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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 zastupitel'stvom dňa 19.12.13 uznesením Č. 122/13
Rozpočet bol zmenený jedenásťkrát:

prvá zmena schválená dňa 02.06.14 uznesením Č. 59/14
druhá zmena schválená dňa 23.07.14 uznesením Č. 74/14
tretia zmena schválená dňa 27.08.14 uznesením Č. 78/14
štvrtá zmena schválená dňa 27.08.14 uznesením Č. 79/14
piata zmena schválená dňa 27.08.14 uznesením Č. 80/14
šiesta zmena schválená dňa 27.08.14 uznesením Č. 81/14
siedma zmena schválená dňa 27.08.14 uznesením Č. 83/14
ôsma zmena schválená dňa 27.08.14 uznesením Č. 86/14
deviata zmena schválená dňa 08.09.14 uznesením Č. 92/14
desiata zmena schválená dňa 03.11.14 uznesením Č. 113/14
jedenásta zmena schválená dňa 15.12.14 uznesením Č. 153/14

Rozpočet obce k 31.12.2014

Schválený
Schválený rozpočet
rozpočet po poslednej

zmene
Príjmy celkom 1443540,00 1864289,30
z toho:
Bežné _Qríjmy 1 237540,00 1 428238,12
Kapitálové príjmy 2000,00 2000,00
Finančné j>_ríjmy 204000,00 434051,18
Príjmy RO s právnou subjektivitou 0,00 0,00
Výdavky celkom 1254365,00 1 719830,43
z toho:
Bežné výdavky 732305,00 795 305,01
Kapitálové výdavky 149550,00 528667,42
Finančné výdavky 30835,00 31 242,00
Výdavky RO s právnou subjekivitou 341 675,00 364616,00
Rozpočet obce 189175,00 144458,87

3



2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014

Skutočnost' k 31.12.2014 % Inenia
1 591 673,54 85,38

Zrozpočtovaných celkových príjmov 1 864289,30 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014
v sume 1 591 673,54 EUR, čo predstavuje 85,38 % plnenie.

1. Bežné príj my

Skutočnost' k 31.12.2014 % Inenia
1 223 616,94 85,67

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 428238,12 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
1 223 616,94 EUR, čo predstavuje 85,67 % plnenie.

a) daňové príjmy

očet na rok 2014
536390,00

Skutočnost' k 31.12.2014 % Inenia
501 402,35 93,48

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 430000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2014 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 418 990,70 EUR, čo predstavuje
plnenie na 97,44 %.

Daň z nehnutel'ností
Z rozpočtovaných 49 690,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 42 027,30 EUR, čo
je 84,58 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 18 514,99 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 23 418,21 EUR a dane z bytov boli v sume 94,10 EUR. K 31.12.2014 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 85 689,80 EUR.

Daň za psa 1 326,69 €
Daň za nevýherné hracie prístroje 9 100,00 €
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 29 957,66 €

b) nedaňové príjmy:

očet na rok 2014 Skutočnost' k 31.12.2014 % Inenia379959,50 220264,33 57,97

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 114 150,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 102074,30 EUR,
čo je 89,42 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 0,00 EUR, príjem
z prenajatých pozemkov v sume 9450,00 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov v sume 90 886,30 EUR a príjem z prenajatých strojov, prístrojov v sume 1 738,00 €.
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 92 844,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 85 344,27 EUR, čo
je 91,92 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

I 172615,50
I Rozpočet na rok 2014 Skutočnost' k 31.12.2014

32555,12
%_I!_lnenia l

18,86 l
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 172 615,50 EUR, bol skutočný príjem vo výške
32555,12 EUR, čo predstavuje 18,86 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, z vratiek a od nefinančnej
právnickej osoby.

Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 511 888,62 EUR bol skutočný príjem vo výške
501 975,26 EUR, čo predstavuje 98,06 % plnenie.

