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Záverečný účet obce Lada
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 vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako schodkový a finančné operácie ako
prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2013 uznesením č. 228/2013.
Na svojom zasadnutí 23.03.2011 OZ schválilo svojím uznesením č. 21/2011 v súlade s § 14
zákona o rozpočtových pravidlách vykonávanie resp. schvaľovanie rozpočtových opatrení
v rámci rozpočtového roku t.j. presuny medzi položkami bežného rozpočtu do výšky 3000 €
a kapitálového rozpočtu do výšky 5000 €.
Na základe schváleného uznesenia č. 21/2011 starosta obce schválil::
- rozpočtové opatrenie č. 1/2014 schválené dňa 28.02.2014
- rozpočtové opatrenie č. 3/2014 schválené dňa 06.03.2014
- rozpočtové opatrenie č. 4/2014 schválené dňa 30.05.2014
- rozpočtové opatrenie č. 6/2014 schválené dňa 01.07.2014
- rozpočtové opatrenie č. 7/2014 schválené dňa 30.09.2014
- rozpočtové opatrenie č. 8/2014 schválené dňa 31.10.2014
- rozpočtové opatrenie č. 9/2014 schválené dňa 28.11.2014
- rozpočtové opatrenie č. 10/2014 schválené dňa 22.12.2014
- rozpočtové opatrenie č. 11/2014 schválené dňa 23.12.2014
V roku 2014 obecné zastupiteľstvo schválilo použitie finančných prostriedkov z rezervného
fondu na kapitálové výdavky v celkovej výške 107416.-- €:
- rozpočtové opatrenie č. 2/2014 schválené dňa 06.03.2014-uzn.260/2014
- rozpočtové opatrenie č. 5/2014 schválené dňa 17.06.2014-uzn.279/2014 na tieto
investičné akcie:
- Autobusová zastávka v obci Lada– chodník a odstavná plocha pre autobusy v obci Lada
- Rekonštrukcia chodníkov na ulici pri materskej škole-CH2
- Kamerový systém
- Oplotenie cintorína
- Pochovávanie iba s náhrobným kameňom na katolíckej strane cintorína-stavebné
úpravy
- Rekonštrukcia strechy budovy OcÚ a obchodu OcÚ
- Prechodové chodníky k multifunkčnému ihrisku
- Rozšírenie lôžkovej časti v materskej škole
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Rozpočet obce k 31.12.2014

246822,69

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
324238,69

216822,69

216822,69

30000,00

107416,00

246822,69
216822,69
30000,00

324238,69
216822,69
107416,00

0,00

0,00

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014
Rozpočet na rok 2014
324238,69

Skutočnosť k 31.12.2014
439470,52

% plnenia
135,54

Z rozpočtovaných celkových príjmov 324238,69 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
439470,52 EUR, čo predstavuje 135,54 % plnenie. V skutočnom príjme je zahrnutý transfer od
PPA vo výške 102029,37 EUR na projekty, ktoré obec prefinancovala v roku 2013 zo svojho
rezervného fondu.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2014
216822,69

Skutočnosť k 31.12.2014
347292,13

% plnenia
160,17

Z rozpočtovaných bežných príjmov 216822,69 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
347292,13 EUR, čo predstavuje 160,17 % plnenie. V skutočnom príjme je zahrnutý transfer od
PPA vo výške 102029,37 EUR.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2014
157274,77

Skutočnosť k 31.12.2014
178131,63

% plnenia
113,26

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 143796,06 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2014 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 164760,52 EUR, čo predstavuje
plnenie na 114,58 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 5292,71 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 5258,45 EUR, čo je
99,35 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 2580,57 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 2661,52 EUR a dane z bytov boli v sume 16,36 EUR. K 31.12.2014 obec neeviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 906,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 849,30 EUR, čo je
93,74 % plnenie. K 31.12.2014 obec neeviduje pohľadávky na dani za psa.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 80,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 140,00 EUR, čo je
175,00 % plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 7200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 7123,36 EUR, čo je
98,93 % plnenie. K 31.12.2014 obec neeviduje pohľadávky za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad.
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b) nedaňové príjmy
Rozpočet na rok 2014
8060,92

