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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 rozpočtovým provizóriom.   

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2014  

 

 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 1 005 223 1 005 223 

z toho :   

Bežné príjmy 971 788 971 788 

Kapitálové príjmy 0  

Finančné príjmy 27 725 27 725 

Príjmy RO s právnou subjektivitou   5 710 5 710 

Výdavky celkom 1 005 223 1 005 223 

z toho :   

Bežné výdavky 360 740 360 740 

Kapitálové výdavky   92 383 92 383 

Finančné výdavky  18 400  18 400 

Výdavky RO s právnou subjekivitou        533 700 533 700 

Rozpočet  obce 1 005 223 1 005 223 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014  

 
Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

999 513        1 416 423,30                    141,64 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov  999 513 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume  

1 416 423,30 EUR, čo predstavuje   141,64  % plnenie.  

 

1. Beţné príjmy 

 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

971 788 1 405 117,77 144,59  

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 971 788 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 1 405 117,77 

EUR, čo predstavuje  144,59 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

400 503                   441 343,41                110,16  

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 343 728 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2014 

poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 388 802,91 EUR, čo predstavuje plnenie na  113,10 %. 

Prekročenie plnenia výnosu dane z MF bolo z toho dôvodu, že OZ neschválilo rozpočet a teda obec sa 

riadila rozpočtom z r. 2013.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 45 620 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 43 843,77 EUR, čo je 96,10 % 

plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 28 545,91 EUR, dane zo stavieb boli v sume 15 097,37 EUR 

a dane z bytov boli v sume 200,49 EUR .  K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností 

v sume  7 825,45  €. 

Daň z ubytovania                                                                                         15,60  €   

Daň za psa                                                                                               1 037,49  € 

Daň za užívanie verejného priestranstva                                                    307,10 € 

Daň za nevýherné hracie prístroje                                                              162,88 € 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad                       7 173,66 € 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

37 582                 54 811,25                   145,84 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 37 582 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 54 811,25 EUR, čo je 145,84 % 

plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 1 010 EUR a príjem z prenajatých budov, 

priestorov a objektov v sume 53 801,25. EUR. 

 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 47 460  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 88 494,91 EUR, čo je 186,45  % 

plnenie.  
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c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

486 138,00               758 539,60 151,99 

 

 

Prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 486 138 EUR bol skutočný príjem vo výške 758 539,60 EUR, čo 

predstavuje  151,99 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

MV SR OÚ  2 196,94 voľby, referendum 

MV 4 941,53 matrika 

MDVaRR 9 870,81 Spoločný stavebný úrad 

MV 508,86 Hlásenie pobytu občanov 

MV  60,72 Starostlivosť o vojnové hroby 

ÚPSVaR  19 638,73 Aktivačná činnosť 

OU Košice            706 509,67 Školstvo  

MŠ 14 812,34 školstvo 

   

 

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

 

2. Kapitálové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

0 5 722,20 5722 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume  

5 722,20 EUR, čo predstavuje  5722 % plnenie.  

 

Príjem z predaja kapitálových aktív: 

Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 5 125 EUR, čo je 5125 % plnenie.  

Príjem z predaja budov bol vo výške   5 125  EUR . 

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  

Z rozpočtovaných  0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 597,20 EUR, čo predstavuje 597  % 

plnenie. 

 

 

Obci  Štítnik v roku 2014 nebol poskytnutý kapitálový grant ani transfer. 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

27 725 0 0 

 

Z rozpočtovaných finančných príjmov 27 725 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume  0 EUR, čo 

predstavuje   0 % plnenie.  

 

V roku 2014 nebol prijatý žiadny úver . 
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Obec v roku 2014 hospodárila s mimorozpočtovými príjmami v čiastke 5 583,44 €. Táto čiastka predstavuje 

tvorbu – povinný prídel zamestnávateľa do sociálneho fondu od jednotlivých obcí združených v sociálnom 

fonde.  

