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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 vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 5. Decembra 2013 uznesením č.
163/2013
Rozpočet bol zmenený štyrikrát:
- prvá zmena schválená dňa 22. Mája 2014 uznesením č. 182/2014
- druhá zmena schválená dňa 14. Augusta 2014 uznesením č. 195/2014
- tretia zmena schválená dán 16. Októbra 2014 uznesení číslo 207/2014
- štvrtá zmena schválená dňa .15. januára 2015 uznesením č. 25/2015
Rozpočet obce k 31.12.2014

1 921 463,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1 993 323,65

1 771 124,00
0,00
18 629,00
131 710,00

1 785 498,72
3 410,96
12 097,29
192 316,68

112 000,00
18 510,00
1 200,00
1 771 124,00

172 170,15
18 648,63
1 497,90
1 805 472,90

646 396,00
0,00

594 866,35
14 874,41

1 124 728,00

1 195 732,14

265 600,00
430 335,00
428 793,00
+150 339,00

304 694,15
449 032,41
442 005,58
+ 187 850,75

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy obce
Kapitálové príjmy obce
Finančné príjmy obce
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Z toho:
Domov dôchodcov
Základná škola s vyuč. J. slovenským
Základná škola s vyuč. J. maďarským
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky obce
Kapitálové výdavky obce
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Z toho:
Domov dôchodcov
Základná škola s vyuč. j. slovenským
Základná škola s vyuč. J. maďarským
Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014
Rozpočet na rok 2014
1 993 323,65

Skutočnosť k 31.12.2014
2 100 743,64

% plnenia
105,39

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 993 323,65 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014
v sume 2 100 743,64 EUR, čo predstavuje 105,39% plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2014
1 977 815,40

Skutočnosť k 31.12.2014
1 738 009,99

% plnenia
87,86

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 977 815,40 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
1 738 009,99 EUR, čo predstavuje 87,86% plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2014
600 890,79

Skutočnosť k 31.12.2014
552 729,02

% plnenia
91,99

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 532 672,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2014 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume.484 560,23 EUR, čo predstavuje
plnenie na .90,97 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 38 882,75 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 38 884,87 EUR, čo
je 100,005 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 20 545,04 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 16 861,65EUR a dane z bytov boli v sume 504,28EUR. Za rozpočtový rok bolo
zinkasovaných 37910,97 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 9 817,26 EUR. K 31.12.2014
obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 3 211,76 EUR.
Daň za psa 973,90 EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva 0,00 EUR
Daň za nevýherné hracie prístroje 7 500,00 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 21 783,92 EUR
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
27 991,91

Skutočnosť k 31.12.2014
27 989,26

% plnenia
99,99

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 9 150,37 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 9 150,37 EUR, čo je
100% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem príjem z prenajatých pozemkov v sume
2480,59 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 6 669,78 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
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Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 17 428,59 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 17 428,59 EUR, čo
je 100,00 % plnenie.
c, iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
Skutočnosť k 31.12.2014
% plnenia
1 412,95
1 410,30
99,81
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1 412,95 EUR, bol skutočný príjem vo výške
1 410,30 EUR, čo predstavuje 99,81 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 156 616,02 EUR bol skutočný príjem vo výške
964 630,51 EUR, čo predstavuje 83,40% plnenie.
Poskytovateľ dotácie
MF-ZŠ s vučovacím jazykom
slovenským
MF-ZŠ s vyučovacím jazykom
maďarským
Ministerstvo práceDomovu dôchodcov
Ministerstvo práceDomovu dôchodcov
Ministerstvo vnútra matrika
Ministerstvo vnútra – voľby do EÚ
Ministerstvo vnútra- voľby prezidenta
Ministerstvo vnútra–komunálne voľby
Ministerstvo vnútra - REGOB
Ministerstvo financií –
Verejnoprospešné práce
Ministerstvo financií

Suma v EUR
Účel
366 093,49 Výkon prenesených kompetencií
409 305,00 Výkon prenesených kompetencií
153 600,00
3 000,00
4 941,53
2 473,95
3 336,02
2 006,59
753,39
2 914,91
215,80

Ministerstvo financií

3 309,00

Ministerstvo financií
Ministerstvo financií
Ministerstvo vnútra

2 458,00
680,40
241,20

Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo životného prostredia ..

