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Záverečný účet Obce Ovčiarsko za rok 2014
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
prebytkový. 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 16.12.2013 uznesením č. 107/2013.
Rozpočet bol zmenený päťkrát.
Rozpočet sa menil schvaľovaním Rozpočtových opatrení prostredníctvom uznesení OZ:
- prvá zmena schválená dňa 28.03.2014 uznesením č. 11/2014 – Rozpočtové opatrenie
č. 1/2014
- druhá zmena schválená dňa 13.06.2014 uznesením č. 28/2014 – Rozpočtové
opatrenie č. 2/2014
- tretia zmena schválená dňa 01.08.2014 uznesením č. 35/2014 – Rozpočtové
opatrenie č. 3/2014
- štvrtá zmena schválená dňa 31.10.2014 uznesením č. 44/2014 – Rozpočtové
opatrenie č. 4/2014
- piata zmena schválená dňa 01.12.2014 uznesením č. 54/2014 – Rozpočtové opatrenie
č. 5/2014
Rozpočet obce k 31. 12. 2014 v EUR

Príjmy celkom
z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Výdavky celkom
z toho:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
Rozpočet obce

Rozpočet
schválený
155 300,20

Rozpočet
po zmenách
196 075,81

Skutočné
čerpanie
206 440,22

150 433,20
0,00
4 867,00
155 193,20

169 360,20
6 073,00
20 642,61
172 240,20

179 724,41
6 073,20
20 642,61
153 831,08

147 885,00
7 308,20
0,00
107,00

155 487,00
16 753,20
0,00
23 835,61

140 538,60
13 292,48
0,00
52 609,14

Nerozpočtované príjmy boli vo výške 606,05 € a nerozpočtované výdavky boli vo výške
638,30 €.
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 v EUR
Rozpočet na rok 2014
196 075,81

Skutočnosť k 31. 12. 2014
206 440,22

% plnenia
105,29

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
137 130,00

Skutočnosť k 31. 12. 2014
146 019,33

% plnenia
106,48

Textová časť – bežné daňové príjmy:
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 115 000,00 € z výnosu dane z príjmov
poukázaný územnej samospráve boli k 31.12.2014 poukázané prostriedky zo ŠR v sume
124 324,78 €, čo predstavuje plnenie na 108,11 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 12 500,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 12 065,84 €, čo je
96,53 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 8 259,96 €, dane zo stavieb boli
v sume 3 805,88 €. K 31.12.2014 obec eviduje preplatok na dani z nehnuteľností v sume
0,87 €.
c) Daň za psa
Z predpokladanej dane za psa vo výške 600,00 € bolo k 31.12.2014 skutočne poukázaných
653,92 €, čo predstavuje 108,99 % plnenie. K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani
za psa v sume 61,55 € (vrátane nedoplatkov za minulé roky).
d) Daň za užívanie verejného priestranstva
V roku 2014 nebola vybratá žiadna daň za užívanie verejného priestranstva.
e) Daň za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Za rozpočtový rok 2014 bolo zinkasovaných 8 974,79 €, čo v porovnaní s rozpočtovanou
čiastkou 8 880,00 € predstavuje 101,07 % plnenie. K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky
na poplatkoch za komunálny odpad v sume 665,59 € (vrátane nedoplatkov za minulé roky).
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
22 439,00

