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1. Rozpočet obce na rok 2015 

 
Základným nástrojom finančného  hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015.  

Návrh Záverečného účtu obce Nižná Kamenica ( ďalej len“ Záverečný účet“ ) bol spracovávaný 

na základe ustanovení zákona č. 583/2004 Z.z. a zákona č. 523/2004 Z.z o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a zákona č. 597/2003 Z.z o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na daní rozpočtový rok.  

 

Rozpočet obce bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 16.12.2014 obecným 

zastupiteľstvom uznesením číslo 11/2014 

 

Rozpočet bol v roku 2015 menený trikrát:  

 
 prvá zmena schválená dňa 15. apríla UZN č. 42/2015 RO č. 1/2015 

 druhá zmena schválená dňa 27.júla UZN č. 61 a 62 /2015 RO č. 2/2015 

 tretia zmena schválená dňa 09.decembra UZN č. 95 a 96/2015 RO č. 3/2015. 

 

Rozpočet obce k 31.12.2015 

 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 216 434,00 332 380,83 

z toho :   

Bežné príjmy 216 434,00 285 496,83 

Kapitálové príjmy 0 17 761,00 

Finančné príjmy 0 29 123,00 

Výdavky celkom 199 325,00 320 060,95 

z toho :   

Bežné výdavky 199 325,00 320 060,95 

Kapitálové výdavky 0 0 

Finančné výdavky 0 0 

Rozpočet obce 17 109,00 12 319,88 
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2. Rozbor plnenia rozpočtovaných príjmov za rok 2015 

 
Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

332 380,83 337 927,92 101,67 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov  332 380,83 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 

337 927,92 €, čo predstavuje  101,67 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

285 496,83 316 300,92 110,79 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 285 496,83 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 

316 300,92 €, čo predstavuje 110,79 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

134 510,00                   156 322,97 116,22 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

 

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 134 510,00 € z výnosu dane z príjmov boli k  

31.12.2015 poukázané finančné prostriedky v sume 156 322, 97 €, čo predstavuje plnenie na 

116,22 %.  

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných  9043,00 € bol skutočný príjem k  31.12.2015 v sume 6 796,40 € , čo je 75,16 

% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 5 265,17 EUR, dane zo stavieb boli v sume 

1525,38 EUR a dane z bytov boli v sume 5,85 EUR.  

K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností spolu v sume 1 223,95 EUR 

a pohľadávky za poplatok TKO vo výške 2014,74 EUR.  

 

Obec tvorila k 31.12.2015 OP k pohľadávkam spolu vo výške 387,73 € za neuhradené 

pohľadávky z roku 2014 vo výške 25% - 215,93 € a roky 2013 a 2012 vo výške 50% - 171,80 €. 

 

Daň za psa z rozpočtovaných 550,00 EUR zinkasovaných 553,36 €  čo predstavuje 100,61 % 

plnenie. 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad od FO a PO z rozpočtovaných 

6 232,00 € prijaté 5 703,24 € čo predstavuje 91,52 % plnenie. 

 

Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  594,87 €, z celkových nedoplatky z minulých rokov.  
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b) nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

7 440,00                 23 766,71                  319,45 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných  7 440,00  €  bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 23 766,71 €, čo je 

319,45  % plnenie.  

Uvedený príjem predstavuje príjmy z  prenajatých pozemkov v sume 13,00 €  

z prenájmu priestorov kaštieľa v sume 7,00 € 

Administratívne poplatky a iné nedaňové príjmy (vrátky, dobropisy) 

Hlavne poplatky za overovanie 522,46 €, - stavebné konania 950,00 €, - rybárske lístky 138,00 €, 

- nájom hrobových miest 16,60 €, - vrátky a dobropisy 1 113,67 €, - školné MŠ a ŠKD  1 675,78 

€  - vyhlásenia v rozhlase a potvrdenia o pobyte obyvateľov 241,16 €,- vklad do klubu 

dôchodcov 658,00 €, - tržby za výrobu drevnej štipky 963,60 €,- refundácia príjmov za úhradu 

faktúry elektrické prípojky  1141,00 €. 

