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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 vyrovnaný. Bežný rozpočet bol 
zostavený ako schodkový  a  kapitálový   rozpočet ako  vyrovnaný. 
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.  
 
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 27.12.2013 uznesením č 9/13 A1OZ 
 
Rozpočet bol zmenený jedenkrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 26.5.2014 uznesením č. 3/14 A2 OZ 
 

Rozpočet obce k 31.12.2014  
 
 

  
Schválený  
rozpočet  

Schválený 
rozpočet  

po poslednej 
zmene 

Príjmy celkom 174 000,00 204 785,00 
z toho :   
Bežné príjmy 173 062,00 193 960,00 
Kapitálové príjmy 0,00 0,00 
Finančné príjmy 938,00 10 825,00 
Výdavky celkom 174 000,00 204 785,00 
z toho :   
Bežné výdavky 174 000,00 193 960,00 
Kapitálové výdavky  5 600,00 
Finančné výdavky  5 225,00 
Rozpočet  obce 0,00 0,00 
Bežný rozpočet - 938,00 0,00 
Kapitálový rozpočet 0,00 - 5 600,00 
Finančné operácie 938,00 5 600,00 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014  
 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 
204 785,00 199 725,64 97,53 

 
Z rozpočtovaných celkových príjmov 204 785,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 
199 725,65 EUR, čo predstavuje  97,53 % plnenie.  
 
1. Bežné príjmy 
 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 
193 960,00 199 390,39 102,80 

 
Z rozpočtovaných bežných príjmov 193 960,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 
199 390,39 EUR, čo predstavuje  102,80 % plnenie.  

 
a) daňové príjmy  

 
Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

144 619,00 145 246,72                  100,43               

 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
 
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 114 405,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2014 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 113 935,69 EUR, čo predstavuje 
plnenie na 99,59 %.  
 
Daň z nehnuteľností 
 
Z rozpočtovaných 21 718,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 22 800,72 EUR, čo 
je 104,99 % plnenie.  
 
Príjmy dane z pozemkov boli v sume 20 756,36 EUR,  
dane zo stavieb boli v sume 2 020,44 EUR a  
dane z bytov boli v sume 23,92 EUR.  
 
Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  17 590,86 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 
5 209,86 EUR.  
K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 3 690,40 EUR. 
 
Daň za psa   
 
Z rozpočtovaných 396,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 391,88 EUR, čo je 
98,96 % plnenie.  
 
Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  388,56 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 3,32 
EUR.  
K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 145,90 EUR. 
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Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  
 
Z rozpočtovaných 8 100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 8 118,43 EUR, čo je 
100,23 % plnenie.  
 
Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  7 427,93 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 441,50 
EUR a za odpadové nádoby 249,00 EUR.  
K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad v sume 3 667,20 EUR. 
 

b) nedaňové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 
11 510,00 12 997,38                112,93                 

 
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
 
Z rozpočtovaných 3 058,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 3 103,64 EUR, čo je 
101,49 % plnenie.  
 
Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov pre AT Agroces v sume 212,28 
EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 2 834,90 EUR a príjem 
z prenájmu zariadenia 56,46 EUR 
 
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 2 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 3 497,15 EUR, čo je 
139,89 % plnenie.  
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb: 

Z rozpočtovaných 3 887,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 4 320,03 EUR, čo je 
111,14 % plnenie.  
Uvedený príjem predstavuje príjem za služby: relácia v rozhlase, režijné náklady ŠJ, cintorínske 
poplatky, poplatky za služby spojené s prenájmom NP – Slovenská pošta, školné MŠ, ŠKD 
a príspevok zamestnancov k stravnému 
 
Iné nedaňové príjmy:  
 
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2 060,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 
2 068,97 EUR, čo predstavuje 100,43 % plnenie.  
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.  
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c) Prijaté granty a transfery 
 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 
37 831,00 41 146,29                108,76                

