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Záverečný účet Obce Betlanovce 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 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 5.12.2013 uznesením č.
73/12/2013
Rozpočet bol zmenený trikrát:
- prvá zmena schválená dňa 26.6.2014 uznesením č. 14/06/2014 (RO č.1,2,3-S)
- druhá zmena schválená dňa 16.10.2014 uznesením č. 25/10/2014 (RO č.4,5,6-S)
- tretia zmena dňa 31.12.2014 (RO č.7- cudzie zdroje)
Rozpočet obce k 31.12.2014 v eurách
Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočet obce

172.227

Rozpočet
po zmenách
212.407

165.567
0
6.660

194.912
0
17.495

172.227

212.407

138.854
26.713
6.660

183.224
22.523
6.660

172.227

212.407

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 v EUR
Rozpočet na rok 2014
212.407

Skutočnosť k 31.12.2014
204.769,68

% plnenia
96,40

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
164.825

Skutočnosť k 31.12.2014
164.565,65

% plnenia
93,78

Textová časť – bežné daňové príjmy:
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 143.900,- EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2014 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 144.365,33 EUR, čo predstavuje plnenie
na 100,32 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 13.788,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 13.703,80 EUR,
čo je 99,39 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 9.482,92 EUR a dane zo stavieb
boli v sume 4.220,88 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 12.994,08 EUR, za
nedoplatky z minulých rokov 709,72 EUR. K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani z
nehnuteľností v sume 8.192,- EUR.
c) Daň za psa 221,76 €
d) Daň za ubytovanie 165,18 €
e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 6.109,58 €
K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad v celkovej sume 7.236,79 €. Z toho sú nedoplatky za predchádzajúce roky
6.246,79 € a za rok 2014 990,- €
Okrem toho má obec k 31.12.2014 ešte pohľadávku 60,- €, čo je zaplatená záloha za
zhotovenie maľovanej mapy.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
9.759

Skutočnosť k 31.12.2014
10.381,29

% plnenia
106,38

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 648,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 817,52 EUR, čo je
126,16 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 140,87 EUR, príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 560,25,- EUR a príjem z prenajatých
strojov 116,40 EUR .
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 3.700,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 3.665,51 EUR, čo
je 99,07 % plnenie.
Ďalšie nedaňové príjmy sú príjmy za porušenie predpisov, za relácie v rozhlase, za služby
domu smútku a cintorínske poplatky, poplatky za školné, poplatky za stravu a úroky
z vkladov v celkovej sume 5.898,26 EUR.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2014
1.083

Skutočnosť k 31.12.2014
1.083,22

% plnenia
100,02

Textová časť – bežné ostatné príjmy:
Jedná sa o príjmy z dobropisov, z refundácie a iné príjmy.

Granty a transfery
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č. Poskytovateľ
Suma v EUR
1.
ÚPSVaR Sp.Nová Ves
4.878,24
2.
MF SR Bratislava
2.471,12
3.
ÚPSVaR Sp.Nová Ves
8.153,52
4.
Obvodný úrad Košice
1.411,5.
Obvodný úrad Sp.Nová Ves
226,71
6.
ÚPSVaR Sp.Nová Ves
760,7.
ÚPSVaR Sp.Nová Ves
564,48
8.
ÚPSVaR Sp.Nová Ves
33,20
9.
Obvodný úrad Sp.Nová Ves
54,10.
Ministerstvo vnútra SR
692,69

Účel
Aktivačná činnosť
Zo ŠR na všetky voľby v roku 2014
Prostriedky na podporu zamest. § 54
Školské pomôcky
Na REGOB
Stravné pre deti v HN
Rodinné prídavky–osobitný príjemca
Školské pomôcky pre deti v HN
Na prenesený výkon ŠS na úseku ŽP
Na záchranné práce pri povodni

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
0

Skutočnosť k 31.12.2014
0

% plnenia
0

Textová časť – kapitálové príjmy:
a) Príjem z predaja kapitálových aktív :
Obec nemala v roku 2014 žiadny príjem z predaja kapitálových aktív
b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
Obec nemala v roku 2014 žiadny príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív.
c) Granty a transfery
V roku 2014 obec nezískala žiadne granty a transfery na kapitálové výdavky.
5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2014
Skutočnosť k 31.12.2014
17.495
9.494,56
Textová časť – príjmové finančné operácie:

