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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 zastupiteľstvom dňa 29.11.2013 uznesením č.82/2013.
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
- prvá zmena schválená dňa 19.12.2014, rozpočtové opatrenie č.1/2014 schválené starostkou
obce.
- druhá zmena schválená dňa 19.12.2014, rozpočtové opatrenie č.2/2014 schválené starostkou
obce.
Rozpočet obce k 31.12.2014

201.370,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
236.591,70

159.290,00
13.200,00
28.880,00
0
201.370,00

168.923,39
13.490,00
54.178,31
0
205.923,07

149.070,00
45.300,00
7.000,00

153.623,07
45.300,00
7.000,00

0

30.668,63

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 subjekivitou
Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014
Rozpočet na rok 2014
236.591,70

Skutočnosť k 31.12.2014
200.906,10

% plnenia
84,92

Z rozpočtovaných celkových príjmov 236.591,70 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
200.906,10 EUR, čo predstavuje 84,92% plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2014
168.923,39

Skutočnosť k 31.12.2014
159.117,79

% plnenia
94,20

Z rozpočtovaných bežných príjmov 168.923,39 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
159.117,79 EUR, čo predstavuje 94,20% plnenie.
a) daňové príjmy /100/:
Rozpočet na rok 2014
159.430,57

Skutočnosť k 31.12.2014
150.866,91

% plnenia
94,63

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 95.195,- EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2014 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 95.194,71 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 11.223,15 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 11.217,76 EUR, čo
je 99,95% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 5.850,12 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 5.324,94 EUR a dane z bytov boli v sume 42,70 EUR. Za rozpočtový rok bolo
zinkasovaných 11.039,73 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 178,03 EUR. K 31.12.2014
obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 674,83 EUR.
Daň za psa – z rozpočtovaných 509,33 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 509,33,
čo je 100% plnenie. Obec k 31.12.2014 eviduje pohľadávky na dani za psa vo výške 139,95
EUR.
Daň za ubytovanie – z rozpočtovaných 52,09 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške
46,24 EUR, čo je 88,77% plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – z rozpočtovaných 2.451,00 EUR
bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 2.438,66 EUR čo je 99,50 plnenie.
Príjmy z poplatkov za uloženie odpadu na skládke – z rozpočtovaných 50.000,- EUR bol
skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 41.459,81 EUR, čo je 82,92% plnenie.
b) nedaňové príjmy/200/:
Rozpočet na rok 2014
4.939,75

Skutočnosť k 31.12.2014
4.531,35

% plnenia
91,73

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
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Z rozpočtovaných 700,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 676,- EUR, čo je 96,57
% plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 676,- EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky
Správne poplatky – z rozpočtovaných 500,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške
500,- EUR, čo predstavuje 100% plnenie.
Iné poplatky – ( za porušenie predpisov, za predaj odpadových nádob, relácie v MR, príjem zo
vstupného, poplatky za pracovné úkony, poplatky za zapožičanie obecného materiálu,
kopírovanie a prevádzkové náklady posilňovňa ) z rozpočtovaných 622,46 EUR bol skutočný
príjem k 31.12.2014 378,32 EUR, čo je 60,78% plnenie.
Ostatné nedaňové príjmy –z rozpočtovaných 3.117,29 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014
2.977,03 EUR, čo je 95,50% plnenie ( poplatok za MŠ, za znečistenie ovzdušia, úroky, réžia od
dôchodcov, príjem za zber šatstva.
c) iné nedaňové príjmy/300/:
Rozpočet na rok 2014
4.553,07

Skutočnosť k 31.12.2014
3.719,53

% plnenia
81,69

Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 4.553,07 EUR bol skutočný príjem vo výške 3.719,53
EUR, čo predstavuje 81,69 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Krajský úrad stavebný
Krajský úrad životného prostredia
Ministerstvo vnútra SR
Krajský školský úrad
Krajský úrad pre cestnú dopravu
Ministerstvo vnútra SR

Suma v EUR
343,17
34,58
121,77
651,00
15,94
540,87

Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR

1230,00
782,20

Účel
Prenesený výkon
Prenesený výkon
Hlásenie pobytu občanov
Príspevok na výchovu
a vzdelávanie detí v MŠ
Prenesený výkon
Voľby do orgánov samosprávy
obcí
Voľby prezidenta
Voľby do Európskeho parlamentu

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
13.490,-

Skutočnosť k 31.12.2014
13.490,-

% plnenia
100%

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 13.490,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
13.490,- EUR, čo predstavuje 100% plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
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Z rozpočtovaných 13.200,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 13.200,-EUR, čo je
100 % plnenie. Ide o príjem za odkúpenie vodovodu.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 290,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 290,-EUR, čo
predstavuje100 % plnenie. Ide o príjem za predaj pozemku par.č. C-KN 337/5 a 337/6.

