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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 vyrovnaný. 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 28.11.2013 uznesením č.110/2013
Rozpočet bol zmenený šesťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 20.03.2014 uznesením č. 23/2014
- druhá zmena schválená rozpočtovým opatrením starostky č.1/2014 dňa 31.03.2014
- tretia zmena schválená rozpočtovým opatrením starostky č.2/2014 dňa 30.06.2014
- štvrtá zmena schválená rozpočtovým opatrením starostky č.3/2014 dňa 30.09.2014
- piata zmena schválená dňa 05.11.2014 uznesením č. 60/2014
- šiesta zmena schválená rozpočtovým opatrením starostky č.4/2014 dňa 31.12.2014

Rozpočet obce k 31.12.2014

231 513

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
287 344

231 513
0
0
231 513

269 716
17 602
26
255 643

200 799
24 664
6 050
0

220 213
29 380
6 050
31 701

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozdiel príjmov a výdavkov
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014
Rozpočet na rok 2014
287 344,48

Skutočnosť k 31.12.2014
288 509,82

% plnenia
100,41

Z rozpočtovaných celkových príjmov 287 344,48 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
288 509,82 EUR, čo predstavuje 100,41 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2014
269 716,06

Skutočnosť k 31.12.2014
270 881,40

% plnenia
100,43

Z rozpočtovaných bežných príjmov 269 716,06 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
270 881,40 EUR, čo predstavuje 100,43% plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2014
209 804,00

Skutočnosť k 31.12.2014
209 840,40

% plnenia
100,00

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 136 700,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2014 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 137 171,56 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100,34 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 53 873,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 53 363,09 EUR, čo
je 99,05 % plnenie.
Príjmy dane z pozemkov boli v sume 40 972,49 EUR, dane zo stavieb boli v sume 12 390,60 EUR.
K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 719,47 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 885,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 900,00 EUR, čo je
101,69 % plnenie.
K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 10,00 EUR.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 140,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 142,00 EUR, čo je
101,43 % plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 18 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 18 257,91EUR, čo je
100,32 % plnenie.
K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 201,00 EUR.
Daň za dobývací priestor
Z rozpočtovaných 6,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 5,84 EUR, čo je 97,33%
plnenie.
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b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
44 848,00

Skutočnosť k 31.12.2014
45 976,94

% plnenia
102,52

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 779,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 1 177,12 EUR, čo je
151,11 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 248,55
EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 928,57 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 14 010,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 14 420,00 EUR, čo
je 102,93% plnenie. Poplatky za rozhodnutia boli v sume 3948,50 EUR, poplatky za overovanie
v sume 611,50 EUR a poplatky za vecné bremeno v sume 9860,00 EUR.
Iné poplatky a platby:
Z rozpočtovaných 30 059,00 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2014 v sume 30 379,82 EUR, čo
je 101,07 % plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy za vodu v sume 24 038,08 EUR, poplatky za vodomery
v sume 3500,00 EUR, ďalej poplatky za použitie domu smútku v sume 70 EUR, vyhlásenie
miestnym rozhlasom v sume 326,00 EUR, nádoby na odpad v sume 649,00 EUR, poplatky za
predaj evidenčných známok v sume 103,70 EUR, administratívne spisy 174,20 EUR, platby za
prenájom hrobov v sume 180,00 EUR, príspevky od rodičov detí z MŠ v sume 1150,00 EUR,
pokuty a penále v sume 149,00 EUR a úroky z vkladov v sume 39,84 EUR.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
15 064,06

Skutočnosť k 31.12.2014
15 064,06

% plnenia
100,00

Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 15064,06 EUR bol skutočný príjem vo výške 15 064,06
EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Suma v EUR
Účel
ÚPSVaR
645,07 Podpora v nezamestnan. § 52a,52
Okresný úrad, odbor školstva
868,00 Výchova a vzdelávanie detí MŠ
MF SR
1261,21 Voľby - prezident
MF SR
851,41 Voľby - Europarlament
MF SR
487,63 Voľby do orgánov samosprávy obcí
Úrad Nitrian.samosprávneho kraja
500,00 Šport a kultúra
OÚ Nitra, odbor ŽP
70,66 Prenesený výkon štátnej správy
MV SR, REGOB
248,82 Prenesený výkon štátnej správy
OÚ Nitra, odbor CO
150,00 Skladovanie materiálu CO
Environmentálny fond
4 988,26 Program obnovy dediny
Nitriansky samosprávny kraj
2675,00 Revitalizácia centrálnej zóny
Nemenovaný darca
2318,00 Sponz. dar–kultúrne podujatie
Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
17 602,12

Skutočnosť k 31.12.2014
17 602,12

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov17 602,12 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
17 602,12 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov
Z rozpočtovaných 2 170,12 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 2 170,12 EUR, čo je
100,00 % plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 15 432,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 15 432,00 EUR, čo
predstavuje 100,00 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
MV SR
MDVRR SR

