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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 Horná Potôň na rok 2014 bol zostavený ako
prebytkový. Bežný rozpočet a kapitálový rozpočet bol zostavený ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 20. marca 2014 uznesením
č. 01/2014 v bode C/1.
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
- prvá zmena schválená dňa 09. 09.2014 uznesením č. 2/2014 v časti C
- druhá zmena schválená dňa 06.11.2014 uznesením č. 3/2014 v časti C.
Rozpočet obce k 31.12.2014
Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjekt.
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekt.
Rozpočet obce

1 087 988

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1 166 215

943 828
75 196
50 000
18 964
1 072 929

990 965
85 696
70 590
18 964
1 158 338

646 613
30 500
133 696
262 120
15 059

688 092
79 430
128 696
262 120
7 877
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014
Rozpočet na rok 2014
1 166 215

Skutočnosť k 31.12.2014
1 089 470

% plnenia
93,41

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 166 215 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014
v sume 1 089 470 EUR, čo predstavuje 93,41 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2014
1 009 929

Skutočnosť k 31.12.2014
968 024

% plnenia
95,85

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 009 929 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
968 024 EUR, čo predstavuje 95,85 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2014
539 227

Skutočnosť k 31.12.2014
521 509

% plnenia
96,71

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 539 227 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2014 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 521 509 EUR, čo predstavuje
plnenie na 96,71 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 129 547 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 111 065 EUR, čo
je 85,73 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 83 066 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 20 804 EUR a dane z bytov boli v sume 190 EUR. Za rozpočtový rok bolo
zinkasovaných 7 005 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 8 352 EUR. K 31.12.2014 obec
eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 19 812 EUR.
Daň za psa - 1827 EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva – 1086 EUR
Daň za nevýherné hracie prístroje – 0 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 42 076 EUR
K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad v sume 4 756 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
213 497

Skutočnosť k 31.12.2014
187 288

% plnenia
87,72

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 148 727 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 127 953 EUR, čo
je 86,03 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých obecných bytov v sume
88 847 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 6 616 EUR, príjem
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z prenájmu skladových priestorov v sume 20 000 Eur ako aj príjem z vymožených
pohľadávok na nájomnom od nájomcov v sume 12 490 EUR. K 31.12.2014 obec eviduje
pohľadávky na nájomnom z prenajatých obecných bytov sume 19 462 €.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 45 441 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 45 184 EUR, čo je
99,43 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
19 314

Skutočnosť k 31.12.2014
14 150

% plnenia
73,26

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 19 314 EUR, bol skutočný príjem vo výške 14
150 EUR, čo predstavuje 73,26 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy od rozpočtovej organizácie – ZŠ s VJM,
a príjmy z dobropisov a z vratiek.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 257 205 EUR bol skutočný príjem vo výške 259 227
EUR, čo predstavuje 100,79 % plnenie.
P.č.
1.

Poskytovateľ
Okresný úrad Dunaj. Streda

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Krajský stavebný úrad
Obvodný školský úrad
Obvodný školský úrad
Ministerstvo financií SR
Obvodný školský úrad
ÚPSVR Dunaj. Streda

8.
9.

Okresný úrad život. prostred.
MŠVŠ SR

10.

ÚPSVR Dunajská Streda

Suma v €
Účel
666 Evidencia obyvateľov a hlásenie
pobytu občanov
1963 Spoločný stavebný úrad
228 100 Základné vzdelanie
2 532 Vzdelávacie poukazy a dopravné
7 136 Voľby v roku 2014
2 550 Pred primárne vzdelávanie v MŠ
369 Školské potreby a stravné pre deti
v hmotnej núdzi
189 Ochrana životného prostredia
34 187 Účelová dotácia na výmenu okien
a dverí telocvične ZŠ s VJM
15 722 Na aktivačnú činnosť

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
85 696

Skutočnosť k 31.12.2014
72 746

% plnenia
84,89

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 84 696 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014
v sume 72 746 EUR, čo predstavuje 84,89 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 12 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 12 181 EUR, čo
predstavuje 97,45 % plnenie.
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Granty a transfery
Z rozpočtovaných 73 196 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 60 564 EUR, čo
predstavuje 82,74 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
P.č. Poskytovateľ dotácie
1.
Pôdohospodárska platobná
agentúra pri MP SR
Pôdohospodárska platobná
2.
agentúra pri MP SR