Poskytova tel' dotácie Suma v EUR UčelMinisterstvo dopravy, výstavby 78,45 Pozemné komunikáciea regionálneho rozvoja SR, Bratislava
Okresný úrad Bratislava 170,18 Zivotné prostredieMinisterstvo dopravy, výstavby l 688,88 Spoločný stavebný úrada regionálneho rozvoja SR, Bratislava
Okresný úrad Bratislava 316439,00 Skolstvo
Ministerstvo vnútra SR, Ba l 832,87 Matrika
UPSVaR Malacky 7669,26 Stravné pre deti v HN, školské

pomôcky
Ministerstvo vnútra SR, Ba 599,28 Evidencia obyvateľstvaKrajský školský úrad 4465,00 ZS_poukazy vzdelávacieKrajský školský úrad 3689,00 Materská škola
Urad vlády SR, Bratislava 26750,83 Opatrovateľská služba Jeseň

života
Krajský školský úrad 2600,00 ZS asistentiUPSVaR Malacky 868,56 Rodinné prídavky
Ministerstvo živ. prostredia Ba 4336,00 Výskum a vývojOkresný úrad, Ba 3417,00 ZS sociálne znevýhodneníOkresný úrad, Ba 644,00 ZS dopravnéMVaRR SR, Ba 13 975,16 IBKE projekt MSOkresný úrad Ba 2376,00 ZS doplatok odmenyHlavný banský úrad, Ba l 796,62 Dobývací priestor
Ministerstvo pôdohospodárstva 90 134,19 Náučný chodník obcea rozvoja vidieka SR, Bratislava
Bratislavský samosprávny kraj 5000,00 MS Naša škôlka - náš krajOkresný úrad, Malacky l 944,98 Voľby 2014
Bratislavský samosprávny kraj 2500,00 ZS oplotenie školyMinisterstvo vnútra SR 9000,00 Kamerový systém
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Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy:

Skutočnost' k 31.12.2014 % lneniaočet na rok 2014
2000,00 25,00 1,25

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 2 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014
v sume 25,00 EUR, čo predstavuje 1,25 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 2000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 25,00 EUR, čo
predstavuje 1,25 % plnenie.

3. Príjmové finančné operácie:

očet na rok 2014 Skutočnost' k 31.12.2014 % lnenia
434051,18 368031,60 84,79

Zrozpočtovaných finančných príjmov 434051,18 EUR bol skutočný príjem k31.12.2014
v sume 368 031,60 EUR, čo predstavuje 84,79 % plnenie.

Uzneseniami obecného zastupitel'stva bolo schválené použitie rezervného fondu v sume
230 051,18 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 230 051,18 EUR. Zo zostatku prostriedkov
z predchádzajúcich rokov v sume 200 000,00 EUR bolo plnenie v skutočnosti v sume
137 980,42 EUR.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Skutočnost' k 31.12.2014 % Inenia
15748,35 0,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
15 748,35 EUR, čo predstavuje 0,00 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola 15 748,35 EUR

K . 'lapíta ove príjmy
Rozpočet na rok 2014 Skutočnost' k 31.12.2014 % plnenia

0,00 0,00 0,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume
0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % plnenie.
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Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola 0,00 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014

Roz očet na rok 2014
1 355214,43

Skutočnost' k 31.12.2014
1231158,89

% čer ania
90,85

Z rozpočtovaných celkových výdavkov l 355214,43 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume l 231 158,89 EUR, čo predstavuje 90,85 % čerpanie.

l. Bežné výdavky

očet na rok 2014
795305,01

Skutočnost' k 31.12.2014
735550,98

% čer ania
92,49

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 795305,01 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 735 550,98 EUR, čo predstavuje 92,49 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtuje prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Zrozpočtovaných 195745,00 EUR bolo skutočné čerpanie k31.12.2014 v sume 188448,25
EUR, čo je 96,27 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky,
REGOB, životného prostredia, Materskej školy a školskej jedálne, 21BJ s výnimkou právnych
subjektov.
Poistné a príspevok do poist'ovní
Z rozpočtovaných 80 604,21 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 77 583,24 EUR,
čo je 96,25 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 390815,80 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 354293,81
EUR, čo je 90,65 % 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 112 140,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 106 594,62
EUR, čo predstavuje 95,05 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 16 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 8 631,06
EUR, čo predstavuje 53,94 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky:

