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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 11.12.2013, uznesením č. 206/13.
Rozpočet bol zmenený štyrikrát:
- prvá zmena schválená dňa 10.04.2014, uznesením č. 226/14,
- druhá zmena schválená dňa 26.06.2014, uznesením č. 246/14,
- tretia zmena schválená dňa 30.10.2014, uznesením č. 265/14,
- štvrtá zmena schválená dňa 29.12.2014, uznesením č. 275/14.
Rozpočet obce k 31.12.2014

430 253

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
601 008

430 253
0
0
430 253

507 235
68 290
25 483
601 008

309 288
8 157
112 808
0

345 917
142 283
112 808
0

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014
Rozpočet na rok 2014
601 008

Skutočnosť k 31.12.2014
621 315,09

% plnenia
103,38

Z rozpočtovaných celkových príjmov 601 008 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
621 315,09 EUR, čo predstavuje 103 ,38 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2014
507 235

Skutočnosť k 31.12.2014
527 543,45

% plnenia
104,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 5207 235 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
527 543,45 EUR, čo predstavuje 104 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2014
273 565

Skutočnosť k 31.12.2014
275 553,11

% plnenia
100,73

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 200 400,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2014 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 201 387,01 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100,49 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 58 275,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 58 340,29 EUR, čo
je 100,11 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 6 250,73 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 51 997,48 EUR a dane z bytov boli v sume 92,08 EUR. K 31.12.2014 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1 285,05 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 709,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 740,00 EUR, čo je
104,37 % plnenie. K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 15,00 EUR.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 240,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 150,00 EUR, čo je
62,50 % plnenie.
Daň za nevýherné hracie prístroje
Obec neeviduje nevýherné hracie prístroje, za ktoré sa platí daň.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 13 431,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 14 425,95 EUR, čo
je 107,41 % plnenie. K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky za komunálny odpad v sume
1 396,85 EUR.
Z úhrad za dobývací priestor
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Z rozpočtovaných 510,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 509,86 EUR, čo je
99,97 % plnenie.
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
209 809

Skutočnosť k 31.12.2014
228 248,21

% plnenia
108,78

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 171 136 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 185 629,87 EUR, čo
je 108,47 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem:
- z nájomného za byty v sume 181 689,28 EUR,
- príjem z prenajatých pozemkov v sume 1 090 EUR
- príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 2 850,59 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 3 930 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 3 969,79 EUR, čo je
101,01 % plnenie. Z toho osvedčovanie a správne popl. OcÚ 849,79 EUR, spr. popl.- stavebný
úrad 3 120 EUR.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
35 280

Skutočnosť k 31.12.2014
39 130,83

% plnenia
112,16

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 31 350 EUR, bol skutočný príjem vo výške
35 161,04 EUR, čo predstavuje 112,16 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy:
- Vodné - 13 448,55 EUR
- Popl za opatrovateľskú službu- 1260,60 EUR
- Stočné- 9 738,95 EUR
- Vyhlásenie relácie 339,69 EUR
- Kopírovanie – 13,52 EUR
- Predaj kuka nádob – 60 EUR
- Popl. Envipak- 349,70 EUR
- Cintorínske popl. – 19,80 EUR
- Známky za psa – 10,64 EUR
- Ostatné príjmy – 4 047,34 EUR
- Poplatky za školné v MŠ, CVČ a ZUŠ- 2 335,96, 1 650, 932 EUR
- Za stravné – 954,29 EUR
- Z vkladov, úroky 74,36 EUR
- Ostatné príjmy z dobropisov 3 413,15 EUR
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 23 861 EUR bol skutočný príjem vo výške 23 742,13
EUR, čo predstavuje 99,50 % plnenie.
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Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR
MDVaRR SR
Okr. úrad odbor školstva B.Bystrica
Okr. úrad odbor školstva B.Bystrica
Ministerstvo vnútra SR
Okr. Úrad odbor CD a PK B.B.
Okr. Úrad odbor ŽP B.B.
Slovnaft a.s.
Sponzori
Slovenská agentúra životného
prostredia
Európsky sociálny fond

Suma v EUR
Účel
2 498,83 Voľby v r. 2014
903,96 Stavebný úrad
1 682,00 Školstvo- výchovno-vzdelávací
proces
475,00 Školstvo- vzdelávacie poukazy
Stožok
320,76 Register obyvateľov
41,99 Stavebný úrad
91,09 Stavebný úrad
1 000,00 Grant na Rozprávkový les
3 012,50 Sponzorské na kultúrne akcie
4 700,00 Program obnovy dediny- Oprava
Zvoničky
9 016,00 Zamestnanosť a sociálna inklúziaOpatrovateľská služba- mzdy