Suma v EUR
Účel
8000,00 Kamerový systém
7432,00 Územný plán

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2014
26,30

Skutočnosť k 31.12.2014
26,30

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných finančných príjmov 26,30 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 26,30
EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 37/2014 zo dňa 19. 06. 2014 bolo schválené použitie celej
výšky prebytku hospodárenia obce za rok 2013 v sume 26,30 EUR na kapitálové výdavky. Tieto
prostriedky boli použité na rekonštrukciu domu smútku.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014
Rozpočet na rok 2014
255 642,90

Skutočnosť k 31.12.2014
253 542,91

% čerpania
99,18

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 255 642,90 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 253 542,91 EUR, čo predstavuje 99,18 % čerpanie.
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1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2014
220 212,48

Skutočnosť k 31.12.2014
218 114,41

% čerpania
99,05

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 220 212,48 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 218 114,41 EUR, čo predstavuje 99,05 % čerpanie.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 69 288,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 69 287,84 EUR,
čo je 100,00 % čerpanie.
Patria sem mzdové prostriedky starostky, kontrolóra, pracovníkov OcÚ, upratovačky,
pracovníkov v materskej škole, údržbára obce a dohody o mimopracovnej činnosti.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 23 197,62 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 23 187,27 EUR,
čo je 99,96 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 108 298,86 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 106 323,03
EUR, čo je 98,18 % čerpanie.
Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál
a zariadenia, vzdelávacie pomôcky, odborné časopisy, reprezentačné, poštovné a telefónne
služby, odvoz a uloženie odpadu, údržba a oprava výpočtovej techniky, miestnych komunikácií,
verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu, vodovodu, školenia, ďalej kultúrne podujatia,
stravovanie zamestnancov, poistenie majetku, prídel do sociálneho fondu, rutinná a štandardná
údržba, nájomné a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 18 028,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 18 005,73 EUR,
čo predstavuje 99,88 % čerpanie.
Prostriedky boli poskytnuté TJ Štitáre, spevokolu, záujmovým združeniam, Arriva Nitra a na
členské príspevky.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami
Z rozpočtovaných 1 400,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 1 310,54 EUR,
čo predstavuje 93,61 % čerpanie.
Ide o splácanie úrokov z úveru.
2) Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2014
29 380,42

Skutočnosť k 31.12.2014
29 380,50

% čerpania
100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 29 380,42 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 29 380,50 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
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Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Ochrana životného prostredia – nakladanie s odpadovými vodami
Ide o nasledovné investičné akcie:
- splácanie pozemku pod ČOV v sume 10 000,08 EUR
b) Bývanie a občianska vybavenosť – rozvoj bývania
Ide o nasledovné investičné akcie:
- splácanie za rigol v sume 7 664,00 EUR
- vypracovanie územného plánu v sume 9290,00 EUR
- nákup multikáry v sume 230,00 EUR
c) Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Ide o nasledovné investičné akcie:
- rekonštrukcia a modernizácia domu smútku v sume 2 196,42 EUR
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2014
6 050,00

Skutočnosť k 31.12.2014
6 048,00

% čerpania
99,97

Z rozpočtovaných 6050,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2014 v sume 6048,00 EUR, čo predstavuje 99,97 %.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014
Hospodárenie obce
Bežné príjmy obce spolu
Bežné výdavky obce spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy obce spolu
Kapitálové výdavky obce spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR
270 881,40
218 114,41
52 766,99
17 602,12
29 380,50
-11 778,38
40 988,61
8 000,00
32 988,61
26,30
6 048,00
-6 021,70

288 509,82
253 542,91
34 966,91
8 000
26 966,91
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a) Hospodársky výsledok z celkového rozpočtu zistený podľa zákona 583/2004 § 10 ods. 3 písm.
a., b., c., v sume 34 966,91 EUR
-

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie –
Bežné

PRÍJMY
VÝDAVKY
ROZDIEL

Kapitálové

270 881,40
218 114,41
52 766,99

Finančné
Spolu
operácie
17 602,12
26,30
288 509,82
29 380,50
6 048,00
253 542,91
-11 778,38
-6 021,70
34 966,91

b) Akruálny hospodársky výsledok z výkazu ziskov a strát v sume
61 160,48 EUR
-

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie –

c) Hospodársky výsledok ako zdroj tvorby rezervného fondu zistený podľa zákona 583/2004 §10
ods.3 písm. a., b.,
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje –
PRÍJMY
VÝDAVKY

Bežné
270 881,40
218 114,41

Kapitálové
17 602,12
29 380,50

Hospodársky výsledok: Príjmy (bežné + kapitálové)
Výdavky (bežné + kapitálové)
Rozdiel
Vylúčenie z prebytku
Rozdiel
Splátka úveru
Hospodársky výsledok ako zdroj tvorby rezervného fondu