očet na rok 2014 Skutočnost' k 31.12.2014 % čer ania528667,42 464366,49 87,84
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Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 528 667,42 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 464 366,49 EUR, čo predstavuje 87,84 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Nadstavba Materskej školy
Z rozpočtovaných 333 892,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 283 873,04
EUR, čo predstavuje 85,02 % čerpanie.
b) Náučný chodník obce Záhorská Ves
Z rozpočtovaných 163201,42 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 149552,98
EUR, čo predstavuje 91,64 % čerpanie.

3) Výdavkové finančné operácie:

Ro~očet na rok 2014 l Skutočnost' k 31.12.2014 % čerpania J31 242,00 J 31 241,42 99,99 J
Z rozpočtovaných finančných výdavkov 31 242,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 31241,42 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií Je prílohou
Záverečného účtu.

Z rozpočtovaných 31 242,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2014 v sume 31 241,42 EUR, čo predstavuje 99,99 %.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Skutočnost' k 31.12.2014 % čer ani a
376263,00 103,19

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 364 616,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014
v sume 376 263,00 EUR, čo predstavuje 103,19 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola 376263,00 EUR

Skutočnost' k 31.12.2014 % čer ania
0,00 0,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov OEUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume O
EUR, čo predstavuje O% čerpanie.
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola 0,00 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014

Hospodárenie obce
Skutočnost' k 31.12.2014 v EUR

~ežné príjmy spolu
l 239365,29z toho: bežné príjmy obce

1223616,94bežné príjmy RO
15748,35Bežné výdavky spolu

l 111 813,98z toho: bežné výdavky obce
735550,98bežné výdavky RO
376263,00iBežný rozpočet

127551,31Kapitálové príjmy spolu
25,00z toho: kapitálové príjmy obce
25,00kapitálové príjmy RO
0,00Kapitálové výdavky spolu

464366,49z toho: kapitálové výdavky obce
464366,49kapitálové výdavky RO

0,00Kapitálový rozpočet
-336815,18~c"odok bežného a kapitálového rozpočtu
-209263,87Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu
-209263,87Príjmy z finančných operácií

368031,60Výdavky z finančných operácií
31241,42Rozdielfinančnýcll operácii

336790,18PRlJMY SPOLU
l 607421,8SVYDA VKY SPOLU
l 607421,8cHospodárenie obce

O,O(Vylúčenie Z prebytku
O,OCUpravené hospodárenie obce
o,oe

Schodok rozpočtu v sume 336 790,18 EUR zistený podl'a ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) ab)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2014 vysporiadaný:

z finančných operácií 336 790,18 EUR
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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 zastupitel'stvo.

Fond rezervl!Ý Suma v EURZS k 1.1.2014
136989,65

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý 0,00rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi 127470,00
z podnikatel'skej činnosti po zdanení

- z finančných operácií 0,00Ubytky - použitie rezervného fondu:
- uznesenie Č. 75/14 zo dňa 23.07.14 a uznesenie 169721,88
83/14 zo dňa 27.08.14 nadstavba Materskej školy
- uznesenie Č. 67/14 zo dňa 30.06.14 kamerový 2740,00systém
- uznesenie 78-82/14 zo dňa 27.08.14 Náučný 57589,30chodník obce Záhorská Ves

- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky

KZ k 31.12.2014 34408,47

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond
Suma v EURZS k 1.1.2014

4585,76Prírastky - povinný prídel - 1 % 2413,38
- ostatné prírastky

Ubytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky 2879,89KZk31.12.2014

4 119,25

6. Bilancia aktíva pasív k 31.12.2014

AKTÍVA

Názov ZS k 1.1.2014 v EUR KZ k 31.12.2014 v EUR
Majetok spolu 3 738043,25 4028832,36
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Neobežný majetok spolu 3269610,69 3 701 741,95
z toho:

