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Záverečný účet Obce Hermanovce n.T. 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. Celkový rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený ako
vyrovnaný. . Bežný rozpočet bol zostavený ako schodkový a schodok bol krytý
príjmovými finančnými operáciami (zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z
minulých rokov). Kapitálový rozpočet nebol plánovaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30.12.2013
č.21/2013, bod 2, písm. a)
Rozpočet bol zmenený jedenkrát:
- zmena schválená dňa 26.06.2014 uznesením č. 23/2014, bod 2, písm. e
Rozpočet obce k 31.12.2014 v celých €
Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivit.
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekt.
Rozpočet obce

259 581,18

Rozpočet
po zmenách
279 366,18

255 264,61
0,00
4 316,57
0,00
259 581,18
0,00
259 581,18
0,00
0,00
0,00
259 581,18

272.302,64
0,00
7 063,54
0,00
279 366,18
0,00
279 366,18
0,00
0,00
0,00
279 366,18

uznesením

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 v celých €
Rozpočet na rok 2014
279.366,18

Skutočnosť k 31.12.2014
296.293,10

% plnenia
106,77

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
170.465,00

Skutočnosť k 31.12.2014
180.337,97

% plnenia
105,79

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 153.250,- € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2014 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 162.802,45 €, čo predstavuje plnenie na
106,23 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 17.215,- € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 17.535,52 €, čo je
101,86 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 10.169,40 €, dane zo stavieb boli v
sume 2.184,52 € a dane z bytov boli v sume 0,- €. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných
11.667,49 €, za nedoplatky z minulých rokov 686,43 €. K 31.12.2014 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 802,07 €.
c) Daň za psa 563,50 €
d) Daň za užívanie verejného priestranstva 0,-€
e) Daň za nevýherné hracie prístroje 0,- €
f) Daň za predajné automaty 0,- €
g) Daň za ubytovanie 0,- €
h) Poplatok z predaja alkoholických a tabakových výrobkov .0,- €
i) Poplatok z reklamy 0,- €
j) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 4.618,10 €
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
10.272,00

Skutočnosť k 31.12.2014
12.931,03

% plnenia
182,74

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 5.770,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 5.955,12 €, čo je
103,21 % plnenie. Ide o príjem z predaja dreva v sume 4.608,15 €, príjem z prenajatých
pozemkov v sume 383,13 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume
963,84 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 4.502,00,- € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 6.975,91 €, čo je
154,95 % plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov v sume 439,50 €, za porušenie
predpisov 40,00 €, predaj výrobkov, tovarov a služiebv sume 4.263,50 €, poplatky za MŠ a
ŠKD v sume 932,06 €, poplatky za stravné vo výške 1.299,35 € a 1,50 € úroky z bankových
účtov.
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2013
0,- €

Skutočnosť k 31.12.2013
138,25 €

% plnenia

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9

10
11
12
13

15

Poskytovateľ
ÚPSVaR Vranov n.T.
Krajský školský úrad Prešov
Krajský školský úrad Prešov
ÚPSVaR Vranov n.T.
Krajský školský úrad Prešov
ÚPSVaR Vranov n.T.
OÚ-odbor všeob.vnút.
správy Vranov n.T.
OÚ-odbor všeob.vnút.
správy Vranov n.T.
OÚ-odbor kríz. riadenia,
Vranov n.T.
MV SR, OÚ-odbor
organizačný, Vranov n.T.
OÚ-odbor všeob.vnút.
správy Vranov n.T.
Soc. a pedagog. akadémia
OÚ-odbor všeob.vnút.
správy Vranov n.T.
Slovenská agentúra ŽP
Spolu

Suma v €
3 371,51
79 356,00
922,00
107,35
1 131,00
16,60
1 794,46
1 342,29

Účel
refundácia MOC
dotácia na základnu školu
dotácia pre 5-ročné deti v MŠ
dotácia na stravu
dotácia na vzdelávacie poukazy
dotácia na školské potreby
voľby prezidenta SR
voľby do EP

26,40 refundácia odmeny skladníka CO

236,28 transfer na regob
851,91 dotácia na voľby doVÚC
40,48 dotácia - prax študenta v MŠ
477,94 komunálne voľby
5 000,00 dotácia na "Náučný chodník
TELEKIA"
93822,31

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
0

Skutočnosť k 31.12.2014
0

% plnenia
0

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :
Z rozpočtovaných 0,-. € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 0,- €, čo je 0 % plnenie.
Ide o príjem za predaj : ------b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
Z rozpočtovaných ------ € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume ----- €, čo predstavuje ----- % plnenie.
c) Granty a transfery
Z rozpočtovaných ----- € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 2.000,00 €

V roku 2014 obec získala nasledovné granty a transfery.
P.č.
1

Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo financií SR

Suma v €
Investičná akcia
2 000,00 kapitálová dotácia na rekonštrukciu
kúrenia

5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2014
Skutočnosť k 31.12.2014
% plnenia
7 063,54
7 063,54
Jedná sa o príjem nevyčerpaných prostriedkov z min. roka zapojených do rozpočtu.
6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: obec Hermanovce nemá
zriadené rozpočtové organizácie
Bežné príjmy : --Rozpočet na rok 2014
0

