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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.
Rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený iba na úrovni bežných príjmov a výdavkov. Na
splácanie dlhodobého úveru boli rozpočtované finančné prostriedky minulých rokov vo výške
3600 € /finančné operácie/.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2013 uznesením č. 127,
písm. B.
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
 prvá zmena schválená dňa 06.05.2014 uznesením č. 127/2013, písm. B – rozpočtovým
opatrením starostu obce,
 druhá zmena schválená dňa 30.06.2014, uznesením č. 139/2, písmeno B,
 tretia zmena schválená dňa 08.08.2014 uznesením č. 145/2014,
 štvrtá zmena schválená dňa 3.10.2014 uznesením č. 147/2014,
 piata zmena schválená dňa 17.12.2014 uznesením č. 11/2014, písm. A.
Rozpočet obce k 31.12.2014

74192,30

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
94376,44

70592,30
0,00
3600,00

82976,44
7800,00
3600,00

70592,30
0,00
3600,00
0,00

82976,44
7800,00
3600,00
0,00

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
94376,44

Skutočnosť k 31.12.2014
91171,73

% plnenia
96,6

Z rozpočtovaných celkových príjmov 94376,44 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
91171,73 EUR, čo predstavuje 96,6 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2014
82976,44

Skutočnosť k 31.12.2014
83295,21

% plnenia
100,38

Z rozpočtovaných bežných príjmov 82976,44 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
83295,21 EUR, čo predstavuje 100,38 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2014
22266,8

Skutočnosť k 31.12.2014
22214,47

% plnenia
99,76

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 43118 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2014 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 43240,24 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100,28 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 18529,80 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 18490,77 EUR,
čo je 99,79 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 16942,27 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 1529,70 EUR a dane z bytov boli v sume 18,80 EUR. K 31.12.2014 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 29,94 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 140 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 147 EUR, čo je 105 %
plnenie. K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 3,50 EUR.
Daň za ubytovanie
Z rozpočtovaných 526 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 525,70 EUR, čo je
99,94 %. Skutočný príjem bol vyinkasovaný len za rozpočtový rok. Nedoplatky za minulý rok
neboli. K 31.12.2014 neevidujeme pohľadávky na dani za ubytovanie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 3071 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 3051 EUR, čo je
99,35 %. Skutočný príjem bol vyinkasovaný len za rozpočtový rok. Nedoplatky za minulý rok
neboli. K 31.12.2014 evidujeme pohľadávky na poplatkoch za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad v sume 20 EUR.
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b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
5588,5

Skutočnosť k 31.12.2014
5830,87

% plnenia
104,34

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 1276 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 1281,95 EUR, čo
je100,47 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenájmu pozemkov v sume 1223,59
EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 58,36 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 4312,50 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 4548,92 EUR, čo
je 105,48 % plnenie. Prevážna časť týchto príjmov plynie z predfakturácie – opakovaného
plnenia dodávky elektrickej energie v sume 3601,46 EUR. Príjmy za vyhlásenie relácie v
miestnom rozhlase boli v sume 144 EUR, poplatky a platby za stravné v sume 561,12 EUR,
príjmy za kopírovanie v sume 6,84 EUR, príjmy za overovanie listín a podpisov v sume 229,50
EUR a príjem z Recyklačného fondu v sume 6 EUR.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
1566,00

Skutočnosť k 31.12.2014
1566,66

% plnenia
100,04

Iné nedaňové príjmy zahŕňajú príjmy z preplatku elektrickej energie /príjmy z dobropisov/.
Tieto príjmy neboli rozpočtované pri schvaľovaní rozpočtu. V priebehu účtovného obdobia boli
tieto príjmy doplnené d rozpočtu rozpočtovým opatrením, a tým sa zvýšila hodnota celkového
rozpočtu.
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1566 EUR, bol skutočný príjem vo výške 1566,66
EUR, čo predstavuje 105,48 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 10432,14 EUR, plnenie bolo 100 %.
Poskytovateľ dotácie
Úrad vlády SR
MF SR
VÚC Prešov
MDVaRR SR

Okresný úrad Prešov, odbor ŽP
MV SR
Okresný úrad Humenné, odbor
VVS
ÚPSVaR Humenné, odbor služieb
zamestnanosti

Suma v EUR
Účel
1000,00 Projekt „Fest pod Kremencom“
3500,00 Projekt „Úprava cesty na cintorín“
1564,00 Projekt „Športom k zdravému životnému
štýlu“ - zriadenie posilovne
12,27 Prenesený výkon štátnej správy na úseku
pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu
pre MK a účelové komunikácie
26,62 Prenesený výkon štátnej správy na úseku
starostlivosti o ŽP
93,72 Prenesený výkon štátnej správy na úseku
hlásenia pobytu občanov
3468,97 Technicko-organizačné zabezpečenie
volieb
766,56 Podpora organizovania aktivačnej
činnosti UoZ
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Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
7800,00

