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I. 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 prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2013
uznesením č.168/2013 bodom B odst.1. Rozpočet obce bol zmenený raz,obecným
zastupiteľstvom dňa 14.08.2014 uznesením č.201/2014 bodom B odst.1.
Podľa § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa
vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov obce a realizujú sa
návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú
súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce .
Rozpočet obce sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový.
Bežný rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak sa vo výdavkoch bežného
rozpočtu rozpočtuje použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo
štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného
predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch, výška schodku takto zostaveného
bežného rozpočtu nesmie byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných
prostriedkov. Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo
prebytkový,kapitálový rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak tento
schodok možno kryť zostatkami finančných prostriedkov obce z minulých
rokov, návratnými zdrojmi financovania, alebo je tento schodok krytý
prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku.

Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2014 v eurách:
Plnenie roz.
1.622.686,58

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
1.254.200,55
Kapitálové príjmy
3.623,83
Finančné príjmy
0,00
Príjmy
RO
s právnou 364.862,20
subjektivitou
Výdavky celkom
1.620.032,02
z toho :
Bežné výdavky
787.599,85
Kapitálové výdavky
237.527,89
Finančné výdavky
39.777,21
Výdavky
RO
s právnou 555.127,07
subjekivitou
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II. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 v €:
Rozpočet na rok 2014
1.661.900

Skutočnosť k 31.12.2014
1.622.686,58

% plnenia
97.64

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
965.000

Skutočnosť k 31.12.2014
900.194,52

% plnenia
93,28

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 502.000,- z výnosu dane
z príjmov boli k 31.12.2014 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške
521.687,55 €, čo predstavuje plnenie na 103,92 %.

b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 435.300 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške
345.022,84 € čo je 79,26 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške
88.640,84 a dane zo stavieb boli vo výške 236.264,91 €.
Za rok 2014 bolo uhradených z rozpočtovaných 100.000,- € nedoplatku na dani
z nehnuteľnosti len 20.117,09 €.
Ostatné dane /daň za psa,daň za užívanie verejného priestranstva a daň za
TKO/ boli rozpočtované na 27.700 € a plnené boli vo výške 33.484,13 €, čo
je 120,88 % plnenie.
K 31.12.2014 obec eviduje nedoplatky vo výške 102.712,31 € z toho:
- daňové nedoplatky FO
2.740,99 €
- daňové nedoplatky PO
88.625,66 €
- nedaňové nedoplatky
11.345,66 €
Najvyššie daňové pohľadávky evidujeme voči s.r.o. Prereal v Trnovci nad
Váhom v sume 72.444,47,- €.
Z nedaňových pohľadávok významnú časť 3.285,- € tvoria uložené a
nezaplatené pokuty OP, nezaplatené nájomné v sume 3.444,- € nezaplatené
stočné v sume 1.738,-€ a pohľadávky miestnej cukrárne /p. Kaňovej/
v sume 1.117,06 €.

2) Bežné príjmy – nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
258.200

Skutočnosť k 31.12.2014
256.567,54

% plnenia
99,37

a) Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 99.700 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške
94.500,38 € čo je 94,78 % plnenie. Sú tu zahrnuté príjmy z prenajatých
pozemkov vo výške 777,47 € ,príjem z prenajatých budov, priestorov a
objektov vo výške 90.105,73 € a zaplatené nedaňové nedoplatky z roku 2013
vo výške 3.617,18 €.
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b) Administratívne poplatky, iné poplatky a platby
Zahrňuje: poplatky za služby, správne poplatky, úroky z vkladov atď.
Z rozpočtovaných 158.500,- € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške
154.526,70 € čo je 97,49 % plnenie. Významnú časť z týchto poplatkov
tvoria poplatky za stočné 23.900,57 poplatky za prevádzkovanie automatov vo
výške 10.966,4 € a poplatky za ubytovanie, služby a stravu v ZOS 59.444,50
€.

3) Bežné príjmy – ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2014
436.700

Skutočnosť k 31.12.2014
462.300,69

% plnenia
105,86

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.