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2014
54.178,31

Skutočnosť k 31.12.2014
28.298,31

% plnenia
52,23

Z rozpočtovaných finančných príjmov 54.178,31 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
28.297,31 EUR, čo predstavuje 52,23% plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 29/2014 zo dňa 09.05.2014 bolo schválené použitie časti
rezervného fondu vo výške 3000,- EUR a uznesením č.32/2013 zo dňa 24.05.2013 bolo chválené
použitie časti fondu rozvoja obce vo výške 25.298,31 EUR.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014
Rozpočet na rok 2014
205.923,07

Skutočnosť k 31.12.2014
184.996,55

% čerpania
89,84

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 205.923,07 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 184.996,55 EUR, čo predstavuje 89,84% čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2014
153.623,07

Skutočnosť k 31.12.2014
150.007,11

% čerpania
97,65

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 153.623,07 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 150.007,11 EUR, čo predstavuje 97,65% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 45.285,68 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 44.655,91 EUR,
čo je 98,61 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, mestskej polície,
matriky, Spoločného stavebného úradu, Spoločného školského úradu, opatrovateľskej služby,
aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 27.370,16 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 26.973,20.EUR,
čo je 98,55 % čerpanie.
Tovary a služby
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Z rozpočtovaných 74.039,08 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 71.640,38 EUR,
čo je 96,76 % 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.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 6.493,75 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 6.394,84 EUR, čo
predstavuje 98,48 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 434,40 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 342,78 EUR, čo
predstavuje 78,91 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2014
45.300,-

Skutočnosť k 31.12.2014
28.018,76

% čerpania
61,85

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 45.300,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 28.018,76 EUR, čo predstavuje 64,85% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Oprava fasády Kultúrneho domu
Z rozpočtovaných 15 847,98 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 15.847,98
EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
b) Prekrytie jarku za Tkáčovcami
Z rozpočtovaných 5.816,40 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 5.816,40 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
c) Inžinierske siete IBV- dočasná elektrická prípojka ( nový stavebný obvod )
Z rozpočtovaných 2.701,89 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 2.701.89 EUR,
čo predstavuje 100% čerpanie.
d) Nákup pozemkov
Z rozpočtovaných 3.652,49 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 3.652,49 EUR,
čo predstavuje 100% plnenie.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2014
7.000,-

Skutočnosť k 31.12.2014
6.970,68

% čerpania
99,58

Z rozpočtovaných 7.000,- EUR na splácanie istiny z prijatých bolo skutočne čerpanie
k 31.12.2014 v sume 6.970,68 EUR, čo predstavuje 99,58% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014
Hospodárenie obce

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

Skutočnosť k 31.12.2014 v
EUR
159.117,79
159.117,79

bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

0

150.007,11
150.007,11

bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

0

+ 9110,68
13.490,13.490.-

kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

0

28.018,76
28.018,76

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

0

- 14.528,76
-5.418,08

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce

28.298,31
6970,68-

21.327,63
200.906,10
184.996,55
15.909,55

Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Schodok rozpočtu v sume 5.418,08 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 z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2014 vysporiadaný :
- z rezervného fondu

Zostatok finančných operácií v sume 21.327,63 EUR, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok
2014 vo výške 15.909,55 EUR.
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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.
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
Ostatné prírastky - úroky
Ostatné prírastky – vrátenie peňazí
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.29/2014 zo dňa 09.05.2014
- dočasná elektrická prípojka nový stavebný
obvod – 2.701,89 EUR.
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky – zrážková daň
KZ k 31.12.2014

Suma v EUR
23.030,44
1.280,-

2,21
2.069,35
3.000,-

0,41
23.381,59

*Prevod z rezervného fondu bolo vo výške 3.000,- EUR, skutočné použitie z RF bolo vo výške
2.701,89 EUR.
Fond rozvoja obce
Obec vytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití
peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rozvoja obce
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
Ostatné prírastky - úroky
Úbytky - použitie fondu rozvoja obce
- uznesenie č. 32/2013 zo dňa 24.05.2013
- fasáda KD (stavebno-montážne práce ,materiál)
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky – zrážková daň
KZ k 31.12.2014

Suma v EUR
82.270,11.513,92

8,19
25.298,31

1,55
68.492,25
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* Prevod z fondu rozvoja obce bol vo výške 25.298,31 EUR, skutočné použitie z FRO bolo vo
výške 21.920,26 EUR. Rozdiel vo výške 3.378,05 EUR bol zaúčtovaný pod kódom zdroja 41
( plastové okná a oceľové dvere vo výške 2.292,05 EUR, dočasná cesta nový stavebný obvod vo
výške 1.086,- EUR ).
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravujú zásady tvorby a čerpania sociálneho fondu.
Sociálny fond nie je vedený na zvláštnom bankovom účte.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2014
Prírastky - povinný prídel - 1,25 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- príspevok na dopravu
- príspevok na regeneráciu, kultúrne
a športové podujatie
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2014

Suma v EUR
450,23
454,84

98,90
37,50
165,-

603,67

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

806.807,59

573.083,78

Neobežný majetok spolu

639.807,88

369.217,64

792,00

0

Dlhodobý hmotný majetok

546.885,88

277.087,64

Dlhodobý finančný majetok

92.130,00

92.130,00

Obežný majetok spolu

166.841,61

203.640,45

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

210,73

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

Dlhodobé pohľadávky

300,00

39.900,00

4617,28

14.483,59

161.713,60

148.659,06

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

597,80
0
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Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

Časové rozlíšenie

158,10

225,69

Dlhodobé pohľadávky: 39.900,- EUR
-

300,- EUR – dlžoba do pokladne

-

39.600,- EUR – LVS predaj vodovodu.