Skutočnosť k 31.12.2014
7800,00

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 7800 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
7800 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Obec nemala príjem z predaja kapitálových aktív.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 7800 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 7800 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
MF SR

Suma v EUR
Účel
7800,00 Projekt „Rekonštrukcia historickej
budovy základnej školy“

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2014
3600,00

Skutočnosť k 31.12.2014
0,00

% plnenia
0,00

Obec rozpočtované finančné príjmy vo výške 3600 EUR plánovala použiť na splácanie
dlhodobého úveru vo výške 3600 EUR. Nakoľko obec mala vyššie bežné príjmy ako bežné
výdavky, splácania úveru realizovala z bežných príjmov.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014
Rozpočet na rok 2014
94376,44

Skutočnosť k 31.12.2014
77321,97

% čerpania
81,93

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 94376,44 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 77321,97 EUR, čo predstavuje 81,93 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2014
82976,44

Skutočnosť k 31.12.2014
73677,66

% čerpania
88,79

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 82976,44 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 73677,66 EUR, čo predstavuje 88,79 % čerpanie.

k 31.12.2014
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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 26060 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 25345,22 EUR, čo
je 97,26 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníčky OcÚ, starostu a kontrolóra
obce. Odmena vo výške 20 EUR bola vyplatená pracovníčke OcÚ za výkon činnosti v oblasti
preneseného výkonu štátnej správy na úseku evidencie obyvateľstva a registra obyvateľov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 10155,96 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 9794,40 EUR, čo
je 96,44 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody z vyplatených miezd do zdravotných poisťovní a
Sociálnej poisťovne za starostu, pracovníčku a kontrolóra obce vo výške 8787,20 EUR, odvody z
vyplatených odmien poslancov OZ v sume 712,64 EUR a odvody z vyplatených odmien členom
OVK a zapisovateľke v sume 175,04 EUR. Príspevok do DDP bol čerpaný v sume 119,52 EUR.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 45045,49 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 37127,22 EUR,
čo je 88,42 % 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. Medzi významné položky tovarov a služieb patria náklady spojené so
zakúpením betónových podvalov v hodnote 840 €, údržba cesty na cintorín v hodnote 4053,20 €,
zakúpenie kameňa v sume 560,20 € na zriadenie parkoviska pri cintoríne, zakúpenie stavebného
materiálu v sume 398,55 € na údržbu miestnosti v základnej škole, zriadenie posilovne
zakúpením športového náčinia a náradia v hodnote 1981,90 €,oprava dverí v sume 980 €,
zakúpenie kosačky FS 120 v hodnote 569,05 €, zakúpenie košov na KO v hodnote 774 €, úhrada
služieb za vývoz KO v sume 3572,07 €, náklady na kultúrne akcie / „Fest pod Kremencom“ ,
Silvester“ sume 2001,51 €, odmeny poslancom OZ v sume 2280 € a náklady za spotrebu
elektrickej energie v hodnote 5506,39 €.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 1386 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 1078,28 EUR, čo
predstavuje 77,80 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 329 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 332,54 EUR, čo
predstavuje 101,08 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2014
7800,00

Skutočnosť k 31.12.2014
0,00

% čerpania
0,00

Kapitálový rozpočet nebol k 31.12.2014 čerpaný.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2014
3600,00

Skutočnosť k 31.12.2014
3600,00

% čerpania
100,00
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Z rozpočtovaných finančných výdavkov 3600 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 3600 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných 3600 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2014 v sume 3600 EUR, čo predstavuje 100 %.

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

83295,21
83295,21
73677,66
73677,66
9617,55
7800,00
7800,00
0,00
0,00
7800,00
17417,55
7800,00
9617,55
0,00
3600,00
3600,00
91095,21
77277,66
13817,55
7800,00
6017,55

Bilanciou bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu.
Bilanciou kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je prebytok kapitálové rozpočtu.
Čerpanie finančných prostriedkov z minulých rokov /finančné operácie príjmové/ nebolo
realizované, nakoľko obec splátku úverovaného účtu pokryla bežnými výdavkami.
Prebytok rozpočtu v sume 6017,55 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 7800,00 EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu vo výške 6017,55 EUR
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 :
8

a)

nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 7800 EUR, a to na :

- rekonštrukciu historickej budovy základnej školy v sume 7800 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za
rok 2014 vo výške 6017,55 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. Peňažné prostriedky nie sú vedené
na samostatnom bankovom účte, ale sú súčasťou finančných prostriedkov vedených na bežných
bankových účtoch obce.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2014
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2014

Suma v EUR
7136,47

7136,47

Peňažný fond
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 /nie je vedený samostatný bankový účet/.
Fond peňažný
ZS k 1.1.2014
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z finančných operácií
Úbytky - použitie peňažného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2014