Skutočnosť k 31.12.2014
14043,65

% plnenia
174,22

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 6071,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 6522,88 EUR, čo je
107,44 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 1989,92 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 4124,56 EUR, čo je
207,27 % plnenie.
Úroky z účtov finančného hospodárenia
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 7,91 EUR.
Iné nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 0,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 3388,30
EUR.
Medzi iné nedaňové príjmy boli zaúčtované príjmy z dobropisov a z náhrad poistného plnenia.
c) prijaté granty a transfery
Rozpočet na rok 2014
51487,00

Skutočnosť k 31.12.2014
155116,85

% plnenia
301,27

Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 51487,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 155116,85
EUR, čo predstavuje 301,27 % plnenie. V skutočnom príjme je zahrnutý transfer od PPA vo
výške 102029,37 EUR na projekty, ktoré obec prefinancovala v roku 2013 zo svojho rezervného
fondu.
Poskytovateľ dotácie
MV SR, Sekcia verejnej správy
Poľnohospodárska platová agentúra
MV SR, Bratislava
UPSVaR, Prešov
Okr. úrad, odb. školstva Prešov
Okr. úrad, odb. školstva Prešov
Okr. úrad, odb. školstva Prešov
Okr. úrad, odb. školstva Prešov
Okr. úrad, odb. školstva Prešov

Suma v EUR
275,22
102029,37
3107,39
509,87
46863,00
662,00
659,00
977,00
34,00

Účel
Prenesený výkon št. správy -REGOB
Projekty PPA
Voľby
Dotácia - hmotná núdza /strava, učebné pomôcky/
Prenesený výkon št. správy -ZŠ/normatívne
Prenesený výkon št. správy -ZŠ/vzdelávacie
poukazy/
Prenesený výkon št. správy -ZŠ/dopravné/
Prenesený výkon št. správy -MŠ/predškoláci
Prenesený výkon št. správy–ZŠ/soc.znevýh.žiakov/

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
0,00

Skutočnosť k 31.12.2014
4600,00

% plnenia
0,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
4600,00 EUR, čo predstavuje poskytnutú dotáciu MF SR na individuálne potreby obce.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Príjmami kapitálového rozpočtu sú najmä príjmy z predaja majetku obce. V roku 2014 Obec
Lada nerealizovala predaj majetku obce.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
V roku 2014 Obec Lada nerealizovala predaj pozemkov a nehmotných aktív.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 4600,00 EUR, čo
predstavuje poskytnutú dotáciu MF SR na individuálne potreby obce.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
MF SR, Bratislava

Suma v EUR
4600,00

Účel
Dotácia na individuálne potreby obce
/rekonštrukcia strechy budovy Obecného úradu/

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2014
107416,00

Skutočnosť k 31.12.2014
87578,39
8664,31

% plnenia
81,53
Nerozpočtované pohyby

Z rozpočtovaných finančných príjmov 107416,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
87578,39 EUR, čo predstavuje 81,53% plnenie.
Nerozpočtované pohyby:
- príjem od stravníkov školskej jedálne vo výške 7700,03 €,
- rabat pre školskú jedáleň za dodané potraviny vo výške 88,68 €
- príjem do sociálneho fondu vo výške 875,60 €
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 260/2014 zo dňa 06.03.2014 a uzn. č. 279/2014 zo dňa
17.06.2014 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 107416,00 EUR. V skutočnosti
bolo plnenie v sume 87578,39 EUR.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec nemá zriadené rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou.
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014
Rozpočet na rok 2014
324238,69

Skutočnosť k 31.12.2014
315169,32

% čerpania
97,20

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 324238,69 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 315169,32 EUR, čo predstavuje 97,20 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2014
216822,69

Skutočnosť k 31.12.2014
222990,93

% čerpania
102,84

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 216822,69 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 222990,93 EUR, čo predstavuje 102,84 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 105314,64 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 107095,85
EUR, čo je 101,69 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, hlavného
kontrolóra a pracovníkov školstva.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 36024,96 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 38476,32 EUR,
čo je 124,82 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 70856,93 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 54252,93 EUR,
čo je 76,57 % 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 4175,47 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 3959,36 EUR, čo
predstavuje 94,82 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2014
107416,00