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
68 290

Skutočnosť k 31.12.2014
68 289,28

% plnenia
99,99

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 68 290 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
68 289,28 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
V roku 2014 obec nepredávala kapitálové aktíva.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 1 023 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 1 023,22 EUR, čo
predstavuje 100,02 % plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 67 267 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 67 266,06 EUR, čo
predstavuje 98,50 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Pôdohospodárska platobná agentúra
Rozvoj vidieka

Suma v EUR
Účel
68 289,28 Výstavba Lanového centra

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2014
25 483

Skutočnosť k 31.12.2014
25 482,36

% plnenia
99,99
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Z rozpočtovaných finančných príjmov 25 483 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
25 482,36 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 262/14 zo dňa 11.09.2014 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 25482,36 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 25 482,36 EUR.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec Stožok v r. 2014 nemala zriadené rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014
Rozpočet na rok 2014
601 008

Skutočnosť k 31.12.2014
585 325,02

% čerpania
97,39

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 601 008 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 585 325,02 EUR, čo predstavuje 97,39 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2014
345 917

Skutočnosť k 31.12.2014
324 663,02

% čerpania
93,85

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 345 917 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume
324 663,02 EUR, čo predstavuje 93,85 % 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 112 320 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 104 355,38 EUR,
čo je 92,91 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, Materskej školy,
Školskej jedálne, Centra voľného času, Základnej umeleckej školy, opatrovateľskej služby.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 42 240 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 41 594,54 EUR, čo
je 98,47 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 145 453 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 181 445,52 EUR,
čo je 124,74 % 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 9 904 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 9 759,96 EUR, čo
predstavuje 98,55 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 36 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 29 266,74 EUR,
čo predstavuje 81,29 % čerpanie.
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2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2014
142 283

Skutočnosť k 31.12.2014
144 121,66

% čerpania
101,29

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 142 283 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 144 121,66 EUR, čo predstavuje 101,29 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Lanové centrum
Z rozpočtovaných 80 720 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 80 719,27 EUR,
čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
b) Rekonštrukcia Obecného úradu
Z rozpočtovaných 25 483 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 25 482,36 EUR,
čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2014
112 808

Skutočnosť k 31.12.2014
116 540,34

% čerpania
103,31

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 112 808 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 116 540,3 EUR, čo predstavuje 103,31 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných 112 808 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov ŠFRB bolo skutočné
čerpanie k 31.12.2014 v sume 116 540,30 EUR.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec Stožok v r. 2014 nemala zriadené rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu

Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR
527 543,45
527 543,45
0

324 663,02
8

z toho : bežné výdavky obce
bežné 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
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

324 663,02
0

202 880,43
68 289,28
68289,28
0

144 121,66
144 121,66
0

-75 832,38
127 048,05
69 280,87
57 767,18

Príjmy z finančných operácií

25 482,36

Výdavky z finančných operácií

116 540,34

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

-91 057,98
621 315,09
585 325,02
35 990,07
69 280,87
0

Prebytok rozpočtu je v sume 127 048,05 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.
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p.
v sume 69 280,87 EUR,
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume -91 057,98 EUR, navrhujeme vysporiadať z:
- rezervného fondu
57 767,18 EUR
Na základe uvedených skutočností- rezervný fond za rok 2014 sa nebude tvoriť.
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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
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 262/14 zo dňa 11.09.2014
obstaranie dlhodobého hmotného majetku

Suma v EUR
25 482,36
0
0
0
25 482,36

- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2014

0
0
0

Peňažný fond
Obec nevytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2014
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
KZ k 31.12.2014

Suma v EUR
1 061,48
757,18
148,00
1 611,45
59,21

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

6 789 199,42

6 677 371,62

Neobežný majetok spolu

6 660 227,03

6 537 425,30

0

0

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
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Dlhodobý hmotný majetok