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Beţné príjmy  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

5 710                   46,41                 0,81 

 

Z rozpočtovaných bežných  príjmov 5 710  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume  46,41 EUR, čo 

predstavuje   0,81 % plnenie.  

 

Beţné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 

Základná škola                                   46,41      EUR 

 

 

Kapitálové príjmy  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

0                   0                 0 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 0 EUR, čo 

predstavuje   0% plnenie.  

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014  
 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 

453 123           632 099,06                  71,68 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 453 123 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2014 v sume  

632 099,06 EUR, čo predstavuje   71,68 % čerpanie.  

 

1. Beţné výdavky  

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 

360 740                   580 263,53                160,84 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 360 740  EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2014 v sume 580263,53 

EUR, čo predstavuje   160,84 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Medzi významné poloţky beţného rozpočtu patrí:  

Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných  141 648  EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 155 244,47 EUR, čo je  

109,58 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, Spoločného stavebného 

úradu, koordinátorov aktivačných prác, pracovníkov MŠ, pracovníkov údržby  kultúrneho domu, domu 

smútku, dohody v rámci plnenia športovej činnosti  a knižnice.  

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných   47 535 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume  56 669,99 EUR, čo je  119,21  

% čerpanie.  

Tovary a sluţby 



                                                                      7 

Z rozpočtovaných 150 757  EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 350 965,67 EUR, čo je  

232,79  % 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. 

Beţné transfery 

Z rozpočtovaných  5 900  EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 2 522,85 EUR, čo predstavuje 

42,76  % čerpanie. 

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôţičkami a návratnými     finančnými 

výpomocami  

Z rozpočtovaných  14 900 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 14 860,55 EUR, čo 

predstavuje  99,73 % čerpanie.  

 

2) Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 

92 383                   24 814,68                26,85 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov  92 383  EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2014 v sume  

24 814,68 EUR, čo predstavuje   26,85 % čerpanie. 

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Medzi významné poloţky kapitálového rozpočtu patrí rekonštrukcia a modernizácia  miestnych 

komunikácií. 

Z rozpočtovaných  23 915  EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 23 914,68 EUR, čo 

predstavuje  100  % čerpanie.  

 

3) Výdavkové finančné operácie : 

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 

18 400                   27 020,85                146,85 

 

Z rozpočtovaných finančných  výdavkov  18 400 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2014 v sume 

27 020,85 EUR, čo predstavuje   146,85 % čerpanie.  

Jedná sa o splácanie úverov zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov na Jelšavskej ulici – 11BJ, nadstavba 

nad zdravotným strediskom, 4BJ na zdravotnom stredisku a dlhodobého investičného úveru na výstavbu 

čističky odpadových vôd pri budove zdravotného strediska.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného účtu.  

 

 

 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

 Beţné výdavky  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 

 

533 700                   710 490,18                133,07 

 

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 533 700 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2014 v sume  

710 490,18  EUR, čo predstavuje   133,07 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Beţné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 

Základná škola                                 710 490,18      EUR 
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Kapitálové výdavky 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 

0                   0                0 

 

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014 

 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 1 405 164,18 

z toho : bežné príjmy obce  1 405 117,77 

             bežné príjmy RO 46,41 

Bežné výdavky spolu 1 290 753,71 

z toho : bežné výdavky  obce  580 263,53  

             bežné výdavky  RO 710 490,18 

Bežný rozpočet +114 410,47 

Kapitálové  príjmy spolu 5722,20 

z toho : kapitálové  príjmy obce  5722,20 

             kapitálové  príjmy RO 0 

Kapitálové  výdavky spolu 24 814,68 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  24 814,68 

             kapitálové  výdavky  RO 0 

Kapitálový rozpočet  - 19092,48 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu + 95317,99 

Vylúčenie z prebytku  56 100,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 39 217,99 

Príjmy z finančných operácií 0 

Výdavky z finančných operácií 27 020,85 

Rozdiel finančných operácií - 27 020,85 
PRÍJMY SPOLU   1 410 886,38 

VÝDAVKY SPOLU 1 342 589,24 

Hospodárenie obce  + 68 297,14  
Vylúčenie z prebytku  

Upravené hospodárenie obce  

  

Prebytok rozpočtu v sume 95317,99 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.  