Skutočnosť k 31. 12. 2014
23 893,11

% plnenia
106,48

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:
a) Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 18 460,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 19 235,59 €, čo je
104,20 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 9 620,61 €, príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 8 950,17 €, príjem z prenajatých
hrobových miest vo výške 639,81 € a príjem z prenajatého inventáru v sume 25,00 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 1 800,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 1 981,00 €, čo je
110,06 % plnenie. Príjem bol tvorený príjmami zo správnych, stavebných a ostatných
poplatkov.
c) Pokuty, penále a iné sankcie
Príjem bol tvorený poplatkami za porušenie predpisov vo výške 3,10 €.
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d) Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb
Patria sem príjmy za vyhlasovanie v rozhlase vo výške 332,00 €, príjem z predaja drevnej
hmoty vo výške 950,76 € a príspevky prijaté od rodičov za materskú školu vo výške
1 206,00 €. Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb boli celkom
2 488,76 €, čo predstavuje 122,60 % plnenie oproti rozpočtovanej čiastke 2 030,00 €.
e) Úroky z tuzemských vkladov
Príjem z vkladov bol vo výške 11,94 €.
f) Ostatné príjmy
Príjem z odvodov z hazardných a iných podobných hier bol vo výške 9,00 €, príjem
z vratiek vo výške 9,00 € a príjem z refundácie vo výške 154,72 €. V porovnaní
s rozpočtovanou sumou 124,00 € predstavujú ostatné príjmy v celkovej výške 172,72 €
139,29 % plnenie.
3) Bežné príjmy – tuzemské bežné granty a transfery:
Rozpočet na rok 2014
9 791,20

Skutočnosť k 31. 12. 2014
9 811,97

% plnenia
100,21

Obci boli poskytnuté dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov vo výške 850,00 €,
z nich 450,00 € bolo použitých v roku 2014 v súlade s ich účelom, zostávajúcich 400,00 €
bolo prenesených do roku 2015.
Textová časť – bežné transfery v rámci verejnej správy:
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.
Poskytovateľ
Suma v
Účel
č.
€
1. Úrad práce, sociálnych vecí
4 884,97 Príspevok na podporu rozvoja miestnej
a rodiny
a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j
2. LESY SR, št. p.
500,00 Príspevok na opravu miestnej komunikácie
v obci Ovčiarsko
3. Okresný úrad Žilina, odbor
705,00 Nenormatívne finančné prostriedky pre 5školstva
ročné deti na MŠ
4. Okresný úrad Žilina,
199,65 Prenesený výkon štátnej správy na úseku
organizačný odbor
hlásenia pobytu občanov a registra
obyvateľov SR
5. Okresný úrad Žilina,
2 615,65 Financovanie výdavkov spojených
organizačný odbor
s voľbami do Európskeho parlamentu, s
voľbou prezidenta a voľbami do orgánov
samosprávy obcí
6. Okresný úrad Žilina, odbor
56,70 Prenesený výkon štátnej správy
životného prostredia
starostlivosti o životné prostredie

Spolu

8 961,97

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
Obci Ovčiarsko bola poskytnutá aj dotácia na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu
štátnej správy na úseku stavebného poriadku na rok 2014 vo výške 562,65 €. Tieto finančné
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prostriedky boli poskytnuté priamo Mestu Žilina, ktoré vykonáva vyúčtovanie. Na
vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie
na rok 2014 boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 26,14 €, ale v priebehu roka boli
na žiadosť Mesta Žilina zaslané na ich dotačný účet.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
6 073,00

Skutočnosť k 31.12.2014
6 073,20

% plnenia
100,00

Obec Ovčiarsko získala v roku 2014 kapitálový príjem za predaj pozemku v katastrálnom
území Ovčiarsko vo výške 1 073,20 €.
Textová časť – tuzemské kapitálové granty a transfery:
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.
Poskytovateľ
Suma v €
Účel
č.
1. Nadácia SPP
5 000,00 Finančný príspevok na projekt
Nadačný fond SPPoločne pri Nadácii
„Záhradná studňa, zdroj vody,
SPP
zdravia, poznania“
Spolu

5 000,00

Poskytnutý kapitálový grant bol účelovo určený a bol použitý v súlade s účelom.
5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2014
20 642,61

Skutočnosť k 31.12.2014
20 642,61

% plnenia
100,00

Textová časť – príjmové finančné operácie:
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 107/2013 zo dňa 16.12.2013 bolo schválené použitie
zostatku rezervného fondu z minulých rokov vo výške 4 867,00 €. Uznesením č. 25/2014 zo
dňa 13.06.2014 bolo schválené použitie zostatku finančných prostriedkov na kapitálové
výdavky v roku 2014 v sume 15 775,61 €. V skutočnosti bolo plnenie v sume 20 642,61 €.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014 v EUR
Rozpočet na rok 2014
172 240,20

