Záverečný účet obce Lazisko
a rozpočtové hospodárenie
za rok 2015

Návrh záverečného účtu za rok 2015 vyvesený na úradnej tabuli dňa: 30.05.2016
Záverečný účet obce schválený OZ dňa 14.06. 2016, uznesením č. 07 / 2016

Záverečný účet obce upravuje § 16 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Záverečný účet obce. Po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení
súhrnne spracuje do záverečného účtu obce,
-

obec finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov:
-

k zriadeným alebo založeným právnickým osobám,

-

k fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli prostriedky
svojho rozpočtu;

-

ďalej usporiadajú finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných
obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.

-

záverečný účet obce obsahuje najmä :
a) údaje o plnení rozpočtu v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie
v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
b) bilanciu aktív a pasív,
c) prehľad o stave a vývoji dlhu,
d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,
e) prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov,
f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,

-

nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo
štátneho rozpočtu, rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu,, ktoré možno
použiť v rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom, sa na účely tvorby peňažných fondov
pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) z tohto prebytku vylučujú,

-

nevyčerpané účelovo určené prostriedky obec prevedie na osobitný účet a v nasledujúcich
rozpočtových rokoch ich zaradí do rozpočtu obce ako príjmovú finančnú operáciu. Použitie
prostriedkov na určený účel je výdavkom rozpočtu obce v nasledujúcich rozpočtových rokoch,

-

o použití prebytku rozpočtu alebo o spôsobe vysporiadania schodku rozpočtu podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) rozhoduje obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu obce,

-

prebytok rozpočtu je zdrojom rezervného fondu prípadne ďalších peňažných fondov,

-

schodok rozpočtu podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) obec vysporiada predovšetkým z rezervného
fondu, z ďalších peňažných fondov alebo z návratných zdrojov financovania,

-

pred schválením sa návrh záverečného účtu obce predkladá na verejnú diskusiu podľa osobitného
predpisu (§ 9 ods. 2 zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení - pred schválením záverečného účtu
obce je záverečný účet zverejnený najmenej 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu
mohli obyvatelia obce vyjadriť),

-

prerokovanie záverečného účtu obce sa uzatvára jedným z týchto výrokov :

–

a)

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad

b)

celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami

ak sa záverečný účet obce schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo je povinné prijať
opatrenia na nápravu nedostatkov

–

návrh záverečného účtu obce sa prerokuje najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí
rozpočtového roka.
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Starosta obce: Bc. František Púčik
Vypracovala: Mgr. Jana Glajzová
Identifikačné údaje:
Názov: Obec Lazisko
adresa pre poštový styk: Obecný úrad č. 140, 032 11 pošta Svätý Kríž
Tel. a fax: 044/ 55926 21
e-mail: oulazisko@alconet.sk, lazisko@lazisko.sk
web: www.lazisko.sk
Okres: Liptovský Mikuláš
IČO: 00315354
DIČO: 2020581442
Právna forma: právnická osoba
Deň vzniku: Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou SR

1. Rozpočet obce na rok 2015
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015.
Obec v roku 2015 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.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015. Obec financuje
svoje potreby predovšetkým z vlastných zdrojov , zo štátnych dotácií ako aj z ďalších
zdrojov. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 9.12.2014 uznesením
č.06/2014.

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
Príjmy obce k 31.12. 2015 v €
Por.č.

Názov

1

Dotácie a granty
Eur.soc.fond.

2
3

Schválený
rozpočet

10 160,00
6274,42

10 197,34
8782,48

Daňové
Nedaňové

63 650,00
11 130,00

72 650,00
12 830,00

75 941,09
15 154,71

Spolu :

77 000,00

101 914,42

110 075,62

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

SPOLU:

77 000,00

K bodu 1. dotačné príjmy
–
–
–
–
–
–

Skutočnosť

520,00
0,00

Finančné operácie
Bankový úver

4
5

Upravený
rozpočet

110 914,42

110 075,62

rok 2015

Na prenesený výkon štátnej spr. ŽP
Na REGOB
Dotácia – pozemné komunikácie
Dotácia – stavebný úrad
Na voľby
Dotácia Min.financií

37,36 €
131,67 €
17,24 €
371,07 €
640,00 €
9 000,00 €
10 197, 34 €

–

8782,48 €

Eur.soc.fond

Suma spolu :