Z prebytku je potrebné vylúčiť:  

- Nevyčerpané účelovo viazané prostriedky poskytnuté  RO  ZŠ Štítnik v r. 2014 vo výške 56100,-€ 

z toho :  dopravné   - nenormatívne fin.prostr.       3 677,30 € 

              Úrad vlády SR   projekt                          14 644,00 € 

              Normatívne prostriedky OÚ Košice       37 778,70 € 

 

Prebytok rozpočtu hospodárenia po vylúčení vyššie uvedených účelovo viazaných finančných 

prostriedkov je v čiastke   39 217,99  €. 
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Rezervný fond  

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z.n.p.. vo výške 10 % 

z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné 

zastupiteľstvo. 

Prostriedky rezervného fondu obce, obec použije v súlade s ust. § 10 ods. 8 zák. č. 583/2004 Z. z., ak 

v priebehu roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce 

alebo na likvidáciu škôd  spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie 

sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu.   

              

5. Tvorba a pouţitie prostriedkov  sociálneho fondu 
 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva a zásady tvorby a použitia spoločného 

sociálneho fondu.  

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2014 4 877,50   

Prírastky - povinný prídel -    1,25    %                                               5 583,02          

               - povinný prídel -        %                        

               - ostatné prírastky  - úroky  0,42    

Úbytky   - stravovanie                     2548,59   

               - regeneráciu prac. síl             4569,54   

               - dopravné                            233,47 

               - ostatné úbytky - poplatky                                                83,03 

KZ k 31.12.2014 3 026,31 

 

 

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                        2 846 231,65                      2 839 875,28 

Neobeţný majetok spolu 2 461 137,57 2 354 236,31 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 24834,37 16 535,37 

Dlhodobý hmotný majetok 2 119 239,13                        2 020 636,87 

Dlhodobý finančný majetok 317 064,07 317 064,07 

Obeţný majetok spolu 383 064,86 479 684,31 

z toho :   

Zásoby 213,42 0 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 246 829,80 228 494,33 

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  31 618,10 80 532,02 

Finančné účty  104 403,54 170 657,96 
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Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie  2 029,22 5 954,66 

 

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                         2 846 231,65                    2 839 875,28 

Vlastné imanie  902 291,28 1 084 578,30 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0 0 

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia  12711,33 151866,07 

Záväzky 992 989,50 890 164,69 

z toho :   

Rezervy  53 282,29 0 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 66 050 56 100 

Dlhodobé záväzky 805 880,63 759 920,52 

Krátkodobé záväzky 25 669,94 40 437,53 

Bankové úvery a výpomoci 42 106,64 33 706,64 

Časové rozlíšenie 950 950,87 865 132,29 

 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014 
 

Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám                   33706,64  EUR 

- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)                            756858,71  EUR 

- voči dodávateľom                                          9091,04  EUR 

- voči štátnemu rozpočtu                   56100,-  EUR 

- voči zamestnancom                     17180,63  EUR 

- voči poisťovniam a daňovému úradu                         14165,86 EUR 

- ostatné  SF                                                                     3061,81 EUR 

 

 

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. 1/2009 o dotáciách, právnickým osobám na 

verejnoprospešný účel.  

 

 

 

 



                                                                      11 

Ţiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- beţné výdavky na ..... 

- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

pouţitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

FK Baník Štítnik  1010,-€ 1010,- € 0 

Šachový turnaj  350,€ 350,-€         0 

    

    

    

    

 

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 k rozpočtom 

VÚC. 