 

Prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 127 706,83  €  bol skutočný príjem 123 158,24 € , čo 

predstavuje 96,44 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

UPSVaR Košice 258,72 UPSVaR stravné ZŠ HN 

UPSVaR Košice 91,20 UPSVaR stravné MŠ HN 

MŠVVaŠ SR- OÚ Košice –odbor školstva  353,00 ZŠ sociálne znevýhodnené prostredie 

MŠVVaŠ SR- OÚ Košice –odbor školstva 195,40 ZŠ príspevok na učebnice 

UPSVaR Košice 152,00 ZŠ UPSVaR pomôcky HN 

MŠVVaŠ SR- OÚ Košice –odbor školstva 1 207,00 ZŠ dopravné žiakom 

MŠVVaŠ SR- OÚ Košice –odbor školstva 1 302,00 MŠ  

MV SR 179,52 REGOB 

MŽP SR 778,72 Geotherm  

MD SR 23,50 Úsek dopravy 

MŠVVaŠ SR- OÚ Košice –odbor školstva 659,00 ZŠ vzdelávacie poukazy 

UPSVaR Košice 8 229,87 UPSVaR §50j spoluúčasť mzdy 

UPSVaR Košice 5 517,43 UPSVaR §54 spoluúčasť mzdy 

MV SR 43,00 Prenesený výkon ŠS úsek ŽP 

MV SR 640,00 Voľby - referendum 

Ministerstvo kultúry SR 35 000,00 Oprava strechy kaštieľa 

MŠVVaŠ SR- OÚ Košice –odbor školstva 71 425,00 ZŠ Normatív 

 

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

 

2. Kapitálové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

17 761,00 17 761,00 100 
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Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 17 761,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 

v sume 17 761,00 €, čo predstavuje  100% plnenie.  

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  

 

Z rozpočtovaných 17 761,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 17 761,00  EUR, čo 

predstavuje 100 % plnenie. 

 

- parcelu č. KN - C 12/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 487 m2, na základe osobitného 

zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1191 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, v k. ú. Nižná Kamenica. V celkovej cene 1,00 EURO schválená Obecným 

zastupiteľstvom v Nižnej Kamenici dňa 15.04.2015 UZN 46/2015. 

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa, nadobúdatelia ju užívajú už od roku 1950.  

 

 a parcelu č. KN – C 293/11 ostatné plochy o výmere 740 m2 LV 284, priamym predajom za 

cenu stanovenú OZ  uznesením č. 92/2015 zo zasadnutia konaného dňa 09.12. za 

 24,00 EUR  / 1m2 -  17 760,00 EUR. 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

29 123,00 29 123,00 100 

 

Z rozpočtovaných finančných príjmov 29 123,00 EUR bol príjem skutočný príjem k 31.12.2015 

v sume 29 123,00 EUR. 

 

 
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015  

 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

320 060,95 335 824,00 104,92 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 320 060,95 € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2015 

v sume 335 824,00 €, čo predstavuje  107,92 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

320 060,95                   335 024,00 104,67 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 320 060,95 € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2015 v sume 

335 024,00 €, čo predstavuje  104,67 % čerpanie. 

.  

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 121 751,32 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 144 311,75 €, čo je 

118,53 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, Základnej  školy, 

Materskej školy, Školskej jedálne, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov.  
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Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  36 729,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 50 968,79 € čo 

je 138,77 % čerpanie.  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 153 163,00 €  bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 131 189,12 €, čo je 

85,65  % 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 8 417,63 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 8 554,34 EUR, čo 

predstavuje 101,62 % čerpanie 

 

 

2) Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 

0                   800,00                0 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2015 v sume 

800,00 €.  - 716000 -   PHSR 2015-2021 prípravná  a projektová dokumentácia 

 

3) Výdavkové finančné operácie :  
Obec v roku 2015 nepoužila žiadne finančné  výdavkové operácie, nečerpala žiaden úver ani 

leasing. 

 

 

4. Prebytok/ schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 

 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 316 300,92 

z toho : bežné príjmy obce  316 300,92 

Bežné výdavky spolu 335 024,00 

z toho : bežné výdavky  obce  335 024,00 

Bežný rozpočet - 18 723,08 

Kapitálové  príjmy spolu 17 761,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  17 761,00 

Kapitálové  výdavky spolu 800,00 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  800,00 

Kapitálový rozpočet  + 16 961,00 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 1 762,08 

Vylúčenie z prebytku 
 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu                                              -1 762,08 

Príjmy z finančných operácií 29 123,00 
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Výdavky z finančných operácií 0 

Rozdiel finančných operácií + 29 123,00 
PRÍJMY SPOLU   363 184,92 

VÝDAVKY SPOLU 335 824,00 

Hospodárenie obce  + 27 360,92 
Vylúčenie z prebytku  

Upravené hospodárenie obce  

 

Schodok bežného rozpočtu bol v priebehu roka krytý finančnými operáciami: 

 

a)  čerpaním Rezervného fondu obce na havarijné opravy kaštieľa v súlade s uzn. OZ 

uvedenými pri RF obce v čiastke 16 496,71 EUR. 

b) prostriedkami Základnej školy z roku 2014, ktoré boli použité v roku 2015 v hodnote 

3 866,00 EUR.  

