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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 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 19.11.2013 uznesením č.25/2013.
Rozpočet bol zmenený sedemkrát:
- prvá zmena schválená dňa 12.8.2014 uznesením č. 19/2014
- druhá zmena schválená dňa 12.8.2014 uznesením č. 19/2014
- tretia zmena schválená dňa 12.8.2014 uznesením č. 19/2014
- štvrtá zmena schválená dňa 12.8.2014 uznesením č. 19/2014
- piata zmena schválená dňa 28.10.2014 uznesením č. 32/2014
- šiesta zmena schválená dňa 28.10.2014 uznesením č. 32/2014
- siedma zmena schválená dňa 28.10.2014 uznesením č. 32/2014
Rozpočet obce k 31.12.2014

277.424

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
300.674

277.424
0
0
275.172

300.674
0
0
286.600

225.243
1.000
48.929

235.587
2.084
48.929

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
300.674

Skutočnosť k 31.12.2014
306.811,91

% plnenia
102,04

Z rozpočtovaných celkových príjmov 300.674,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
306.811,91 EUR, čo predstavuje 102,04 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2014
300.674

Skutočnosť k 31.12.2014
306.811,91

% plnenia
102,04

Z rozpočtovaných bežných príjmov 300.674 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
306.811,91 EUR, čo predstavuje 102,04 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2014
229.545

Skutočnosť k 31.12.2014
228.734,72

% plnenia
99,64

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 176.000,- EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2014 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 176.832,85 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100,47 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 31.145,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 28.549,72 EUR, čo
je 91,67 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 20.825,29 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 7.235,93 EUR a dane z bytov boli v sume 488,50 EUR. Za rozpočtový rok bolo
zinkasovaných 28.801,53 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 63,79 EUR. K 31.12.2014 obec
eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 931,20 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 650,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 856,- EUR, čo je 131,69 %
plnenie. Príjem za bežný rok bol 844,- EUR a za nedoplatky z minulého roku bolo zinkasových
12,- EUR. Obec k 31.12.2014 eviduje nedoplatky na dani za psa vo výške 12,- EUR.
Daň za ubytovacie kapacity v rekreačných a vzdelávacích zariadeniach
Z rozpočtovaných 5.500,- EUR bol skutočný príjem 5.503,50 EUR, čo predstavuje 100,06 %
plnenie. Čiastka 3.183,50 EUR bola zaplatená za obdobie od 20.4.2013 do 31.12.2013 a čiastka
2.320,- EUR bola uhradená za obdobie od 1.1.2014 do 31.7.2014. Od 1.8.2014 hotel Max
ubytovacie služby neposkytuje. Nedoplatky na dani za ubytovanie obec k 31.12.2014
nevykazuje.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 450,- EUR obec v roku 2014 zinkasovala 475,- EUR, čo predstavuje 105,55
% plnenie. Daň bola inkasovaná za prenájom predajného miesta.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 15.800,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 16.517,65 EUR, čo je 104,54
% plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 16.342,65 EUR, nedoplatky za
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predchádzajúci rok boli vo výške 175,- EUR. Obec eviduje k 31.12.2014 nedoplatky na dani za
komunálny odpad 1.160,33 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
55.230

Skutočnosť k 31.12.2014
56.177,07

% plnenia
101,71

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 51.230,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 51.922,07 EUR, čo je
101,35 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 648,97
EUR a príjem z prenajatých nebytových priestorov v sume 2.218,06 €, príjem z prenajatých
bytov v sume 48.888,- EUR a príjem z prenajatého náradia a riadu v sume 167,04 €.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 4.000,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 4.255,- EUR, čo je
106,37 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
11.020