 
Z rozpočtovaných grantov a transferov 37 831,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 41 146,29 
EUR, čo predstavuje 108,76 % plnenie. 
 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
Allianz poisťovňa - Grant 1 000,00 Dopravné ihrisko pri MŠ 
OÚ Košice - okolie 2 720,43 Voľby – prezidenta, európsky 

parlament, komunálne voľby 
OÚ Košice - okolie 10 837,61 Prefinancovanie nákladov na 

odstránenie následkov povodne 
ÚPSVaR Košice-okolie 324,00 Príspevok k strave pre deti v HN - 

ZŠ 
ÚPSVaR Košice-okolie 243,00 Príspevok k strave pre deti v HN - 

MŠ 
ÚPSVaR Košice-okolie 66,40 Príspevok na školské pomôcky 

pre deti v HN - ZŠ 
ÚPSVaR Košice-okolie 1 038,54 Príspevok na Aktivačnú činnosť 
OÚ Košice – okolie, odbor školstva 287,00  Vzdelávacie poukazy 
OÚ Košice – okolie, odbor školstva 273,00 Nenormatívne – vzdelávanie 

žiakov zo soc. znevýh. prostredia 
OÚ Košice – okolie, odbor školstva 326,00 Na výchovno-vzdelávací proces 

v MŠ – predškolský vek 
OÚ Košice – okolie, odbor školstva 480,00 Dopravné 
OÚ Košice – okolie, odbor školstva 22 870,00 Normatívne – financovanie ZŠ 
OÚ Košice - okolie 461,24 Príspevok z ROEP 
OÚ Košice - okolie 193,71 PVŠS - Transfer pre REGOB 
OÚ Košice - okolie 25,36 PVŠS - Transfer – 

dopr.komunikácia a cestná 
infraštruktúra 

 
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 
2. Kapitálové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 
0,00 1,00  

 
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 
1,00 EUR. 
 
Príjem z predaja kapitálových aktív: 
Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 1,00 EUR, čo je 
................ % plnenie.  
 Ide o príjem z predaja budovy bývalej kasárne pre firmu TaK s.r.o. vo výške   1,00 EUR za 
účelom výstavby nájomných bytov v zmysle zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. 
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3. Príjmové finančné operácie:  
  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 
10 825,00 334,25 3,09 

 
Z rozpočtovaných finančných príjmov 10 825,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 
334,25 EUR, čo predstavuje  3,09 % plnenie.  
 
Uznesením obecného zastupiteľstva č. .................. zo dňa ........................ bolo schválené použitie 
rezervného fondu v sume 10 825,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 334,25 EUR.  
 
 
 
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014  
 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 
204 785,00 180 570,63 88,18 

 
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 204 785,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2014 
v sume 180 570,63 EUR, čo predstavuje  88,18 % čerpanie.  
 
 
1. Bežné výdavky  
  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 
193 960,00 176 648,91                  91,08               

 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 193 960,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2014 
v sume 176 648,91 EUR, čo predstavuje  91,08 % čerpanie.  
 

a) 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 78 158,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 73 776,71 EUR, 
čo je 94,39 % čerpanie. 
Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ  29 151,00 

   pracovníkov MŠ, ŠJ 20 377,06 
           pracovníkov ZŠ,ŠKD 24 248,65 
 
Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných  26 914,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 27 785,96 EUR, 
čo je 103,24 % čerpanie.  
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Tovary a služby 
Z rozpočtovaných 80 526,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 73 398,67 EUR, 
čo je 91,15 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú: 

- cestovné náhrady –      1 705,68 EUR, čo predstavuje 59,91 % plnenie 
- energie –     18 933,35 EUR, čo predstavuje 82,00 % plnenie 
- materiál –     10 699,87 EUR, čo predstavuje 125,57 % plnenie 

prekročenie rozpočtu je z titulu obstarania Dopravného ihriska vo výške 1 276,80 EUR, 
na ktoré obec obdržala grant z poisťovne Allianz vo výške 1 000,00 EUR 

- dopravné –      4 709,77 EUR, čo predstavuje 108,65 % plnenie 
- rutinná a štandardná údržba –   3 256,83 EUR, čo predstavuje 57,53 % plnenie 
- nájomné za nájom –     1 825,96 EUR, čo predstavuje 126,45 % plnenie  

prekročenie rozpočtu je z titulu úhrady nájomného za pozemok pod bývalou kasárňou pre 
Ministerstvo vnútra,  

- ostatné tovary a služby –   32 267,21 EUR, čo predstavuje 93,18 % plnenie 
 

Bežné transfery 
Z rozpočtovaných 7 877,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 1 490,37 EUR, čo 
predstavuje 18,92 % čerpanie. 
 
