky RO
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/ nevyč. dopravné+oprava kotla+komun./
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

955 670
945 025
10 645

860 601
344 316
516 285

+ 95 069
6386
6 386
0

79 296
79 296
0

- 72 910
+ 22 159
- 14 228
+ 7 931
54 855
0

+ 54 855
1 016 911
939 897
+ 77 014
14 228
+ 62 786

Varianty riešenia hospodárenia obcí napr.:
1.varianta :
Prebytok rozpočtu v sume 7 931 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 pouţiť na:
- tvorbu rezervného fondu
7 931 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 54 855 EUR, navrhujeme pouţiť na:
- tvorbu rezervného fondu
54 855 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014
vo výške 62 786 EUR.
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5. Tvorba a pouţitie prostriedkov peňaţných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára peňaţný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O pouţití
peňaţného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2014
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - pouţitie peňaţného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2014

Suma v EUR
91 443

58 257
50 891

12 062
86 747

Sociálny fond
Tvorbu a pouţitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2014
Prírastky - povinný prídel %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2014

Suma v EUR
633
676

1 266

43
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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

2 594 101

2 598 182

Neobeţný majetok spolu

2 426 848

2 418 118

10 992

8 261

Dlhodobý hmotný majetok

2 050 258

2 044 259

Dlhodobý finančný majetok

365 598

365 598

Obeţný majetok spolu

160 698

175 577

Zásoby

0

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

16 182

8 740

144 516

166 837

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

6 555

4 487

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2014 v EUR

KZ k 31.12.2014 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

2 594 101

2 598 182

Vlastné imanie

1 369 696

1 399 247

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky

1 369 696

1 399 247

160 154

146 755

13 119

1 500

z toho :
Rezervy
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Zúčtovanie medzi subjektami VS

4 277

14 228

127 456

98 926

15 302

32 101

0

0

1 064 251

1 052 180

Dlhodobé záväzky
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 bankám
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- ostatné

0
0
14 118
0
9 493
8 490

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Obec neuzatvorila v r. 2014 lízingovú zmluvu.
Obec neuzatvorila v roku 2014 Zmluvu o úvere..
Poskytovateľ
úveru

Účel

0 0

Výška
prijatého
úveru

0

Výška
úroku

0

Zabezpečenie
úveru

0

Zostatok
k 31.12.2014

0

Splatnosť

0

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec je nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií:
Mestské kultúrne zariadenie:
Celkové náklady
0 EUR
Celkové výnosy
0 EUR
Hospodársky výsledok - strata
0 EUR
Technické sluţby:
Celkové náklady
Celkové výnosy
Hospodársky výsledok - zisk

0
0
0

EUR
EUR
EUR
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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. ..... o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných sluţieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Ţiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- beţné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Telovýchovná jednota - beţné výdavky na
turnaj .....
Turistika
K 9 -pletivo

-2-

Suma skutočne
pouţitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

4 045
250
1 000

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

10. Podnikateľská činnosť
Obec podniká na základe ţivnostenského oprávnenia ............................. Predmetom podnikania
je:
- .........................
- .........................
- .........................
V roku 2014 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
EUR
Celkové výnosy
EUR
Hospodársky výsledok - zisk
EUR
Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom
mimorozpočtovom účte.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a zaloţeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC
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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
zaloţeným 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 zaloţeným právnickým osobám

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

ZŠ prenesené kompetencie 343 889
ZŠ originálne
169 547

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

343 889
169 547

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Su
ma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Príspevková organizácia
0

0

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov

0

Rozdiel
0

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Príspevková organizácia
0

0

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov

0

Rozdiel
0

15

- prostriedky vlastné
Vlastné finančné
prostriedky

Príspevková organizácia
0

0

Čerpanie finančných
prostriedkov

0

Rozdiel
0

Finančné usporiadanie voči zaloţeným právnickým osobám:
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Právnická
osoba
0

0

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov

0

Rozdiel
0

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

c)

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
pouţitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2014 ţiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Obec

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov

Rozdiel
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e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

VÚC

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu. = Hodnotenie programového rozpočtu za rok 2014.

Vypracovala:

Predkladá:

Irena Gajdošíková

Ing. Dana Veveričíková – starostka obce

V Dlhom Poli dňa 22. 4.2015

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko 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.
Napr.: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pouţitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 62 786 EUR.
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