Záverečný účet Obce
Stankovany
a rozpočtové hospodárenie
za rok 2014

Predkladá : Rudolf Baleja
Spracoval: Katarína Králiková
V Stankovanoch, dňa 19.03.2015
Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 01.04.2015
Záverečný účet schválený OZ dňa 01.06.2015, uznesením č. 45/2015/03

Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2014
OBSAH :
1.

Rozpočet obce na rok 2014

2.

Rozbor plnenia príjmov za rok 2014

3.

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014

4.

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014

5.

Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

6.

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014

7.

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014

8.

Hospodárenie príspevkových organizácií

9.

Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom
podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

2

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 12.12.2013 uznesením č.
123/2013/07
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
- prvá zmena schválená dňa 15.08.2014 uznesením č. 61/2014/03
- druhá zmena schválená dňa 04.12.2014 uznesením č. 119/2014/05
Rozpočet obce k 31.12.2014

374.644

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
441.783

342.040
28.000
0
4.604
374.644

371.073
28.000
33.000
9.710
441.783

193.118
31.000
25.000
125.526
374.644

236.064
39.460
35.000
131.259
441.783

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
432.073

Skutočnosť k 31.12.2014
405.551,18

% plnenia
94

Z rozpočtovaných celkových príjmov 432073 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
405551,18 EUR, čo predstavuje 94 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2014
371.073

Skutočnosť k 31.12.2014
382.307,12

% plnenia
103

Z rozpočtovaných bežných príjmov 371073 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
382307,12 EUR, čo predstavuje 103 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2014
286.400

Skutočnosť k 31.12.2014
288.929,18

% plnenia
101

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 246000 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2014 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 249641,70 EUR, čo predstavuje
plnenie na 101 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 20.000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 20.138,63 EUR, čo je
100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 4435,79 EUR, dane zo stavieb boli v sume
15702,84 EUR . K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 655,32
EUR.
Daň za psa 1.526,58 EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva 0 EUR
Daň za nevýherné hracie prístroje 0 EUR
Daň za ubytovanie 26 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 17.596,27 EUR
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
8.200

Skutočnosť k 31.12.2014
14.319,94

% plnenia
174

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 8.200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 14.319,94 EUR, čo je
174 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 264,23
EUR. Z rozpočtovaných 3.600 EUR bol príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov
v sume 3.284,08 EUR.
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 1.700 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 2.585,12 EUR, čo je
152 % plnenie.
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb:
Z rozpočtovaných 2.900 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 8.051,51 EUR, čo je
278 % plnenie. (z toho 5.873,59 príjem z Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a. s. – zriadené
vecné bremeno na pozemky).
Za porušenie predpisov:
Skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 135 EUR.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
2.000

Skutočnosť k 31.12.2014
4.568,48

% plnenia
228

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2.000 EUR, bol skutočný príjem vo výške
4.568,48 EUR, čo predstavuje 228% plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z odvodov hazardných hier a iných
podobných hier vo výške 2.000 EUR.
z vkladov120,68 EUR
z odvodov hazardných hier a iných podobných hier 2.055 EUR
z dobropisov 1.744,07 EUR
iné: príjem z reklamy 648,73 EUR
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 74.473 EUR bol skutočný príjem vo výške
74.489,52 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
UPSVaR
UPSVaR
Okresný úrad Ružomberok
UPSVaR
Okresný úrad Žilina odbor školstva
Okresný úrad Ružomberok
MV SR
MDVaRR SR
MDVaRR SR
MV SR
Okresný úrad odbor starostlivosti
o životné prostredie

Suma v EUR
429,64
66,40
3.777,41
10.136,92
56.517,00
43,20
1.832,87
1.122,51
52,14
398,31
113,12

Účel
Strava hmotná núdza
Školské potreby hmotná núdza
voľby
§ 52
Školstvo ZŠ
Civilná ochrana
Matrika
Spoločný stavebný úrad
Miestne a účelové komunikácie
Evidencia obyvateľov
Životné prostredie