Poskytovateľ dotácie
ÚPSVaR
MDV a RR SR
MŽP a OÚ ŽP
OÚ – odbor školstva
MV SR sekcia verejnej správy

Suma v €
13.843,36
2.582,87
946,46
360.414,11.226,82

Účel
aktiv.čin. a chrán.diel.
spoločný staveb.úrad
dot.za star.o ŽP
školstvo PK
matrik,PVŠS,voľby
dotácia na knižnicu
zariad.opatr.služby
dotácia na šk.stravu
rod.prídavky-záškoláctvo
dotácia na fut.turnaj
a na nákup kníh
sponz.dar z Dusla

6.
7.
8.
9.
10.

Ministerstvo kultúry SR
MPSVaR
UPSVaR
UPSVaR
Nitriansky samosprávny kraj

2003,61.440,4.448,20
1.855,98
800,00

11.

Sponzorské dary

2.740,-

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich
účelom na bežné výdavky obce na jednotlivých úsekoch preneseného výkonu
štátnej správy.

4) Kapitálové príjmy
a) Príjem z predaja pozemkov a hmotných aktív:
Príjem z predaja pozemkov bol 3.623,83,- € k 31.12.2014. Predali sa
pozemky:
- p.č. 45/3 o výmere 225 m2 v celkovej sume 1.912,50,- € spotrebnému
družstvu COOP Jednota Galanta,
- p.č. 155/4 o výmere 58 m2, p.č.155/5 o výmere 28 m2 a p.č.155/8 o výmere
37 m2 v celkovej sume 1.592,33 €, MVDr. Alexandrovi Kružlíkovi,
- p.č. 800/2 o výmere 14 m2 v celkovej sume 119,- € manželom Pavlovi
a Adriane Élešovým.
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b) Granty a transfery

V roku 2014 obec nezískala žiadne granty a transfery, ktoré by boli účelovo
viazané na kapitálové výdavky.

5) Príjmové finančné operácie:
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov predstavuje príjem v rámci
finančných operácií, ktorý slúži na vyrovnanie schodku rozpočtu počas
rozpočtového roka. V roku 2014 nebola napojená do rozpočtu cez príjmové
operácie žiadna finančná suma zo zostatku z predchádzajúcich rokov.

III. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2014 v €
Rozpočet na rok 2014
1. 603.990

Skutočnosť k 31.12.2014
1.620.032,02

% plnenia
101

Skutočnosť k 31.12.2014
1.341.690,66

% plnenia
101,78

1) Bežné výdavky:
Rozpočet na rok 2014
1.318.290

v tom:
Funkčná klasifikácia
Aparát úradu
Prenesené výkony ŠS
Policajné služby
Ochrana pred požiarmi
Výstavba
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Nakladanie s odpad.vod.
Rozvoj bývania
Verejná zeleň
Verejné osvetlenie
Rekreačné a šport.služb
Kultúra,náboženstvo
Predškolská výchova-OK
Základné vzdelanie-PK
Soc.zabezpečenie

Rozpočet
193.700,00
15.800,00
60.400,00
2.500,00
66.600,00
9.500,00
36.700,00
44.800,00
24.100,00
83.800,00
17.300,00
36.490,00
46.600,00
170.000,00
345.000,00
165.000,00

Skutočnosť
% plnenia
186.414,12
96,24
16.874,88
106,80
62.544,99
103,55
661,87
26,47
64.618,28
97,02
6.316,56
66,49
37.748,59
102,86
48.090,36
107,34
21.774,80
90,35
87.362,68
104,25
18.869,11
109,07
36.966,83
101,31
38.455,42
82,52
169.609,83
99,77
384.480,98
111,44
160.901,36
97,52
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a) Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 338.500 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 vo výške
341.152,20 čo je 100,78 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky
pracovníkov aparátu úradu a jednotlivých stredísk Ocú.

b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 127.100 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 vo výške
123.250,36 €, čo je 96,97 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného za
zamestnávateľa.