Krátkodobé pohľadávky: 14.483,59 EUR
-

1.208,40 EUR – DZN, daň za psa, poplatok za komunálny odpad

-

13.200,- EUR – LVS predaj vodovodu

-

75,19 EUR – ŠJ za stravu

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2014 v EUR

KZ k 31.12.2014 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

806.807,59

573.083,78

Vlastné imanie

774.144,14

550.306,48

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

774.144,14

550.306,48

32.663,45

22.777,30

2887,78

590,00

0

0

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

459,04

612,31

8985,14

8214,18

20.331,49

13.360,81

0

0

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:
Dlhodobé záväzky: 612,31 EUR
- 603,67 EUR – záväzky zo sociálneho fondu
8,64 EUR – odbory ŠJ,MŠ
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Krátkodobé záväzky: 8.214,18 EUR
- 1.242,54 EUR – neuhradené faktúry v lehote splatnosti
- 4.088,90 EUR - nevyplatené mzdy za 12/2014 v lehote splatnosti
- 2.381,77 EUR - záväzky do poisťovní ( mzdy 12/2014 )
- 409,29 EUR - daň zo mzdy 12/2014
- 91,68 EUR - prijaté preddavky
Ostatné záväzky:
- 590,- EUR – rezerva na audit
- 13.360,81 EUR – úver
Dlhodobé bankové úvery
Úver poskytnutý Prima bankou Slovensko a.s. v roku 2006
na rekonštrukciu vodovodu č.32/084/06
vo výške 69.707,23 EUR / 2.100.000 Sk /
- zostávajúca výška úveru k 31.12.2014
13.360,81 EUR
- mesačná splátka úveru
/ 01-12/14 / 580,89 EUR

Prepočet podmienok dodržiavania § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene niektorých
zákonov
Ods. 6a/ celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí
60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka
Skutočné bežné príjmy z predchádzajúceho rozpočtového roka - 2013: 164.233,87 EUR
- z toho 60% = 98.540,32 EUR
Celková suma dlhu obce k 31.12.2014:
Úver - Dexia banka Slovensko - na rekonštrukciu vodovodu
13.360,81 EUR
č. 32/084/06
___________________________________________________________________________
13.360,81 EUR

98.540,32 EUR > 13.360,81 EUR

Ods. 6b/ suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátene
úhrady výnosov neprekročí 25% skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka
Skutočné bežné príjmy z predchádzajúceho rozpočtového roka - 2013: 164.233,87 EUR
- z toho 25% = 41.058,47 EUR
Suma ročných splátok úveru a splátok úrokov z úveru v roku 2014:
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Úver - Dexia banka Slovensko - na rekonštrukciu vodovodu - úroky
- úver
č. 32/084/06

342,78 EUR
6.970,68 EUR

________________________________________________________________
7.313,46 EUR
41.276,65 EUR > 7. 313,46 EUR
Podmienka §17 ods.6b/ dodržaná

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie.

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. 3/2013 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 na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

TJ Družstevník Veterná Poruba
OH Hasiči Veterná Poruba
CVČ Liptovský Mikuláš

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

2.716,- EUR
2.000,- EUR
240,- EUR

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

2.716,- EUR
2.000,- EUR
240,- EUR

0
0
0

-4-

K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2013
o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nepodniká.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom

13

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

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
Obec Veterná Poruba nemá zriadenú rozpočtovú organizáciu.

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec Veterná Poruba nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec Veterná Poruba nemá zriadenú založenú právnickú osobu.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-11.

2.

3.

4.

5.

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2Ministerstvo vnútra SR
- voľby do orgánov samosprávy obcí
- bežné výdavky
Ministerstvo vnútra SR
- voľby prezidenta
- bežné výdavky
Ministerstvo vnútra SR
- voľby do EP
- bežné výdavky
Kraj. úrad pre cestnú dopravu
/prenesené kompetencie/
- bežné výdavky
Kraj. úrad život. prostredia
/prenesené kompetencie/
- bežné výdavky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

540,87

540,87

0

1.230,00

1.230,00

0

782,20

782,20

0

15,94

15,94

0

34,58

34,58

0

-5-
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6.

7.

8.

c)

Min. vnútra
/register obyvateľstva/
-bežné výdavky
Kraj. úrad stavebný SR
/prenesené kompetencie/
-bežné výdavky
Kraj.školský úrad
- príspevok na výchovu a vzdelávanie detí
v MŠ
- bežné výdavky

121,77

121,77

0

343,17

343,17

0

651,00

651,00

0

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu z inými obcami.

e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec neuzatvorila žiadnu zmluvu s VÚC

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec Veterná Poruba nemá programový rozpočet.

Vypracovala: Jana Frianová

Predkladá:

Vo Veternej Porube dňa 12.05.2015

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného
účtu za rok 2014.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2014.
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 15.909,55 EUR.
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