Záverečný účet obce Poniky
za rok 2014

OBECNÝ ÚRAD
Starosta obce bol do 03.12.2014 Mgr. Samuel Bračo, ktorý vo funkcii pôsobil prvé
volebné obdobie a od 04.12.2014 bol na základe zák. č. 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy zvolený nový starosta obce Ing. Ján Beňo.
Obecné zastupiteľstvo tvorilo do 03.12.2014 osem poslancov: Ing. Milan Králik, Vladimír
Magna /od 11.12.2013 Danka Brozmanová/, Miroslav Magna, Ing. Andrej Meško, Mgr. Lenka
Piačeková, Miroslav Šávolt, Vojtech Petlach a Ing. Jaroslav Piaček.
Od 04.12.2014 zložením sľubu poslancov začalo funkčné obdobie novozvoleného obecného
zastupiteľstva v zložení: Ondrej Bukvaj, Dušan Hrčka, Ing. Alena Ježeková, Andrej Magna,
Ing.Peter Matula, Marek Matuška, Ing.Roman Resl, Mgr. Petra Slávová, Michal Šávolt.
Organizácie obce
Obec má zriadenú rozpočtovú organizáciu : Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho
Poniky ako samostatný právny subjekt. Riaditeľkou je Mgr. Mária Janovčíková.
Obchodné spoločnosti obce
Obec má založenú obchodnú spoločnosť Obecný podnik lesov, spol. s r.o. Poniky, ktorej hlavnou
činnosťou je drevárska výroba a lesníctvo. Konateľkou spoločnosti je Ing. Kvetoslava Bočkaiová.
Zloženie dozornej rady OPL spol. s r.o. Poniky k 31.12.2014 : Ing. Josef Machala, Ing. Milan
Králik, Ing. Andrej Meško, Miroslav Magna.
Záverečný účet obce upravuje § 16 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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1. Rozpočet obce na rok 2014
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014.
Obec v roku 2014 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.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014. Rozpočet obce bol
schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2013 uznesením č.293/2013, bod 7, písm. b/..
Rozpočet obce bol zmenený v priebehu roka 2014 nasledovne :
1./ Rozpočtovým opatrením č.1/2014 uzn. ObZ č. 338/2014 zo dňa 13.08.2014.
Druh rozpočtového opatrenia: Zmena rozpočtu
2. /Rozpočtovým opatrením č.2/2014 zo dňa 30.12.2014
Druh rozpočtového opatrenia: Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.
3. /Rozpočtovým opatrením č.3/2014 zo dňa 31.12.2014.
Druh rozpočtového opatrenia: Presun rozpočtových prostriedkov .

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 v €:
Rozpočet na rok 2014
po úprave
1 059 643,42

Skutočnosť k 31.12.2014

% plnenia

1 234 063,71

116

Rozpočet – bežné príjmy
Skutočnosť – bežný rozpočet
969 845,02
1 033 605,00
1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014

Skutočnosť k 31.12.2014

390 000,00

394 283,01

107
% plnenia
101

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 336 000,- € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2014 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 344 533,18 €. Na základe schváleného
rozpočtu Obce Poniky a nariadenia vlády SR č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov v
znení neskorších predpisov boli z tejto sumy poukázané finančné prostriedky SCVČ Poniky
v celkovej výške 10 000,- €.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 41 200,- € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 47 064,81 €, čo je 114
% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 29 506,06 € a dane zo stavieb boli vo výške
17 352,15 €. Daň z bytov vo výške 217,46 €.

Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Z rozpočtovaných 29 000,- € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 28 053,84 €
čo predstavuje 97% plnenie.
Ostatné bežné príjmy
za r. 2014 boli príjmy z prenajatých pozemkov vo výške 166 365,04 € /z toho príjmy z prenájmu
pozemkov OPL, s.r.o. Poniky 137 188,77 €/,

príjmy za prenájom obecných budov- kultúrnych domov, OZS, Domu smútku - spolu vo výške
11 583,87 €,
príjmy za prenájom hrobových miest vo výške 1 928,94 €, recyklačný fond 298,-€ , služby
traktora predstavovali sumu 1 172,-€
a ostatné príjmy /za káblovú TV, správne poplatky, služby za úhradu, miestny rozhlas,
refundácie /telefónne poplatky ZŠ s MŠ/ a pod. predstavovali sumu 40862,22 €. Z ostatných
príjmov úroky z vkladov predstavovali sumu 665,72 €.
Obec prijala nasledovné transfery a dotácie:
P.č.
1.

