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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
1. Rozpočet obce na rok 2015
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015.
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 2015 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako schodkový a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 26.3.2015 uznesením č. 2/2015.
Rozpočet bol zmenený sedemkrát:
- prvá zmena schválená rozpočtovým opatrením č.1/2015 starostky dňa 2.4.2015
- druhá zmena schválená rozpočtovým opatrením č.2/2015 starostky dňa 5.6.2015
- tretia zmena schválená rozpočtovým opatrením č.3/2015 starostky dňa 2.9.2015
- štvrtá zmena schválená dňa 22.9.2015 uznesením č.5/2015
- piata zmena schválená rozpočtovým opatrením č.5/2015 starostky dňa 8.9.2015
- šiesta zmena schválená rozpočtovým opatrením č.6/2015 starostky dňa 1.10.2015
- siedma zmena schválená rozpočtovým opatrením č.7/2015 starostky dňa 31.12.2015
Rozpočet obce k 31.12.2015

284 336,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
312 274,00

283 680,00
0,00
656,00
284 336,00

311 073,00
545,00
656,00
312 274,00

284 336,00
0,00
0,00
284 336,00

312 274,00
0,00
0,00
312 274,00

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce – vyrovnaný

Plnenie mimorozpočtových príjmov: 14 118,05 EUR
Plnenie mimorozpočtových výdajov: 14 619,79 EUR
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
312 274,00

Skutočnosť k 31.12.2015
311 966,65

% plnenia
99,90

Z rozpočtovaných celkových príjmov 312 274,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
311 966,65 EUR, čo predstavuje 99,90% plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2015
311 073,00

Skutočnosť k 31.12.2015
310 766,63

% plnenia
99,90

Z rozpočtovaných bežných príjmov 311 073,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
310 766,63 EUR, čo predstavuje 99,90% plnenie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou č.2 Záverečného
účtu.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2015
229 526,00

Skutočnosť k 31.12.2015
229 525,09

% plnenia
99,99

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 193 852,00EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 204 050,94 EUR, čo predstavuje
plnenie na 105,26%.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 14 038,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 14 037,05 EUR, čo
je 99,99% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 9 625,99 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 4 411,06 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 14 037,05 EUR, za nedoplatky
z minulých rokov 0,00 EUR. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností
v sume 0,00 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 580,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 580,00 EUR, čo je
100% plnenie.
Daň za nevýherné hracie prístroje
Z rozpočtovaných 90,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 90,00 EUR, čo je 100%
plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 10 236,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 10 236,00 EUR, čo
je 100% plnenie.
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Daň z úhrad za dobývací priestor
Z rozpočtovaných 531,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 531,10 EUR, čo je
100,02% plnenie.
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
18 201,00

Skutočnosť k 31.12.2015
18 050,30

% plnenia
99,17

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 8 597,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 8 593,45 EUR, čo je
99,95% plnenie. Uvedený príjem predstavuje:
• príjem z prenájmu hostinca a kaderníctva v sume 1 527,00 EUR
• príjem z prenájmu bytoviek v sume 4 800,00 EUR
• príjem z prenajatých budov (KD,OcU) v sume 2 266,45 EUR
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 9 604,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 9 456,85 EUR, čo je
98,46% plnenie. Uvedený príjem predstavuje:
• správne poplatky v sume 3 523,10 EUR
• príjem z priestupkov v sume 20,00 EUR
• za Nový Clus v sume 1 666,30 EUR
• za služby domu smútku v sume 90,00 EUR
• za vyhlásenie v miestnom rozhlase v sume 980,50 EUR
• za divadlo v sume 59,00 EUR
• za xerox v sume 20,30 EUR
• za nové smetné nádoby v sume 230,04 EUR
• za zberné suroviny v sume 69,60 EUR
• za hrobové miesta v sume 26,00 EUR
• poplatky za MŠ v sume 1055,00 EUR
• poplatky za ŠKD v sume 289,00 EUR
• za stravné lístky od zamestnancov v sume 1 290,35 EUR
• za stravné lístky zo SF v sume 120,40 EUR
• úroky z vkladov v sume 17,26 EUR
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
5 300,00

Skutočnosť k 31.12.2015
5 230,80

% plnenia
98,69

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 5 300,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
5 230,80 EUR, čo predstavuje 98,69% plnenie. Uvedený príjem predstavuje:
• príjmy z výťažkov hazardných hier v sume 139,99 EUR
• príjem z dobropisov v sume 3 269,74 EUR
• refundácie energií v sume 1 821,07 EUR
Prijaté granty a transfery
Rozpočet na rok 2015
58 046,00

