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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 prebytkový. 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 19.12.2013 uznesením č.40/2013.
Rozpočet bol zmenený nasledovne :
- prvá zmena schválená dňa 21.3.2014 uznesením č. 1/2014
- druhá zmena schválená dňa 17.6.2014 uznesením č. 7/2014
- tretia zmena schválená dňa 19.6.2014 opatrením č. 1 starostu obce
- štvrtá zmena schválená dňa 13.8.2014 uznesením č. 13/2014
- piata zmena schválená dňa 5.9.2014 rozpočtovým opatrením č.2 starostu obce
- šiesta zmena dňa 28.10.2014 – úprava transferov zo štátneho rozpočtu
- siedma zmena schválená dňa 28.10.2014 uznesením č. 22/2014
- ôsma zmena schválená dňa 15.12.2014 uznesením č. 7
- deviata zmena schválená dňa 18.12.2014 opatrením č. 3 starostky obce a úpravou
transferov zo štátneho rozpočtu
Rozpočet obce k 31.12.2014

919094

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1018210

784194
20000
94300
20600
918957

828876
20000
147904
21430
1013952

339727
118372
0
460858
137

355169
170623
0
488160
4258

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
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014
Rozpočet na rok 2014
848876

Skutočnosť k 31.12.2014
904641,33

% plnenia
106,57

Z rozpočtovaných celkových príjmov 848.876 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
904.641,33 EUR, čo predstavuje 106,57% plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2014
828876

Skutočnosť k 31.12.2014
898279,86

% plnenia
108,37

Z rozpočtovaných bežných príjmov 828.876 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
898.279,86 EUR, čo predstavuje 108,37% plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2014
355091

Skutočnosť k 31.12.2014
411275,49

% plnenia
115,82

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 291.988 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2014 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 349.037,23 EUR, čo predstavuje
plnenie na 119,54 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 35.290 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 35.179,65 EUR, čo je
99,69 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 22.896,66 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 11.110,30 EUR a dane z bytov boli v sume 1.172,69 EUR. Za rozpočtový rok bolo
zinkasovaných 29.524,23 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 5.655,42. EUR. K 31.12.2014
obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 4.615,89 EUR, úrok z omeškania za
nedoplatok na dani z nehnuteľnosti v sume 2.217,70 EUR .
Daň za psa 1.472,24
Daň za ubytovanie 772,80
Daň za nevýherné hracie prístroje 155,00
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 24.622,78
Sankcie uložené v daňovom konaní 35,79
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
58700

Skutočnosť k 31.12.2014
69430,34

% plnenia
118,28

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 15.010 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 16.271,45 EUR, čo je
108,40% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem, príjem z prenajatých pozemkov v sume
665,09 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 15.606,36 EUR.

4

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 4.000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 8.738,64 EUR, čo je
218,47 % plnenie.
Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb, poplatky za MŠ, pokuty, penále a
sankcie:
z rozpočtovaných 39.690 bol skutočný príjem 44.420,25 €, čo je 111,92% plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
5.179

Skutočnosť k 31.12.2014
4926,28

% plnenia
95,12

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 5.179 EUR, bol skutočný príjem vo výške
4.926,28 EUR, čo predstavuje 95,12% plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, z vratiek a z refundácií.
Úroky z tuzemských účtov finančného hospodárenia boli v sume 771,50 €, oproti
rozpočtovaným 290 €, čo predstavuje 266,03% plnenie.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 409.616 EUR bol skutočný príjem vo výške 411.876,25
EUR, čo predstavuje 100,55% plnenie.
Poskytovateľ dotácie
MV SR
MV SR
MV SR
MVDRR
MV SR
MV SR
MVDRR
MVDRR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
ÚPSVaR
MV SR
ÚPSVaR
Recyklačný fond
Grant od sponzorov
Občania Malej Idy

Suma v EUR
369815
22040
2007
1344,78
477,18
4941,53
119
62,47
50,60
1820,38
994,05
993,10
627,56
1045,80
64,80
4380
248
705
140

Účel
Normatívne pre ZŠ
Nenormatívne pre ZŠ
Transfer pre MŠ – prípravný roč.
Pre stavebný úrad
Register obyvateľov
Matrika
Na ochranu životného prostredia
Na cestnú dopravu
Vojnové hroby
Voľby prezidenta
Voľby do EP
Voľby do orgánov samosprávy
Na činnosť komisie na ROEP
Plnenie školských povinnosti
Skladník CO
Príspevok na stravu v HN
Za separovaný odpad
Na Dni Malej Idy
Na prepravu pre dôchodcov