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00
Dlhodobý hmotný majetok 2693 830,57 3 125 961,83
Dlhodobý finančný majetok 575 780,12 575 780,12
Obežný majetok spolu 468330,76 326901,03
z toho:

Zásoby 441,68 296,38
Zúčtovanie medzi subjektami VS 47 142,69 42076,77
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00
Krátkodobé pohľadávky 141 506,79 150778,01
Finančné účty 279239,60 133 749,87
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00
Časové rozlíšenie 101,80 189,38

PASÍVA

Názov ZS k 1.1.2014 v EUR KZ k 31.12.2014 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu 3738043,25 4028832,36
Vlastné imanie 1 667742,15 1 973515,29
z toho:

Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00
Fondy 0,00 0,00
Výsledok hospodárenia 1 667742,15 1 973515,29
Záväzky 956933,78 962287,06
z toho:

Rezervy 17872,75 1 284,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS 7910,05 23 210,22
Dlhodobé záväzky 543450,40 505539,00
Krátkodobé záväzky 146393,69 201 781,39
Bankové úvery a výpomoci 241 306,89 230472,45
Časové rozlíšenie 1 113367,32 1 093 030,01
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7. Prehl'ad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014

Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám úver ČSOB
- voči štátnym fondom (ŠFRB)
- voči dodávateľom
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu

230472,45 EUR
485604,12 EUR
103 655,90 EUR
19123,73 EUR
16908,61 EUR

Poskytova tel' Učel Výška Výška Zabezpečenie Zostatok Splatnost'úveru prijatého úroku úveru k 31.12.2014úveru
CSOB a.S. Výstavba 21BJ 315343 1,473 Bianco zmenka 230472,45 r.2036

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec je zriad'ovatel'om príspevkovej organizácie:
Jeseň života:

Celkové náklad
Celkové výnosy

86 849,33 EUR
87 136,71 EUR

Hospodársky výsledok - zisk 287,38 EUR

9. Prehl'ad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikatel'om podl'a § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Obec v roku 2014 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 7/2008 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Ziada tel' dotácie
Suma poskytnutých Suma skutočne RozdielÚčelové určenie dotácie: uviest'

finančných použitých (stí.2 - stí.3 )- bežné výdavky na .....
prostriedkov finančných- kapitálové výdavky na ....

prostriedkov- 1 -
- 2 - - 3- - 4-Rímskokatolícka cirkev farnosť Záhorská Ves 700,00 700,00 0,00- _E_ríspevokna kostol o_Eravadverí

Kultúrny spolok Uhranská perla - Mažoretky 3 700,00 3 700,00 0,00MERCI - kostými, kostými, doprava
autobusom
Rybársky spolok Morava, Záhorská Ves _ 300,00 300,00 0,00krúžok malých rybárov
Jednota dôchodcov, Záhorská Ves bežná 398,00 398,00 0,00činnosť, doprava na výlet

K 31.12.2014 boli vvučtovane všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 7/2008o dotáciách.
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10. Podnikatel'ská činnost'

Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia 120-13502. Predmetom podnikania je:- Ubytovanie

Obec podniká aj na základe Lodného osvedčenia. Predmetom podnikania je:
- prevádzka Kompy

V roku 2014 dosiahla v podnikatel'skej činnosti:
Celkové náklady 241 316,38 EUR
Celkové výnosy 490337,23 EUR
Hospodársky výsledok -
zisk pred zdanením 249 020,85 EUR

Výnosy a náklady na túto činnost' sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom
mimorozpočtovom účte.