Poskytovateľ
VÚ ŠR MV SR
VÚ ŠR MV SR
VÚ ŠR MV SR

2.
4.

VÚ ŠR MV SR
VÚ ŠR MV SR

5.
6.

VÚ ŠR MV SR
Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho
rozvoja SR
OÚ pre cestnú dopravu a
PK
OÚ ŽP

7.
8.
9.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

VÚ ŠR ÚPSVaR BB
BBSK
Školstvo
VÚ ŠR MV SR
VÚ ŠR MV SR
VÚ ŠR MV SR
VÚ ŠR MV SR
VÚ ŠR MV SR

19.

VÚ ŠR MV SR

20.

ÚPSVaR Banská Bystrica

Suma €
Účel
1 888,10 Voľby do EÚ parlamentu
3 814,68 Voľby prezidenta I.+II. kolo
1 962,56 Komunálne voľby
519,09 Na evidenciu obyvateľov (REGOP)
1 832,87 Na úhradu nákladov preneseného výkonu
št. správy na úseku- matrík
60,72 Starostlivosť o vojnové hroby
1 462,89 Zabezpečenie činnosti preneseného výkonu
št. Správy na úseku stavebného poriadku
67,95 Miestne a účelové komunikácie
147,42 Prenesený výkon št. správy starostlivosti o
životné prostredie
987,42 Rodinné prídavky
600,00 Dotácia na DFF „Zdola ponickýho mlyna“
278 371,00
2 665,68
3 604,00
647,40
4 308,00

Normatívne FP - školstvo
Nenormatívne FP – dopravné
Nenormatívne FP – vzdelávacie poukazy
Nenormatívne FP – školské potreby
Nenormatívne FP – výchova a vzdelávanie
MŠ+ZŠ
11 221,24 Mpc - PRINED- projekt BB BB 003
2 451,00 Dotácia na podporu k stravovacím návykom
dieťaťa ohrozeného soc. vylúčením /strava
HN/

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

2) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2014

Skutočnosť k 31.12.2014

% plnenia

1 878,00

70

Po úprave rozpočtu
2 678,00

Z rozpočtovaných 2 678,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 1 878,00 € čo
predstavuje 70 % plnenie. Kapitálový príjem bol z predaja multikáry a z predaja obecných
pozemkov.

V roku 2014 obec nezískala kapitálové dotácie.
Finančné operácie – príjmové:

Rozpočet na rok 2014

Skutočnosť

% plnenia

Zapojenie kapitálových FP-dotácia na
zateplenie ZŠ – zostatok z r.2013
-úhrada faktúry v r.2014

79 808,40 €

100

Zapojenie kapit. FP – dotácia kamerový
systém – vratka v r. 2014

120,00 €

Zapojenie dotácie na mzdy pedag.
pracovníkov z r.2013 – prevod na ZŠ
v r.2014

1 008,00 €
197 736,15

Finančné operácie predstavujú zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2014 v € :
Rozpočet na rok 2014
upravený
640 911,10