4 623,33

Obce spoločného stavebného úradu:
z toho
Obec Malý Kamenec
Ladmovce
Zemplín
Klin nad Bodrogom
Viničky
Veľký Kamenec

398,00

1 323,70
329,76
491,28
239,48
627,60
1 043,96

Výkon prenesených kompetencií
Projekt – nákup zariadení DD
Výkon prenesených kompetencií
Výkon prenesených kompetencií
Výkon prenesených kompetencií
Voľby do samosprávy obce
Hlásenie pobytu občanov, eviden.
Výkon prenesených kompetencií
Verejnoprospešné práce
Materská škôlka – výkon prenesených kompetencií z Úradu práce..
Materská škôlka – učebné
pomôcky cez KŠU
ŠJ MŠ – hmotná núdza strava
Hmotná núdza – záškoláctvo v ZŠ
Výkon prenesených kompetencií
– v oblasti civilnej ochrany
Výkon prenesených kompetencií
– spoločný stavebný úrad
Výkon prenesených kompetencií
– spoločný úrad
Výkon prenesených kompetencií
– spoločného stavebného úradu
obcí Malý Kamenec
Ladmovce
Zemplín
Klin nad Bodrogom
Viničky
Veľký Kamenec
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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
3 410,96

Skutočnosť k 31.12.2014
3 410,96

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 3 410,96. EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014
v sume 3 410,96 EUR, čo predstavuje 100,00% plnenie.
Príjem z predaja pozemkov
Z rozpočtovaných 3 410,96EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 3410,96.EUR, čo
predstavuje 100,00 % plnenie.
3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2014
12 097,29

Skutočnosť k 31.12.2014
26 971,70

% plnenia
222,96

Z rozpočtovaných finančných príjmov 12 097,29 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
38 966,59 EUR, čo predstavuje 322,11 % plnenie. 12 097,29 predstavujú príjmy z depozitu
základným školám s kódom zdroja 131D a ostatné finančné mimorozpočtové príjmy.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2014
1 021 018,00

Skutočnosť k 31.12.2014
931 998,49

% plnenia
91,28

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 021 018,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014
v sume 931 998,49 EUR, čo predstavuje 91,28 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským 366 093,49 EUR
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 409 305,00 EUR
Zariadenie pre seniorov – Domov dôchodcov
156 600,00 EUR

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014
Rozpočet na rok 2014
609 740,76

Skutočnosť k 31.12.2014
545 786,36

% čerpania
89,51
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Z rozpočtovaných celkových výdavkov 609 740,76EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 545 786,36 EUR, čo predstavuje 89,51% čerpanie.

1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2014
594 866,35

Skutočnosť k 31.12.2014
518 731,64

% čerpania
87,20

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 594 866,35 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 518 731,64 EUR, čo predstavuje 87,20.% 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 289 728,34 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 225 136,83
EUR, čo je 77,70% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky,
Spoločného stavebného úradu, miestneho kultúrneho strediska, telovýchovnej jednoty,
opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva – materskej školy
a školskej jedálne mš s výnimkou právnych subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 86 612,75 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 78 310,08EUR,
čo je 90,41 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 203 888,09 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 200 647,56
EUR, čo je 98,41 % 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 14 637,17 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 14 637,17 EUR,
čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2014
14 874,41

Skutočnosť k 31.12.2014
14 874,41

% čerpania
100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 14 874,41 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 14 874,41 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu – výdavok predstavuje
faktúra 575/2014 uhradená zo Slovenskej sporiteľne, dňa 3. Novembra 2014. Vykonala sa
údržba miestnych komunikácií – ulica Krásna a Mierová.
Výdavok bol uhradený s kódom zdroja 46 z Rezervného fondu obce.

7

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2014
0,00

Skutočnosť k 31.12.2014
0,00

% čerpania

Finančné operácie vo výške 12 180,31 EUR boli skutočne čerpané k 31.12.2014. Uvedené
finančné prostriedky neboli rozpočtované. Vytvára ich položka 642014.Predstavuje pohyby na
účtoch – potravinového fondu a sociálneho fondu bez kódov zdroja.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2014
1 195 732,14

Skutočnosť k 31.12.2014
1 185 641,68

% čerpania
99,16

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 195 732,14 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 1 185 641,68 EUR, čo predstavuje 99,16 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským 444 225,42 EUR
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 436 767,89 EUR
Zariadenie pre seniorov - domov dôchodcov
304 648,37 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

Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR
1 738 009,99
1 545 348,79
192 661,20

1 704 373,32
518 731,64
1 185 641,68

33 636,67
3 410,96
3410,96
0,00

14 874,41
14 874,41
0,00

-11 463,45
22 173,22

Vylúčenie z prebytku
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Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií

0,00

Výdavky z finančných operácií

0,00

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

0,00
1 741 420,95
1 719 247,63
22 173,22
10 928,11
11 245,11

Prebytok rozpočtu v sume 22 173,32 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 10 595,64 EUR navrhujeme použiť na:
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
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 10 595,64 EUR, a to na :
- prenesený výkon štátnej správy v sumu 20 595,64 EUR
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 0,00 EUR.
c) 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 0,00 eur.
d) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov od 0 podľa ustanovenia § 5 ods. 3
zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 0,00 eur.
e) nepoužité návratné zdroje financovania (úver, pôžička...) podľa ustanovenia § 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 0,00 eur.
Nevyčerpané prostriedky sociálneho fondu vo výške 316,26 eur a potravinového fondu
školskej jedálne materskej škôlky v sumue 16,21 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.
f)