11. Finančné usporiadanie vzt'ahov voči

a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) 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 usporiadat' svoje hospodárenie vrátane finančných vzt'ahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikatel'om a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, d'alej usporiadat' finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

- prostriedky zriad'ovatel'a, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých Suma skutočne Rozdiel - vráteniefinančných použitých finančných
prostriedkov prostriedkovZákladná škola 34675,00 34675,00 0,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia
Rozdiel - vrátenie
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14 180,00
Základná škola rostriedkov

- prostriedky zriad'ovateJ'a

Príspevková organizácia Suma poskytnutých Suma skutočne Rozdielfinančných použitých finančných
_Qrostriedkov _Qrostried kovJeseň života 27590,00 27590,00 0,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Príspevková organizácia Suma poskytnutých Suma skutočne Rozdielfinančných použitých finančných
_Qrostriedkov prostriedkovJeseň života 34560,00 26750,83 7809,17

- prostriedky vlastné

Príspevková organizácia Vlastné finančné Cerpanie finančných Rozdiel_prostried_ky _prostriedkovJeseň života 25765,46 25765,46 0,00

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu s právnickými osobami

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytova tel' Účelové určenie grantu, transferu Suma Suma skutočne Rozdieluviesť : školstvo, matrika, .... poskytnutých použitých (stí.3 - stÍ.4- bežné výdavky finančných finančných )- kapitálové výdavky prostriedkov prostriedkov- 1- - 2- -3- - 4-
-5-Ministerstvo Pozemné komunikácie 78,45 78,45 0,00dopravy,

výstavby
a regionálneho
rozvoja SR,
Bratislava
Okresný úrad Zivotné prostredie 170,18 170,18 0,00Bratislava
Ministerstvo Spoločný stavebný úrad 1 688,88 1 688,88 0,00dopravy,
výstavby
a regionálneho
rozvoja SR,
Bratislava
Okresný úrad Skolstvo 316439,00 302259,00 14180,00
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Bratislava
Ministerstvo Matrika 1 832,87 1 832,87 0,00vnútra SR, Ba
UPSVaR Stravné pre deti v HN, školské 7669,26 7669,26 0,00Malacky _E_omôcky
Ministerstvo Evidencia obyvatel'stva 599,28 599,28 0,00vnútra SR, Ba
Krajský školský ZŠ poukazy vzdelávacie 4465,00 4465,00 0,00úrad
Krajský školský Materská škola 3689,00 3 689,00 0,00úrad
Urad vlády SR, Opatrovateľská služba Jeseň života 26750,83 26750,83 0,00Bratislava
Krajský školský ZŠ asistenti 2600,00 2600,00 0,00úrad
UPSVaR Rodinné prídavky 868,56 868,56 0,00Malacky
Ministerstvo živ. Výskum a vývoj 4336,00 4336,00 0,00_Qrostredia Ba
Okresný úrad, Ba ZS sociálne znevýhodnení 3417,00 3417,00 0,00Okresný úrad, Ba ZŠ dopravné 644,00 644,00 0,00
MVaRR SR, Ba IBKE projekt MS 13 975,16 13 975,16 0,00Okresný úrad Ba ZS doplatok odmeny 2376,00 2376,00 0,00Hlavný banský Dobývací priestor 1 796,62 1 796,62 0,00úrad, Ba
Ministerstvo Náučný chodník obce 90134,19 90 134,19 0,00pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka
SR, Bratislava
Bratislavský MS 5000,00 5000,00 0,00samosprávny kraj
Okresný úrad, Voľby 2014 1 944,98 1 914,76 30,22Malacky
Bratislavský ZŠ oplotenie školy 2500,00 2500,00 0,00samosprávny kraj
Ministerstvo Kamerový systém 9000,00 0,00 9000,00vnútra SR

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu zmluvu s inými obcami

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
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VVC Suma prijatých Suma skutočne Rozdielfinančných použitých finančných
..E_rostried kov l!_rostriedkovBratislavský samosprávny 5000,00 5000,00 0,00kraj - Naša škôlka - Náš

kr~
Bratislavský samosprávny 2500,00 2500,00 0,00kraj - oplotenie školy

alhJ~I
Vypracovala: Michaela Danihelová

Predkladá: JUDr. Boris Šimkovič

V Záhorskej Vsi, dňa 13.05.2015

13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupitel'stvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2014.

Obecné zastupitel'stvo berie na vedomie správu audítora za rok 2014.

Obecné zastupitel'stvo schval'uje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
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