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Záverečný účet Obce 

 a rozpočtové hospodárenie Krasňany 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 vyrovnaný. Kapitálový rozpočet ako prebytkový a finančné 

operácie ako schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2013 uznesením č. 53 

bod 5. 

 

Rozpočet obce bol OZ upravený dňa 26.09.2014 uznesením č. 61 bod 4.  

Aj po tejto zmene bol celkový rozpočet obce zostavený ako vyrovnaný: 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2014 v eurách 

 

 

 Schválený 

rozpočet  

Rozpočet  

po zmenách  

Príjmy celkom 525328,00 654233,00 

z toho :   

Bežné príjmy 464872,00 529535,00 

Kapitálové príjmy 0,00 51976,00 

Finančné príjmy 34856,00 47122,00 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 25600,00 25600,00 

Výdavky celkom 525328,00 654233,00 

z toho :   

Bežné výdavky 256319,00 312162,00 

Kapitálové výdavky 7006,00 27288,00 

Finančné výdavky 27850,00 71810,00 

Výdavky RO s právnou subjektivitou 234153,00 242973,00 

Rozpočet obce 0,00 0,00 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 v EUR   

 

 
Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

654233,00 694538,19 106,16 

 

 

 

 

1) Bežné príjmy za obec- celkom:  

 
Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

529535,00 535617,02 101,15 

 

z toho: 

Bežné príjmy - daňové príjmy:  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

341050,00 341700,51 100,19 

 

Textová časť – bežné daňové príjmy:  

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 304500,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2014 poukázané prostriedky zo ŠR v sume  305431,13 EUR, čo predstavuje plnenie 

na 100,31 %.  

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 20000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 19487,12 EUR, 

čo je 97,44 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 6037,29 EUR, dane zo stavieb 

boli v sume 12947,97 EUR a dane z bytov boli v sume 501,86 EUR. Za rozpočtový rok bolo 

zinkasovaných 19357,40 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 129,72 EUR. K 31.12.2014 

obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 193,25 EUR. 

Daň za psa – z rozpočtovaných 1000,00 EUR bol skutočný príjem 939,16 EUR, čo je 93,92 

% plnenie. Obec eviduje na nedoplatkoch na dani za psa 42,00 EUR.  

Daň za nevýherné hracie automaty – z rozpočtovaných 50,00  EUR bol skutočný príjem 

65,89 EUR, čo predstavuje 131,78 %.  

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – z rozpočtovaných 15500,00 

EUR bol skutočný príjem 15777,21 EUR, čo je 101,79 % plnenie. 

Obec eviduje na nedoplatkoch za komunálny odpad 416,50 EUR. 

 

Bežné príjmy - nedaňové príjmy:  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

19590,00                 19259,07                  98,31 

 

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:  

Príjmy z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 6050,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 5718,38 EUR, čo 

je 94,52 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov. 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 3800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 3854,00 EUR, čo 

je 101,42 % plnenie.  
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Iné poplatky a platby  

Z rozpočtovaných 9740,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 9686,69 EUR, čo 

je 99,45 % plnenie 

 

Bežné príjmy - ostatné príjmy:  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

168895,00 174657,44 103,41 

 

Textová časť – bežné ostatné príjmy:  

 

Obec prijala nasledovné granty a transfery: 

P.č. Poskytovateľ   Suma v EUR Účel  

1. Okresný úrad,  ŽP  134,11 Ochrana ŽP 

2. Ministerstvo DV a RR SR 61,82 Pozemné komunikácie  

3. Ministerstvo DV a RR SR 1330,83 Stavebné konanie 

4. ÚPSVaR Žilina 32,00 Hmotná núdza - stravovanie 

5. Okresný úrad, odb. školstva 109561,00 Školstvo 

6. Okresný úrad Žilina  472,23 Hlásenie pobytu a reg. obyvateľov  

7. ÚPSVaR Žilina 6735,41 Aktivačná činnosť 

8. ŽSK Žilina  17931,45 Projekty PL-SK 

9. Kia Motors Slovakia 20000,00 Detské ihrisko, kultúra a šport 

10. Okresný úrad Žilina 2679,59 Voľby  

11. Ministerstvo kultúry SR 650,00 Doplnenie knižničného fondu 

12. Ministerstvo financií SR 13688,60 Projekt SR-ČR 

13. Ministerstvo vnútra SR 80,40 Odmena – sklad CO 

14. Od podnikateľov  1300,00 660. výročie - oslavy  

 

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 

51976,00 95338,89 183,43 

 

Textová časť – kapitálové príjmy:  

 

Granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov 51976,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 95296,89 

EUR, čo predstavuje 183,35 % plnenie. 

