OBEC BREHOV

Záverečný účet za rok 2014
Predložený na verejnú diskusiu dňa: 25.05.2015
Prerokovaný a schválený v obecnom zastupiteľstve dňa: 24.06.2015

1. ÚVOD
1.1 Základné údaje
Názov:
Právna forma:

Obec Brehov
právnická osoba zriadená Zákonom č.369/90Zb. o obecnom
zriadení v znení zmien a doplnkov.
Sídlo:
Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Dátum vzniku:
01.01.1991
IČO:
00331376
DIČ:
2020773326
Hlavná činnosť:
územná samospráva
- starostlivosť o všestranný rozvoj obce a o potreby obyvateľov obce
- usmerňovanie ekonomickej činnosti na území obce
- zabezpečovanie výstavby a údržby miestnych komunikácií
- zabezpečovanie verejnoprospešných služieb – nakladanie s komunálnym odpadom,
udržiavanie čistoty v obci a pod.
- ochrana životného prostredia na území obce
- starostlivosť o verejnú zeleň
- zriaďovanie, zakladanie, zrušovanie a kontrola podľa osobitných predpisov svojich
rozpočtových a príspevkových organizácií, iných právnických osôb a zariadení
- plnenie úloh na úseku sociálnej pomoci
- vykonávanie osvedčovania listín a podpisov na listinách
- vedenie obecnej kroniky
- plnenie iných úloh stanovených osobitnými právnymi normami.
Počet obyvateľov obce k 31.12.2014

598
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1.2 Orgány obce
Obecné zastupiteľstvo:
zastupiteľský zbor zložený zo 7 poslancov, ktorý rozhoduje
o základných otázkach života obce v zmysle §11 Zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení zmien a doplnkov.
- Václav Horňák
- Lukáš Kuchárčík
- Ján Lasek
- Mgr.Marta Macová
- Mgr.Žaneta Rontóvá
- Alexander Szücs
- Ladislav Zrebňák
Starosta obce: Ján Balog
je najvyšším výkonným orgánom obce a štatutárnym
orgánom obce.
Zástupca starostu:

Alexander Szücs

Hlavný kontrolór:

Mgr. Kolesár Peter

Obecný úrad:
je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z
pracovníkov obce. Vnútorná organizácia úradu je upravená organizačným poriadkom
obecného úradu schváleným obecným zastupiteľstvom . Obecný úrad vykonáva odborné,
administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce.
1.3 Dôvod zostavenia záverečného účtu
Povinnosť zostaviť ,, Záverečný účet“ je pre obec stanovená Zákonom č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov. Záverečný účet
bol zostavený v súlade § 16 tohto zákona.

2. ZÁVEREČNÝ ÚČET
2.1 Rozpočet obce na rok 2014
Základom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce zostavený na obdobie jedného
kalendárneho roka, schváleným obecným zastupiteľstvom. Rozpočet obce obsahuje príjmovú
a výdavkovú časť. Príjmová časť pozostáva z príjmov bežného rozpočtu. Príjmy bežného
rozpočtu tvoria najmä príjmy z miestnych daní a poplatkov a príjmy z podielových daní zo
štátneho rozpočtu.
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Výdavková časť rozpočtu pozostáva z výdavkov bežného rozpočtu. Výdavky bežného
rozpočtu tvoria najmä výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce, výdavky na údržbu
majetku obce a výdavky na výkon prenesených a originálnych kompetencií . Súčasťou
rozpočtu obce sú aj príjmové a výdavkové finančné operácie.
Obec Brehov v roku 2014 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 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.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2013.uznesením č.19/2013
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
 rozpočtové opatrenie č.1/2014 schválené dňa 02.06.2014 uznesením č.35/2014
 rozpočtové opatrenie č.2/2014 schválené 31.08.2014 starostom
 rozpočtové opatrenie č.3/2014 schválené 02.09.2014 zo zákona účelovo určené
prostriedky
 rozpočtové opatrenie č.4/2014 schválené 05.09.2014 starostom
 rozpočtové opatrenie č.5/2014 schválené 22.12.2014 zo zákona účelovo určené
prostriedky
 rozpočtové opatrenie č.6/2014 schválené 23.12.2014 starostom