Skutočnosť k 31.12.2015
57 960,44

% plnenia
99,85
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Z rozpočtovaných grantov a transferov 58 046,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 57 960,44
EUR, čo predstavuje 99,85% plnenie.
Poskytovateľ dotácie
MVSR, sekcia verejnej správy
Okresný úrad Trenčín
Okresný úrad Trenčín
Okresný úrad Trenčín
MVSR, sekcia verejnej správy
Min.dopravy,výstavby a reg.rozv.SR
ÚPSVaR Partizánske
ÚPSVaR Partizánske
ÚPSVaR Partizánske
Okresný úrad TN, odb.život.prostr.
Okresný úrad Trenčín
MVSR
Okresný úrad Trenčín
MVSR
Trenč.samosprávny kraj
ÚPSVaR Partizánske
ÚPSVaR Partizánske
ÚPSVaR Partizánske
ÚPSVaR Partizánske
ÚPSVaR Partizánske
ÚPSVaR Partizánske
ÚPSVaR Partizánske
ÚPSVaR Partizánske
ÚPSVaR Partizánske
ÚPSVaR Partizánske
Z rozpočtu obce
Z rozpočtu obce
Z rozpočtu obce
Fyzická osoba-darca

Suma v EUR
297,00
35 042,00
444,00
132,00
1 864,69
837,00
455,95
66,40
765,45
84,26
1 465,00
1 280,00
106,00
106,80
400,00
628,88
1 286,47
3 138,30
130,00
110,96
227,04
553,86
22,94
5 017,17
885,40
1 064,06
203,81
1 145,00
200,00

Účel
REGOB-register obyvateľov
Normatívne fínanč.prostr. na ZŠ
Nenormatív. fin.prostr. na VZDP
Nenormatív. fin.prostr. učebnice
Na úhradu nákladov-matrika
Na stavebnú činnosť
Na stravu pre deti v hmot.núdzi
Na školské potreby pre deti v HN
Šanca na zamestnanie 95%
Starostlivosť o životné prostredie
Nenormatív. fin.prostr. na MŠ
Referendum
Na žiakov zo soc.znevýh.prostr.
Odmena pre skladníka CO
Život v piesni našich predkov
Aktivačná činnosť-85%
Chránená dielňa-85%
Projekt 50j-85%
Dobrovoľnícka služba 85%
Aktivačná činnosť-15%
Chránená dielňa-15%
Projekt 50j-15%
Dobrovoľnícka služba 15%
Projekt §54 85%
Projekt §54 15%
Réžia ŠJ-cudzí stravníci
55% na stravné zamestnávateľ
Prísp. zo SF jednotlivcom
Na opravu KD

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
545,00

Skutočnosť k 31.12.2015
545,00

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 545,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
545,00 EUR, čo predstavuje 100,00% plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 545,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 545,00 EUR, čo
predstavuje 100,00% plnenie.
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3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2015
656,00

Skutočnosť k 31.12.2015
655,02

% plnenia
99,85

Z rozpočtovaných finančných príjmov 656,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
655,02 EUR, čo predstavuje 99,85% plnenie.
V roku 2015 boli použité nevyčerpané prostriedky z Fondu opráv v sume 655,02 EUR v súlade
so zákonom č.583/2004 Z.z.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
312 274,00

Skutočnosť k 31.12.2015
284 652,92

% čerpania
91,15

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 312 274,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 284 652,92 EUR, čo predstavuje 91,15% čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2015
312 274,00

Skutočnosť k 31.12.2015
284 652,92

% čerpania
91,15

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 312 274,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 284 652,92 EUR, čo predstavuje 91,15% čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou č.2 Záverečného
účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 127 394,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 124 792,43
EUR, čo je 97,96% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, MŠ, ZŠ, ŠJ,
ŠKD, matriky, chránenej dielne a projektov z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny
v Partizánskom.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 51 065,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 45 215,06 EUR,
čo je 88,54% čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 118 149,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 102 143,59
EUR, čo je 86,45% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú
cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, a ostatné služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 15 666,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 12 501,84 EUR,
čo predstavuje 79,80% čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2015
0,00

Skutočnosť k 31.12.2015
0,00

% čerpania
0,00
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Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané
v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00% čerpanie.