 

V roku 2014 obec získala nasledovné granty a transfery : 

 

P.č. Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Investičná akcia 

1. Ministerstvo financií SR 70643,91 Projekt SR-ČR  

2. ŽSK Žilina  24652,98 Projekty PL-SK 

 

Ďalej obec prijala finančné prostriedky z predaja pozemku vo výške 42,00 EUR. 
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3) Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

47122,00 36354,29 77,15 

 495,29  

 

Textová časť – príjmové finančné operácie:  

 

V roku 2014 boli použité nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR (havárie v ZŠ) vo výške 

23000,00 EUR, vlastné prostriedky v sume 1891,94 EUR na kapitálové výdavky, združené 

finančné prostriedky na Doplnok č. 6 k ÚPN O Krasňany vo výške 3230,00 EUR.    

 

V roku 2013 boli schválené dva úvery na projekty: SR-ČR (ZŠ Krasňany) a PL-SK v sume 

161484,00 EUR obecným zastupiteľstvom dňa 08.03.2013 uznesením č. 33 bod 7 a 8. Tieto 

úvery sme vyčerpali v roku 2013 vo výške 124230,27 EUR. Úver na projekt SR-ČR sa ďalej  

čerpal aj v roku 2014 a to vo výške 8232,35 EUR.   

Do finančných operácií patria aj nerozpočtované príjmy – tvorba sociálneho fondu, ktorých 

skutočnosť k 31.12.2014 je 495,29 EUR.  

 

 

      4) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

1) Bežné príjmy :  

 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

25600,00 27227,99 106,36 

 

Textová časť – bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:  

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 

Základná škola s materskou školou Krasňany  27227,99 EUR 

 
2)   Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

 40102,92  

 

Textová časť – príjmové finančné operácie:  

 

Do finančných operácií patria aj nerozpočtované príjmy – zariadenie školského stravovania 

a tvorba sociálneho fondu, ktorých skutočnosť k 31.12.2014 je 40102,92 EUR.  
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014 v EUR  
 

 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

654233,00 693321,95 105,97 

 

 

1) Bežné výdavky za obec : 

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

312162,00                   281636,78 90,22 

 

v tom :                                                                                                               

Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Mzdy, platy a ostatné osobné 

vyrovnania 

72760,00 76020,43 104,48 

Poistné a príspevok do poisťovní 28406,00 28898,98 101,73 

Tovary a služby 191979,00 157755,15 82,17 

Bežné transfery 14597,00 14863,32 101,82 

Splácanie úrokov a ostatné plnenia 

súvisiace s úverom 

4420,00 4098,90 92,73 

Spolu 312162,00 281636,78 90,22 

 

Textová časť – bežné výdavky: 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 72760,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 76020,43 

EUR, čo je 104,48 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, 

opatrovateľskej služby a  aktivačných pracovníkov. 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  28406,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 28898,98 

EUR, čo je 101,73 % čerpanie.  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 191979,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 157755,15 

EUR, čo je 82,17 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú 

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

a ostatné tovary a služby. 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 14597,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 14863,32 EUR, 

čo predstavuje 101,82 % čerpanie. 

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

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných 4420,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 4098,90 EUR, 

čo predstavuje 92,73 % čerpanie. 

  

2) Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

27288,00 39656,74 145,33 



8 

 

v tom :      

Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia 

Obstaranie kapitálových aktív  27288,00 39656,74 145,33 

    

Spolu 27288,00 39656,74 145,33 

 

Textová časť – kapitálové výdavky : 

Obstaranie kapitálových aktív  

Ide o nasledovné investičné akcie : 

- nákup pozemkov – pri cintoríne 

- obstaranie zmeny a doplnku č. 6 k ÚPN obce Krasňany  

- prípravná a projektová dokumentácia 

- výstavba detského ihriska v športovom areáli  

- nákup záhradného traktora. 