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
20000

Skutočnosť k 31.12.2014
6361,47

% plnenia
31,81

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 20.000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
6.361,47 EUR, čo predstavuje 31,81% plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 20.000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 6.361,47 EUR, čo
predstavuje 31,81 % plnenie.
3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2014
147904

Skutočnosť k 31.12.2014
8903,69

% plnenia
6,02

Z rozpočtovaných finančných príjmov 147.904 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
8.903,69 EUR, čo predstavuje 6,02% plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 7/2014 zo dňa 17.6.2014 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 139.000 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 0 EUR. V roku 2014
boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 8.903,69 EUR v súlade so zákonom
č.583/2004 Z.z..
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2014
21430

Skutočnosť k 31.12.2014
23488,78

% plnenia
109,61

Z rozpočtovaných bežných príjmov 21.430 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
23.488,78 EUR, čo predstavuje 109,61% plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola 23.488,78 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014
Rozpočet na rok 2014
525792

Skutočnosť k 31.12.2014
432349,32

% čerpania
82,23

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 525.792 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 432.349,32 EUR, čo predstavuje 82,23% čerpanie.

k 31.12.2014
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1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2014
355169

Skutočnosť k 31.12.2014
287282,11

% čerpania
80,89

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 355.169 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume
287.282,11 EUR, čo predstavuje 90,89% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patria:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 116.331 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 105.151,57 EUR,
čo je 90,39% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, Spoločného
stavebného úradu, kontrolóra a pracovníkov materskej škôlky s výnimkou právneho subjektu ZŠ.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 40.941 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 38.446,23 EUR, čo
je 93,91 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 179.091 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 137.085,44 EUR,
čo je 76,55 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 18.806 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 6.598,87 EUR, čo
predstavuje 35,09 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2014
170623

Skutočnosť k 31.12.2014
145067,21

% čerpania
85,02

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 170.623 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 145.067,21 EUR, čo predstavuje 85,02% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Dokončenie realizácie miestnej komunikácii v lokalite Pánsky les pri kostole
a parkovisko pri kostole.
Z rozpočtovaných 90.000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 71.496,75 EUR,
čo predstavuje 79,44 % čerpanie.
b) Rekonštrukcia miestnych komunikácií – Idanská, Skladná a časť ulíc K ihrisku a
Mlynskej.
Z rozpočtovaných 69.000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 61.995,95 EUR,
čo predstavuje 89,85 % čerpanie.
c) Prístavba a stavebné úpravy šatne TJ
Z rozpočtovaných 10.671 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 10.623,11 EUR,
čo predstavuje 99,55% čerpanie.
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4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2014
488160

Skutočnosť k 31.12.2014
474808,12

% čerpania
97,27

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 488.160 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 474.808,12 EUR, čo predstavuje 97,27% čerpanie.

k 31.12.2014

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou :
Základná škola

474.808,12 EUR

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.

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

Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR
921768,64
898.279,86
23.488,78

762.090,23
287.282,11
474.808,12

159.678,41
6.361,47
6.361,47
0

145.067,21
145.067,21
0

-138705,74
20.972,67
15.369,99
5602,68
8.903,69
0

8903,69
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PRÍJMY SPOLU

937.033,80
907.157,44
29.876,36
15.369,99
14.506,37

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 29.876,36 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, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR
v sume 8.903,69 EUR navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.
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 zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 15.369,99 EUR, a to na :
- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 307 EUR
- dopravné pre žiakov ZŠ v sume 877,52 EUR
- na vzdelávacie poukazy 10,65
- normatívne výdavky pre ZŠ 14.174,82
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.
b) naviac odvedené do rezervného fondu v minulých rokoch 196,68 EUR.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok
2014 vo výške 14.309,69 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.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2014
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
KZ k 31.12.2014

Suma v EUR
246.626,82
56.921,32
303.548,14

Peňažný fond
Obec má vytvorený peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
z predaja obecného bytu z r. 2007. O použití peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond peňažný

Suma v EUR
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ZS k 1.1.2014
KZ k 31.12.2014

319,39
319,39

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravujú Zásady čerpania sociálneho fondu.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2014
Prírastky - povinný prídel 1,25%
Úbytky - stravovanie
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2014

Suma v EUR
131,02
926,19
644,98
300,00
112,23

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 v účtovnej hodnote za obec a za
rozpočtovú organizáciu – ZŠ
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2014 v EUR