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     
finančnými výpomocami 
Z rozpočtovaných  485,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 197,10 EUR, čo 
predstavuje 40,64 % čerpanie.  
 
2) Kapitálové výdavky : 
  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 
5 600,00 0,00 0,00 

 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 5 600,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2014 
v sume 0,00 EUR, čo predstavuje  0,00 % čerpanie.  
 

b) Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou 
Záverečného účtu.  

 
3) Výdavkové finančné operácie : 
  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 
5 225,00 3 921,72 75,06 

 
Z rozpočtovaných finančných  výdavkov 5 225,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2014 
v sume 3 921,72 EUR, čo predstavuje  75,06 % čerpanie.  
 

c) Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou 
Záverečného účtu.  

 
Z rozpočtovaných 4 000,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie 
k 31.12.2014 v sume 3 921,72 EUR, čo predstavuje 98,04 %. 
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014 
 

 
Hospodárenie obce 

 
Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 199 390,39

z toho : bežné príjmy obce  199 390,39

             bežné príjmy RO 0,00

Bežné výdavky spolu 176 648,91

z toho : bežné výdavky  obce  176 648,91

             bežné výdavky  RO 

Bežný rozpočet 22 741,48

Kapitálové  príjmy spolu 1,00

z toho : kapitálové  príjmy obce  1,00

             kapitálové  príjmy RO 

Kapitálové  výdavky spolu 0,00

z toho : kapitálové  výdavky  obce  0,00

             kapitálové  výdavky  RO 

Kapitálový rozpočet  1,00

Prebytok  bežného a kapitálového rozpočtu 23 741,48

Vylúčenie z prebytku  0,00
Upravený prebytok  bežného a kapitálového rozpočtu 23 741,48
Príjmy z finančných operácií 334,25

Výdavky z finančných operácií 3 921,72

Rozdiel finančných operácií - 3 587,47
PRÍJMY SPOLU   199 725,64
VÝDAVKY SPOLU 180 570,63
Hospodárenie obce  19 155,01
Vylúčenie z prebytku 0,00
Upravené hospodárenie obce 19 155,01

 
Prebytok rozpočtu v sume  23 741,48 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  zo ŠR 
v sume 0,00 EUR navrhujeme použiť na:   

-  tvorbu rezervného fondu 23 741,48 EUR  
 

Zostatok  finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov v sume - 3 587,47  EUR, navrhujeme vysporiadať z: 

- rezervného fondu             3 587,47 EUR  
 
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014 
vo výške 19 155,01 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 zastupiteľstvo. 
              
Fond rezervný Suma v EUR 
ZS k 1.1.2014  400,08      
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  
                  rozpočtový rok  

334,25     

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  
                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

 

                - z finančných operácií  
Úbytky   - použitie rezervného fondu : 
- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........       
- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........   

      

               - krytie schodku rozpočtu  
               - ostatné úbytky  388,05 
KZ k 31.12.2014       346,28 

 
 
Sociálny fond 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 
 
Sociálny fond Suma v EUR 
ZS k 1.1.2014 2 045,46  
Prírastky - povinný prídel -        %                                                        707,03 
               - povinný prídel -        %                        
               - ostatné prírastky     
Úbytky   - závodné stravovanie                     171,65  
               - regeneráciu PS, dopravu                  
               - dopravné                             
               - ostatné úbytky                                               2 094,61   
KZ k 31.12.2014 486,23 
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014  
 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2014  v EUR KZ  k  31.12.2014 v EUR 

Majetok spolu 312 443,37 445 421,08 

Neobežný majetok spolu 299 113,94 412 077,46 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 270,18 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 298 843,76 290 137,40 

Dlhodobý finančný majetok 0,00 121 940,06 

Obežný majetok spolu 13 329,43 33 243,63 

z toho :   

Zásoby 55,40 25,36 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 439,24 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 39,06 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  1 570,62 10 391,15 