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
28.000

Skutočnosť k 31.12.2014
910

% plnenia
3

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 0
EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 0 EUR, čo je 0 % plnenie.
Príjem z predaja budov bol vo výške 0 EUR.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 28.000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 910 EUR, čo
predstavuje 3 % plnenie.
3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2014
33.000

Skutočnosť k 31.12.2014
18.996,06

% plnenia
57

Z rozpočtovaných finančných príjmov 33.000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
18.996,06 EUR, čo predstavuje 57 % plnenie.
V roku 2014 nebol prijatý žiadny úver.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 61/2014/03 zo dňa 15.08.2014 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 18.000 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 17.999 EUR. V roku
2014 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 997,22 EUR v súlade so zákonom
č.583/2004 Z.z..
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2014
9.710

Skutočnosť k 31.12.2014
14.512,33

% plnenia
149

Z rozpočtovaných bežných príjmov 9.710 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
14.512,33 EUR, čo predstavuje 149 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola s materskou školou Stankovany
14.512,33 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.
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Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0
EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014
Rozpočet na rok 2014
310.524

Skutočnosť k 31.12.2014
228.534,17

% čerpania
74

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 310.524 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 1228.534,17 EUR, čo predstavuje 74 % čerpanie.

k 31.12.2014

1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2014
236.064

Skutočnosť k 31.12.2014
181.609,17

% čerpania
77

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 236.064 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume
181.609,17 EUR, čo predstavuje 77 % 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 70.478 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 62.284,94 EUR, čo
je 88 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, aktivačných
pracovníkov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 28.105 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 24.781,45 EUR, čo
je 88 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 125.767 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 84.254,98 EUR, čo
je 67 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál,
dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 8.464 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 7.580,73 EUR, čo
predstavuje 89 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 3.250 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 2.707,07 EUR, čo
predstavuje 83 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2014
39.460

Skutočnosť k 31.12.2014
8.551,58

% čerpania
22

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 39.460 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 8.551,58 EUR, čo predstavuje 22 % čerpanie.
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Výmena okien a vchodových dverí na budove obecného úradu
Z rozpočtovaných 7.460 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 7.460 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
b) Zastávka s lavičkou
Z rozpočtovaných 1.000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 999 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2014
35.000

Skutočnosť k 31.12.2014
35.000

% čerpania
100

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 35.000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 35.000 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných 35.000 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné
čerpanie k 31.12.2014 v sume 35.000 EUR, čo predstavuje 100 %.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2014
131.259

Skutočnosť k 31.12.2014
132.372,54

% čerpania
101

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 131.259 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 132.372,54 EUR, čo predstavuje 101 % čerpanie.

k 31.12.2014

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
132.372,54 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 položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
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Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
0
EUR

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
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR
396.819,45
382.307,12
14.512,33

313.981,71
181.609,17
132.372,54

+82.837,74
910
910
0

8551,58
8551,58
0

-7.641,58
75.196,16
3.679,20
71.516,96
18.996,22
35.000

-16.003,78
416.725,67
357.533,29
59.192,38
3.679,20
55.513,18

Prebytok rozpočtu v sume 55.513,18 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 55.513,18 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014
vo výške 55.513,18 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
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 61/2014/03 zo dňa 15.08.2014
- splátka pôžičky
- výmena okien a dverí
- zastávka s lavičkou
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2014

Suma v EUR
1.659,16
9.362,68
39.375,83
0
0
17.999

0
0
32.398,67

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje Vnútorná smernica Obce Stankovany o zásadách
tvorby a použitia sociálneho fondu a Dodatku č. 1 k uvedenej smernici.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2014
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
- ostatné prírastky
Úbytky - príspevok k stravným lístkom
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2014

Suma v EUR
232,81
362,84
0
242,42
156,0

197,23
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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

