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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 prebytkový. 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 20.12.2013 uznesením č.371/2013. 

Zmeny rozpočtu : 

- prvá zmena   schválená dňa  11.04.2014 uznesením č. 62/2014 

- druhá zmena schválená dňa 13.06.2014 uznesením č. 129/2014  

- tretia zmena  schválená dňa  14.08.2014 uznesením č. 205/2014 

- štvrtá zmena schválená dňa 05.09.2014 uznesením č. 217/2014 

- piata zmena  schválená dňa .26.9.2014 uznesením č. 241/2014  

- šiesta zmena schválená dňa 20.10.2014 uznesením č. 301/2014 

- siedma zmena schválená dňa 6.11.2014 uznesením č. 328/2014 

- osma zmena schválená dňa 18.12.2014 rozpočtovým opatrením  starostu obce 

- deviata zmena schválená dňa 23.12.2014 rozpočtovým opatrením  starostu obce 

 

Rozpočet obce k 31.12.2014  

 

1.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2014 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 769556,00 937305,92 

z toho :   

Bežné príjmy 754 506,00 771 995,00 

Kapitálové príjmy 0 40 368,00 

Finančné príjmy 0 109 227,92 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 15 050,00 15 715,00 

Výdavky celkom 758 467,00 915 830,40 

z toho :   
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Bežné výdavky 268 165,00 372 817,00 

Kapitálové výdavky 74 300,00 112 400,00 

Finančné výdavky 19 000,00 19 000,00 

Výdavky RO s právnou subjektivitou 397 002,00 411 613,40 

Rozpočet  obce 11 089,00 21 475,52 

 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014  

 
Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

937 305,92       972 378,27 103,74 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 937 305,92 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 

9372 378,27 EUR, čo predstavuje 103,74% plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

771 995,00 790 960,74 102,46 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 771 995 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 

790 960,74 EUR, čo predstavuje  .102,46% plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

445 700,00                   450 921,95                101,17 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 424 300 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2014 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 425 558,51 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 100,30 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 20 200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 20 138,13 EUR, čo je 

99,69 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 7 119,81 EUR, dane zo stavieb boli 

v sume 12 792,50 EUR a dane z bytov boli v sume 225,82 EUR. K 31.12.2014 obec eviduje 

pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1 936,37  EUR. 

 

Daň za psa  1 128,00eur 

Daň za užívanie verejného priestranstva 100,43eur 

Daň za nevýherné hracie prístroje 3966,38eur 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 23 085,12eur 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

21 907,00                 34 236,68       156,28            
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných  21 907,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 34 236,68 EUR, čo 

je 156,28 % plnenie. Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov  v sume 14 197,22 EUR.  

 

 

 Z toho  - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 3500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 2 810,10 EUR, čo je 

80,28 % plnenie.  

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

6 314,00                 8 172,53                 129,43 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 6 314,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

8 172,53 EUR, čo predstavuje  129,43% plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.  

 

Prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov  268 217,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 

280 236,00 EUR, čo predstavuje 104,48% plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

 Rozpočtová organizácia obce 280 236,00 Bežný transfer na prevádzku 

a osobné náklady 

 

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

 

2. Kapitálové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

40 368,00 50 421,88 124,90 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov ( pozemky) 40 368,00 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2014 v sume 50 421,88 EUR, čo predstavuje  124,90% plnenie.  

 

Granty a transfery 

Z rozpočtovaných 12 566 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 12 120,86 EUR, čo 

predstavuje 96,45 % plnenie. 

 

 

Prijaté granty a transfery 

 

Poskytovateľ dotácie Suma 

v EUR 

Účel 

MDV a reg. rozvoja SR 199,35 Životné prostredie 

OU – odbor živ. prostredia 1 914,28 Stavebná agenda 
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MVSR - sekcia verejnej správy 2 669,18 Matrika, evidencia obyvateľstva, 

civilná ochrana 

MFSR –individuálne potreby obcí 13 000,00 Modernizácia verejného osvetlenia 

MVSR – Voľby v r. 2014  5 899,57 Voľby prezidenta, EÚ, samospráva 

ÚPSV a R Čadca 1338,48 Hmotná núdza  stravné a uč.pomôcky 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

109 227,92 109 233,77 100 

 

Z rozpočtovaných finančných príjmov 109 227,92 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 

v sume 109 233,77 EUR, čo predstavuje  100% plnenie. Z toho vrátka voľby v sume 5,92€ 

a vrátka ZŠ v sume : 8 376,93€ 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 94 písm. b) a písm. c)  zo dňa 9.5.2014 bolo schválené 

použitie rezervného fondu v sume 20 000,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 20 000 

EUR. V roku 2014 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume: 80 850,92EUR v súlade 

so zákonom č.583/2004 Z.z..     