Skutočnosť k 31.12.2014
153 831,08

% plnenia

Skutočnosť k 31.12.2014
140 538,60

% plnenia

89,31

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2014
155 487,00
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90,39

v tom:
Bežné výdavky podľa programovej
štruktúry
01 – Plánovanie, manažment a kontrola
02 – Propagácia a marketing
03 – Interné služby obce
04 – Služby občanom
05 – Bezpečnosť, právo a poriadok
06 – Odpadové hospodárstvo
07 – Pozemné komunikácie – miestne
08 – Vzdelávanie
09 – Kultúra
10 – Šport
11 – Prostredie pre život
12 – Sociálne služby
13 – Podporná činnosť – administratíva
14 – Rozvojové projekty

Rozpočet

Skutočnosť

1 250,00
100,00
25 271,00
170,00
200,00
9 800,00
2 160,00
39 915,00
2 450,00
2 000,00
3 084,00
51,00
69 036,00
0,00

1 246,83
79,20
21 283,05
146,23
0,00
8 852,52
910,00
37 642,98
2 429,46
1 962,91
2 393,92
49,14
63 542,36
0,00

99,75
79,20
84,22
86,02
0,00
90,33
42,13
94,31
99,16
98,15
77,62
96,35
92,04
0,00

Spolu

155 487,00

140 538,60

90,39

% plnenia

Textová časť – bežné výdavky:
a) Mzdy, platby, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 62 245,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 59 045,16 €, čo
je 94,86 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu obce, kontrolóra, pracovníkov
OcÚ, pracovníkov školstva.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 23 638,11 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 21 449,59 €, čo
je 90,74 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za
zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 66 383,89 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 57 066,52 €, čo
je 85,96 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 3 220,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 2 977,33 €, čo
predstavuje 92,46 % čerpanie. Išlo o transfer pre Spoločný obecný úrad vo výške 1 135,46 €
poskytnutý na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného
poriadku. Ďalšími transfermi boli finančný príspevok za účelom financovania Centra
voľného času pri ZŠ s MŠ Hôrky vo výške 984,00 € a členské príspevky v regionálnych
združeniach vo výške 696,83 €. Výdavky vynaložené zamestnávateľom pri dočasnej
práceneschopnosti zamestnancov predstavovali čiastku 161,04 €.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2014
16 753,20

Skutočnosť k 31. 12. 2014
13 292,48
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% plnenia
79,34

v tom:
Kapitálové výdavky podľa účelu použitia
finančných prostriedkov
Prípravná a projektová dokumentácia –
Viacúčelový objekt OFK
Prípravná a projektová dokumentácia –
Viacúčelová budova KD
Rekonštrukcia strechy – Viacúčelová
budova KD
Rekonštrukcia miestnej kaplnky
Brána na miestnom cintoríne
Rekonštrukcia areálu MŠ
Brána na Materskej škole
Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Kamerový systém
Spolu

Rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

648,00

648,00

100,00

940,00

940,00

100,00

5 638,20

5 398,13

95,74

327,00
1 000,00
5 000,00
700,00
1 000,00
1 500,00

326,35
980,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00

99,80
98,00
100,00
0,00
0,00
0,00

16 753,20

13 292,48

79,34

Textová časť – kapitálové výdavky:
a) Obstarávanie kapitálových aktív
V roku 2014 sa zrealizovali nasledovné investičné aktivity:
Prípravná a projektová dokumentácia viacúčelového objektu OFK v sume 648,00 €.
Prípravná a projektová dokumentácia „Zníženie energetickej náročnosti viacúčelovej
budovy“ vo výške 940,00 €.
Kompletné zateplenie a hydroizolácia strechy na viacúčelovej budove KD Ovčiarsko – 2.
etapa v sume 5 398,13 €.
Rekonštrukcia miestnej kaplnky bola financovaná z viacerých zdrojov
 z rozpočtu obce v sume 326,35 € a
 zo zbierky občanov vo výške 1 002,00 €.
Brána na miestnom cintoríne ako súčasť oplotenia miestneho cintorína v sume 980,00 €.
Rekonštrukcia areálu MŠ financovaná z prostriedkov získaných z Nadácia SPP vo výške
5 000,00 €.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2014
0,00