 

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám – ZŠ Štítnik  

 

- prostriedky zriaďovateľa poskytnuté na výkon originálnych kompetencií  
 

Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

pouţitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

ZŠ Štítnik ŠKD 27100,-€ 26333,20 € 766,80 

ZŠ Štítnik ŠJ 51200,-€ 51200,-€ 0 

    

 

 

 

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy  ŠR 

 

Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

pouţitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

Okr. úrad Košice odbor 

školstva normatívne fin.pr 

531381 493602,30 37778,70 

OÚ Košice dopravné 19339 15661,70   3677,30 

OÚ Košice vzdel.poukazy 8889 8889         0 

OÚ Košice asistent SZP 17562 17562         0 

OÚ Košice asistent ZZ 14300 14300         0 

Úrad vlády  14644      0 14644 
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MPC Prešov 14080,71 14080,71         0 

Nevyčerpané prostriedky   56100  

 

 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu  

 

 

 - 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

pouţitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

MDVaRR SR stavebný poriadok 8612,73 8612,73 0 

OÚ Roţňava voľby  2196,94 2196,94 0 

OÚ Košice vojnové hroby 60,72 60,72 0 

OÚ Roţňava hlásenie pobytu občanov 508,86 508,86 0 

OÚ Roţňava matrika 4941,53 4941,53 0 

OÚ Košice nenormatívne na havarijné 

situácie ZŠ 

33800,00 33800,00 0 

ÚPSVaR  aktivačné práce 19638,73 19638,73 0 

ÚPSVaR  školské pomôcky 10341,70 10341,7 0 

ÚPSVaR dávky osobitný príjemca 2724,54 2724,54 0 

ÚPSVaR dotácia na stravné 43054,13 43054,13 0 

OÚ Košice dotácia na MŠ 2767,00 2767,00  

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

      Dňa 30.09.2002 obec uzavrela zmluvu so Štátnym fondom rozvoja bývania č. 808/4291/2002 

o poskytnutí podpory  na účel výstavby – Nadstavba nájomných bytov na objekte zdravotného strediska – 16 

BJ v Štítniku. Výška úveru bola 265 916,48 € /8011000,- Sk/ s dobou splatnosti 30 rokov. Stavebné 

povolenie bolo vydané 08.08.2002 a nadobudlo právoplatnosť 04.09.2002.  

     Obec uzatvorila v roku 2010 so Štátnym fondom rozvoja bývania č. 808/74/2010 zo dňa 17.05.2010 . 

Výška úveru bola 79717,52 € -  účel výstavby štyri nájomné byty, lehota splatnosti 30 rokov odo dňa 

otvorenia účtu v banke, názov stavby – prestavba nebytových priestorov ZS – 4BJ  v Štítniku. Stavebné 

povolenie bolo vydané 14.12.2009 a nadobudlo právoplatnosť 15.12.2009.     

     V roku 2013 boli obci poskytnuté finančné prostriedky zo Štátneho fondu rozvoja bývania na kúpu bytu 

v bytovom dome pre nájom na Jelšavskej ulici – 11 BJ. Obec uzavrela zmluvu so ŠFRB dňa 15.07.2013. 

Výška úveru bola 322626,77 € s dobou splatnosti 30 rokov odo dňa splatnosti 1. splátky úveru. Kolaudačné 

rozhodnutie na budovu bolo vydané  28.12.2012.  

 

     Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.  
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Príloha č.1  Záverečného účtu. 

Finančný výkaz o plnení rozpočtu FIN -1-12 

 

 

10. Návrh uznesenia: 

 

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa  .......................... 

 

 

Návrh zvesený dňa ....................... 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 

2014. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2014. 

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

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2014 na tvorbu 

rezervného fondu     vo výške  39 217,99 EUR. 

 

 

 

 

Spracoval: Jana Rogosová 

 

V  Štítniku dňa 09.11.2015 

 

 

Záverečný účet schválený OZ dňa ........................., uznesením č. ..................  

 

 

 