Skutočnosť k 31.12.2014

% plnenia

611 920,98

95

Skutočnosť k 31.12.2014

% plnenia

517 254,38

95

1) Bežné výdavky:
Rozpočet na rok 2014
upravený
546 992,70

a/ Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania:
Tarifný plat : z rozpočtovaných 130 000,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 vo výške
118 662,03 €, čo predstavuje 91,28 % čerpanie. Patria sem základné mzdové prostriedky
zamestnancov OcÚ, starostu a HK obce, odmeny, osobné príplatky, odstupné starostu a
prednostu.
b) Poistné a príspevky do poisťovní:
Z rozpočtovaných 42 190,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 vo výške 42 637,78 €, čo je
101 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd za zamestnávateľa.
c) Poplatky za poštovné a popl. za telefóny /vrátane ZŠ s MŠ/
Z rozpočtovaných 4 000,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 vo výške 5 217,81 € čo je
130 % čerpanie. Poplatky za telefóny ZŠ s MŠ nám boli vrátené formou refundácie a činili
1 472,63 €.
d/ Poplatky za energie
Z rozpočtovaných 26 620,00 € bolo skutočné čerpanie 26 407,45 € - sú tu zahrnuté poplatky za
elektriku podľa jednotlivých odberných miest a poplatky za bioenergiu /OcÚ, Dom smútu, KD
Poniky, zdravotné stredisko, kotolňa MŠ/.
e/ Materiálové náklady
Z rozpočtovaných 33 180,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 vo výške 23 649,20, čo
predstavuje 71 % čerpanie. Výdavky sa týkali priamej spotreby materiálu : kancelárske potreby,
všeob. materiál, prístroje a zariadenia, knihy, odborná literatúra, tlačivá, mikulášske balíčky,
čistiace potreby, reklamné predmety, materiál PO, dary zakúpené pri príležitosti ZPOZ-u a pod.
Obec Poniky v r. 2014 investovala fin. prostriedky do nákupu ozvučovacej techniky v sume
2 848,33 €, boli zakúpené lavičky do cintorínov a vývesné tabule v sume 2 234,58 €, bol
zakúpený krovinorez v sume 979,00 € a miešačka v sume 321,04 €.
f/Dopravné
Z rozpočtovaných 8 850,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 vo výške 8 882,55 €, čo je
100 % čerpanie. Sú tu zahrnuté výdavky na servis a údržbu automobilov OcÚ, požiarnej
techniky, pohonné hmoty, poistenie vozidiel a prepravné.
g/ Rutinná a štandardná údržba
Z rozpočtovaných 175 772 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 vo výške 168 039,26 €, čo je
96 % čerpanie.
Sú tu zahrnuté výdavky na údržbu a opravu:
-ciest a rigolov – Dolná ulica Poniky - odvodnenie miestnej komunikácie, otočka Ponická
Lehôtka, Poľná ulica - cesta ku mlynu Poniky, Podžiar - Ponická Lehôtka, PH –Molitoriska,
oprava regul. potoka Ponická Huta spolu v sume 106 810,64 €
-Domu smútku – výmena bočných okien v sume 972,-€,
-KD Ponická Lehôtka – výmena okien, maľovanie, zhotovenie drevených schodíkov na pódium
spolu v sume 13 888,76 €,
-cintorínov - evanjelického a katolíckeho /zhotovenie chodníkov, schodíkov, zhotovenie brán
a zábradlia, oprava oplotenia + materiál v celkovej sume 37 011,20 €

-výmena vchodových dverí v MŠ v sume 804,30 €,
Ďalej sú tu zahrnuté výdavky na údržbu verejného osvetlenia, vežových hodín, káblovej TV,
verejných priestranstiev a zelene, zimnú údržbu, údržba strojov a prístrojov, údržba
zabezpečovacej techniky a pod.
h/ Služby
Z rozpočtovaných 73 986,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 vo výške 72 081,00 €, čo je
97 % čerpanie. Sú tu zahrnuté výdavky za služby právnika, požiarneho technika OBZP,,
koncesionárske poplatky, geodetické práce, auditorské služby, za aktualizáciu programov, za
propagáciu, reklamu a inzerciu, čistenie, pranie, revízie, posudky, poplatky banke, odmenydohody, prídel do sociálneho fondu, akcie : Ponická fujarka, Detský folklórny festival, rodinné
prídavky, školenia, kurzy a semináre a pod. Poplatky za uloženie a vývoz odpadu predstavovali
z týchto nákladov výšku : 37 718,25 €.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 15 194,70 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 vo výške 15 194,70 €, čo
predstavuje 100 % čerpanie. Bežné transfery predstavovali použitie FP zo ŠR v súlade s ich
účelom : na evidenciu obyvateľov, na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky, na
úseku stavebného poriadku, miestne a účelové komunikácie, starostlivosť o životné prostredie,
vojnové hroby, školstvo, voľby a pod. Finančné prostriedky boli čerpané napr. na mzdy, poistné
do poisťovní, materiál, cestovné, poštovné a pod.
Kapitálové výdavky
Z rozpočtovaných 13 990,-€ bolo skutočne čerpanie vo výške 14 378,-€ čo predstavuje plnenie
103 %.
Výdavky:
Kúpa pozemku v sume 1 636,-€ /kúpa pozemku od p. Dušana Tomeka, celková výmera 409 m2
4,-€ /m2. Odkúpenie bolo odsúhlasené uzn. č.349/2014, bod 4.6, písm.b/ zo dňa 01.10.2014.
Nákup kosačky s radlicou 8 990,-€
-veža – prípravná a projektová dokumentácia v sume 3 752,-€
Kapitálové dotácie
Z rozpočtovaných 95 123,10 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 95 123,10 €, čo
predstavuje 100 % čerpanie. Tieto výdavky predstavovali kapitálové dotácie z r. 2013 – ktoré
boli presunuté do čerpania r. 2014 –nenormatívne FP –riešenie havarijného stavu ZŠ –
zateplenie obvodového plášťa základnej školy vo výške 79 808,40 €, + vrátenie časti FP
Kamerový systém v obci Poniky vo výške 120,-€.