18 979,82 €

K bodu 2 daňové príjmy

rok 2015

- Podielové dane z daňového úradu
- Dane z nehnuteľnosti
- Daň za psa

70 325,65 €
5 356,48 €
258,96 €

75 941,09 €

Suma spolu:
K bodu č. 3 nedaňové príjmy
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

rok 2015

Poplatok za komunálne odpady
Prenájom bytov
Za užívanie bytu na iné účely
Vodné, stočné
Ostatné príjmy
Relácie v MR
Poplatok- stravné lístky
Poplatok za overovanie + osvedčovanie listín
Správny poplatok – stavebné rozhodnutie
Správny poplatok – malý zdroj znečistenia
Správny poplatok – výrub drevín
Správny poplatok – kolaudačné rozhod.
Z vkladov
Z predaja výrobkov –ost.poplatky
Z dobropisov
Z odvod.hazd.hier – KAMAK
Ostatné príjmy- Barbot
Iné – ENVIPAK

5 970,35 €
139,44 €
0,00 €
3 602,09 €
180,64 €
672,00 €
1 045,44 €
193,50 €
270,00 €
15,00 €
6,50 €
55,00 €
45,84 €
288,60 €
137,12 €
1 500,00 €
33,19 €
1 000,00 €

15 154,71 €

Suma spolu:

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2015
Výdavky obce rok 2015 – Bežné výdavky v €
Funkčná klasifikácia

Rozpočet

Skutočnosť

111 – Dotácia Evidencia obyv.
111 – Dotácia ŽP
111 – Dotácia poz. komunikácie
111 – Dotácia stavebný úrad
111 – voľby
111- dotácia Min.financií

40,00
40,00
20,00
400,00
0,00
0,00

131,67
37,36
17,24
371,07
640,00
9 000,00

SPOLU: za zdroj 111

500,00

10 197,34

Zdroj 41
0111 - obec
0112 – finančná a rozpočtová oblasť
0170 – transakcie ver. Dlhu
0220 – CO
0320- Ochrana pred požiarmi
0451- cestná doprava
0460 – Komunikácie
0510- nakladanie s odpadmi
0520 – nakladanie s odpad.vodami
0530 – znižovanie znečistenia
0620- rozvoj obcí
0640- verejné osvetlenie
0810- rekreačné a kultúrne športy
0820- Kultúrne služby
0840- Nábož.a iné spoloč. služby
09111 – predškolská výchova
1020- Staroba
1040 - Rodina a deti

50 431,00
1 432,00
0,00
56,00
2 069,00
801,00
1 004,00
9 411,00
3 523,00
338,00
0,00
2 280,00
150,00
4 353,00
210,00
0,00
100,00
500,00

46 441,48
1 041,07
0
0,00
82,06
699,76
801,52
9 196,85
1 572,84
391,35
343,18
1 677,37
65,60
4 306,77
684,21
0,00
166,00
664,00

Spolu za zdroj 41

76 595,00

68 134,06

0,00
0,00

153,10
7 074,78

Zdroj 1162
0111 - obec
0620 - rozvoj obcí
Spolu za zdroj 1162

76 595,00
0,00

Spolu 41 a 111 a 1162

77 000,00

72
842,13
7 227,88

85 559,28

Kapitálové –výdavky
Funkčná klasifikácia

Rozpočet

Skutočnosť

Zdroj 41
717002 Rekonš. a moder.Kul.stredis

0,00

4 708, 07

SPOLU:

0,00

4 708,07

SUMÁR :
Funkčná klasifikácia

Rozpočet
77 000,00
0,00

Zdroj 41
Zdroj 111
Zdroj 1162

SPOLU:

Skutočnosť
72 842,13
10 197,34
7 227,88

90 267,35

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 20 051,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 vo výške 27 895,82 €, čo
je 139,13 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu a
kontrolóra obce. Mzdy na dohody a odmeny poslancom rozpočtované 4 632,00 € skutočné
čerpanie k 31.12.2015 vo výške 4 514,78 € čo je 97,47 % čerpanie
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 10 032,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 vo výške 11 276,10 €,
čo je 112,40 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov obecného
úradu
c) Tovary a služby
K 31.12.2015 bolo čerpané cca. 46 580,65 € . 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.
Výdavky obce rok 2015 – kapitálové výdavky v €
Funkčná klasifikácia
111 / 717 002 Rekonštrukcia a moder.

rozpočet
0,00

skutočnosť
9 000,00

41 /0111 –717 002 Rekon. Kul. stred

0,00

4 708,07

Spolu

% plnenia

13 708,07

Výdavkové finančné operácie rok 2015
Rozpočet na rok 2015
0

Skutočnosť k 31.12.2015
0

Obec v roku 2015 nemala žiadny úver

% plnenia
0

Pohľadávky k 31.12.2015
krátkodobé pohľadávky
 daňové
 nedaňové

280,08 €
1 379,92 €

1 660,00 €
dlhodobé pohľadávky
 poplatok. za st.lístky – zamestnanci
 ostatné pohľadávky (315)
 odberatelia