Spolu EUR
288 483,52
247 494,91
288 483,52 EUR
247 494,91 EUR
40 988,61 EUR
- 8 000,00 EUR
32 988,61 EUR
- 6 048,00 EUR
26 940,61 EUR

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 :
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 8 000,00 EUR, a to na rozšírenie kamerového
systému v sume 8 000,00 EUR
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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
ZS k 1.1.2014
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 37/2014 zo dňa 19. 06. 2014 na
kapitálové výdavky
KZ k 31.12.2014

Suma v EUR
0,00
26,30
26,30

0,00

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje vnútorný predpis na vedenie účtovníctva pre obec
Štitáre.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2014
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
Úbytky - použitie vzdelávacieho zariadenia
KZ k 31.12.2014

Suma v EUR
2,01
404,53
406,54
0,00

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2014 v EUR

KZ k 31.12.2014 v EUR

Majetok spolu

613 023,68

650 645,95

Neobežný majetok spolu

600 453,15

601 709,61

4 560,00

22 702,00

Dlhodobý hmotný majetok

492 726,45

475 840,91

Dlhodobý finančný majetok

103 166,70

103 166,70

12 570,53

48 936,34

Zásoby

0

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :
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Krátkodobé pohľadávky

1 716,36

3 331,59

10 854,17

45 604,75

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

Časové rozlíšenie

0

0

Finančné účty

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2014 v EUR

KZ k 31.12.2014 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

613 023,68

650 645,95

Vlastné imanie

235 561,69

304 938,34

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

235 561,69

304 938,34

77 147,09

55 431,65

5 621,30

0,00

0,00

8 000,00

47,11

28,34

Krátkodobé záväzky

26 670,68

8 643,31

Bankové úvery a výpomoci

44 808,00

38 760,00

300 314,90

290 275,96

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014
Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám (bankový úver)
- voči dodávateľom
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam
- voči daňovému úradu

38 760,00
1 330,52
4 312,91
2 609,70
390,18

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Obec uzatvorila v roku 2009 Zmluvu o úvere. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do roku 2021.
Úver sa spláca podľa splátkového kalendára. V roku 2014 bolo splatené 6048,00 EUR.
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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 dotácie v súlade so VZN č. 7/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce Štitáre na podporu kultúry a športu na území obce Štitáre.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Telovýchovná jednota - bežné výdavky
Ženský spevokol – bežné výdavky

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

2 400,00 EUR
300,00 EUR

2 400,00 EUR
299,81 EUR

0,00 EUR
0,19 EUR

-4-

K 31.01.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 7/2011
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Štitáre na podporu kultúry a športu na území obce Štitáre.

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) štátnemu rozpočtu
b) štátnym fondom
c) 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

-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-

ÚPSVaR

Podpora v nezamestnanosti
- bežné výdavky

645,07

645,07

0,00

Okresný úrad,
odbor školstva

Školstvo – výchova a vzdelávanie
- bežné výdavky

868,00

868,00

0,00

MF SR

Voľby – prezident
- bežné výdavky

1 261,21

1 261,21

0,00

MF SR

Voľby – Europarlament
- bežné výdavky

851,41

851,41

0,00

MF SR

Voľby – komunálne
- bežné výdavky

487,63

487,63

0,00
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Okresný úrad,
odbor ŽP

Obec – prenesené kompetencie
- bežné výdavky

70,66

70,66

0,00

MV SR, REGOB

Obec – prenesené kompetencie
- bežné výdavky

248,82

248,82

0,00

Okresný úrad,
odbor CO

Civilná -ochrana – skladník CO
- bežné výdavky

150,00

150,00

0,00

MŽP - SAŽP

Program obnovy dediny
- bežné výdavky

4 988,26

4 988,26

0,00

MV SR

Kamerový systém
- kapitálové výdavky

8 000,00

0,00

8 000,00

MDVRR SR

Územný plán
- kapitálové výdavky

7 432,00

7 432,00

0,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

c)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Šport a kultúra
Revitalizácia centrálnej zóny

500,00
2 675,00

500,00
2 675,00

0,00
0,00

Vypracovala:

Ing. Magdaléna Balážiová Barčová

Predkladá:

Ing. Zuzana Vinkovičová

V Štitároch dňa 25. 05. 2015
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10. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 16 ods. 10 písm. a) a b) zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien uzatvára záverečný účet s výrokom:
celoročné hospodárenie obce
sa schvaľuje
„b e z v ý h r a d“
„ s v ý h r a d o u“
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výsledok hospodárenia ako zdroj tvorby rezervného fondu vo
výške 26 940,61 EUR zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a), b).
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného
účtu za rok 2014.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora o overení účtovnej závierky za rok 2014.

14