 

Celkové hospodárenie obce v čiastke + 27 360,92 EUR sa skladá z: 

a)  upraveného výsledku bežného hospodárenia obce z prebytku 1. 639,63 EUR 

b)  prebytku kapitálového hospodárenia 16. 961,00 EUR 

c)  zo zostatku finančných operácií po úprave bežného rozp. hospodárenia v dôsledku 

čerpania Rezervného fondu na havarijný stav kaštieľa a čerpanie výdavkov ZŠ vo výške 

8 760,29 EUR čo predstavuje nedočerpané finančné prostriedky z RF obce na havarijný 

stav kaštieľa. 

 

Návrh na usporiadanie: 
 

A:  prostriedky vo výške 18  600,63 EUR previesť do Rezervného fondu obce ako 

výsledok rozpočtového hospodárenia  zisteného z rozdielu bežného a kapitálového 

rozpočtu. 

B: nedočerpané finančné prostriedky z Rezervného fondu obce vo výške 8 760,29 EUR 

použiť na havarijný stav kaštieľa v roku 2016. 

 

Prebytok a schodok sa zisťuje mimo účtovníctva, na základe skutočne realizovaných 

rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov – t.j. zaúčtovanie celkových príjmov a 

výdavkov rozpočtu obce (bez finančných operácií) a zatriedených podľa rozpočtovej 

klasifikácie, pričom pre zaradenie príjmu alebo výdavku do rozpočtu v rozpočtovom roku.  

 

Majetkové účasti obce 

 

Obec je akcionárom Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. so sídlom v Košiciach 

s počtom akcií 2939 ks 33,19000 € spolu v menovitej hodnote 97 545,41 EUR. 
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5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov 

 

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. 

              

Rezervný fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2015 12 734,33 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rok, 

UZN 58 zo dňa 29.05.2015  

                    - prebytok hospodárenia 

 

 

+ 47 012,94 

 

Úbytky   - použitie rezervného fondu počas roku : 

- uznesenie č. 62/2015 zo dňa 27.07.2015 na 

havarijný stav kaštieľa   

- uznesenie č. 85/2015 zo dňa 14.10.2015 

havarijný stav kaštieľa sanácia omietok   

 

 

-15 257,00 

 

-10 000,00  

               - ostatné úbytky  - 

KZ k 31.12.2015 + 34 490,27       

 

 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2015 1 631,54   

Prírastky - povinný prídel -  1 %                            1 268,57           

               - ostatné prírastky 0     

Úbytky   - stravovanie /0,20 €  za obed 202,60   

               - regeneráciu  612,13    

               - ostatné úbytky 0    

KZ k 31.12.2015 2 030,45 

 

 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 
 

A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2015  

v EUR 

KZ  k  31.12.2015 

v EUR 

Majetok spolu:   

Neobežný majetok spolu 779 078,93 759 809,60 
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z toho :   

dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

dlhodobý hmotný majetok 681 522,00 662 252,67 

dlhodobý finančný majetok 97 556,93 97 556,93 

Obežný majetok spolu 70 958,78 76 052,35 

z toho :   

Zásoby 0 5331,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 546,71 

Dlhodobé pohľadávky 2 178,98 1 847,14 

Krátkodobé pohľadávky  3 034,15 2 785,51 

Finančné účty  66 745,65 65 541,99 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. - - 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. - - 

Časové rozlíšenie 0 0 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2015 

v EUR 

KZ  k  31.12.2015 

v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 850 037,71 835 861,95 

              Vlastné imanie  392 827,54 395 047,08 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0 0 

Fondy 359 117,38 394 822,54 

Výsledok hospodárenia  33 710,16 224,54 

Záväzky 27 798,47 22 938,47 

z toho :   

Rezervy  400,00 400 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 7 904,76 0 

Dlhodobé záväzky 0 142,15 

Krátkodobé záväzky 19 493,71 22 396,32 

Bankové úvery a výpomoci 0 0 

Časové rozlíšenie 429 411,70 417 876,40 
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015 
 

Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky: 

 

- voči ŠFRB 0  EUR 

- voči zamestnancom                      11 350,56  EUR 

- voči poisťovniam  5 435,32  EUR 

-  daňovému úradu  993,85  EUR 

-  ostatné  542,15  EUR 

 

 

8. Hospodárenie príspevkových organizácií  
 

Obec nie je zriaďovateľom 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 2015 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2012 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  

- 1 - 

Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 

) 

 

 

- 4 - 

Centrá voľného času, ktoré navštevujú deti 

s trvalým pobytom v obci ( spolu 10 detí) - bežné 

výdavky CVČ 

500,00 500,00 0 

Evanjelickej cirkvi 216,00 216,00 0 

ZŠ Bidovce - 50 výročie školy 200,00 200,00 0 

Rímskokatolíckej cirkvi 166,00 166,00 0 

    

Spolu: 1082,00 € 1082,00 € 0 

 

K 31.12.2015 okrem dotácii pre CVČ pre ktoré boli finančné prostriedky poskytnuté zmluvne a  

mali povinnosť zúčtovania dotácie do 31.01.2016, boli vyúčtované zvyšné dotácie, ktoré boli poskytnuté 

v súlade s VZN o dotáciách poskyt. z rozpočtu obce. 