92,16 €
56,94 €
138,10 €

287,20 €

1 947,20 €

Spolu:

Rekapitulácia majetku tak ako je uvedený v súvahe k 31.12. 2014 a 31.12.2015
Stav k 31.12.2014

Stav k 31.12.2015

013 - Softver

0,00

399,00

019 – ostatný DNM

0,00

14 751,64

031 - Pozemky

19 054,37

98 077,49

021 - Stavby

580 617,48

598 539,02

022 – Stroje, prístroje a
zariadenia

19 392,16

19 392,16

023 – Dopravné prostriedky

0,00

0,00

028 - DDHM

0,00

0,00

75100 DDHM do 1 700 €

43 604,35

42 190,14

751002 DDHN do 2 400 €

0,00

0,00

4. Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku) hospodárenia za
rok 2015
Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

77 00,00

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

77 000,00

77 000,00
0,00

77 000,00

Hospodárenie obce za rok 2015

Skutočnosť
110 075,62
110 075,62
0,00
90 267,35
90 267,35

19 808,27

Hospodárenie po zapojení finančných operácií
Rozpočet

Skutočnosť

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

77 000,00

110 075,62

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

77 000,00

Hospodárenie obce za rok 2015

77 000,00
0,00
0,00

77 000,00

0,00

110 075,62
0,00
0,00

90 267,35
76 559,28
13 708,07

19 808,27

Bežné skutočné príjmy tvorili sumu v hodnote 110 075,62 . Bežné skutočné výdavky
tvorili sumu 76 559,28 . Kapitálové skutočné výdavky tvorili sumu v hodnote 13 708,07 € .
Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov
ako výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledkom hospodárenia za rok 2015 v zmysle zákona
583/2004 Z.z.§ 2 pís,.b/a c/ a § 10 ods. 3 písm. a/ a b/ je rozdiel bežného a kapitálového
rozpočtu a predstavuje prebytok

+ 19 808,27 €

Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu , ale nie sú súčasťou príjmov a výdavkov ( t.j.
prostriedky, ktoré zostali na účtoch z predchádzajúceho roka, prevody peňažných fondov
alebo napr. úvery)

Príjmové finančné operácie skutočne tvorili sumu v hodnote 0,00 €
Ak k výsledku hospodárenia pripočítame finančné operácie, rozpočet celkom je prebytkový
vo výške 19 808,27 €
Účtovný výsledok hospodárenia sa zisťuje v zmysle zákon č.431/2002 Z.z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov a § 11 opatrenia SR MF /16786/2007-31 ROPO a obcí ako
rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch
účtovnej triedy 5. Konečné stavy týchto účtov sa uzavreli na účet výsledku hospodárenia.
Obec vykazovala vo svojej účtovnej závierke za rok 2015 takúto výšku výsledku
hospodárenia za účtovné obdobie roka 2015:
Výnosy za rok 2015

116 850,83 €

Náklady za rok 2015

110 015,71 €

Výsledok hospodárenia za rok 2015

6 835,12

€

Zostatok na bežnom účte ku dňu 31.12.2015 je v sume 51 398,95 € Uvedená suma tvorí
prostriedky rezervného fondu .

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond (RF)
Rezervný fond sa používa na úhradu bežných výdavkov, na odstránenie havarijného stavu
majetku obce alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými alebo inou mimoriadnou
okolnosťou.
Obec nevytvára rezervný fond na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu
rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný
ZS k 1.1.2015
Prírastky - z prebytku hospodárenia
- ostatné prírastky
Úbytky - krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2015 na účte účet 1

Suma v €

Sociálny fond (SF)

Je tvorený v súlade s ustanovením zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení
neskorších predpisov. Používa sa na stravovanie zamestnancov obce, kultúrne a spoločenské
podujatia, regeneráciu pracovnej sily, sociálnu výpomoc.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2015.
Prírastky - povinný prídel - 1%
Úbytky - (napr. závodné stravovanie)
KZ k 31.12.2014.