1.799.782,58

1.759.217,49

Neobežný majetok spolu

1.680.345,48

1.601.997,78

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

1.513.788,45

1.435.440,75

Dlhodobý finančný majetok

166.557,03

166.557,03

Obežný majetok spolu

116.479,13

154.983,58

142,55

582,36

10.420,76

8.550

0

0

3.623,97

2.701,90

102.291,85

143.149,32

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

2.957,97

2.236,13

ZS k 1.1.2014 v EUR

KZ k 31.12.2014 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

1.799.782,58

1.759.217,49

Vlastné imanie

1.138.000,72

1.165.725,67

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :
Oceňovacie rozdiely

0

Fondy

0

Výsledok hospodárenia
Záväzky

1.138.000,72

1.165.725,67

165.508,59

123.631,77

10.348,26

3.331,90

0

0

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
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Dlhodobé záväzky

50.232,81

197,23

Krátkodobé záväzky

11.177,52

41.352,64

93.750

78.750

496.273,27

469.860,05

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 Pozemkové spoločenstvo Urbár Stankovany
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- ostatné
-

78.750
EUR
30.000
EUR
2.395,71 EUR
0
EUR
5.150,22 EUR
3,780,47 EUR
18,87 EUR

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec k 31.12.2014 nemá zriadené príspevkové 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. 2/2013 o podmienkach poskytovania
dotácií z prostriedkov Obce Stankovany.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Futbalová klub Sokol Stankovany
Dobrovoľný hasičský zbor Rojkov
Šachový klub Stankovany-Rojkov

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

3.500 EUR
1.000 EUR
200 EUR

3.500 EUR
1.000 EUR
200 EUR

0
0
0

-4-

K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.2/2013
o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Stankovany.
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10. Podnikateľská činnosť
Obec k 31.12.2014 nemá založenú 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
s materskou
Stankovany

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

škola 61.601 EUR
školou 2.921 EUR

Rozdiel - vrátenie

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

61.601 EUR
2.921 EUR

0
0

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia
0

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

0

Rozdiel - vrátenie

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

0

0

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- obec k 31.12.2014 nemá zriadenú príspevkovú organizáciu
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická
osoba

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Obecné lesy Stankovany
s.r.o.

0

0

0
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
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
)

Strava hmotná núdza deti ZŠsMŠ

429,64

429,64

0

66,40

66,40

0

3.777,41

3.777,41

0

-5-

UPSVaR

UPSVaR

bežné výdavky

Školské potreby hmotná núdza deti
ZŠsMŠ
-

Okresný úrad
Ružomberok

bežné výdavky

Voľby
-

bežné výdavky

UPSVaR

§ 52 – bežné výdavky

10.136,92

10.136,92

0

OU Žilina

Školstvo ZŠ

56.517

56.517

0

43,20

43,20

0

odbor školstva
OU
Ružomberok

-

bežné výdavky

Civilná ochrana
-

bežné výdaky

MV SR

Matrika – bežné výdavky

1.832,87

1.832,87

0

MDVaRR SR

Stavebné – bežné výdavky

1.122,51

1.122,51

0

MDVaRR SR

Miestne a účelové komunikácie

52,14

52,14

0

398,31

398,31

0

113,12

113,12

0

MV SR

Evidencia obyvateľov
-

OU odbor
starostlivosti

bežné výdavky
bežné výdavky

Životné prostredie
-

bežné výdavky

o život.rostredie
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
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Obec
Základná
s materskou
Ľubochňa

e)

škola 1.034 EUR
školou

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

1.034 EUR

Rozdiel
0

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

0

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

0

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

0

Rozdiel
0

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec podľa Uznesenia č. 122/2013/07 zo dňa 12.12.2013 zostavovala a predkladala rozpočet na
rok 2014 bez programovej štruktúry.
Vypracovala: Králiková Katarína

Predkladá: Baleja Rudolf

V Stankovanoch, dňa 19.03.2015

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 55.513,18 EUR.
Záverečný účet obce schválený dňa 01.06.2015 Uznesením OZ č. 45/2015/03
Záverečný účet obce zverejnený na úradnej tabuli obce od 01.04.2015 do 16.04.2015.
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