Finančné operácie - výdavkové : 0
4. Výsledok hospodárenia za rok 2014:
Výsledkom hospodárenia za rok 2014 je schodok vo výške -3 827,98 € zistený v zmysle
ustanovení § 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 je
rozdielom celkových príjmov a výdavkov (bežných a kapitálových), vrátane príjmov a výdavkov
rozpočtovej organizácie Obce Poniky. Tento schodok bol pokrytý z finančných prostriedkov
z predchádzajúcich rokov.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond (RF)
Obec vytvára rezervný fond podľa ustanovenia § 15 a § 16 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný

Suma v €

PS k 1.1.2014

39 986,65

Prírastky - z prebytku hospodárenia

0,

- ostatné prírastky

0,-

Úbytky - krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky

0,0,-

KZ k 31.12.2014

39 986,65

Sociálny fond (SF)
Tvorbu a použitie SF upravuje Smernica o tvorbe a použití prostriedkov Sociálneho fondu.
Sociálny fond
PS k 1.1.2014.

Suma €
1 927,63

Prírastky - povinný prídel - 1%

850,66

Úbytky - (napr. závodné stravovanie)

435,80

KZ k 31.12.2014

2 342,49

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči - štátnemu rozpočtu:
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.

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu,
transferu uviesť :
- bežné výdavky, FO
- kapitálové výdavky

VÚ ŠR MV SR

Voľby
do
parlamentu

VÚ ŠR MV SR

európskeho

Suma
Rozdiel
použitých (stĺ.3 - stĺ.4
poskytnutých prostriedko
)
prostriedkov v v roku
v roku 2014
2014
Suma

1 888,10

1 888,10

0

Voľby prezidenta I.+II. kolo

3 814,68

3 814,68

0

VÚ ŠR MV SR

Voľby komunálne

1 962,56

1 962,56

0

VÚ ŠR MV SR

Na
evidenciu
(REGOP)

obyvateľov

519,09

519,09

0

VÚ ŠR MV SR

Na
úhradu
nákladov
preneseného výkonu št. správy
na úseku- matrík

1 832,87

1 832,87

0

VÚ ŠR MV SR

Starostlivosť o vojnové hroby

60,72

60,72

0

1 462,89

1 462,89

0

67,95

67,95

0

147,42

147,42

0

987,42

987,42

0

600,00

600,00

0

Ministerstvo
Zabezpečenie
činnosti
dopravy, výstavby preneseného výkonu št. Správy
a regionálneho
na úseku stavebného poriadku
rozvoja SR
OÚ pre cestnúMiestne a účelové komunikácie
dopravu a PK
Prenesený výkon št. správy
starostlivosti
o
životné
prostredie

OÚ ŽP

VÚ ŠR
BB

ÚPSVaRRodinné prídavky

BBSK

Dotácia
na
DFF
ponickýho mlyna“

„Zdola

Školstvo

Prevod na ZŠ

VÚ ŠR MV SR

Normatívne FP - školstvo

278 371,00 278 371,00

0

VÚ ŠR MV SR

Nenormatívne FP – dopravné

2 665,68

2 665,68

0

VÚ ŠR MV SR

Nenormatívne FP – vzdelávacie
poukazy

3 604,00

3 604,00

0

VÚ ŠR MV SR

Nenormatívne FP – školské
potreby

647,40

647,40

0

VÚ ŠR MV SR

Nenormatívne FP – výchova a
vzdelávanie MŠ+ZŠ

4 308,00

4 308,00

0

VÚ ŠR MV SR

Projekty ZŠ Mpc-PRINED

11 221,24

11 221,24

0

ÚPSVaR B

Dotácia
na
podporu
k stravovacím návykom dieťaťa
ohrozeného
soc.vylúčením
/strava HN/