Skutočnosť k 31. 12. 2014
0,00

% plnenia
0,00

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2014
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2014

Bežné príjmy spolu

179 724,41

Bežné výdavky spolu

140 538,60

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
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39 185,81
6 073,20

Kapitálové výdavky spolu

13 292,48

Kapitálový rozpočet

-7 219,28

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

31 966,53

Príjmy z finančných operácií

20 642,61

Výdavky z finančných operácií

0,00

Rozdiel finančných operácií

20 642,61

PRÍJMY SPOLU

206 440,22

VÝDAVKY SPOLU

153 831,08

Hospodárenie obce

52 609,14

Prebytok rozpočtu v sume – 31 966,53 € bol zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. navrhujeme použiť na
 tvorbu rezervného fondu
Zostatok finančných operácií v sume 20 642,61 € navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
Vylúčiť z prebytku:
- zostatok cenín vo výške 56,10 €
- nevyšpecifikovaný Sociálny fond minulých období 73,95 €
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú
 tvorbu rezervného fondu za rok 2014 vo výške 52 479,09 €

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. Rezervný fond sa vedie na
samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2014
Prírastky - z prebytku hospodárenia
- ostatné prírastky
Úbytky - použitie rezervného fondu
- Rekonštrukcia strechy na viacúčelovej budove KD (uznesenie
č. 107/2013 a č. 28/2014)
- Brána na miestnom cintoríne (uznesenie č. 107/2013)
- Rekonštrukcia strechy na viacúčelovej budove KD (uznesenie
č. 28/2014)
- Prípravná a projektová dokumentácia „Zníženie energetickej
náročnosti viacúčelovej budovy“ (uznesenie č. 35/2014)
- Rekonštrukcia miestnej kaplnky (uznesenie č. 44/2014)
- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky
KZ
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Suma v EUR
4 867,00
15 775,61
0,00

4 584,13
980,00
814,00
940,00
326,35
0,00
0,00
12 998,13

Nepoužité finančné zdroje z rezervného fondu preneseného
v konečnom výsledku hospodárenia do roku 2015
KZ k 31.12.2014

-12 998,13
0,00

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa ako aj
interná smernica.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2014
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %
- ostatné prírastky
Úbytky - príspevok na stravné lístky
- regenerácia pracovných síl
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2014

Suma v EUR
240,53
552,12
0,00
99,30
539,00
0,00
99,55
54,80

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 v EUR
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2014

KZ k 31.12.2014

Majetok spolu

398 462,63

412 683,53

Neobežný majetok spolu

374 745,08

358 211,27

5 940,06

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

292 624,98

282 040,22

Dlhodobý finančný majetok

76 180,04

76 171,05

Obežný majetok spolu

23 261,40

53 943,88

Zásoby

0,00

0,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

2 436,62

1 353,89

20 824,78

52 589,99

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

456,15

528,38

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie
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PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2014

KZ k 31.12.2014

Vlastné imanie a záväzky spolu

398 462,63

412 683,53

Vlastné imanie

378 537,20

389 146,09

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

374 932,62

377 678,36

Výsledok hospodárenia

3 604,58

11 467,73

Záväzky

6 701,26

1 313,02

3 548,39

827,71

0,00

0,00

240,53

54,80

2 912,34

430,51

0,00

0,00

13 224,17

22 224,42

z toho :

Nevysporiadaný výsledok z min. rokov

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014
Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči leasingovým spoločnostiam
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- záväzky zo Sociálneho fondu
- ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy

0,00 €
0,00 €
30,51 €
0,00 €
0,00 €
54,80 €
400,00 €

V zmysle §17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. obec a VUC môžu na plnenie svojich úloh
prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce alebo VUC neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho účtovného obdobia
b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov
neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtovaného
roka
Obec Ovčiarsko neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu o úvere.
Z uvedeného vyplýva, že zákonná podmienka § 17 ods. 6a) a 6b) zákona 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách bola splnená.
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8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Záverečný účet neobsahuje údaje o hospodárení príspevkových organizácií za rok 2014,
nakoľko obec Ovčiarsko nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie.