Skutočnosť k 31.12.2014
92178,39

% čerpania
85,81

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 107416,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 92178,39EUR, čo predstavuje 85,81 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Nákup kamerového systému
Z rozpočtovaných 10000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 6372,48 EUR,
čo predstavuje 63,72 % čerpanie.
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b) Realizácia nových stavieb, rekonštrukcia stavieb
Z rozpočtovaných 97416,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 85805,91EUR,
čo predstavuje 88,08 % čerpanie.
Investičné akcie:
- Navýšenie oplotenia k multifunkčnému ihrisku – 1416,00 €
- Autobusová zastávka v obci Lada – chodník a odstavná plocha pre autobusy – 22671,32 €
- Oplotenie cintorína – 16330,17 €
- Rekonštrukcia chodníkov na ulici pri materskej škole-CH2 – 28615,81 €
- Rekonštrukcia strechy budovy OcÚ a obchodu OcÚ – 16202,61 €
- Rozšírenie lôžkovej časti v materskej škole – 570,00 €

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2014
0,00

Skutočnosť k 31.12.2014
0,00
12956,88

% čerpania
Nerozpočtované pohyby

Obec nerozpočtovala výdavkové finančné operácie ani nečerpala k 31.12.2014 výdavky na tejto
položke.
Nerozpočtované pohyby boli vo výške 12956,88 € a tvorili ich výplaty miezd z depozitného
účtu, príspevky zo sociálneho fondu a nákup potravín v školskej jedálni.
Čerpanie jednotlivých nerozpočtovaných položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec nemá zriadené rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Presun transferu za rok 2013 do RF
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok 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
347292,13
222990,93
86162,39
38138,81
4600,00
92178,39
-87578,39
-49439,58
61,43
-49501,01
87578,39
0,00
+87578,39
439470,52
401331,71
38138,81
61,43
38077,38

Schodok rozpočtu v sume -49501,01 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 z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2014 vysporiadaný z finančných operácií.
Zostatok finančných operácií v sume +87578,39 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume -49501,01 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 38077,38 EUR, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu vo výške 38077,38 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014
vo výške 38077,38 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
- z transferu PPA za rok 2013
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 260/2014 zo dňa 06.03.2014
-navýšenie oplotenia k multifunkčnému ihrisku
- uznesenie č. 279/2014 zo dňa 30.05.2014:
- obstaranie kamerového systému
- projekt „Autobusová zastávka v obci Lada –
chodník a odstavná plocha pre autobusy“
- oplotenie cintorína
- rekonštrukcia chodníkov na ulici pri materskej
škole-CH2
- rekonštrukcia strechy budovy OcÚ a obchodu
- rozšírenie lôžkovej časti v materskej škole

KZ k 31.12.2014

Suma v EUR
18594,76
20149,23
86162,39

1416,00

6372,48
22671,32
16330,17

28615,81
11602,61
570,00
37327,99

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2014
Prírastky - prídel – 1,25 %
Úbytky - na stravovanie
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2014

Suma v EUR
2155,41
875,60
999,50
57,53
1973,98
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5. 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

731757,25

862974,86

Neobežný majetok spolu

681822,96

770950,35

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

511093,60

600220,99

Dlhodobý finančný majetok

170729,36

170729,36

Obežný majetok spolu

48852,73

91737,53

500,35

566,02

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

404,51

5036,90

47947,87

86134,61

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

1081,56

286,98

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie
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PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2014 v EUR

KZ k 31.12.2014 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

731757,25

862974,86

Vlastné imanie

708188,41

738431,14

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

708188,41

738431,14

Záväzky

23454,96

18124,28

4392,99

650,00

18,50

61,43

Dlhodobé záväzky

2155,41

1973,98

Krátkodobé záväzky

16888,06

15438,87

0,00

0,00

113,88

106419,44

z toho :

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

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 štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- prijaté preddavky v školskej jedálni
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- ostatné EUR

0,00 EUR
0,00 EUR
1944,46 EUR
61,43 EUR
6967,44 EUR
1071,79 EUR
5320,18 EUR
135,00 EUR

Obec Lada nemala v r. 2014 poskytnutý bankový úver.
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8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.
Obec Lada je zriaďovateľom Školskej jedálne pri Materskej škole v Lade bez právnej
subjektivity.
Výnosy – tržby z predaja služieb v r. 2014:
– za príjem stravného v ŠJ:
7654,91 €
Náklady – spotreba materiálu v r. 2014:
– spotreba potravín v ŠJ:
7654,91 €

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.,
Obec Lada v roku 2014 poskytla v zmysle VZN č. 3/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce na základe uzavretých zmlúv dotácie týmto právnickým osobám na podporu všeobecne
prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejne prospešný účel:
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1-