Skutočnosť k 31.12.2014
15.331,11

% plnenia
139,12

Pokuty, penále a iné sankcie
Rozpočtovaná nebola žiadna čiastka, za porušenie predpisov bola na náš účet k 31.12.2014
poukázaná čiastka 17,- €
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodilého predaja a služieb
Z rozpočtovaných nedaňových príjmov vo výške 10.870,- EUR, bol skutočný príjem vo výške
14.005,68 EUR, čo predstavuje 128,85 % plnenie.
V tom bolo 613,- za vyhlasovanie v MR, 25,- € za služby domu smútku, 3,50 € za kopírovanie,
70,- € za hrobové miesta, 334,- € za predaj nálepiek na smetné nádoby, 5.027,10 € za vodné
a stočné od nájomcov obecných bytov, 1,50 € za vydanie náhradnej známky na psa, 229,68 € za
prieskumné územie, 719,04 € - príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov, 4.185,- €
príspevok za materskú školu od rodičov, 1.789,08 € za poskytnutie stravy od zamestnancov,
508,20 € príspevok od rodičov na pranie posteľnej bielizne v MŠ, 193,- € príspevok od
Recyklačného fondu za vyseparované zložky KO, 1.450,80 € - odvod režijných nákladov zo ŠJ.
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov
Z rozpočtovej čiastky 50,- € za úrok z vkladov k 31.12.2014 bola skutočnosť 7,67 €, čo
predstavuje 15,34 % plnenie.
Ostatné príjmy
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, z vratiek a príjmy
z výťažkov z lotérií.
Tieto príjmy boli rozpočtované vo výške 100,- €, skutočné plnenie k 31.12.2014 bolo 157,54 €,
čo je 157,54 % plnenie. V tom boli príjmy z refundácie vo výške 80,40 €, iné príjmy (za
umiestnenie poplachovej sirény a poľovnícky revír) vo výške 32,80 € a príjem z výťažku z lotérií
vo výške 44,34€
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Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 4.879,- EUR bol skutočný príjem vo výške 6.569,01
EUR, čo predstavuje 134,63 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad Trnava, odbor živ.prostr.
Okresný úrad Trnava, organizačný
odbor
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Trnava, odbor školstva
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR
SR
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR
SR
Ministerstvo vnútra SR
Ing. Anton Frolkovič
Spolu

Suma v EUR
Účel
91,28 Prenesený výkon št.starostlivosti
o život. prostredie
2.336,17 Zabezpečenie činnosti okrskových
volebných komisií
572,12 Zabezpečenie činnosti komisie na
obnovu evidencie pozemkov
10,12 Zabezpečenie starostlivosti
o vojnové hroby
1.790,00 Príspevok na výchovu
a vzdelávanie detí MŠ
905,82 Prenesený výkon štátnej správy na
úseku stavebného poriadku
42,08 Prenesený výkon štátnej správy na
miest. a účelových komunikácií
321,42 Prenesený výkon št. správy na
úseku hlásenia pobytu občanov
500,- Na energie, spotrebované v neb.
priestore č. súp. 9
6.569,01

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
V roku 2014 obec Opoj nemala žiadne kapitálové príjmy.
3. Príjmové finančné operácie:
V roku 2014 obec Opoj nemala žiadne príjmové finančné operácie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014
Rozpočet na rok 2014
286.600

Skutočnosť k 31.12.2014
291.706,37

% čerpania
101,78

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 286.600,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 291.706,37 EUR, čo predstavuje 101,78 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2014
235.587

Skutočnosť k 31.12.2014
238.067,00

% čerpania
101,05
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Z rozpočtovaných bežných výdavkov 235.587,- EUR bolo skutočne čerpané
v sume 238.067,- EUR, čo predstavuje 101,05% čerpanie.

k 31.12.2014

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 90.760,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 89.189,45 EUR,
čo je 98,27 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ a pracovníkov
školstva.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 31.708,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 32.036,80 EUR,
čo je 101,037 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 82.549,-EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 94.181,48 EUR, čo
je 114,09 % 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 15.570,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 9.235,41 EUR, čo
predstavuje 59,31 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 15.000,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 13.423,85 EUR,
čo predstavuje 89,49 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2014
2.084

Skutočnosť k 31.12.2014
1.983,38

% čerpania
95,17

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 2.084,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 1.983,38 EUR, čo predstavuje 95,17 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) nákup počítača na OcÚ, záloha na sporák do ŠJ a dokončenie detského ihriska
Z rozpočtovaných 2.084,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 1.983,38 EUR,
čo predstavuje 95,17 % čerpanie.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2014
48.929

Skutočnosť k 31.12.2014
51.655,99

% čerpania
105,57

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 48.929,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 51.655,99 EUR, čo predstavuje 105,57 % čerpanie.

7

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných 23.000,- EUR na splácanie istiny z prijatých úverov zo ŠFRB bolo skutočné
čerpanie k 31.12.2014 v sume 25.726,99 EUR, čo predstavuje 111,86 % plnenie.
Z rozpočtovaných 25.929,- EUR na zvýšenie základného imania a.s.TAVOS bolo skutočne
čerpaných 25.929,- EUR, čo predstavuje 100% plnenie.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR

Bežné príjmy spolu

306.811,91

Bežné výdavky spolu

238.067,00

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 (FOaÚ)
Upravené hospodárenie obce

+68.744,91
0,00
1.983,38
-1.983,38
+66.761,53
0,00
+66.761,53
0,00
51.655,99

-51.655,99
306.811,91
291.706,37
+15.105,54
21.249,74
-6.144,20

Prebytok rozpočtu v sume 68.744,91 EUR bol 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
Zostatok finančných operácií v sume -51.655,99 EUR navrhujeme vysporiadať z prebytku
bežného a kapitálového rozpočtu.
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 :
a) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p.
v sume 21.249,74 EUR, ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade
s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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Na základe uvedených skutočností navrhujeme vzniknutý schodok hospodárenia vo výške
- 6.144,20 EUR vysporiadať z rezervného fondu obce.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
sociálneho fondu a fondu opráv a údržby
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 rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2014