Suma v EUR
5183,81

5183,81

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje interná smernica obce.
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Sociálny fond
ZS k 1.1.2014
Prírastky - povinný prídel - 1 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2014

Suma v EUR
489,17
77,45
44,31

522,31

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 subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2014 v EUR
KZ k 31.12.2014 v EUR
463916,25
466317,27
435725,63
423835,63
362574,87
73150,76
27714,15

350684,87
73150,76
41889,00

208,07

120,15

426,53
27079,55

843,59
40925,26

476,47

592,64

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

ZS k 1.1.2014 v EUR
KZ k 31.12.2014 v EUR
463916,25
466317,27
256818,45
262233,88

256818,45
19217,15

262233,88
21280,65

2782,96

480,00
7800,00

489,17
3781,10

522,31
3914,42
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Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

12163,92
187880,65

8563,92
182802,74

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014
Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- ostatné
/členské + odmena za zastupovanie/

8563,92
882,48
7800,00
1404,71
1484,20
143,03

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Obec uzatvorila v roku 2011 úverovú zmluvu č. UEO 75432-2011 na financovanie DPH a
neoprávnených nákladov s DPH v rámci projektu „Rekonštrukcia budovy spoločenského
významu“. Ide o dlhodobý úver s dobou splatnosti do r. 2021 v mesačných splátkach vo výške
200,00 EUR v roku 2013, v rokoch 2014 až 2016 v mesačných splátkach vo výške 300 EUR, v
rokoch 2017 až 2019 v mesačných splátkach vo výške 400 EUR a v rokoch 2020-2021 v
mesačných splátkach vo výške 600 EUR. Splátky úveru a úrokov z úveru sú realizované každý
mesiac.
Poskytovateľ
úveru
SZRB. a.s.
Košice

Účel

Výška
prijatého
úveru

Výška úroku

Zabezpečeni
e úveru

Prefinancovanie 40 245 € variabilná úroková Bianco
sadzba vo výške
projektu
zmenka

Zostatok
k 31.12.201
4

8563,92

Splatnosť

r. 2021

sadzby
EURIBOR
fixovanej pre 6mesačné depozitá
s odchýlkou vo
výške + 2,8 %

8. 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 o dotáciách, právnickej osobe na podporu
verejnoprospešného účelu.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :
- bežné výdavky

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

-1-

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Jednota dôchodcov Slovenska Nová Sedlica –
poznávací zájazd do Maďarska a Poľska

700 EUR

700 EUR

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

0

-4-

Dotácia poskytnutá v súlade so VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Nová Sedlica
bola k 31.12.2014 vyúčtovaná.
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9. 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
Obec Nová Sedlica nemá vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti rozpočtové, príspevkové
organizácie, ani iné právnické osoby, ktoré by boli založené obcou.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
- bežné výdavky
-2-

-1Úrad vlády
MF SR
MDVaRR SR
Okresný úrad
MV SR
Okresný úrad
ÚPSVaR

Kultúra národnostných menšín
Údržba cesty na cintorín
Doprava – MK
ŽP
Evidencia obyvateľstva
Voľby
Aktivačná činnosť

Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
 kapitálové výdavky

-1Úrad vlády

-2Rekonštrukcia budovy

c)

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-31000,00
3500,00
12,27
26,62
93,72
3468,97
766,56

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-37800,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-41000,00
3500,00
12,27
26,62
93,72
3468,97
766,56

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-40,00

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

-57800,00

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neprijala, ani neposkytla dotácie iným obciam.
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e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC
VÚC Prešov

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
Podpora športu

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
1564,00

Rozdiel
-

10. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
OZ Obce Nová Sedlica v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. schválilo
neuplatňovanie programov v rozpočte Obce Nová Sedlica od roku 2014 a to uznesením číslo
126/2013 zo dňa 18.12.2013.

Vypracovala: Jana Šebáková

Predkladá: Vasiľ Dinič, starosta obce

V Novej Sedlici, dňa 27.04.2015
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Návrh uznesenia
na prejednanie a schválenie záverečného účtu a návrh na uznesenie obecného
zastupiteľstva k záverečnému účtu obce
za rok 2014
a) Návrh na prejednanie a schválenie záverečného účtu za rok 2014
Prerokovanie Záverečného účtu obce Nová Sedlica sa uzatvára výrokom:
„Celoročné hospodárenie obce za rok 2014 sa schvaľuje bez výhrad“
b) Návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva k záverečnému účtu obce za rok 2014
Obecné zastupiteľstvo v Novej Sedlici
berie na vedomie



stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
správu auditora za rok 2014

schvaľuje
(a) Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
(b) použitie prebytku v sume 6017,55 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:
- tvorbu rezervného fondu vo výške 6017,55 EUR.
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