Finančné účty  11 225,11 22 827,12 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  0,00 99,99 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2014 v EUR KZ  k  31.12.2014 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 312 443,37 445 421,08 

Vlastné imanie  199 146,05 264 939,50 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  199 146,05 264 939,50 

Záväzky 39 234,81 16 673,14 

z toho :   

Rezervy  4 627,47 780,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 256,00 0,00 



                                                                     12

Dlhodobé záväzky 2 046,75 486,23 

Krátkodobé záväzky 26 095,36 13 119,40 

Bankové úvery a výpomoci 6 209,23 2 287,51 

Časové rozlíšenie 74 062,51 163 808,44 

 
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014 

 
Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám                    2 287,51 EUR 
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF) 0,00 EUR 
- voči dodávateľom                      2 036,83 EUR 
- voči štátnemu rozpočtu                     0,00 EUR 
- voči zamestnancom                       6 144,91 EUR 
- voči poisťovniam a daňovému úradu 4 693,14 EUR 
- ostatné  244,52 EUR 
 
 

 
 

Poskytovateľ úveru Účel Výška 
prijatého 

úveru 

Zabezpeče
nie úveru 

Zostatok 
k 31.12.2014 

Splatnosť 
 

Prima Banka, a.s. Výstavba 
multifunkčného 
ihriska 

 Vista 
zmenka 

2 287,51 r. 2015 

      
      
      

 
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 neposkytovala dotácie právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom 
na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný 
účel.  

 
9. Podnikateľská činnosť   
Obec Janík nevykonáva podnikateľskú činnosť. 
 
10. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 
b) štátnemu rozpočtu 
c) štátnym fondom 
d) rozpočtom iných obcí 
e) 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 Janík nemá zriadenú ani založenú právnickú osobu 
 

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 - 
OÚ KE Voľby – prezidenta, európsky 

parlament, komunálne voľby 
2 720,43 2 720,43 0,00 

OÚ KE Vzdelávacie poukazy 287,00 287,00 0,00 
OÚ KE Vzdelávanie žiakov zo soc. 

znevýhodneného prostredia 
273,00 273,00 0,00 

OÚ KE Na výchovno-vzdelávací proces – 
predškolský vek MŠ 

326,00 326,00 0,00 

OÚ KE Doprava žiakov – do šk. obvodu Janík 480,00 480,00 0,00 
OÚ KE Normatívne financovanie ZŠ 22 870,00 22 870,00 0,00 
OÚ KE Príspevok ROEP 461,24 461,24 0,00 
OÚ KE Prenesený výkon št.správy - REGOB 193,71 193,71 0,00 
OÚ KE Prenesený výkon št.správy – dopravná 

komunikácia a cestná infraštruktúra 
25,36 25,36 0,00 

OÚ KE Prefinancovanie nákladov na 
odstránenie následkov povodne 

10 837,61 10 837,61 0,00 

ÚPSVaR 
KE-okolie 

Príspevok ku strave pre deti v HN – ZŠ 324,00 324,00 0,00 

ÚPSVaR 
KE-okolie 

Príspevok ku strave pre deti v HN – MŠ 243,00 243,00 0,00 

ÚPSVaR 
KE-okolie 

Príspevok na školské pomôcky pre deti 
v HN – ZŠ 

66,40 66,40 0,00 

ÚPSVaR 
KE-okolie 

Príspevok na aktivačnú činnosť 1 038,54 1 038,54 0,00 

 
c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
 
Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  
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d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  
 

Obec  Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

    
    
 
 

Obec  Suma prijatých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

    
    
 
e) 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  

    
    
 

 
11. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 
programového rozpočtu         
 
Obecné zastupiteľstvo obce Janík, v zmysle ustanovenia § 4 ods. 5 zákona 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších zmien a doplnkov, uznesením č. 9/13 A2 OZ zo dňa 27.12.2013 rozhodlo 
o neuplatnení programového rozpočtu obce na rok 2014. 

 

 
 
 
 
 
 

Vypracovala: Alexandra Durová                          Predkladá: Ing. Július Begala 
 
 
 
 
V Janíku, dňa 06.05.2015 
 