Skutočnosť k 31.12.2014
0

% plnenia
0

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: --Kapitálové príjmy : --Rozpočet na rok 2014
0

Skutočnosť k 31.12.2014
0

% plnenia
0

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014 v celých €
Rozpočet na rok 2014
279 366,18

Skutočnosť k 31.12.2014
284 083,46

% plnenia
101,69

Skutočnosť k 31.12.2014
278781,59

% plnenia
99,79

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2014
279366,18
v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy

01

Ekonomická oblasť
03
Verejný poriadok
04
Ochrana životného prostredia
05
Bývanie a občianska vybavenosť 06
Zdravotníctvo
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 08

Rozpočet
102 949,86

Skutočnosť
96 888,15

% plnenia
94,11

1 469,00
6 062,00
6 800,00
10 011,08
0,00
12259

986,69
6 522,76
7 557,94
17 154,40
0,00
15 118,07

67,17
107,6
111,15
171,35
123,32

Vzdelávanie - predškolská výchova 09
Vzdelávanie - základné vzdelanie 09
Vzdelávanie - školské stravovanie 09
Vzdelávanie - skolský klub detí 09
Sociálne zabezpečenie 10
Spolu

26 169,20
90 876,54
11 235,40
11 066,10
468,00
279 366,18

26 292,34
83 336,65
12 117,11
12 505,83
301,65
278781,59

100,47
91,7
107,85
113,01
64,46
99,79

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 119.773,60 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 124.837,25 €, čo
je 104,23 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, aktivačných
pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 43.857,15 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 45.569,27 €, čo je
103,90
% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za
zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 110.212,43 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 101.503,03 €, čo
je 92,10 % 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.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 5.523,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 6.872,04 €, čo
predstavuje 124,43 % čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných --€ bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume -- €, čo predstavuje --.
% čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2014
0,- €

Skutočnosť k 31.12.2014
5.301,87 €

% plnenia

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Ekonomická oblasť
Ochrana životného prostredia
Bývanie a občianska vybavenosť
Zdravotníctvo
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Vzdelávanie - predškolská výchova
Vzdelávanie - základné vzdelanie
Vzdelávanie - školské stravovanie
Sociálne zabezpečenie
Spolu

rozpočet
0

skutočnosť
1.981,93 €

% plnenia
-

-

-

-

3.319,94 €

5.301,87

a) Výdavky verejnej správy
Ide o nasledovné investičné akcie : detská preliezačka
b) Ekonomická oblasť - výstavba
Ide o nasledovné investičné akcie :-c) Ekonomická oblasť - cestná doprava
Ide o nasledovné investičné akcie :-d) Ochrana životného prostredia - nakladanie s odpadovými vodami
Ide o nasledovné investičné akcie :-e) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj bývania
Ide o nasledovné investičné akcie :-f) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj obcí
Ide o nasledovné investičné akcie:-g) Vzdelávanie - základné vzdelanie
Ide o nasledovné investičné akcie:detská preliezačka
h) Vzdelávanie - školské stravovanie v základných školách
Ide o nasledovné investičné akcie:-i) Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Ide o nasledovné investičné akcie :-3) Výdavkové finančné operácie : neboli v r. 2014
Rozpočet na rok 2014
--

Skutočnosť k 31.12.2014
--

% plnenia
--

Z rozpočtovaných -- € na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné
čerpanie k 31.12.2014 v sume -- €, čo predstavuje -- %.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: obec nemá rozpočtové
organizácie s právnou subjektivitou

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

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

Rozpočet po
zmenách 2014
v celých €

Skutočnosť
k 31.12.2014
v celých €

279 366,18

296 293,10

272 302,64
0,00

287 229,56
2 000,00

Finančné príjmy
Príjmy RO
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO
Hospodárenie obce za rok 2014

7 063,54
0,00
279 366,18

7 063,54
284 083,46

279 366,18
0,00
0,00
0,00
0,00

278 781,59
5 301,87
0,00
0,00
5146,1

Ak prebytok rozpočtu v sume 5.146,10 € 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, je upravený o nevyčerpané prostriedky zo
ŠR v sume 6.353,88 € - obec vykazuje schodok hospodárenia v sume 1.207,78 €. Vykázaný
schodok rozpočtu bol v priebehu roka krytý príjmovými finančnými operáciami, ktoré boli v r.
2014 zahrnuté do rozpočtu v celkovej výške 7.063,54 € .
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 :
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 6.353,88 €, a to na :
- bežné výdavky poskytnuté na základnú školu /4.353,88€/
- kapitálové výdavky na rekonštrukciu kúrenia kultúrneho domu a obecného úradu
/2.000,-€/
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.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok
2014 vo výške 5.855,76 €. (t.j. zostatok finančných operácií 7.063,54 - 1.207,78 €)

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

Suma v €

ZS k 1.1.2014

17.480,84

Prírastky - z prebytku hospodárenia

14.873,99

- ostatné prírastky-zostatok FO

2000,41

Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.