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014
vo výške 11 245,21 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.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky fa 575/2014
KZ k 31.12.2014

Suma v EUR
27 180,58

14 874,41
12 306,17

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2014
Prírastky - povinný prídel - 1,50 % ocú
- povinný prídel - 1,05 % mš a šjmš
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- vianoce
- ostatné úbytky Jub.odmena,odchodné
- poplatky
KZ k 31.12.2014

Suma v EUR
444,75
1 577,18
552,67
1 397,94
500,00
182,10
120,00
58,30
316,26
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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

5 974 393,00

5 987 781,87

2 240,22

2 240,22

5 484 334,95

5 497 723,82

487 817,83

487 817,83

67 069,08

75 443,88

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

1 176,56
-

551,13
-

Krátkodobé pohľadávky

21 653,05

14 705,09

Finančné účty

42 087,33

58 680,52

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

-

-

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

-

-

Časové rozlíšenie

1 723,90

2 372,19

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2014 v EUR

KZ k 31.12.2014 v EUR

4 792 587,35

4 707 874,01

Oceňovacie rozdiely

-

-

Fondy

-

-

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

Výsledok hospodárenia

27 178,85

-5 237,53

Záväzky

56 138,71

36 996,24
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z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

-

-

12 097,29

10 595,64

1 457,17

778,64

33 023,79

25 621,96

-

-

1 916 217,40

1 855 515,79

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.136/2013 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 na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Telovýchovná jednota - bežné výdavky
Stolnotenisový klub – bežné výdavky
Poľovnícke združenie SOVA – bežné
výdavky
Miestny spolok Slovenského červeného
kríža – bežné výdavky
Mesto Košice - základné školy – záujmové
vzdelávanie
Gréckokatolícka eparchia – exarchátne
centrum voľného času – záujmové
vzdelávanie
Rímskokatolícka cirkev
Súkromné centrum voľného času – Ing.
Štofan – záujmové vzdelávanie

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

4 200,00 EUR
600,00 EUR
300,00 EUR

4 200,00 EUR
600,00 EUR
300,00 EUR

0
0
0

180,00 EUR

180,00 EUR

0

133,16 EUR

133,16 EUR

0

3 994,00 EUR

3 994,00 EUR

0

1 000,00 EUR
799,00 EUR

1 000,00 EUR
799,00 EUR

0
0

-4-

K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN
č.136/2013. o dotáciách.
Poľovnícke združenie SOVA vrátilo dotáciu na účet obce v celkovej výške.
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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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Domov dôchodcov
Základná škola slovenská
Základná škola maďarská
Spolu

141 469,13
78 023,19
26 415,74
245 908,06

141 469,13
78 023,19
26 415,74
245 908,06

Rozdiel - vrátenie
0,00
0,00
0,00
0,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

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

Ministerstvo Rozpočtové organizácie – základné
financií

765 009,29

10 389,20

156 600,00

156 600,00

0,00

398,00

398,00

0,00

4 623,33

4 623,33

0,00

-5-

výkon štátnej správy

Ministerstvo Spoločný stavebný úrad – prenesený
dopravy ...

775 398,49

dôchodcov

Ministerstvo Spoločný stavebný úrad – prenesený
životného p.

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

školy slovenská a maďarská

Ministerstvo Rozpočtová organizácia – domov
práce a s...

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

výkon štátnej správy
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Ministerstvo Matrika – prenes.výkon št.správy

4 941,53

4 941,53

0,00

vnútra

Voľby do EU

2 473,95

2 473,95

0,00

Voľby prezidenta

3 336,02

3 336,02

0,00

Komunálne voľby

2 006,59

2 006,59

0,00

REGOB – hlásenie pobytu občanov

753,39

753,39

0,00

Civilná ochrana – prenesený výkon

241,20

219,64

21,56

2 914,91

2914,91

0,00

215,80

215,80

0,00

Materská škola – učebné pomôcky

3 309,00

3 124,12

184,88

Š j mš hmot.núdza strava

2 458,00

2 458,00

0,00

680,40

680,40

0,00

Ministerstvo Verejnoprospešné práce
financií

Materská škola – z úradu práce

Hmotná núdza záškoláctvo

c)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí neboli poskytnuté
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Obec

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

1 323,70 EUR
329,76 EUR
491,28 EUR
239,48 EUR
627,60 EUR
1 043,96 EUR

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
0

Malý Kamenec
Ladmovce
Zemplín
Klin nad Bodrogom
Viničky
Veľký Kamenec

1 323,70 EUR
329,76 EUR
491,28 EUR
239,48 EUR
627,60 EUR
1 043,96 EUR

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC- neboli poskytnuté ani prijaté
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

VÚC

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

0
0

0
0

14

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

Vypracovala: Ing. Katarína Benkoová

Predkladá: Ing. Mikuláš Doša

V Strede nad Bodrogom dňa 4.mája 2015

13. Návrh uznesenia:
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.
Napr.: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 11 245,21 EUR.
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