c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 275.300 € bolo skutočné čerpané k 31.12.2014 258.259,09 €,
čo je 93,81 % čerpanie. Ide o prevádzkové náklady všetkých stredísk OcÚ,
ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná
údržba budov a zariadení, poistné áut a budov, školenia a služby.

d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 41.090 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 vo výške
42.733,65 čo predstavuje 104,00 % čerpanie. Významnejšie sumy z týchto
transferov sú dotácia pre FK TJ Dynamo Trnovec nad Váhom a pre klub
stolného tenisu v sume 28.430,- €, dotácia pre dôchodcov v sume 5.716,10 €
a vyplatené odstupné bývalému starostovi obce v sume 3.943,05 €.

2) Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2014
245.000

Skutočnosť k 31.12.2014
237.527,89

% plnenia
96,68

v tom:
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Obecná polícia
Cesty
Kanalizácia
Byty
Verejná zeleň

rozpočet
99.500,00
1.000,00
14.000,00
16.000,00
108.000,00
6.500,00

skutočnosť
% plnenia
89.400,00
89,85
0,00
0,00
13.647,32
97,48
20.273,10
126,71
105.147,47
97,36
9.060,00
139,38

Ide o nasledovné investičné akcie:
a) Výdavky verejnej správy
-

nákup nehnuteľnosti, bývalá fara so súpisným č.13 na pozemku s parcelným
číslom 18/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 173 m2 v cene
89.400,-€.
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b) Rekonštrukcia miestnych komunikácií
-

rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov na Mlynárskej a na
Hlavnej ulici v sume 13.647,32 €.

d) Nakladanie s odpadovými vodami
-

ďalšia etapa výstavby kanalizácie v sume 15.773,10 €
nákup osobného automobilu za 4.500,- €.

e) Byty
- rozvody nového stavebného obvodu ,v sume 67.011,90 €, kolaudačné
rozhodnutie zo dňa 9.7.2014,
- zateplenie bytového domu č.303 v sume 38.135,57 €.
f) Verejná zeleň
-

nákup mulčovacieho ramena v sume 6.720,- €
nákup priemyselného vysávača v cene 2.340,- €.

3) Výdavkové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2014
39.700

Skutočnosť k 31.12.2014
39.777,21

% plnenia
100,19

Z celkovo rozpočtovaných 55.900 € na splácanie istiny bolo skutočne
čerpané 56.008,32 € a z toho 16,231,11 € bolo preúčtovaných na splácanie
úrokov z istiny. Ide o splácanie úveru zo ŠFRB na bytové domy.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky:
Rozpočet na rok 2014
515.000,00

Skutočnosť k 31.12.2014
555.127,07

% plnenia
107,59

z toho:
Prenesené kompetencie........364.862,20 €
Originálne kompetencie ......170.646,09 €
Vlastné príjmy .............. 19.618,78 €
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IV. Hospodárenie za rok 2014
Hospodárenie obce bolo nasledovné:
Rozpočet obce v €:
Príjmy celkom
Výdavky celkom

1.642.305,36
1.620.032,02

z toho:
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bež.roz.

1.638.681,53
1.341.690,66
296.990,87

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kap.roz.

3.623,83
238.564,15
-234.940,32

Príjmové finanč.op.
Výdavkové finanč.op.
Hosp.z fin.operácií

0,00
39.777,21
-39.777,21

Príjmy bez FO
Výdavky bez FO
Výsl.rozpočt.hospod.

1.642.305,36
1.580.254,81
62.050,55

Výsledok rozpočtového hospodárenia Obce Trnovec nad Váhom, podľa § 10 ods.
3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov je
prebytok v sume 62.050,55 €.
Tvoba rezervného fondu v súlade s pravidlami rozpočtového hospodárenia
má byť v minimálnej výške 10% z prebytku hospodárenia čo činí 6.205,55 €.
Túto sumu doporučujem schváliť na financovanie výstavby kanalizácie.