KZ k 31.12.2014 v EUR

netto

netto

Majetok spolu

4.570.672,08

4.497.967,77

Neobežný majetok spolu

4.155.618,56

4.087.416,00

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

3.960.494,55

3.892.291,99

Dlhodobý finančný majetok

195.124,01

195,124,01

Obežný majetok spolu

367.002,42

369.350,99

Zásoby

2.644,82

4.986,11

Zúčtovanie medzi subjektami VS

13.668,11

15.440,54

0

0

Krátkodobé pohľadávky

18.065,29

12.317,46

Finančné účty

361.696,16

374.723,16

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

2301,39

3.084,50

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :

Dlhodobé pohľadávky

Časové rozlíšenie
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PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2014 v EUR

KZ k 31.12.2014 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

4.570.672,08

4.497.967,77

Vlastné imanie

1.229.006,00

1.347.395,41

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

1.229.006,00

1.347.395,41

102.708,74

101.944,75

Rezervy

24.021,90

960,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

22.075,52

26.479,03

515,55

525,90

56.098,77

69.648,32

0

0

3.238.957,34

3.048.627,61

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014 za obec a rozpočtovú
organizáciu
Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zriaďovateľovi (RO)
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- za výrub stromov (Energiko)
- ostatné

0
0
7.140,00
15.369,99
11.109,04
30.246,47
20.043,44
6.808,48
5.935,83

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 dotáciu v súlade so VZN č. 1/2008 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-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Telovýchovná jednota - bežné výdavky na
zabezpečenie fungovania futbalových
družstiev

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

3.000 EUR

3.000 EUR

0

-4-

K 31.12.2014 bola vyúčtovaná dotácia, ktorá bola poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2008
o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nemá podnikateľskú činnosť

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
Rozpočtová organizácia
Základná škola so ŠJ a ŠK

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

92.352,78

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

89.648,50

Rozdiel - vrátenie
2.704,28
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Nepoužité finančné prostriedky v sume 2.704,28 rozpočtová organizácia vrátila zriaďovateľovi
k 31.12.2014
- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy - zo ŠR
Rozpočtová organizácia
Základná škola

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

392.884,20

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

377.821,21

Rozdiel - vrátenie
15.062,99

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
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 )

MDVRR SR

Stavebný úrad

1.344,78

1.344,78

0

MDVRR SR

Cestná doprava

62,47

62,47

0

MDVRR

Ochrana životného prostredia

119,00

119,00

0

MV SR
MV SR
MV SR
MV SR

Register obyvateľov
Matrika
Vojnové hroby
Voľby prezidenta, do EP, do
samosprávy

477,18
4.941,53
50,60
3.807,53

MV SR
MV SR

Skladník CO
Register obnovy evidencie
pozemkov

64,80
627,56

ÚPSVaR

4.380,00

4.073,00

307,00

1.045,80

1.045,80

0

MV SR

Stravovacie návyky - stravovanie HN
Dotácia na plnenie školských
povinnosti – školské pomôcky
Normatívne prostriedky pre ZŠ

369.815,00

355.640,18

14.174,82

MV SR

Nenormatívne prostriedky pre ZŠ

22.040,00

21.151,83

888,17

MV SR

Dotácia pre MŠ – pre prípravný
ročník

2.007,00

2.007,00

0

Poskytovateľ

-1-

ÚPSVaR

-5-

477,18
4.941,53
50,60
3.807,53

0
0
0
0

64,80
627,56

0
0

Nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté pre stravovacie návyky pre žiakov v hmotnej
núdzi boli v sume 307 € vrátené do štátneho rozpočtu v 01/2015. Nevyčerpané normatívne
a nenormatívne prostriedky pre základnú školu boli vyčerpané do 31.3.2015 v súlade
s osobitným predpisom.
c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
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d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neprijala dotáciu od inej obci, ani neposkytla dotáciu inej obci.
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec neprijala finančné prostriedky ani neposkytla finančné prostriedky VÚC

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

Vypracovala: Chovaníková Helena

Predkladá: PaedDr. Jana Kallová, v.r.
Starostka obce

V Malej Ide, dňa 27.5.2015

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra 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 14.309,69 EUR.

Poznámka: z dôvodu rozsiahlosti príloh, tieto sú zverejnené len na oficiálnej stránke obce,
prípadne sú k dispozícií na nahliadnutie na Obecnom úrade

14