--

zo dňa .........

- krytie schodku hospodárenia

--

- ostatné úbytky

--

KZ k 31.12.2014

34.355,24

Sociálny fond
Sociálny fond

Suma v €

ZS k 1.1.2013

850,93

Prírastky - povinný prídel - 1,05 %

881,08

Úbytky - stravovanie

329,40

- regeneráciu PS, dopravu

220,00

- dopravné

0,00

- ostatné úbytky

0,00

KZ k 31.12.2014

1 182,61

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 v celých €
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2014

KZ k 31.12.2014

Majetok spolu

837 953,54

822 806,31

Neobežný majetok spolu

783 434,05

765 269,34

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

661 493,99

643 329,28

Dlhodobý finančný majetok

121 940,06

121 940,06

Obežný majetok spolu

53 043,00

55 957,36

1 646,07

1 852,90

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky

1 339,29

932,70

Finančné účty

50 057,64

53 171,76

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

1 476,49

1 579,61

ZS k 1.1.2014

KZ k 31.12.2014

Vlastné imanie a záväzky spolu

837 953,54

822 806,31

Vlastné imanie

380 137,98

399 959,52

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

380 137,98

399 959,52

Záväzky

44 623,94

25 344,49

Rezervy

6 658,17

378,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

7 064,66

6 360,70

850,93

1 182,61

30 050,18

17 423,18

0,00

0,00

413 191,62

397 502,30

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :

z toho :

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 dodávateľom
voči štátnemu rozpočtu
voči zamestnancom
voči orgánom sociálneho a zdravot. poistenia
daň z príjmov
daň zo mzdy
ostatné záväzky
zrážky zo mzdy
nevyfakturované dodávky (ŠJ)

2.288,23 €
0,00 €
7.665,03 €
5.053,85 €
774,99 €
732,47 €
349,48 €
409,06 €
150,00 €

Obec Hermanovce nad Topľou nemá k 31.12.2014 záväzky po lehote splatnosti a taktiež
nemá prijaté návratné zdroje financovani, dodávateľské investičné úvery ani ručiteľské
záväzky.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
Obec neposkytla žiadne záruky.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
zriadeným a založeným právnickým osobám
ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

a.
b.
c.
d.
e.
f.

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 právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
-

prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová
organizácia
-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

-

-

Rozdiel - vrátenie

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

-

-

prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR

Rozpočtová
organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

-

-

-

-

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
-

prostriedky zriaďovateľa

Príspevková
organizácia

-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR

Príspevková
organizácia

-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Čerpanie finančných
prostriedkov

Rozdiel

prostriedky vlastné

Príspevková
organizácia

Vlastné finančné
prostriedky

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická
osoba

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

b.
Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1-

c.
Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

Poskytovateľ

-1-

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

-3-

ÚPSVaR Vranov
n.T.
Krajský školský
úrad Prešov
Krajský školský
úrad Prešov
ÚPSVaR Vranov
n.T.
Krajský školský
úrad Prešov
ÚPSVaR Vranov
n.T.
Slovenská
agentúra ŽP
OÚ-odbor
všeob.vnút. správy
Vranov n.T.
OÚ-odbor kríz.
riadenia, Vranov
n.T.

refundácia MOC

3.371,51

0,00

0,00

dotácia na základnu
školu
dotácia pre 5-ročné deti
v MŠ
dotácia na stravu

79 356,00

75 243,18

4 112,82

922,00

922,00

0,00

107,35

101,65

5,70

dotácia na vzdelávacie
poukazy
dotácia na školské
potreby
náučný chodník
TELEKIA
voľby prezidenta SR

1 131,00

889,94

241,06

16,60

16,60

0,00

5 000,00

5000

0,00

1 794,46

1 794,46

0

26,40

26,40

0,00

OÚ-odbor
všeob.vnút. správy
Vranov n.T.
OÚ-odbor
všeob.vnút. správy
Vranov n.T.
MV SR, OÚodbor
organizačný,
Vranov n.T.
Soc. a pedagog.
akadémia
Ministerstvo
financií SR

voľby EP

1 342,29

1 342,29

0,00

voľby do orgánov
samosprávy obce

477,94

477,94

0,00

transfer na regob

236,28

236,28

0,00

dotácia - prax študenta v
MŠ
dotácia na ind. potrebyrekonštrukcia kúrenia

40,48

40,48

0,00

2 000,00

0,00

2 000,00

undácia odmeny
skladníka CO

d.
Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

e.
Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec
Mesto Hanušovce bežné výdavky
Obec ...

Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

28,79 €

28,79

0,00

30,00

30,00

0,00

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

f.
Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

VÚC

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Vypracovala: Mgr. Rozkošová Ingrid
V Hermanovciach n.T. dňa 30. 4. 2015

Predkladá: Ing. Ján Krivák