Zostatky na bežných bankových účtoch
k 31.12.2014

819.739,56

v tom :
VÚB
VÚB /byt.hosp./
VÚB /fond opráv/
VÚB /soc.fond/
Prima banka
Terminované vklady
Pokladňa
Dotačný účet

37.757,61
25.306,78
20.840,25
665,02
316.855,29
417.696,29
611,27
7,05
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V. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho
fondu
O použití prebytku alebo usporiadaní schodku rozpočtu podľa paragrafu
15.ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. rozhoduje obecné
zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu obce. Schodok rozpočtu sa
usporiada predovšetkým z rezervného fondu a ďalších peňažných fondov alebo
z návratných zdrojov financovania. V roku 2013 bol výsledok rozpočtového
hospodárenia obce schodková z tohto dôvodu nevznikala povinnosť
tvorby rezervného fondu.
Sociálny fond - tvorba a použitie v roku 2014
Počiatočný stav účtu k 1.1.2014
prírastky zo zák. tvorby
úbytky - čerpanie
Konečný stav účtu k 31.12.2014

619,12
2.728,67
2.2670,00 /prísp.na str. a nákup
darček.poukážok/
677,79

VI. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 v €
A K T Í V A
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho:
Dlhodobý nehmotný maj.
Dlhodobý hmotný maj.
Dlhodobý finančn.maj.
Obežný majetok spolu
z toho:
Zásoby
Pohľadávky
Finančný majetok
Zúčtovanie medzi subj.VS
Časové rozlíšenie NBU

KS k 31.12.2014
6 576 017
5 651 342

ZS k 01.01.2014
6 721 319
5 798 484

5 542
5 157 536
488 264
923 905

5542
5 304 678
488 264
922 065

546
94 810
819 740
8 809
770

926
108 852
801 373
10 914
770

KS k 31.12.2014
6 576 017

ZS k 01.01.2014
6 721 319

P A S Í V A
Názov
Vlastné zdroje kryt.maj.
z toho:
Vlastné imanie
z toho:
Nevysporiad.výsl.z min.rokov
Výsledok hosp. za účt.obd.
Záväzky
Časové rozlíšenie VBO

3 550 495
3 476 592
73 903
1 013 460
2 012 062

3

473 848

3 412 960
60 888
1 062 159
2 185 312
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VII. Výkaz ziskov a strát k 31.12.2014 v €
NÁKLADY
50 spotrebované nákupy
51 služby
52 osobné náklady
54 ost.nák. na prev.činnosť
55 odpisy,rezervy,oprav.pol.
56 finančné náklady
57 mimoriadne náklady
58 náklady na transfery
ÚČT. TRIEDA 5 CELKOM SÚČET

k 31.12.2014
123.118,52
140.721,91
487.605,18
3.849,92
381.046,75
26.115,57
0,00
221.451,52
1.383.909,37

predchádz.obd.
128.069,50
153.680,41
455.813,64
901,00
388.645,89
24.684,25
3.693,85
212.021,75
1.367.510,29

VÝNOSY
60 tržby za vlastné výkony
63 daňové a colné výnosy
64 ost.výnosy z prev.činn.
65 zučtov.rezerv a opr.pol.
66 finančné výnosy
69 výnosy z transferov
ÚČT.TRIEDA 6 CELKOM SÚČET

k 31.12.2014
127.368,85
927.850,42
96.802,86
9.620,47
7.859,97
288.309,92
1.457.812,49

predchádz.obd.
13.378,69
1.012.597,57
104.312,32
6.607,89
9.898,47
281.603,72
1.428.398,66

73.903,12

60.888,37

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Mimorozpočtový výsledok hospodárenia, zistený z akruálneho účtovníctva –
ovplyvnený nákladmi a výnosmi bez ohľadu na ich zaplatenie, a ovplyvnený
účtami časového rozlíšenia nákladov a výnosov za rok 2014 predstavuje zisk
vo výške 73.903,12 €.