k 31.12.2015

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2015
0,00

Skutočnosť k 31.12.2015
0,00

% čerpania
0,00

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume
0,00 EUR, čo predstavuje 0,00% čerpanie.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR

Bežné príjmy obce
Bežné výdavky obce
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok bežného a kapitál. rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

310 766,63
284 652,92
26 113,71
545,00
0,00
545,00
26 658,71
-1 508,18
25 150,53
655,02
0,00
655,02
311 966,65
284 652,92
27 313,73
-1 508,18
25 805,55

Prebytok rozpočtu v sume 26 658,71 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, upravený o nevyčerpané prostriedky z fondu
opráv bytovky v sume 1 240,72 EUR a nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 267,46 EUR
navrhujeme použiť na:
-

tvorbu rezervného fondu v sume 25 150,53 EUR

Zostatok finančných operácií v sume 655,02 EUR, navrhujeme použiť na:
-

tvorbu rezervného fondu v sume 655,02 EUR
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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 finančné prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 267,46 EUR na výchovu a vzdelávanie pre MŠ
b) nevyčerpané prostriedky z fondu 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 1 240,72 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.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015
vo výške 25 805,55 EUR.

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 1.1.2015
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2015

Suma v EUR
896,20
23 376,19
3 637,14

0,00
0,00
27 909,53

Peňažný fond
Obec nevytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond peňažný
ZS k 1.1.2015
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie peňažného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........

Suma v EUR
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- uznesenie č.
zo dňa ......... obstaranie ..........
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2015
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2015
Prírastky - povinný prídel - 1,5%
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- ostatné úbytky (jubileum,odchodné)
KZ k 31.12.2015

Suma v EUR
1 170,24
1 087,88
263,45
1 015,00
130,00
849,67

Fond opráv - bytovka
Fond opráv
ZS k 1.1.2015
tvorba
čerpanie
KZ k 31.12.2015

Suma v EUR
3 594,79
1 920,00
1334,30
4 180,49

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2015 v EUR

KZ k 31.12.2015 v EUR

Majetok spolu

709 698,74

841 138,32

Neobežný majetok spolu

668 080,47

776 427,08

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

496 189,46

604 536,07

Dlhodobý finančný majetok

171 891,01

171 891,01

40 847,80

64 233,51

Zásoby

108,10

291,21

Zúčtovanie medzi subjektami VS

386,20

0,00

0,00

0,00

3 591,00

357,83

36 762,50

63 584,47

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
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Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

770,47

477,73

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2015 v EUR

KZ k 31.12.2015 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

709 698,74

841 138,32

Vlastné imanie

425 600,49

536 155,71

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

425 600,49

536 155,71

21 728,47

23 936,53

854,00

900,00

0,00

267,46

4 815,62

853,67

16 058,85

21 915,40

0,00

0,00

262 369,78

281 046,08

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- rezervy
- zo sociálneho fondu
- ostatné

0,00 EUR
0,00 EUR
4 420,52 EUR
267,46 EUR
10 208,77 EUR
7 259,58 EUR
900,00 EUR
853,67 EUR
26,53 EUR

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.
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9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2015 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2013 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 ....
-1-

OŠK FO Veľký Klíž - bežné výdavky na
celoročnú činnosť
OŠK AMK Veľký Klíž- bežné výdavky na
úpravu trate, usporiadanie šport.podujatí
Jednota dôchodcov Slovenska - bežné
výdavky na šport. olympiádu

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov v €

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov v €
-3-

4 500,00

4 500,00

0

1 500,00

1 500,00

0

80,00

80,00

0

-4-

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2013
o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia.

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 nemá v roku 2015 zriadené ani založené žiadne právnické osoby.
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

MV SR

volby-referendum bežné výdavky

1 280,00

1 280,00

0,00

MV SR

matrika-bežné výdavky

1 864,69

1 864,69

0,00

MV SR

register obyvateľstva.-bežné výdavky

297,00

297,00

0,00

MV SR

Školstvo (ZŠ,MŠ,VZDP,deti ZSP,
37 189,00

36 921,54

učebnice) na bežné výdavky
c)

267,46

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu s inou obcou.
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

400,00

400,00

0,00

TSK Trenčín

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu.
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Klíži schvaľuje Záverečný účet obce Veľký Klíž a celoročné
hospodárenie bez výhrad.

Vypracovala: Jana Stančeková

Predkladá: Ing.Tatiana Sasková

Vo Veľkom Klíži, dňa 17.5.2016
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