% plnenia
54,27

V roku 2014 obec neprijala žiadne úvery.
Nevyčerpaná suma 334,56 € na 5% zvýšenie platov v školstve z roku 2013, ktorá tvorila vo
finančných operáciách zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov, bola vrátená do ŠR
v roku 2014.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 73/12/2013 zo dňa 5.12.2013 schválením rozpočtu na
rok 2014 bolo schválené použitie časti rezervného fondu v sume 6.660,- EUR na splátky
úveru v roku 2014. V skutočnosti bolo plnenie v sume 6.660,- EUR.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 14/06/2014 zo dňa 26.6.2014 bolo schválené použitie
časti rezervného fondu v sume 6.500,- EUR na obstaranie územného plánu. V skutočnosti
bolo plnenie v sume 2.500,- EUR.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 14/06/2014 zo dňa 26.6.2014 bolo schválené použitie
časti rezervného fondu v sume 4.000,- EUR na dokončenie rekonštrukcie budovy č.117.
V skutočnosti bolo plnenie v sume 0 EUR
V roku 2014 obec nemala žiadne nevyčerpané prostriedky zo ŠR, ktoré by mohla použiť
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec nie je zriaďovateľom rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014 v EUR
Rozpočet na rok 2014
212.407

Skutočnosť k 31.12.2014
196.855,75

% plnenia
92,68

Skutočnosť k 31.12.2014
176.493,61

% plnenia
96,33

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2014
183.224

v tom :
Funkčná klasifikácia
01116 – Správa úradu – Obce
0112 – Finančná a rozp.oblasť
0160 – Všeob.verejné služby-voľby
0170 – Transakcie ver. Dlhu
0320 – Požiarna ochrana
0412 – Všeobecná pracovná oblasť
0451 – Cestná doprava
0510 – Nakladanie s odpadmi
0520 – Nakladanie s odp.vodami
0620 – Rozvoj obcí
0640 – Verejné osvetlenie
0810 – Rekreačné a športové služby
08205 - Knižnice
08209 – Ostatné kult. Služby
0830 – Vysielacie a vyd.služby
0840 – Dom smútku a náb.služby
0860- Rekreácia, kultúra
0911 – Materská škola
09601 – Školská jedáleň
0950 – Vzdelávanie ost.

Rozpočet
91.882
670
2472
1.360
2.780
6.634
1.060
6.950
200
2.500
2.838
915
150
3.965
55
1.288
6.119
33.353
12.309
400

Skutočnosť
88.465,25
730,09
2471,12
1.302,60
2.453,83
6.877,59
940,03
7.621,59
100,2.450,2.833,33
959,74
150,5154,28
53,90
1.193,94
2.084.98
32.234,95
12.469,67
347,-

% plnenia
96,3
109,0
100,0
95,8
88,3
103,7
88,7
109,7
50,0
98,0
99,8
104,9
100,0
130,0
98,0
92,7
34,1
96,6
101,3
86,7

10202-Ďalšie soc. služby-staroba
10405-Ďalšie dávky soc.zabezpeč.
10403 – Ďalšie soc.služby-rodina
SPOLU:

4.000
564
760
183.224

4.275,24
564,48
760,176.493,61

106,9
100,0
100,0
96,33

Textová časť – bežné výdavky:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 76.307,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 76.331,97
EUR, čo je 100.03 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ocú, údržbára,
hlavnej kontrolórky, koordinátora aktivačnej činnosti, správcu pohrebiska, a zamestnancov
MŠ a ŠJ.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 29.127,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 28.170,97
EUR, čo je 96,72 % čerpanie. Sú tu zahrnuté všetky odvody z miezd za zamestnávateľa na
zdravotné a sociálne poistenie.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 69.985,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 64.674,62 EUR,
čo je 92,41 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, reprezentačné výdavky, stravovanie, rutinná a štandardná údržba,
poistenie majetku, pohonné hmoty, poplatky banke, odmeny na základe dohôd o vykonaní
práce, odmeny poslancov obecného zastupiteľstva, ostatné tovary a služby, tvorba sociálneho
fondu a náhrady.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 6.445,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 6.013,45 EUR,
čo predstavuje 93,3 % čerpanie. Jedná sa o príspevky na spoločný stavebný úrad, členské
príspevky, dotácie na CVČ náhrady príjmov pri dočasnej pracovnej neschopnosti, príspevky
na opatrovateľskú službu SKCH a sponzorské príspevky.
d) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 1.360,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 1.302,60 EUR,
čo predstavuje 95,78 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2014
22.523