Rozpočet obce k 31.12.2014
Prí /Výd
1. Bežný rozpočet
Príjem
Výdavok
Rozdiel
2. Kapitálový rozpočet
Príjem
Výdavok
Rozdiel
3. Finančné operácie
Príjem
Výdavok
Rozdiel
ZOSTAVA CELKOM
Príjem
Výdavok
Rozdiel

Schválený
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Upravený

150 730,00
150 730,00
0,00

170 387,85
170 387,85
0,00

0,00
0,00
0,00

1,00
3 375,15
-3 374,15

0,00
0,00
0,00

3 374,15
0,00
3 374,15

150 730,00
150 730,00
0,00

173 763,00
173 763,00
0,00

2.2 Rozbor plnenia príjmov za rok 2014
Rozpočet na rok 2014
Skutočnosť k 31.12.2014
173 763,00
169 163,52

% plnenia
98,96

1) Bežné príjmy – daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
Skutočnosť k 31.12.2014
122 320,00
119 633,62

% plnenia
82,13

Textová časť – daňové príjmy
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 111 700,00 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2014 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 111 684,91 €, čo predstavuje plnenie na
99,99 %.
b) Daň z nehnuteľnosti
Z rozpočtovaných 6840,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 5 979,38 € čo
predstavuje plnenie 87,42 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 4 937,81 €, dane zo
stavieb boli v sume 1 041,57 €. Za rozpočtový rok 2014 bolo zinkasovaných 5 797,74 €, za
nedoplatky z minulých rokov 181,98 €. K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani
z nehnuteľností v sume 13 849,26 €
c) Daň za psa
Z rozpočtovaných 700,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 328,09 € čo predstavuje
plnenie 46,87 %. K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 980,30 €.
d) Daň za užívanie verejného priestranstvá a za dobývací priestor
Z rozpočtovaných 580,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 561,10 € čo predstavuje
plnenie 96,56 %.
e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 2 500,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 1080,14 € čo
predstavuje plnenie 43,21 %. K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na poplatkov za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad 3 535,03 €.

2) Bežné príjmy – nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2014
Skutočnosť k 31.12.2014
31 360,04
29 692,51

% plnenia
80,65

a) Príjmy z prenajatých pozemkov, budov a priestorov
Z rozpočtovaných 16 571,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 16 474,19 € čo
predstavuje plnenie 99,42 %.
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b) Správne poplatky
Z rozpočtovaných 2 400,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 2 308,23 € čo
predstavuje plnenie 96,18 %.
c) Pokuty a penále
Z rozpočtovaných 220,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 220,00 € čo predstavuje
plnenie 100,00 %.
d) Ostatné poplatky
Z rozpočtovaných 2 590,16 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 2 205,20 € čo
predstavuje plnenie 85,14 %.
e) Poplatky za odber podzemnej vody
Z rozpočtovaných 5 123,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 4 044,88 € čo
predstavuje plnenie 78,96 %. K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky za odber vody
11 617,18 € a poplatok za prevádzku vodovodu 3 535,00 €.
f) Úroky z vkladov
Z rozpočtovaných 16,02 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 0,80 € čo predstavuje
plnenie 4,99 %.
g) Príjmy z dobropisov, vratiek a iné príjmy
Z rozpočtovaných 4 439,86 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 4 439,21 € čo
predstavuje plnenie 99,99 %.
Obec prijala nasledovné granty a transfery
Poskytovateľ
Suma
1.
2.

ÚPSVaR
Okresný úrad Košice, odbor školstva

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Trebišov
ÚPSVaR
Ministerstvo vnútra SR
ÚPSVaR

106,92 €
613,60 €
202,62 €
3 315,60 €
64,80 €
281,82 €
30,36 €
11 846,52 €

Účel
Stravné pre deti v HN
Príspevok na výchovu
a vzdelávanie detí MŠ
Evidencia obyvateľstva
VOĽBY ,, 2014 ,,
Odmena skladníka CO
Rodinné prídavky
Starostlivosť o vojnové hroby
Príspevok na pracovníkov § 50j

Všetky granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
3) Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2014