VIII. Prehľad o stave

pohľadávok a vývoji dlhu k 31.12.2014

Obec eviduje k 31.12.2014 tieto pohľadávky v sume
-

94.810 €:

daňové pohľadávky
ostatné pohľadávky

Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky v sume
- krátkodobé záväzky
- voči bankám

91.366 €
3.444 €
1

013.460 €:
67.447 €
946.013 €
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IX.
Prehľad
o poskytnutých
dotáciách
právnickým
a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4
č.583/2004 Z.z.

osobám
zákona

Obec v roku 2014 poskytla dotácie v súlade so VZN č.2/2005 o dotáciách,
právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne
prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
- bežné výdavky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel

20.600,-

20.600,-

0

7.680,-

7.680,-

0

15.170,09

15.170,09

0

FK DYNAMO Trnovec nad Váhom
TJ DYNAMO Trnovec n.Váhom –st.tenis
ZŠ s MŠ–dotácie
K 31.12.2014 neboli vyúčtované všetky
v súlade so VZN č.2/2005 o dotáciách.

dotácie,

ktoré

boli

poskytnuté

X. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)

zriadeným a založeným právnickým osobám
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.

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

ZŠ s MŠ–bež.výd.
ZŚ s MŚ-vl.príjmy

155.476,19.618,78

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
155.476,19.618,78

Rozdiel vrátenie
0
0
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prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy - ŠR

-

Rozpočtová
organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

ZŠ s MŠ-bež.výd.
ZŠ s MŠ-dot.stra.

360.414,4.448,20

b)

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
360.414,4.448,20

Rozdiel vrátenie
0
0

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ

Účelové určenie grantu:
- bežné výdavky

MF SR

ZŠ s MŠ prenes.kompet.

360.414,-

360.414,-

0

UPSVaR

dot.na stravu pre školu

4.448,20

4.448,20

0

MV SR

matrika

2.869,09

2.869,09

0

MV SR

PVŠS – reg.obyvateľov

875,82

875,82

0

MDV a RR SR

spoločný stav.úrad

2.582,87

2.582,87

0

MPSVaR

dotácia na ZOS

61.440,-

61.440,-

0

MV SR

volby

7.481,91

7.481,91

0

MK SR

dotácia na knižnicu

2.003,-

2.003,-

0

MŽP SR

dotácia na život.prost.

946,24

946,46

0

ÚPSVaR

dotácia na chrán.dielnu

13.843,36

13.843,36

0

c)

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
NSK

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

dotácia na knihy
dot.na fut.turnaj

500,300,-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
500,300,-

Rozdiel

0
0
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XI. Návrh uznesenia
NÁVRH NA UZNESENIE K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU OBCE
TRNOVEC NAD VÁHOM ZA ROK 2014
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom po prerokovaní záverečného účtu
obce a rozpočtového hospodárenia obce
A/ berie na vedomie
- Rozbor rozpočtového hospodárenia Obce Trnovec na Váhom za rok 2014
- Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2014
- Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
B/ s c h v a ľ u j e - n e s c h v a ľ u j e
1. celoročné hospodárenie Obce Trnovec nad Váhom
„ BEZ VÝHRAD „
„ S VÝHRADAMI „
2. záverečný účet obce za rok 2014 nasledovne:
- výsledok rozpočtového hospodárenia obce v porovnaní bežných a
kapitálových výdavkov
§ 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.:

Bežné
Kapitálové
SPOLU

P r í j m y
1.638.681,53
3.623,83
1.642.305,36

V ý d a v k y
1.341.690,66
238.564,15
1.580.254,81

Výsledok hospodárenia

62.050,55

Výsledok rozpočtového hospodárenia je za rok 2014 prebytok v sume
62.050,55 €, preto tvorba rezervného fondu v súlade s pravidlami
rozpočtového hospodárenia má byť v minimálnej výške 10% z prebytku
hospodárenia čo činí 6.205,55 €.
Túto sumu doporučujem schváliť na financovanie výstavby kanalizácie.
3. usporiadanie účtovného výsledku hospodárenia zistený z výkazu ziskov a
strát
v sume 73.903,12 € zúčtovaním výsledku hospodárenia - účet 431 s účtom
nerozdeleného výsledku hospodárenia - účet 428.

Návrh záverečného účtu bol zverejnený od 05.02.2015 do 24.2.2015 na webovej
stránke obce a na úradnej tabuli.
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