Suma v EUR
38 468

Investičná akcia
Výstavba detského ihriska a autobus.
zastávok
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice

22 096

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2014
70 590

Skutočnosť k 31.12.2014
48 701

% plnenia
68,99

Z rozpočtovaných finančných príjmov 70 590 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
48 701 EUR, čo predstavuje 68,99 % plnenie.
V roku 2014 bol prijatý kontokorentný bankový úver v sume 48 701 EUR schválený obecným
zastupiteľstva dňa 6.11.2014 uznesením č. C /1/2014
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2014
18 964

Skutočnosť k 31.12.2014
13 839

% plnenia
72,98

Z rozpočtovaných bežných príjmov 18 964 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
13 839 EUR, čo predstavuje 72,98 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
13 839
EUR
Obec Horná Potôň je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie – základnej školy a školských
zariadení pri základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským.
Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2013
0

Skutočnosť k 31.12.2013
0

% plnenia
x

Kapitálové príjmy pre rok 2014 neboli v schválenom rozpočte základnej
prognózované.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014
Rozpočet na rok 2014
1 158 338

Skutočnosť k 31.12.2014
1 088 760
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% čerpania
93,99

školy

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 158 338 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 1 088 760 EUR, čo predstavuje 93,99 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2014
950 212

Skutočnosť k 31.12.2014
908 335

% čerpania
95,59

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 950 212 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 908 335 EUR, čo predstavuje 95,59 % 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 189 114 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 187 506 EUR,
čo je 99,14 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, stavebného úradu,
opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou
právnych subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 72 208 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 77 759 EUR, čo
je 107,68 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 372 100 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 363 841 EUR,
čo je 97,78 % 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 15 300 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 16 508 EUR, čo
predstavuje 107,89 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 41 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 37 681 EUR,
čo predstavuje 91,90 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2014
79 430

Skutočnosť k 31.12.2014
51 679

% čerpania
65,06

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 79 430 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 51 679 EUR, čo predstavuje 65,06 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Rekonštrukcia

chodníka a miestnych komunikácií
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Z rozpočtovaných 48 700 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 48 701 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
b) Príprava projektovej dokumentácie na začatie novej investičnej akcie
Z rozpočtovaných 10 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 2 978 EUR, čo
predstavuje 29,78 % čerpanie.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2014
128 696

Skutočnosť k 31.12.2014
128 746

% čerpania
100,04

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 128 696 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 128 746 EUR, čo predstavuje 100,04 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2014
262 120

Skutočnosť k 31.12.2014
262 721

% čerpania
100,22

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 262 120 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 262 721 EUR, čo predstavuje 100,22 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
262 721 EUR
Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2014
0

Skutočnosť k 31.12.2014
0

% plnenia

Kapitálové výdavky pre rok 2014 neboli v schválenom rozpočte základnej
prognózované.

školy

4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2014
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR
968 024

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

954 185

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

13 839

908 335
645 614
262 721

59 689
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72 745

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 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

72 745
0

51 679
51 679
0

21 066
80 755

48 701
128 746

- 80 045
1 089 470
1 088 760
710

Prebytok rozpočtu v sume 80 755 € 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 po vysporiadaní schodku
finančných operácií v sume 80 045 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu v sume 710 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014
vo výške 710 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
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2014
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Suma v EUR
0
249

249

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon o sociálnom fonde a kolektívna zmluva
vyššieho stupňa pre zamestnancov verejnej správy.
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
215,70
1330,92
1372,13

174,49

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2014
3 832 241,57
3 795 516,32

KZ k 31.12.2014
3 793 269,73
3 744 358,05

518,37
3 485 567,58
309 430,37
35 997,25

431,37
3 434 496,31
309 430,37
48 183,68

6,52

0,85

0
34 557,05
1 440,20

0
46 353,99
1 828,84

728,00

728,00

ZS k 1.1.2014
3 832 241,57
363 087,67

KZ k 31.12.2014
3 793 269,73
476 297,46

363 087,67

476 297,46

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
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Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS

1 701 052,56

1 574 190,24

8 328,00

1 800

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

1 212 758,19
91 447,67
388 518,70
1 768 101,34

1 170 953,51
52 143,64
349 293,09
1 742 782,03

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014
Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
349 293,09 EUR
- voči ŠFRB
1 170 779,02 EUR
- voči dodávateľom
52 143,64 EUR
- voči zamestnancom
15 855,90 EUR
- voči poisťovniam a daňovému úradu 11 733,85 EUR
Obec v roku 2014 nerealizovala nákup dlhodobého hmotného majetku na základe lízingovej
zmluvy.
Obec v roku 2014 potrebovala prijať návratné zdroje financovania (splátkový bankový úver).
Poskytovateľ
úveru

OTP banka
Slovensko
a.s.

Účel

Výška
prijatého
úveru

Financovanie
investičných
akcií obce

48 700,56

Výška
úroku

2,45

Zabezpečenie
úveru

Bianco zmenka

Zostatok
k 31.12.2014

Splatnosť

48 497,56

30.10.
2016

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec Horná Potôň 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.5/2013 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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

-1-217 988,03

Telovýchovná jednota – dotácia
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Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

17 988,03

0

-4-

Spevácky zbor
Združenie maď. rodičov pri ZŠ
Červený kríž
Jednota dôchodcov
SC Potônske Lúky
Rybársky zväz
Šachový turnaj
Old Boys Környe
Rába Csécsény
Spolu

779,09
240,00
1005,00
540,00
50,00
300,00
54,95
1023,48
330,00
22 310,55

779,09
240,00
1005,00
540,00
50,00
300,00
54,95
1023,48
330,00
22 310,55

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so schváleným
rozpočtom obce Horná Potôň.

10. Podnikateľská činnosť
Obec Horná Potôň v roku 2014 nevykonávala podnikateľskú činnosť.

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

zriadeným a založeným právnickým osobám
ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
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 právnickým osobám
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
-

prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová
organizácia

ZŠ s VJM
-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

67 329,05

67 329,05

0

prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR
Rozpočtová
organizácia

ZŠ s VJM

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

196 405,07

196 405,07

0
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Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
-

prostriedky zriaďovateľa
Príspevková
organizácia

-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR
Príspevková
organizácia

-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Čerpanie finančných
prostriedkov

Rozdiel

prostriedky vlastné
Príspevková
organizácia

Vlastné finančné
prostriedky

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická
osoba

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-5-

-3OŠÚ
KŠÚ
ÚPSV a R

Školstvo – základné vzdelanie
Vzdelávacie poukazy a dopravné
Podpora rodin. na školské potreby a

Obvodný úrad
KSÚ
KÚŽP
KŠÚ

stravné pre deti v HN
Register obyvateľstva
Stavebný úrad
Ochrana životného prostredia
Pred primárne vzdelanie v MŠ
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228 100,00
2532,00
369,05

228 100,00
2532,00
369,05

0
0
0

665,61
1962,94
189,00
2550,00

665,61
1962,94
189,00
2550,00

0
0
0
0

MF SR
ÚPSV a R
MŠVVŠ SR

Dotácia na voľby 2014
Dotácia na podporu zamestnanosti
Dotácia na výmenu okien telocvične

7136,10
15 722,23
34 187,00

7136,10
15 722,23
34 187,00

ZŠ sVJM

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2014 zmluvu so žiadnymi štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Obec

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

200

200

0

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC
Trnava
VÚC

12. Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu obce Horná Potôň
za rok 2014
Príloha č.1 Záverečného účtu.
Vypracovala:
Ing. Sibyla Szabóová

Predkladá:
Bc. Tivadar Sidó

V Hornej Potôni dňa 4. mája 2015
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0

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- použitie prebytku v sume 80 755 EUR zisteného 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 na vysporiadanie schodku
finančných operácií v sume 80 045 EUR
- nepoužitý prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 710 EUR na tvorbu
rezervného fondu 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.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2014
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