 

3) Výdavkové finančné operácie : 

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

71810,00 127109,42 177,01 

 470,00  

 

Textová časť – výdavkové finančné operácie:  

Z rozpočtovaných 71810,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné 

čerpanie k 31.12.2014 v sume 127109,42 EUR, čo predstavuje 177,01 %. 

Do finančných operácií patria aj nerozpočtované výdavky – plnenie zo sociálneho fondu, 

ktorých skutočnosť k 31.12.2014 je 470,00 EUR.  

 

 

 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

 1) Bežné výdavky : 

 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

242973,00 244919,01 100,80 

 

Textová časť – bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:  

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

Základná škola s materskou školou Krasňany                 244919,01 EUR 

 

 

2) Výdavkové finančné operácie : 

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

 39748,14  

 

Textová časť – výdavkové finančné operácie:  

Do finančných operácií patria aj nerozpočtované výdavky – zariadenie školského 

stravovania a plnenie zo sociálneho fondu, ktorých skutočnosť k 31.12.2014 je 39748,14 

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 562845,01 

z toho : bežné príjmy obce  535617,02 

             bežné príjmy RO 27227,99 

Bežné výdavky spolu 526555,79 

z toho : bežné výdavky  obce  281636,78 

             bežné výdavky  RO 244919,01 

Bežný rozpočet 36289,22 

Kapitálové  príjmy spolu 95338,89 

z toho : kapitálové  príjmy obce  95338,89 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 39656,74 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  39656,74 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  55682,15 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 91971,37 

Vylúčenie z prebytku  0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 91971,37 

Príjmy z finančných operácií 36354,29 

Výdavky z finančných operácií 127109,42 

Rozdiel finančných operácií -90755,13 
PRÍJMY SPOLU     694538,19 

VÝDAVKY SPOLU 693321,95 

Hospodárenie obce 1216,24 
Vylúčenie z prebytku 0 

Upravené hospodárenie obce 1216.24 

 

 

 

Zostatky na  bankových účtoch a v pokladni obce:                                                1291,56 EUR 

(Z toho 74,01 EUR je zostatok finančných prostriedkov na účte sociálneho fondu a 1,31 EUR 

sú prostriedky rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Krasňany). 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie za rok 2014 v obci je vo výške:   - 49462,92 EUR 

 

 

Zostatky na  bankových účtoch a v pokladni v RO:                                              3729,41 EUR 

(Je to zostatok finančných prostriedkov na účte sociálneho fondu, školskej jedálne a depozit 

na mzdy za 12/2014 rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Krasňany). 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie za rok 2014 v RO je vo výške:        7369,21 EUR 
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5. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu za rok 2014 
 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu  

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2014 48,72 

Prírastky - povinný prídel -     1  %                    495,29 

               - ostatné prírastky  

Úbytky   - stravovanie                      

               - regeneráciu PS               470,00 

               - dopravné                            

               - ostatné úbytky                                                 

KZ k 31.12.2014 74,01 

 

 

 

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   

Neobežný majetok spolu 1314615,93 1220511,85 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 1101370,18 1007266,10 

Dlhodobý finančný majetok 213245,75 213245,75 

Obežný majetok spolu 150787,15 102101,95 

z toho :   

Zásoby   

Zúčtovanie medzi subjektami VS 120778,91 97544,58 

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  1837,58 3265,81 

Finančné účty  28170,66 1291,56 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  1326,46 1567,05 
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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   

Vlastné imanie  807815,00 758352,08 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Nevysporiadaný výsl.hospod.min.rokov 887894,38 807815,00 

Výsledok hospodárenia  -80079,38 -49462,92 

Záväzky 180491,80 32000,06 

z toho :   

Rezervy  6219,89 759,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 23000,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 48,72 74,01 

Krátkodobé záväzky 18390,76 17211,69 

Bankové úvery a výpomoci 132832,43 13955,36 

Časové rozlíšenie 478422,74 533828,71 

 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014 
 

Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky: 