6 527 491,03

6 404 689,30

Dlhodobý finančný majetok

132 736

132 736

126 704,62

137 225,23

4 992,79

1 967,98

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

125

Krátkodobé pohľadávky

18 699,24

28 910,13

Finančné účty

1 080,08

1 848,40

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

2 267,77

2 721,09

ZS k 1.1.2014 v EUR

KZ k 31.12.2014 v EUR

6 789 199,42

6 677 371,62

660 627,27

686 787,24

3 146,94

3 146,94

0

0

657 480,33

683 640,30

3 229 611,00

3 157 305,71

5 771,71

300

0

0

3 206 173,43

2 967 109,62

17 665,86

189 896,09

0

0

2 898 961,15

2 833 278,67

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
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 štátnym fondom (ŠFRB)

2 949 209,81 EUR
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-

voči dodávateľom
voči zamestnancom
voči poisťovniam a daňovému úradu
ostatné

50 930,64 EUR
10 896,53 EUR
9 771,26 EUR
1 815,64 EUR

Obec neprijala v r. 2014 žiadny úver.
Obec má úver zo ŠFRB poskytnutý na výstavbu nájomných bytov.
Poskytovateľ
úveru

Účel

ŠFRB Nájomné
byty
ŠFRB Nájomné
byty
ŠFRB Nájomné
byty

Výška prijatého
úveru

Výšk
a
úrok
u

Zabezpečenie
úveru

875 423,22

1%

1 661 521,61

1%

1 161 289,25

1%

Záložné právo
na nájomné byty
Záložné právo
na nájomné byty
Záložné právo
na nájomné byty

Zostatok
k 31.12.2014

657 209,84
1 320 819,94
971 180,03

Splatn
osť

r.
2036
r.
2037
r.
2038

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. 2/2012 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-

Obecný športový klub Stožok – bežné
výdavky na futbalový klub
Farský úrad – bežné výdavky na prevádzku

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

4 873,90 EUR

4 873,90 EUR

0

3 320,00 EUR

3 320,00 EUR

0

-4-

K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2012
o dotáciách.
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10. Podnikateľská činnosť
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia OŽP – A/2008/01548-4.
Predmetom podnikania je:
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živností (veľkoobchod).
- Prenájom hnuteľných vecí.
- Prevádzkovanie športových zariadení
- Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
V roku 2014 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
26 650,17 EUR
Celkové výnosy
26 651,49 EUR
Hospodársky výsledok - zisk
1,32 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 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:
Obec Stožok nemá zriadené právnické osoby – rozpočtové organizácie.
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec Stožok nemá zriadené príspevkové organizácie.
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Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec nemá založené právnické osoby.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Ministerstvo

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

Voľby v r. 2014- bežné výdavky

2 498,83

2 498,83

0

vnútra SR
MDVaRR
SR
Okr. úrad

Stavebný úrad- bežné výdavky

903,96

903,96

0

Školstvo- výchovno-vzdelávací proces-

1 682,00

1 682,00

0

odbor

bežné výdavky

Školstvo- vzdelávacie poukazy Stožokbežné výdavky

475,00

475,00

0

Register obyvateľov- bežné výdavky

320,76

320,76

0

Stavebný úrad- bežné výdavky

41,99

41,99

0

Stavebný úrad- bežné výdavky

91,09

91,09

0

Opatrovateľská služba- bežné výdavkyrefundácia miezd

1 803,20

1 803,20

0

Lanové centrum – kapitálové výdavky

13 453,22

13 453,22

0

školstva
B.Bystrica
Okr. úrad
odbor
školstva
B.Bystrica
Ministerstvo
vnútra SR
Okr. Úrad
odbor CD
a PK B.B.
Okr. Úrad
odbor ŽP
B.B.
ESFspoluúčasť
ŠR
PPAspoluúčasť
ŠR
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c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Poskytovateľ

-1-

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)

-5-

Opatrovateľská služba- bežné
výdavky- refundácia miezd

7 212,80

7 212,80

0

PPA - Fond
rozvoja vidieka

Lanové centrum – kapitálové

53 812,84

53 812,84

0

SAŽP-

Oprava zvoničky – bežné výdavky

4 700,00

4 700,00

0

ESFZamestnanosť
a soc. Inklúzia

výdavky

Environmentálny
fond
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neposkytla ani neprijala žiadne finančné prostriedky iným obciam.

e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec neposkytla ani neprijala žiadne finančné prostriedky voči VÚC.

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

Vypracovala: Ing. Miroslava Sabolová

Predkladá: Bc. Darina Petrincová

V Stožku, dňa 05.03.2015
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13. Uznesenie OZ č. 28/15:
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.
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