2 451,00

2 451,00

0

anská Bystrica

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014

(v €)

AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2014

KZ k 31.12.2014

9 054 815,83

8 993 116,70

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

8 667 225,16

8 605 526,03

Dlhodobý finančný majetok

387 590,67

387 590,67

Obežný majetok spolu

492 824,38

456 038,75

186 296,31

161 813,07

Zásoby

0

0

Pohľadávky

0

0

Pohľadávky krátkodobé-DzN

54 498,64

24 802,36

Finančný majetok (P+BÚ)

252 029,43

269 423,32

Poskytnuté návr.fin.výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návr.fin.výpomoci krát.

0

0

3 467,21

2 001,93

9 551 107,42

9 451 157,38

Neobežný majetok spolu z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho:

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

Časové rozlíšenie

SPOLU MAJETOK

Dlhodobý hmotný majetok – úbytok oproti r. 2013 tvoria ročné odpisy v r. 2014 vo výške
61 680,24 €.

Dlhodobý finančný majetok tvoria podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej
jednotke OPL spol. s r.o. Poniky vo výške 6 639,-€, akcie Stredoslovenskej vodárenskej
spoločnosti vo výške 294 950,- €, vklad Bioenergia Bystricko vo výške 86 001,67 €

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2014

KZ k 31.12.2014

9 183 453,24

9 153 741,10

6 992,97

6 992,97

Fondy účtovnej jednotky

0

0

Výsledok hospodárenia

9 176 460,27

9 146 748,13

102 228,39

50 607,71

rezervy

4 076,56

900,00

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej
správy

80 936,40

78,68

Dlhodobé záväzky

2 130,08

2 342,49

Krátkodobé záväzky

15 085,35

47 286,54

0

0

265 425,79

246 808,57

Vlastné imanie
Oceňovacie rozdiely

Záväzky

z toho:

Bankové úvery a ostatné prij. Výp.
Časové rozlíšenie

SPOLU

9 551 107,42

9 451 157,38

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
Krátkodobé záväzky tvoria dodávatelia – neuhradená fa v sume 20 372,52 €, nevyfakturované
dodávky v sume 5 260,72 € a ostatné záväzky –mzdy + odvody za mesiac december 2014.
Dlhodobé záväzky tvoria záväzky zo sociálneho fondu.

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu
Obec Poniky nemá k 31.12.2014 žiadne úvery
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa §7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa
jednotlivých príjemcov
Obec Poniky poskytla v r. 2014 dotácie nasledovným organizáciám:
ŠK OPL Poniky – na činnosť športového klub ŠK OPL Poniky 10 000,00 €
Občianskemu združeniu Ponickje deti – 2 500,00 €

10. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií vo svojej pôsobnosti
Obec Poniky nemá k 31.12.2014 zriadené žiadne príspevkové organizácie.
11. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec Poniky nemá k 31.12.2014 zriadenú podnikateľskú činnosť.

Záverečný účet obce Poniky za rok 2014
Rok 2014
v€

Bežné príjmy
Bežné príjmy rozpočtovej organizácie

1 033 605,00
5 894,72

Bežné výdavky

517 254,38

Bežné výdavky rozpočtovej organizácie

433 566,24

Prebytok bežného rozpočtu

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu

Prebytok/ schodok rozpočtu spolu
Odpočet štátnych a účelových prostriedkov
+Prebytok/-schodok rozpočtu

Príjmy finančných operácií
Výdavky finančných operácií
Hospodárenie z finančných operácií

Výsledok rozpočtového hospodárenia obce za
rok 2014

88 679,10

1 878,00
94 306,40
-92 428,40

-3 749,30
-78,68
-3 827,98

197 736,15
0
197 736,15

193 908,17

+ účet 221
+ účet 357 a 383
- RF účet 42801
- SF účet 472

266 545,93
-78,68
-39 986,65
-2 342,49

- depozit

-21 712,59

Výsledok hospodárenia na rozdelenie

202 425,52

Finančné usporiadanie rozpočtového
hospodárenia
Prebytok bežného rozpočtu

88 679,10

- financovanie kapitálových výdavkov

-92 428,40

Príjmy finančných operácií

197 736,15

Vypracovala: Božena Bukvajová

Predkladá: Ing. Ján Beňo, starosta obce

Vyvesené: 23.02.2015