Skutočnosť k 31.12.2014
13.702,14

v tom :
Funkčná klasifikácia
01116 – Správa úradu - obce
0520 - Nakladanie s odpad.vodami
0620 - Rozvoj obcí
Spolu

rozpočet
16.023
0
6.500
22.523

% plnenia
60,83
skutočnosť
11.202,14
0
2.500,13.702,14

% plnenia
69,9
0
38,5
60,83

Textová časť – kapitálové výdavky :
a) Výdavky verejnej správy
Ide o nasledovné investičné akcie a kapitálové výdavky:
- rekonštrukcia fasády a fúkaná izolácia budovy obecného úradu a materskej školy
v celkovej sume 11.202,14 EUR.

b) Nakladanie s odpadovými vodami:
Ide o nasledovné investičné akcie :
- výstavba kanalizácie a ČOV – v roku 2014 na túto investičnú akciu neboli použité
žiadne finančné prostriedky
c) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj obcí
Ide o nasledovné investičné akcie :
- obstaranie územného plánu obce Betlanovce v sume 2.500,- EUR,
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2014
6.660

Skutočnosť k 31.12.2014
6.660,-

% plnenia
100

Textová časť – výdavkové finančné operácie:
Z rozpočtovaných 6.660,- EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2014 v sume 6.660,- EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec Betlanovce nie je zriaďovateľom žiadnych rozpočtových organizácií s právnou
subjektivitou.

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2014
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
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

Skutočnosť k 31.12.2013

195.275,12
195.275,12
0

176.493,61
176.493,61
0

18.781,51
0
0
0

13.702,14
13.702,14
0

-13.702,14
5.079,37
0
5.079,37
9.494,56
6.660,2.834,56
204.769,68

196.855,75
7.913,93
0
7.913,93

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Návrh riešenia hospodárenia obce za rok 2014:
Prebytok rozpočtu v sume 5.079,37 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 5.079,37 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 2.834,56 EUR, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 2.834,56 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014
vo výške 7.913,93 EUR.

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
bežnom bankovom účte, samostatným analytickým účtom. O použití rezervného fondu
rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2014
Prírastky – zo zostatku FO r.2013
- ostatné prírastky
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- splátky istiny úveru: 6.660,- obstaranie územného plánu obce: 2.500,- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2014

Suma v EUR
16.142,92
7.046,14
0
9.160,-

14.029,06

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2014
Prírastky - povinný prídel - 1 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - stravné lístky a strava v MŠ
- regeneráciu pracovnej sily – peň.prísp.

Suma v EUR
267,92
465,01
156,20
284,-

- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2013

292,73

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

1 238 684,37

1 233 233,41

Neobežný majetok spolu

1 195 146,55

1 191 768,03

4 218,-

6 718,-

Dlhodobý hmotný majetok

1 099 158,20

1 093 279,68

Dlhodobý finančný majetok

91 770,35

91 770,35

Obežný majetok spolu

43 137,16

41 033,26

2 734,51

2 406,74

Krátkodobé pohľadávky

15 556,83

15 488,79

Finančné účty

24 845,82

23 137,73

400,66

432,12

ZS k 1.1.2014

KZ k 31.12.2014

1 238 684,37

1 233 233,41

936 730,33

908 055,41

936 730,33

908 055,41

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia

Záväzky

54 098,01

50 180,52

2 066,30

2 886,64

Zúčtovanie medzi subjektami VS

334,56

0

Dlhodobé záväzky

293,68

322,34

Krátkodobé záväzky

10 109,03

12 337,10

Bankové úvery a výpomoci

41 294,44

34 634,44

Časové rozlíšenie

247 856,03

274 997,48

z toho :
Rezervy

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014
Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky:
- Záväzky zo sociálneho fondu 322,34 €
- Rezervy 2.886,64 €
- Záväzky voči štátnemu rozpočtu 0 €
- krátkodobé záväzky 12.337,10 €
- z toho: - neuhradené faktúry v čiastke 617,80 €
- voči zamestnancom 4.962,52 €
- zúčtovanie s inštitúciami soc. a zdr. poistenia 5.314,38 €
- ostatné priame dane 1.339,88 €
- iné záväzky 102,52 €
Úverová zaťaženosť obce k 31.12.2014 je v celkovej čiastke 34.634,44 €. Jedná sa o
zostatok univerzálneho úveru v Prima banke Slovensko.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec Betlanovce nie je zriaďovateľom žiadnych príspevkových organizácií:

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým
osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2014 neposkytovala dotácie v súlade so VZN č. 3/2011 a dodatkov
o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom
z prostriedkov obce.

10. Podnikateľská činnosť
Obec Betlanovce nemá podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
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
Obec nie je zriaďovateľom právnických osôb, rozpočtových a príspevkových organizácií.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

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

-1-

-2-

MF SR
ÚPSVaR SNV
ÚPSVaR SNV
ÚPSVaR SNV
ÚPSVaR SNV
ÚPSVaR SNV
OÚ Košice
ObÚ SNV
KÚ ŽP Košice

Voľby v r. 2014
Príspevok na aktivačnú činnosť
Príspevok na podporu zamestn. § 54
Dotácia na stravu detí v HN
Dotácia na školské pomôcky
Rodinné prídavky
Dotácia na školské pomôcky
Dotácia na REGOB
Dotácia na prenes.výkon ŠS.na úseku
život.prostredia
Dotácia na záchranné práce-povodeň
Dotácia na 5% zvýšenie platov
v školstve – nevyčerpaná z roku 2013

MV SR
MF SR
c)

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedko
v
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )

2.471,12
4.878,24
8.153,52
760,33,20
564,48
1.411,226,71
54,-

2.471,12
4.878,24
8.153,52
760,33,20
564,48
1.411,226,71
54,-

0
0
0
0
0
0
0
0
0

692,69
334,54

692,69
334,56
vrátená

0
0

-5-

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec Betlanovce 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

Obec Harichovce stavebný ú.

826,80

826,80

0

Obec Smižany –školský úrad

42,60

42,60

0

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec Betlanovce nemala voči VÚC v roku 2014 žiadne finančné vzťahy.

12. Hodnotenie plnenia programov obce
Obecné zastupiteľstvo v Betlanovciach uznesením č. 74/12/2013 zo dňa 5.12.2013 schválilo
v zmysle zákona 583/2004 Z.z. v znení novely zákona 426/2013 Z.z. § 4 odst.5
neuplatňovanie programovej štruktúry v rozpočte obce Betlanovce od 1.1.2014.

Vypracovala:
Janka Lapšanská, referentka ocú

Predkladá:
Beata Kopčáková, starostka obce

V Betlanovciach dňa 1.6.2015

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2014 - bez výhrad
- s výhradami ........................................
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- použitie prebytku v sume 5.079,37 EUR, zisteného 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, na :
- tvorba rezervného fondu 5.079,37 EUR
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- použitie zostatku finančných operácií v sume 2.834,56 EUR na tvorbu rezervného
fondu podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
za rok 2014.

Prehľad stavu bankových účtov, cenín a pokladne
Inventúra k 31.12.2014
Finančné účty:
211 Pokladňa

účtovný stav
skutkový stav

300,74 €
300,74 €

261 Peniaze na ceste

účtovný stav
skutkový stav

0
0

2211 Bežný účet

účtovný stav
skutkový stav

7.613,19 €
7.613,19 €

221RF Rezervný fond účtovný stav
skutkový stav

14.029,06 €
14.029,06 €

22161 Účet SF
2215 Dotačný účet

účtovný stav
skutkový stav
účtovný stav
skutkový stav

22141 Účet šk.jedálne účtovný stav
skutkový stav

292,73 €
292,73 €
0
0
887,91 €
887,91 €

213 Ceniny známky

účtovný stav
skutkový stav

10,80 €
10,80 €

213 Ceniny str. lístky

účtovný stav
skutkový stav

3,30 €
3,30 €

Vystavila: Janka Lapšanská, referent ocú
V Betlanovciach 3.1.2015