Skutočnosť k 31.12.2014
1,00
1,00

% plnenia
100%

Z rozpočtovaných 1,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 1,00 €, čo predstavuje
100% plnenie. Kapitálový príjem pozostáva z predaja pozemku p.č 1707/51 a p.č. 91/47,
obecné zastupiteľstvo predaj schválilo 30.12.2013.
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4) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2014
Skutočnosť k 31.12.2014
3 374,15
3 374,15

% plnenia
100%

Z rozpočtovaných 3 374,15 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 3 374,15 €, čo
predstavuje 100% plnenie. V roku 2014 obec čerpala z rezervného fondu obce na základe
uznesenia č.42/2014. Obecné zastupiteľstvo schválilo dňa 02.06.2014 použitie finančných
prostriedkov z rezervného fondu na úhradu nakúpených plastových okien na obecný úrad
a materskú školu.

2.2 Rozbor plnenia výdavkov za rok 2014
Obec Brehov zabezpečuje samosprávne funkcie vyplývajúce zo zákona o obecnom zriadení,
ako aj prenesený výkon štátnej správy. Bežné výdavky zahŕňali výdavky na zabezpečenie
originálnych kompetencií samosprávy ako aj výdavky spojené so zabezpečením prenesených
činností samosprávy.

Rozpočet na rok 2014
Skutočnosť k 31.12.2014
173 763,00
167 451,87

% plnenia
86,57

1) Bežné výdavky:
Rozpočet na rok 2014
Skutočnosť k 31.12.2014
170 388,85
164 077,72
v tom:
Funkčná klasifikácia
a Výdavky verejnej správy
b Iné všeobecné služby
c Ochrana pred požiarmi
d Cestná doprava
e Nakladanie s odpadmi
f Rozvoj obci
g Zásobovanie vodou
h Verejné osvetlenie
i Rekreačné a športové služby
j Kultúrne služby
k Náboženské a iné spoločenské sl.
l Pred primárne vzdelanie

Rozpočet
95 174,26
4 448,85
250,00
500,00
3 321,00
3 634,00
11 463,00
6 508,57
1 439,00
4 527,00
190, 36
38 575,49
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% plnenia
97,97

Skutočnosť
92 122,71
4 024,57
246,00
390,02
3 318,81
3 345,49
10 799,73
6 448,24
1 422,66
3 547,76
187,60
38 224,13

% plnenia
96,86
90,46
98,40
78,00
99,93
92,06
94,21
99,07
98,86
78,37
98,55
99,09

Textová časť – bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie
a) Výdavky verejnej správy
Výdavky samosprávy boli použité na činnosť Obecného úradu. Patria sem mzdové
prostriedky pracovníkov OcU, poistné a príspevky do poisťovní, tuzemské cestovné náhrady,
všeobecný materiál, všeobecné služby, odmeny poslancov a iné. Celkové výdavky boli vo
výške 92 122,71 € , čo je čerpanie na 96,86%
b) Iné všeobecné služby
Výdavky súvisiace zo službami poskytované obecným traktorom. Mzdové prostriedky
a poistné príspevky do poisťovni, palivo, poistenie, servis a údržba obecného traktora.
Celkové výdavky boli vo výške 4 024,57 €, čo je čerpanie na 90,64%
c) Ochrana pred požiarmi
Bola čerpaná na 98,40 % rozpočtových výdavkov
d) Cestná doprava
Bola čerpaná na 78,00 % rozpočtových výdavkov
e) Nakladanie s odpadmi
Zber a vývoz odpadu bol rozpočtovaný vo výške 3 321,00 € a skutočné čerpanie bolo vo
výške 3 318,81 € to je 99,93%. Hospodárenie na úseku nakladanie s odpadmi bolo pre obec
v roku 2014 stratové a to – 2 238,67 €.
f) Rozvoj obci
Rozvoj obci bol rozpočtovaný vo výške 3 634,00 € a skutočné čerpanie bolo vo výške
3 345,49 € to je 92,06%.
g) Zásobovanie vodou
Zásobovanie vodou bol rozpočtovaný vo výške 11 463,00 € a skutočné čerpanie bolo vo
výške 10 799,73 € to je 94,21%.V uvedenej kapitole boli vynaložené prostriedky na
elektrickú energiu 6 588,00 €, materiál na opravu vodovodu 2 651,73 € a služby na
prevádzku vodovodu 1 560,00 €. Hospodárenie na úseku nakladanie s odpadmi bolo pre obec
v roku 2014 stratové a to – 6 754,85 €.
h) Verejné osvetlenie
Rozpočtované bežné výdavky na verejné osvetlenie boli vo výške 6 508,57 €, čerpanie bolo
6 448,24 €, čo je 99,07 %
i) Rekreačné a športové služby
Rozpočtované bežné výdavky na rekreačné a športové služby boli vo výške 1 439,00 €,
čerpanie bolo 1 422,66 €, čo je 98,96 %
j) Kultúrne služby
Rozpočtované bežné výdavky na kultúrne služby boli vo výške 4 527,00 €, čerpanie bolo
3 547,76 €, čo je 78,37 %. Najvyššou položkou sú náklady za dodávku plynu 3 114,00 €.
k) Náboženské a iné spoločenské služby
Bola čerpaná na 98,55 % rozpočtových výdavkov
l) Predprimarne vzdelanie