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Bežné príjmy  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

15 715,00 21 761,88               138, 48  

 

Z rozpočtovaných bežných  príjmov  15 715 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 

21 761,88 EUR, čo predstavuje  138,48% plnenie.  

 

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014  
 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 

915 830,40 819 319,93 89,46 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 915 830,40EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2014 

v sume  819 319,93 EUR, čo predstavuje  89,46% čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 

372 818,00               327 313,63                    87,79 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 372 818 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2014 v sume 

327 313,63 EUR, čo predstavuje 87,79% čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  
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Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 91 904,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 85 299,42 EUR, 

čo je 92,81 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, starostu obce, 

kontrolóra obce,  matriky, stavebnej agendy, opatrovateľskej služby, robotníkov.  

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  37 784,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 34 029,74EUR, 

čo je 90,06 % čerpanie.  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 224 725,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 184 554,03 

EUR, čo je 82,12 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých odvetví obce, ako sú 

cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom 

a ostatné tovary a služby. 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 14 784,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 6 687,47 EUR, 

čo predstavuje 45,23 % čerpanie. 

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných  3000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 3 267,65EUR, 

čo predstavuje 108,92 % čerpanie.  

 

2. Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 

112 400,00            67 486,64                       60,04 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 112 400 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2014 

v sume 67 486,64 EUR, čo predstavuje  60,04% čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) 10 500,00€ na modernizáciu a rozšírenie verejného osvetlenia. 

Z rozpočtovaných 10 500,00  EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 9 664,88EUR, 

čo predstavuje 92,04 % čerpanie.  

b) 17 900,00€  šport a voľná čas ( vybavenie ihrísk, hojdačky, lavičky, koše)  

Z rozpočtovaných 17 900EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 11 374,37EUR, čo 

predstavuje 63,54 % čerpanie.  

C)  20 000,00€ - Modernizácia MŠ spolu s výmenou okien bolo skutočne vyčerpané 

k 31.12.2014 v sume 19 845,15EUR, čo predstavuje 99,22 % čerpanie.  

 

 

3. Výdavkové finančné operácie : 

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 

19 000,00              19 000,00       100               

 

Z rozpočtovaných finančných  výdavkov 19 000 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2014 

v sume 19 000 EUR, čo predstavuje  100% čerpanie. Splátka istiny z prijatého úveru z r. 2010) 
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 4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Bežné výdavky  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

411 613,57                   405 519,66                98,52 

Bežné výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou  z toho: 

Základná škola     270 666,83EUR 

Školský klub           10 721 EUR 

Materská škola     87 370 EUR 

Školská jedáleň     33868,79 EUR 

 

 

4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2014 
 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2014 

 
 
Bežné  príjmy spolu 812722,62 

z toho : bežné príjmy obce  790960,74 

             bežné príjmy RO 21761,88 

Bežné výdavky spolu 732833,29 

z toho : bežné výdavky  obce  327313,63 

             bežné výdavky  RO 405519,66 

Bežný rozpočet 79889,33 

Kapitálové  príjmy spolu 50421,88 

z toho : kapitálové  príjmy obce  50421,88 

             kapitálové  príjmy RO 0 

Kapitálové  výdavky spolu 67486,64 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  67486,64 

             kapitálové  výdavky  RO 0 

Kapitálový rozpočet  -17064,76 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 62824,57 

Vylúčenie z prebytku  54948,41 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 
 

Príjmy z finančných operácií 109233,77 

Výdavky z finančných operácií 19000 

Rozdiel finančných operácií 90233,77 
PRÍJMY SPOLU   972378,27 

VÝDAVKY SPOLU  819319,93 

Hospodárenie obce  153058,34 
Vylúčenie z prebytku 14265,49 

Upravené hospodárenie obce 138792,85 

 

 

Prebytok rozpočtu v sume 138 792,85 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:  
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-  tvorbu rezervného fondu vo výške 10%  v sume : 13 879,29EUR  

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  6 959,58 EUR, a to na :  

- bežné prevádzkové náklady Základnej školy Olešná 464 

b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume    7 305,91  EUR, a to na : 

- výmenu rozvádzačov verejného osvetlenia v sume 7 305,91EUR 

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.  

Zostatok  finančných operácií  v sume 124 913,56 EU   na tvorbu rezervného fondu a následne 

použiť na investičné akcie podľa návrhu Obecného zastupiteľstva. 