 

 

10. Podnikateľská činnosť   
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Obec podnikala na základe živnostenského oprávnenia. Predmetom podnikania bolo 

poskytovanie stravy na základe zmluvy pre Dom sv. Huga z Grenoble n.o. z ŠJ :  

 

 

V roku 2015 dosiahla v podnikateľskej činnosti/ živnosti:  

 

Celkové  reálne náklady obce 255,04 € z toho  228,00 € faktúra za program ŠJ, 27,04 € 

poplatky banke za vedenie podnikateľského účtu. 

Nakoľko za potraviny bolo fakturované spoločne aj uhradené z obecných prostriedkov, 

vznikol ďalší náklad na nákup potravín vo výške 161,04 €  na stravu pre seniorov. 

Celkové výnosy 316,00  € ( 3 x fakturovaná strava). Skutočný doplatok obce do živnosti bol 

39,39 €. Finančný zostatok v banke + 60,69 €, bol vložený v hotovosti do pokladne obce 

a podnikateľský účet v roku 2015 zrušený. Rozdiel prostriedkov  21,30 €. Daň v roku 2016 

nepresiahla 5 € nebola vykazovaná na účtoch 341. 

 

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) štátnemu rozpočtu 

b) štátnym fondom 

c) rozpočtom iných obcí 

d) 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 štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ dotácie Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov v EUR 

Suma čerpaných 

prostriedkov 

v EUR 

Rozdiel 

(2-3) 

Účel 

UPSVaR Košice 365,08 365,08 91,97 Stravné ZŠ a MŠ HN 

MŠVVaŠ SR- OÚ 

Košice –odbor školstva  

353,00 353,00 411,75 ZŠ sociálne znevýhodnené 

prostredie 

MŠVVaŠ SR- OÚ 

Košice –odbor školstva 

195,40 195,40 0 ZŠ príspevok na učebnice 

UPSVaR Košice 152,00 152,00  ZŠ UPSVaR pomôcky HN 

MŠVVaŠ SR- OÚ 

Košice –odbor školstva 

1 207,00 1 207,00 0 ZŠ dopravné žiakom 

MŠVVaŠ SR- OÚ 

Košice –odbor školstva 

1 302,00 1 302,00 0 MŠ  

MV SR 179,52 179,52 0 REGOB 

MŽP SR 778,72 778,72 0 Geoterm ŽP 

MD SR 23,50 23,50 0 Úsek dopravy 
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MŠVVaŠ SR- OÚ 

Košice –odbor školstva 

659,00 659,00 0 ZŠ vzdelávacie poukazy 

UPSVaR Košice 8 229,87 8 229,87 0 UPSVaR §50j spoluúčasť 

mzdy 

UPSVaR Košice 5 517,43 5 517,43 0 UPSVaR §54 spoluúčasť  

MV SR 43,00 43,00 43,00 Prenesený výkon ŠS úsek ŽP 

MV SR 640,00 640,00 0 Voľby - referendum 

Ministerstvo kultúry SR 35 000,00 35 000,00 0 Oprava strechy kaštieľa 

MŠVVaŠ SR- OÚ 

Košice –odbor školstva 

71 425,00 71 425,00 0 ZŠ Normatív 

     

 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

 

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

IČO/FD Obec /združenie obcí/členstvo 
1) Poskytnuté 

fin. 

prostriedkov 

2) Skutočne 

použité fin. 

prostriedkov 

Rozdiel 

+/-  

(1-2) 

 

42250498 

 

Mikroregión pod Mošníkom 

združenie obcí 
604,04 604,04 0,00 

Spolu Popis použitia výdavkov 604,04 604,04 0,00 

 Lístky ples Mikroregiónu 400,00 400,0 0,00 

 Členské/rok 2015 104,04 104,04 0,00 

 
Náklady dni mikroregiónu/ rozdelenie 

na všetky obce 
100,00 100,00 0,00 

 

 

 

 

 

    Predkladá Miroslav Líška:  

 

 

 

 

V ............................. dňa ......................... 
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13. Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2015. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2015. 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Napr.: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku príjmových finančných operácií 

rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu obce vo výške 18 600,83  EUR. 