Evanjelická a.v. cirkev, farnosť Nemcovce bežné výdavky na vnútromisijnú činnosť pre
deti, mládež a seniorov
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Martina
Kapušany – bežné výdavky na aktivity detí
a mládeže v pôsobnosti farnosti
Slovenský zväz záhradkárov, ZO Lada bežné výdavky na akcie uskutočňované
Miestnym zväzom Záhradkárov /ukážky
rezov, štiepenia, ošetrovania ovocných
stromov, výstavky dopestovaných plodín/

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

150,00 EUR

150,00 EUR

0,00

150,00 EUR

150,00 EUR

0,00

150,00 EUR

150,00 EUR

0,00

-4-

K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2008
o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.
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11. 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

Obec Lada nemá zriadené a založené právnické osoby t. j. príspevkové a rozpočtové organizácie
a obchodné spoločnosti.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1Ministerstvo
vnútra SR
Ministerstvo
vnútra SR
UPSVaR
Prešov
Okresný úrad
Prešov, odbor
školstva
Okresný úrad
Prešov, odbor
školstva
Okresný úrad
Prešov, odbor
školstva
Okresný úrad
Prešov, odbor
školstva
Okresný úrad
Prešov, odbor
školstva
PPA
PPA
PPA
Ministerstvo
financií SR

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2Prenesený výkon št. správy –REGOB
Bežné výdavky
Voľby – Bežné výdavky

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

275,22

275,22

0,00

3107,39

3107,39

0,00

509,87

465,76

44,11

46863,00

46863,00

0,00

Prenesený výkon št. správy -ZŠ/vzdelávacie
poukazy/ - Bežné výdavky

662,00

662,00

0,00

Prenesený výkon št. správy -ZŠ/dopravné/
Bežné výdavky

659,00

641,68

17,32

Prenesený výkon št. správy -MŠ/predškoláci
Bežné výdavky

977,00

977,00

0,00

34,00

34,00

0,00

Projekt PPA „Multifunkčné ihrisko v obci
Lada“ – KV
Projekt PPA „Chodník pri MŠ-1.etapa“ - KV

61689,75

61689,75

0,00

21146,85

21146,85

0,00

Projekt PPA „Chodník a odstavná plocha pre
autobusy SAD“ – KV
Dotácia MF SR na individuálne potreby obce
/oprava strechy na budove OcÚ/- KV

19192,77

19192,77

0,00

4600,00

4600,00

0,00

Stravné a učebné pomôcky pre deti
V hmotnej núdzi - Bežné výdavky
Prenesený výkon št. správy -ZŠ/normatívne
Bežné výdavky

Prenesený výkon št. správy–
ZŠ/soc.znevýh.žiakov/ - Bežné výdavky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

-5-
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c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Finančné prostriedky neboli poskytnuté.

e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Finančné prostriedky neboli poskytnuté.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu - Príloha č.1 Záverečného účtu
Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry:
Názov programu

Program
číslo

Schválený
rozpočet
132398,67

Rozpočet
po zmenách
132398,67

Skutočnosť
k 31.12.2014
196682,26

580,00

580,00

33,50

2.

Plánovanie, manažment a
kontrola
Služby občanom

3.

Odpadové hospodárstvo

9700,00

9700,00

10336,54

4.

Komunikácie

1000,00

1000,00

0,00

5.

Vzdelávanie

100075,00

100075,00

106248,09

6.

Šport

200,00

200,00

101,89

7.

Kultúra

698,33

698,33

50

8.

Prostredie pre život

1150,00

1150,00

927,55

9.

Sociálne služby

1020,69

1020,69

789,49

246822,69

246822,69

315169,32

1.

Spolu

Vypracoval:
Ing.Imrichová
odb. ref.

Predkladá:
Ing. Milan Hudák
starosta obce

V Lade dňa 08.06.2015
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N á v r h Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Lade,
k záverečnému účtu obce Lade na rok 2014

Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e :
1. Záverečný účet obce Lada za rok 2014
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce na rok 2014
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :
1. Celoročné hospodárenie Obce Lada za rok 2014 bez výhrad
2. Záverečný účet obce Lada za rok 2014
3. Prebytok hospodárenia rozpočtu obce 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 za rok 2014 vo výške
38077,38 EUR použiť na tvorbu rezervného fondu obce.
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