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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. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet tiež ako prebytkový. Prebytky boli použité na
úhradu výdavkových finančných operácií.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 17.12.2013 uznesením č. 166.
Rozpočet bol upravovaný trikrát:
- prvá zmena schválená dňa 25.04.2014 uznesením č. 182.
- druhá zmena schválená dňa 17.10.2014 uznesením č. 208.
- tretia zmena schválená dňa 12.12.2014 uznesením č. 11.
Rozpočet obce k 31.12.2014

Skutočnosť
k
31.12.2014

91 383

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
123 082,23

72 383
19 000
91 383

90 756,81
25 494,46
6 830,96
109 471,20

90 756,11
25 494,46
6 830,96
109 467,24

62 850
8 500
20 033
-

77 478,61
9 963,58
22 029,01
+ 13 611,03

77 474,65
9 963,58
22 029,01
+ 13 614,29

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

123 081,53

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014
Rozpočet na rok 2014
123 082,23

Skutočnosť k 31.12.2014
123 081,53

% plnenia
99,99

Z rozpočtovaných celkových príjmov 123 082,23 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
123 081,53 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.
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2.1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2014
90 756,81

Skutočnosť k 31.12.2014
90 756,11

% plnenia
99,99

Z rozpočtovaných bežných príjmov 90 756,81 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
90 756,11 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2014
77 254,95

Skutočnosť k 31.12.2014
77 254,95

% plnenia
100,00

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 64 131,23 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2014 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 64 131,23 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100,00 %.
Daň z nehnuteľností (skutočnosť)
Príjmy dane z pozemkov boli v sume .................................................. 8 212,73 EUR
dane zo stavieb boli v sume ..................................................... 2 332,53 EUR
Daň za psa .......................................................................................... 297,50 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad ............. 2 280,96 EUR
b) nedaňové príjmy (skutočnosť):
Rozpočet na rok 2014
3 919,13

Skutočnosť k 31.12.2014
3 919,05

% plnenia
99,99

Príjmy z vlastníctva majetku
Príjem z prenajatých pozemkov v sume 330,00 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov v sume 637,32 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky 485,50 EUR, príjem za porušenie predpisov 100,00
EUR, predaj tovarov a služieb 1557,79 EUR, za stravné od zamestnancov 807,52 EUR a úroky
z vkladov 0,92 EUR.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
1 478,72

Skutočnosť k 31.12.2014
1 478,72

% plnenia
100,00

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek ako aj príjmy
z náhrad z poistného plnenia.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
UPSVaR

Suma v EUR
2 302,86

Účel
Rod.príd.osob.príjemca
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UPSVaR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Zo štátneho rozpočtu PPA
MF SR
MV SR
Spolu:

1 187,27
3 436,16
160,38
64,80
1 100,00
- 32,00
- 116,08
8 103,39

Aktivačné práce
voľby
REGOB
CO
Zúčtov.exter.manaž.VEPR.bež.vy
Vrátka na účet MF SR, 5%-r.2013
Vrátka - účet MV SR-voľby 2014

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

2.2 . Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
25 494,46

Skutočnosť k 31.12.2014
25 494,46

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 25 494,46 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014
v sume 25 494,46 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR

Suma v EUR
4 000,00

PPA
PPA
Ministerstvo financií SR

14 952,67
3 738,17
2 803,62

Spolu:

25 494,46

Účel
Rozšírenie kamerového systémuprev. kriminality
Zúčtov.platby-verejné priestr.ocu
Zúčtov.platby-verejné priestr.ocu
Vrátené DPH-verejné priestr.ocu

2.3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2014
6 830,96

Skutočnosť k 31.12.2014
6 830,96

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných finančných príjmových operácií 6 830,96 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2014 v sume 6 830,96 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Jedná sa o prevedené prostriedky z rezervného fondu, ktoré boli použité na úhradu kapitálových
výdavkov v plnej výške – uhr. faktúry za rekonštrukciu – palisády.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014
Rozpočet na rok 2014
109 471,20

Skutočnosť k 31.12.2014
109 467,24

% čerpania
99,99

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 109 471,20 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 109 467,24 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
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3.1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2014
77 478,61

Skutočnosť k 31.12.2014
77 474,65

% čerpania
99,99

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 77 478,61 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 77 474,65 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy - Obce
Finančná a rozp. oblasť
Všeob.verej.sl.inde neklasif.-voľby
Transakcie verej.dlhu
Požiarna ochrana
Nakladanie s odpadmi
Ochrana prírody a krajiny
Rozvoj obcí
Verejné osvetlenie
Rekreacne a sport. služby
Ostat.kult.sl.vrátane KD
Náboženské a iné spol.služby - DS
Služby v školstve - CVČ
Ďalšie sociál.sl. - staroba
Rodina a deti- rod.príd. záškoláci
Spolu

Rozpočet
55 206,39
246,06
3 142,20
142,51
36,00
3 794,89
2 030,22
3 618,80
2 059,00
1 630,21
2 859,00
182,00
65,00
163,47
2 302,86
77 478,61