7

Školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce sú od 1.1.2005 financované z výnosu
dane fyzických osôb. V zmysle §2 ods.1, písm. c) Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z.
o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve sa 40% výnosu denne, ktoré sú
určené na výkon originálnych kompetencií v oblasti školstva, rozdeľuje jednotlivým obciam
podľa počtu žiakov (detí) školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce k 15.09
predchádzajúceho kalendárneho roka, prepočítaného koeficientom školského zariadenia.
Čerpanie výdavkov zahrňuje výdavky na mzdy, odvody do fondov, energie, materiál, opravu
a údržbu a ostatné služby. Schválený rozpočet na výdavky MŠ Brehov bol vo výške 38
575,49 €, čerpanie vo výške 38 224,13 € čo je plnenie na 99,09 %.
2) Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2014
Skutočnosť k 31.12.2014
3 374,15
3 374,15

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných 3 374,15 € bol skutočný výdaj k 31.12.2014 v sume 3 374,15 €, čo
predstavuje 100% plnenie. V roku 2014 obec čerpala z rezervného fondu obce na základe
uznesenia č.42/2014. Obecné zastupiteľstvo schválilo dňa 02.06.2014 použitie finančných
prostriedkov z rezervného fondu na úhradu nakúpených plastových okien na obecný úrad a
materskú školu.

3. Hospodárenie obce Brehov za rok 2014
HOSPODÁRENIE OBCE
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového r.
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

SKUTOČNOSŤ K 31.12.2014
165 788,37
164 077,72
+ 1710,65
1,00
3 374,15
- 3 373,15
- 1 662,50
0
- 1662,50
3 374,15
0
169 163,52
167 451,87
+1 711,65
+ 1 711,65

V zmysle § 10 zák. č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, výsledok
hospodárenia obce tvorí rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového
rozpočtu. Hospodárenie bežného rozpočtu sa skončilo prebytkom vo výške + 1 710,65 €
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a kapitálového rozpočtu schodkom vo výške – 3 373,15 € . Spolu výsledok bežného
a kapitálového rozpočtu je schodok vo výške – 1662,50 €.
Z toho titulu nevyplýva povinnosť tvorby rezervného fondu v zmysle § 15, ods.1) zákona
583/2004.
Okrem toho súčasťou rozpočtu obce boli aj finančné operácie, ktoré v konečnom vyjadrení
bol prebytkový vo výške + 3 374,15 € a kryje schodok kapitálového rozpočtu spolu
s prebytkom bežného rozpočtu.
Celkový výsledok hospodárenia za rok 2014 je prebytkový + 1 711,65 €. Táto výsledná
suma bude zapojená do rozpočtu obce roku 2015 na kapitálové výdavky príjmovými
finančnými operáciami.