Suma v EUR
22.259,17
15.168,06
0
0
0
0
0
37.427,23

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2014
Prírastky - povinný prídel - 1,05
%
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky -vratka mylnej platby
KZ k 31.12.2014

Suma v EUR
2.738,55
684,89
0
0
719,04
0
0
2.160,26
544,14

Fond opráv a údržby
Fond opráv a údržby
ZS k 1.1.2014
Prírastky
- príspevky do FO
Úbytky - údržba a mater.výdavky
KZ k 31.12.2014

ND 252
1.502,12

ND 253
5.292,60

ND 257
7.921,87

ND 259
7.483,45

2.304,00

2.280,00

1.625,00

1.802,00

760,77
3.045,35

2.789,96
4.782,64

743,81
8.803,06

1.475,81
7.809,64
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2014 v EUR
1,824.801,23
1,750.110,50

KZ k 31.12.2014 v EUR
1,788.788,20
1,697.361,88

7.318,65
1,491.059,95
251.731,90
72.944,18

2.770,00
1,416.930,98
277.660,90
87.786,79

0
0
0
6.082,00
66.862,18
0
0
1.746,55

21,42
0
0
7.192,13
80.573,24
0
0
3.639,53

ZS k 1.1.2014 v EUR
1,824.801,23
821.193,40

KZ k 31.12.2014 v EUR
1,788.788,20
836.024,73

92.060,00
0
729.133,40
707.990,68

92.060,00
0
743.964,73
672.589,84

8.001,86
0

700,00
0

Dlhodobé záväzky

671.214,44

644.749,39

Krátkodobé záväzky

28.774,38

27.140,45

0

0

295.617,15

280.173,63

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
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
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014
Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky:
- voči štátnym fondom (ŠFRB)
- voči sociálnemu fondu
- voči dodávateľom
- voči stravníkom v ŠJ
- voči ŠJ – odvod réžie za stravníkov
- voči ŠJ – preúčtovanie medzi V a N

668.166,39
544,14
1.343,79
178,65
1.587,20
69,67

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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. 2/2012 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....

Telovýchovná jednota - bežné výdavky na
činnosť
Rímsko katolícka cirkev – FÚ Opoj – BV –
energie v miestnom kostole
ZO CHPH – BV - materiálové výdavky
ZO SPZ Vlčkovce-Opoj – BV – krmivo pre
zver
ZO JRS – BV – materiál.výdavky
Zariadenie pre seniorov Križovany n/D.-BVmikulášske balíčky
Spevácky súbor Opojčanka
Spevácky súbor Senior Klub

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

v EUR

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
v EUR

5.500,00

4.810,07

689,93

700,00

700,00,

0

100,00
250,00

100,00
250,00

0
0

100,00
25,00

22,50
25,00

77,50
0

150,00
150,00

0
0

150,00
150,00

v EUR

K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2012
o dotáciách.

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC
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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 Opoj nie je zriaďovateľom žiadnej rozpočtovej, príspevkovej organizácie ani inej
právnickej osoby.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

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

OÚ Trnava

BV – prenesený výkon št. správy

OU Trnava

BV - zabezpečenie činnosti okrskových
volebných komisií
BV - zabezpečenie činnosti komisie na
obnovu evidencie pozemkov
BV - zabezpečenie starostlivosti
o vojnové hroby
BV - príspevok na výchovu
a vzdelávanie detí MŠ
BV - prenesený výkon štátnej správy na
úseku stavebného poriadku
BV - prenesený výkon štátnej správy na
miest. a účelových komunikácií
BV - prenesený výkon št. správy na
úseku hlásenia pobytu občanov

OÚ Trnava
MV SR
MV SR
OÚ Trnava
MDVRR
SR
MDVRR
SR

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel

91,28

91,28

0

2.336,17

2.336,17

0

572,12

572,12

0

10,12

10,12

0

1.790,00

1.790,00

0

905,82

905,82

0

42,08

42,08

0

321,42

321,42

0

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

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec Opoj neposkytla ani neprijala žiadne finančné prostriedky do/z rozpočtu inej obce.
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d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec Opoj neprijala ani neposkytla finančné prostriedky VÚC.
Príloha č.1 Záverečného účtu:
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

Vypracovala:
Zlatohlávková Eva

Mgr. Peter Bartovič
starosta obce

V Opoji, dňa 18.3.2015

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2014.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2014.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
a) Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad
b) vysporiadanie schodku hospodárenia za rok 2014 vo výške 6.144,20 € z rezervného fondu.
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