9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
Obec Ovčiarsko neposkytla v roku 2014 žiadne záruky.

10. Podnikateľská činnosť
Obec Ovčiarsko v roku 2014 neprevádzkovala žiadnu podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)
f)

zriadeným a založeným právnickým osobám
ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
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 zriadeným a založeným právnickým osobám, t.j.
rozpočtovým organizáciám:
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

---

---

---

---

Obec

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

---

---

---

---

b) Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:
Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa jednotlivých
príjemcov, ak nie sú obcou a vyšším územným celkom zverené iným spôsobom.
Obec v roku 2014 poskytla dotácie v súlade s rozpočtom obce na rok 2014 právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
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Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie: uviesť
- bežné výdavky – formou transferu
podliehajúce vyúčtovaniu
-1-

Spoločný obecný úrad

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

1 135,46 €

1 135,46 €

0,00

-4-

Obci Ovčiarsko bola v roku 2014 poskytnutá dotácia na zabezpečenie činnosti preneseného
výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku vo výške 562,65 €. Tieto finančné
prostriedky boli poskytnuté priamo Mestu Žilina, ktoré vykonáva vyúčtovanie. Po zaslaní
vyúčtovania nákladov za rok 2013 bol uhradený nedoplatok vo výške 1 135,46 € na účet
Spoločného obecného úradu. Na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre
miestne a účelové komunikácie na rok 2014 boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške
26,14 €, ale v priebehu roka boli na žiadosť Mesta Žilina zaslané na ich dotačný účet.
Okrem dotácií formou transferu boli v roku 2014 z rozpočtu obce financované aktivity
formou príspevkov na ich činnosť:
Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ Hôrky:
984,00 €
Členské príspevky v regionálnych združeniach
696,83 €
c)

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

-1-

Úrad práce, sociál.
vecí a rodiny Žilina
LESY SR, št.p.
Okresný úrad Žilina,
odb. školstva
Okresný úrad Žilina,
organizačný odbor
Okresný úrad Žilina,
organizačný odbor
Okresný úrad Žilina,
odbor živ. prostredia

Účelové určenie grantu,
transferu uviesť: školstvo,
matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Príspevok na podporu
rozvoja miestnej
a regionálnej zamestnanosti
podľa § 50j
Príspevok na opravu
miestnej komunikácie
v obci Ovčiarsko
Nenormatívne finančné
prostriedky pre 5-ročné deti
na MŠ
Prenesený výkon štátnej
správy na úseku hlásenia
pobytu občanov a registra
obyvateľov SR
Financovanie výdavkov
spojených s voľbami
Prenesený výkon štátnej
správy starostlivosti
o životné prostredie

-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )

-5-

4 884,97

4 884,97

0,00

500,00

500,00

0,00

705,00

705,00

0,00

199,65

199,65

0,00

2 615,65

2 615,65

0,00

56,70

56,70

0,00

Transfer na voľby bol obci Ovčiarsko poskytnutý vo výške 2 715,71 €, pričom čiastka
100,06 € bola poukázaná na účet Ministerstva vnútra ako preplatok v roku 2014.
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d) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
e)

f)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

---

---

---

---

Obec

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

---

---

---

---

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

---

---

---

0,00

VÚC

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

---

---

---

0,00

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu.
V Ovčiarsku dňa 22. 05. 2015

Vypracovala:
Ing. Ivana Knappová

Predkladá:
Darina Ninisová – starostka obce

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku
1. Berie na vedomie:
a) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2014.
b) Správu audítora za rok 2014.
2. Schvaľuje:
a) Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2014 bez výhrad.
b) Použitie prebytku celkového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu v celkovej
výške 52 479,09 €.
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