 

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 Suma v EUR 

ZS k 1.1.2014  19 255,24       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

8 983,44 

                - z finančných operácií 269,57 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č.94 písm. c) zo dňa 9.5.2014 riešenie 

havarijného stavu na miestnych komunikáciách       

 

20 000,00       

- Ostatné úbytky      51,21 

KZ k 31.12.2014 8 457,04       

 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje vnútorný predpis a smernica SF. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2014 0,00 

Prírastky - povinný prídel -       1 %                    659,37 

Úbytky   - stravovanie                     572,07 

KZ k 31.12.2014 87,30 
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2014  v EUR KZ  k  31.12.2014 v EUR 

Majetok spolu 2191012,41 2706874,14 

Neobežný majetok spolu 1796524,62 2273196,92 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 313,20 3509,14 

 

Dlhodobý hmotný majetok 1430656,76 1904133,12 

Dlhodobý finančný majetok 365554,66 365554,66 

Obežný majetok spolu 1430656,76 1904133,12 

z toho :   

Zásoby 1361,61 1255,11 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 248993,22 258672,17 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  14227,18 14116,82 

Finančné účty  127566,51 158142,84 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie  2339,27 1490,28 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2014 v EUR KZ  k  31.12.2014 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 2191012,41 2232235,68 

Vlastné imanie  1805326,86 1868250,52 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0 0 

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia  1805326,86 1868250,52 

Záväzky 120663,84 102447,46 

z toho :   

Rezervy  10920,18 0 
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Zúčtovanie medzi subjektami VS 8382,85 14265,49 

Dlhodobé záväzky 51,54 133,86 

Krátkodobé záväzky 15810,22 21549,06 

Bankové úvery a výpomoci 85499,05 66499,05 

Časové rozlíšenie 265021,71 261537,70 

   

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014 
 

Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám                                      66499,05 EUR 

- voči dodávateľom                                4854,23 EUR 

- voči zamestnancom                          10339,60 EUR         

- voči poisťovniam a daňovému úradu  6355,23EUR  

 

Obec uzatvorila v roku 2010 Zmluvu o úvere na opravu miestnej komunikácie. Úver je dlhodobý 

s dobou splatnosti do r. 2018, splátky úveru budú polročné a splátky úrokov mesačné. 

 

 
Poskytovateľ 

úveru 

Účel Výška 

prijatého 

úveru 

Výšk

a 

úrok

u 

Zabezpečenie 

úveru 

Zostatok 

k 31.12.2014 

Splatnosť 

 

Prima 

banka a.s. 

Čadca 

Oprava miestnej 

komunikácie 

Predná Olešná 

132999,04 4,08 Bianco zmenka 66499,05 r. 2018 

 

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 č. ..... o dotáciách, právnickým osobám, 

fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne 

prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie :  

 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Telovýchovná jednota Olešná - bežné 

výdavky na činnosť klubu 

4998,41 EUR 4998,41 EUR 0 

ZŠ Podvysoká – bežné výdavky 1100,00 1100,00 0 

CVČ Olešná- bežné výdavky 4300,00 4300,00 0 

ZŠ Olešná 464- plavecký výcvik 221,00 221,00 0 

RVC- členský príspevok 203,25 203,25 0 

ZMOK- členský príspevok 97,00 97,00 0 

Mikroregión Horné Kysuce- členský 130,58 130,58 0 
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príspevok 

 

K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 

1/2012 dotáciách. 

 

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

 

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   

Rozdiel - vrátenie 

ZŠ s MŠ Olešná 464 130 601.02 129 331,97 1269,05- vrátene 

31.12.2014 

 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu  

 

 

 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

MDV a reg. 

Rozvoja SR 

Životné prostredie – bežné výdavky,        184,35 184,35 0 

MDV a reg. 

SR 

Stavebná agenda a doprava- bežné 

výdavky 

1914,28 1914,28 0 

MVSR  Matrika a evidencia obyvateľstva- 

bežné výdavky 

2481,98 2481,98 0 

MFSR Individuálne potreba obcí – 

modernizácia VO – kapitálový výdavok 

13000,00 5694,09 7305,91 
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MVSR  Civilná obrana- bežné výdavky 178,20 178,20 0 

ÚPSV a R Hmotná núdza stravné a učebné 

pomôcky 

1338,48 1243,64 94,84 

vrátené 

MVSR voľby 5889,57 5500,14 389,43-  

vrátené 

5,92 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

Obec  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

 Obec Podvysoká 1100,00 1100,00 0 

 

 

Obec  Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

Staškov 1188,00 1188,00 0 

 

 

V Olešnej dňa 17.03.2015 