4. 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
ZS k 1.1.2014
Prírastky – z prebytku hospodárenia
Ostatné prírastky
Úbytky – použitie rezervného fondu
- Krytie schodku hospodárenia
- Ostatné úbytky
KZ k 31.12.2014

Suma v €
3 374,15
1 096,36
0
3 374,15
0
0
1 096,36

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Fond rezervný

Suma v €
470,24
356,17
314,69
511,72

ZS k 1.1.2014
Prírastky
Úbytky
KZ k 31.12.2014
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5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 v EUR

Aktíva
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok
z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho:
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

ZS k 1.1.2014
384 102,52
349 524,80

KZ k 31.12.2014
349 697,18
316 581,85

7 865,17
341 659,63
0,00
34 577,72

3 749,17
312 832,68
0,00
33 115,33

92,88
82,51
0,00
29 573,14
2 376,24

523,20
0,00
0,00
30 215,89
4 829,19

ZS k 1.1.2014
384 102,52
318 801,09

KZ k 31.12.2014
349 697,18
299 648,89

318 801,09
28 873,88

299 648,89
23 813,29

4 431
470,24
23 972,64

400,00
7480,84
511,72
15 420,73

36 427,55

26 235,00

Pasíva
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho:
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014
Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
0,00 €
- voči dodávateľom
15 420,73 €
- voči štátnemu rozpočtu
7 480,84 €
- voči zamestnancom
0,00 €
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Obec Brehov k 31.12.2014 neeviduje žiadne záväzky voči bankovým inštitúciám. Dlhodobé
záväzky vo výške 511,72 € eviduje ako záväzok zo sociálneho fondu. Krátkodobé záväzky vo
výške 5 990,73 € sa skladajú z neuhradených faktúr voči dodávateľom a nevyfakturovanej
dodávky vo výške 9 430,00 €. Obec eviduje záväzok voči Ministerstvu dopravy, výstavby
regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z odboru územného plánovania vo výške
7 680,00€ vrátenie poskytnutej už vyčerpanej dotácie za spracovanie územnoplánovacej
dokumentácie obci.
6. 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.6/2009 o dotáciách z rozpočtu obce na
všeobecný prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie

FK SLOVAN
BREHOV

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

1 000

1 000

ROZDIEL
( stĺ.2-stĺ.3)

0

K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN
č.6/2009

7. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a. zriadeným a založeným právnickým osobám
( Obec nemá zriadené žiadne rozpočtové organizácie )
b. ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
( Obec nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie )
c. štátnemu rozpočtu
d. štátnym fondom
( Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi )
e. rozpočtom iných obcí
f. 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
štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
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Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Účelové určenie
grantu, transferu
uviesť
-2-

Poskytovateľ
-1-

ÚPSVaR
ÚPSVaR
Okresný úrad Košice ,
odbor školstva
Okresný úrad TV
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
ÚPSVaR

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

281,82
106,92
613,60

281,82
106,92
613,60

64,80
3 315,60
202,62

64,80
3 315,60
202,62

30,36

30,36

11 846,52

11 846,52

Prídavky na deti
Stravné pre deti v HN
Príspevok na výchovu
a vzdelávanie detí
Odmena skladníka CO
Voľby
Evidencia
obyvateľstva
Starostlivosť
o vojnové hroby
Príspevok na prac
§50j

Rozdiel
( stĺ.2stĺ.3)
-5-

8. ZÁVER
Záverečný účet obce je na 15 dní pred jeho schválením na internetovej stránke obce
a vývesnej tabuli obce, aby sa mohli občania k nemu vyjadriť. Na základe záverečného účtu
obce a po jeho prerokovaní obecným zastupiteľstvom v súlade so zákonom o rozpočtových
pravidlách žiadam Obecné zastupiteľstvo Obce Brehov, aby vyslovilo :
a) súhlas s celoročným hospodárením obce bez výhrad
alebo
b) súhlas s celoročným hospodárením obce s výhradami.

Vypracovala: Ing. Zuzana Lukáčová

Predkladá: Ján Balog

V Brehove , dňa 19.05.2015
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MATERIÁL NA ROKOVANIE OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA V BREHOVE

Obecnému zastupiteľstvu v Brehove
Na rokovanie dňa : 24.06.2015
K bodu č. : Uznesenie OZ k Záverečnému účtu obce Brehov za rok 2014
predkladám obecnému zastupiteľstvu
Návrh predkladá:
Ján Balog - starosta obce
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
I.

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2014.

II.

Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a

hospodárenia obce za rok 2014.
III.

Výročnú správu obce Brehov za rok 2014.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
I.

Celoročné hospodárenie obce za rok 2014 bez výhrad.

Spracovala :
Ing. Zuzana Lukáčová
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