Skutočnosť
55 205,23
246,06
3 142,20
142,51
36,00
3 794,89
2 030,22
3 618,41
2 058,50
1 629,34
2 858,41
181,55
65,00
163,47
2 302,86
77 474,65

k 31.12.2014

% plnenia
99,99
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,98
99,97
99,94
99,97
99,75
100,00
100,00
100,00

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí Obce:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 30 317,05 EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Patria sem
mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, hlavného kontrolóra obce, poslancov obecného
zastupiteľstva vrátane zástupcu starostu.
Poistné a príspevok do poisťovní Obce:
Skutočne čerpané k 31.12.2014 bolo v sume 11 118,15 EUR, čo je 100,00 % čerpanie.
Tovary a služby - Obce
Skutočné čerpanie k 31.12.2014 bolo v sume 13 770,03 EUR, čo je 99,99 % čerpanie. Ide
o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú: cestovné náhrady 61,30 EUR, energie 3656,52 EUR,
voda 64,45 EUR, všeobecný materiál 506,44 EUR, palivo do auta 1143,59 EUR, servisné služby
145,33 EUR, poštové a telekom. služby 567,50 EUR, reprezentačné 271,21 EUR, poistenie
FABIA 73,37 EUR, poistné 230,70 EUR, rutinná a štandardná údržba 214,06 EUR, všeobecné
služby 1227,70 EUR, špeciálne služby 420,00 EUR, stravné 2079,70 EUR, členské príspevky
2143,47 EUR a ostatné výdavky.
Nakladanie s odpadmi: vývoz TKO 3.401,19 EUR a KUKA nádoby 393,70 EUR.
Ochrana prírody a krajiny: palivo do kosačiek: 990,15 EUR, náhrad.súčiastky 680,07 EUR,
všeob.služby 360,00 EUR.
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Rozvoj obcí: nákup pracovného náradia, pracovných ochranných pomôcok, obuvi a odevov,
poistné.
Verejné osvetlenie: energie 1664,71 EUR, všeobecný materiál 393,79 EUR.
Rekreačné a šport.služby: energie 179,00 EUR, všeob.materiál 253,13 EUR, oprava
poškodenej budovy 847,21 EUR-refundované poisťovňou, všeob.služby 350,00 EUR.
Ostatné kult.sl.vrátane KD: jedná sa o akcie Deň úcty k starším, Deň obce, Silvester,
a náklady na bežnú prevádzku KD: všeobec.materiál 1853,46 EUR, občerstvenie 512,41 EUR,
všeob.služby 157,50 EUR, strava 315,00 EUR, poistné 20,04 EUR.
Náboženské a iné spol.služby – DS: energie 89,00 EUR, všeob.mat. 32,79 EUR, všeob. služby
59,76.
Služby v školstve – CVČ: zaslaná dotácia do CVČ za 1 žiaka.
Ďalšie sociál.sl. – staroba: Deň úcty k starším – výzdoba, všeob.mat.
Rodina a deti- rod.príd.: rod. prídavky – záškoláci.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 142,51 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 142,51 EUR, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie.

3.2. Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2014
9 963,58

Skutočnosť k 31.12.2014
9 963,58

% čerpania
100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 9 963,58 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 9 963,58 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Ide o rekonštrukciu oplotenia verejného priestranstva pred OcÚ – palisády, ktoré boli
financované z vlastných prostriedkov.

3.3.Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2014
22 029,01

Skutočnosť k 31.12.2014
22 029,01

% čerpania
100,00

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 22 029,01 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 22 029,01 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých položiek v oblasti finančných operácií:
Úhrada bankových úverov krátkodobých - verej.priestr. ..................... 18 690,84 EUR
Úhrada bankových úverov dlhodobých – verej.priestr. DPH.............. 3 338,17 EUR
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR

Bežné príjmy spolu

90756,11

z toho : bežné príjmy obce

90 756,11

bežné príjmy RO

-

77 474,65

Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

77 474,65

bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu

-

+ 13 281,46
25 494,46

z toho : kapitálové príjmy obce

25 494,46

kapitálové príjmy RO

-

9 963,58

Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

9 963,58

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

-

+ 15 530,88
+ 28 812,34
4 000,00
+ 24 812,34
6 830,96
22 029,01
-15 198,05
123 081,53
109467,24
+ 13 614,29
4 000,00
+ 9614,29

Prebytok bežného rozpočtu v sume 13 281,46 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:
-

vykrytie schodku finančných operácií v čiastke 3 667,17 EUR
tvorbu rezervného fondu v čiastke 9 614,29 EUR

Z prebytku kapitálového rozpočtu vo výške 15 530,88 EUR sa 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 vylučujú nevyčerpané
prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky s čiastke 4 000,00 EUR, ktoré majú
byť použije na:
- rozšírenie kamerového systému obce Zemplínsky Branč vo výške 4 000,00 EUR
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Zostatok prebytku kapitálového rozpočtu vo výške 11 530,88 EUR navrhujeme použiť na:
-

vykrytie schodku finančných operácií v čiastke 11 530,88 EUR

Schodok finančných operácií v čiastke 15 198,05 EUR bol počas roka vykrytý prebytkom
bežného a kapitálového rozpočtu.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok
2014 vo výške 9.614,29 EUR.
Výsledok hospodárenia obce v metodike ESA 2010
(v
eurách)
Číslo
riadku

Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)

Suma

1

PRÍJMY (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)

123 082

2

v tom: daňové príjmy (100)

3

nedaňové príjmy (200)

5 398

4

granty a transfery (300)

33 598

5

príjmové finančné operácie (400, 500)

6

z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)

7

prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)

8

VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)

9

v tom: bežné výdavky (600)

10

kapitálové výdavky (700)

11

výdavkové finančné operácie (800)

22 029

12

Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8)

13 615

13

Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-r.5r.8+r.11)

28 813

14

Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, - )

15

Zmena stavu vybraných záväzkov (+, - )

-538

16

Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15)

-573

17

Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010/** (r.13+r.16)

77 255

6 831

109 467
77 475
9 964

-35

28 240
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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. 190 zo dňa 27.06.2014 použitie na
kapitálové výdavky: oplotenie pred ocu -palisády
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2014

Suma v EUR
6.830,96
8 179,39
6.830,96
8 179,39

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje Kolektívna zmluva vyššieho stupňa ako aj
Smernica pre tvorbu a použitie sociálneho fondu.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2014
Prírastky - povinný prídel – 1,05 % z HM
- ostatné prírastky
Úbytky - príspevok na stravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2014

Suma v EUR
104,29
90,37
16,97
177,69

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

549 009,89

527 527,59

Neobežný majetok spolu

539 433,63

510 924,76

-

-

441 876,70

413 367,83

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
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Dlhodobý finančný majetok

97 556,93

97 556,93

Obežný majetok spolu

9 222,63

16 141,34

Zásoby

-

-

Zúčtovanie medzi subjektami VS

-

-

Dlhodobé pohľadávky

-

-

850,42

707,63

8 372,21

15 433,71

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

-

-

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

-

-

353,63

461,49

ZS k 1.1.2014 v EUR

KZ k 31.12.2014 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

549 009,89

527 527,59

Vlastné imanie

195 242,52

198 365,40

Oceňovacie rozdiely

-

-

Fondy

-

-

Výsledok hospodárenia

195 242,52

198 365,40

Záväzky

29 952,50

10 344,82

3 410,00

1 420,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

32,00

4 000,00

Dlhodobé záväzky

104,29

177,69

Krátkodobé záväzky

4 377,20

4 747,13

Bankové úvery a výpomoci

22 029,01

-

Časové rozlíšenie

323 814,87

318 817,37

z toho :

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :

z toho :
Rezervy

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014
Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)

0,00 EUR
0,00 EUR
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Obec k 31.12.2014 eviduje tieto krátkodobé záväzky:
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom – mzda za 12/2014
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- ostatné

1 075,44
0,00
1 808,87
1 345,02
517,80

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Obec k 31.12.2014 eviduje ako dlhodobé záväzky – záväzky zo sociálneho fondu v čiastke
177,69 EUR.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom žiadnych 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 dotáciu v čiastke 65,00 EUR pre Mesto Trebišov, CVČ za jedného
žiaka - v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže ako aj
VZN č. 3/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nevykonáva žiadnu 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:

Obec nemá zriadené žiadne rozpočtové organizácie.
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
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Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

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

Obec nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie.
- prostriedky zriaďovateľa
Príspevková organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Vlastné finančné
prostriedky

Čerpanie finančných
prostriedkov

Rozdiel

- prostriedky vlastné
Príspevková organizácia

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Obec nezaložila žiadne právnické osoby.
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Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Právnická
osoba

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

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

-1-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

1 187,27

1.187,27

-

-5-

UPSVaR

Aktivačné práce

MV SR

CO-skladník

64,80

64,80

-

MV SR

REGOB

160,38

160,38

-

UPSVaR

Rodinné prídavky-osob.príjemca

2 302,86

2 302,86

-

OÚ Trebišov

voľby

3 436,16

3 320,08

116,08
vrátené
v r. 2014

MF SR

5 % pedagog.zamestn. rok 2013

0,00

0,00

32,00
vrátené
v r. 2014

c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec
Mesto Trebišov - CVČ

Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

65,00

65,00

-

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
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Obec neposkytla ani neprijala žiadne finančné prostriedky od VÚC.
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

VÚC

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 168 zo dňa 17.12.2013 v súlade so
zákonom č. 426/2013 Z.z. v roku 2014 neuplatňovala programový rozpočet.

V Zemplínskom Branči, dňa 27.05.2015

Vypracovala: Jana Vernusová

Predkladá:

Ing. Jozef Tóth
starosta obce
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13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému
účtu obce za rok 2014 s výrokom: odporúčam schváliť bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok
2014 bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2014 vo
výške 24.812,34 € na:
- vyrovnanie schodku finančných operácií v čiastke 15.198,05 €
- tvorbu rezervného fondu v čiastke 9.614,29 € a následne ich použiť na kapitálové
výdavky.
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