- voči dodávateľom              1535,51 EUR 

- nevyfakturované dodávky      12,56 EUR 

- iné záväzky               5610,40 EUR 

- voči zamestnancom              3751,89 EUR 

- orgány sociálneho a zdravotného poistenia           4345,66 EUR 

- daň z príjmov                 1179,67 EUR 

- transfer mimo verejnej správy (od FO)             776,00 EUR 

- voči bankám              13955,36 EUR 

 

Obec uzatvorila v roku 2013 dve úverové zmluvy s dobou splatnosti 22.04.2016. Splátky sú 

nerovnomerné. Krátkodobé bankové úvery sme v roku 2014  využívali na predfinancovanie, 

spolufinancovanie a refundáciu projektov z EÚ a mikroprojektov. 

 

P.č. Výška prijatého 

úveru k 1.1.2014 

Výška úroku Zabezpečenie 

úveru 

Zostatok 

k 31.12.2014 

Splatnosť 

 

1. 8602,16 2,8 Vista zmenka 0,00 r. 2014 

2. 86958,63 2,7 Vista zmenka 10858,47 r. 2016 

3. 37271,64 2,7 Vista zmenka 3096,89 r. 2016 
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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 zo svojho rozpočtu dotácie: na podporu všeobecne prospešných 

služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

DHZ Krasňany - bežné výdavky 1600,00 EUR 1600,00 EUR 0 

TJ Fatran Krasňany - bežné výdavky 2000,00 EUR 2000,00 EUR 0 

KST Krasňany - bežné výdavky 300,00 EUR 300,00 EUR 0 

    

 

K 31.12.2014 boli všetky poskytnuté dotácie použité a vyúčtované.  

Použitie bolo skontrolované hlavným kontrolórom obce. 

 

 

 

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám  

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) 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) Finančné usporiadanie voči zriadeným PO  – rozpočtovým organizáciám: 

 

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 

 

Rozpočtová 

organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel – vrátenie 

ZŠ s MŠ Krasňany 108130,08 108130,08 0 

ZŠ s MŠ Krasňany 27227,93 27227,93 0 

Spolu:  135358,01 135358,01 0 
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- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy zo ŠR 

 

Rozpočtová 

organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel – vrátenie 

ZŠ s MŠ Krasňany  105606,00 105606,00 0 

ZŠ s MŠ Krasňany 1459,00 1459,00 0 

ZŠ s MŠ Krasňany 2496,00 2496,00 0 

Spolu: 109561,00 109561,00 0 

 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu 

uviesť : školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

 

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

OÚ ŽP Bežné výdavky (život.prostr.)        134,11 134,11 0 

MDVaRR Bežné výdavky (poz.komun.) 61,82 61,82 0 

MDVaRR Bežné výdavky (stav.konanie) 1330,83 1330,83 0 

Okr.úrad Bežné výdavky (REGOB) 472,23 472,23 0 

Okr.úrad  Bežné výdavky (voľby) 2679,59 2679,59 0 

Okr.úrad Bežné výdavky (školstvo) 109561,00 109561,00 0 

MV SR Bežné výdavky  (sklad CO) 80,40 80,40 0 

MK SR Bežné výdavky (knižn.fond)   650,00 650,00 0 

ÚPSVaR Bežné výdavky  (hm.núdza) 32,00 32,00 0 

ÚPSVaR Bežné výdavky  (aktiv.čin.) 6735,41 6735,41 0 

 

 

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  

Varín (spol.úradov.)                      8022,08 8022,08 0 

 

 
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC  

 

Obec nemá finančné vzťahy voči VÚC. 
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10.  Hodnotenie plnenia programov obce          
Obec Krasňany má schválený rozpočet na rok 2014 bez programovej štruktúry a preto sa 

neprikladá hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu.  

Plnenie príjmov a výdavkov za obec a jej RO za obdobie 01. 2014 -  12.2014  tvoria prílohu  

Záverečného účtu obce Krasňany a rozpočtového hospodárenia za rok 2014. 
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Návrh uznesenia: 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2014. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2014. 

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

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia z roku 2014  

vo výške 1216,24 € ako príjem finančných operácií na splatenie istiny krátkodobého 

bankového úveru.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