Suma €
790,27
78,77
ost.úbytky
869,04

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015
A K T Í V A (v €)
KZ
k 31.12.2014

KZ k 31.12.2015
Brutto
1

Spolu majetok:
Neobežný majetok
Drobný dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
Softvér
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Pozemky
Stavby
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
Dopravné prostriedky
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný m
Dlhodobý finančný majetok súčet
Podielové cenné papiere a podiely
Realizovateľné cenné papiere a podiely
Obežný majetok súčet
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky súčet
Odberatelia
Ostatné pohľadávky
Pohľadávky voči zamestnancom
Pohľadávky krátkodobé súčet

Korekcia
2

Netto
3

1 056 854,35 539 386,28 517 468,07

4

428 463,43

993 552,22

539 386,28

454 165,94

389 992,61

15 150,64

1262,60

13 888,04

14 150,64

399,00

33,28

365,72

0,00

14 751,64

1 229,32

13 522,32

0,00

863 230,78

538 123,68

325 107,10

260 617,17

98 077,49

0,00

98 077,49

19 054,37

598 539,02

519 175,36

79 363,66

95 565,87

19 392,16

18 948,32

443,84

591,92

14 222,11

147 222,11

145 459,01

115 170,80

115 170,80

115 170,80

115 170,80

115 170,80

115 170,80

54 973,89

54 973,89

287,20

287,20

36 743,22
225,60
511,36

138,10

138,10

335,36

56,94

56,94

137,12

92,16

92,16

38,88

1 660,00

1 660,00

1 808,87

Pohľadávky z daňových príjmov obcí
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí
Finančné účty súčet

280,08

280,08

524,37

1 379,92

1379,92

1 284,50

53 026,69

53 026,69

34 197,39

275,20

275,20

476,80

1352,54

1352,54

417,13

51 398,95

51 398,95

33248,86

8 328,24

8 328,24

1 727,60

8 154,38

8 154,38

1 554,60

173,86

173,86

173,00

Ceniny

Pokladnica
Bankové účty
Časové rozlíšenie súčet
Príjmy budúcich období
Náklady budúcich období

Pohľadávky : z nedaňových príjmov obce
3181
nájom za garáž
3182
za TKO
3183
za vodu
318
nedoplatky

11,62
362,50
686,56
319,24 1 379,92

Pohľadávky : z daňových príjmov obce
3191
pozemky
3192
stavby
3193
pes
319
nedoplatky

49,67
73,42
19,92
137,07

Pohľadávky : dlhodobé
311
315

138,10
56,94

odberatelia
ost. pohľadávky

280,08

195,04

P A S Í V A (v €)
KZ k 31.12.2015

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
Vlastné imanie súčet
Výsledok hospodárenia
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Rezervy súčet
Rezervy zákonné dlhodobé
Ostatné krátkodobé rezervy
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
Záväzky zo sociálneho fondu
Iné záväzky
Krátkodobé záväzky súčet
Dodávatelia
Zamestnanci

KZ k 31.12.2014

517 468,07

428 463,43

383 828,09
383 828,09
376 992,97
6 835,12
6 900,76
-953,69
832,34
500,00
948,41
1830,79

308 967,00
308 967,00
308 192,40
774,60
5 518,71
869,04
106,20
500,00
786,56
1841,47

Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
Daň z príjmov
Ostatné priame dane
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjekt. Mimo verej.správy
Bankové úvery dlhodobé
Bežné bankové úvery
Výnosy budúcich období

1561,17
274,36
126 739,22

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
Obec Lazisko k 31.12.2015 nemá žiadny dlh

Záväzky k 31.12.2015












náklad z roku 2015 - dodávatelia
voči štátnemu rozpočtu
voči zamestnancom
voči poisťovniam
voči daňovému úradu
voči ŠFRB
sociálny fond
rezervy na nevyčerpané dovolenky
Bankový úver – Dexia banka
Iné záväzky /379/
Rezerva na audit

Spolu:

948,41 €
0 00 €
1 830,79 €
1 561,17 €
274,36 €
0,00 €
953,69 €
0,00 €
0,00 €
832,34 €
500,00 €

6 626,40€

8. Prehľad o poskytovaní záruk podľa jednotlivých príjemcov
Obec neposkytla záruky

9. Podnikateľská činnosť
Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) obecný zriadeným a založeným právnickým osobám
b) ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
c) štátnemu rozpočtu
d) štátnym fondom

1160,17
255,27
113 977,72

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 k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Účelové určenie grantu,
transferu uviesť : EO
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2015
-3-

Suma použitých
Rozdiel
prostriedkov
(stĺ.3 - stĺ.4 )
v roku 2015
-4-

-5-

ÚPSVaR

Aktivačná činnosť-BV

8 782,48

8 782,48

0

ObU L.Mikuláš
Min.vnútra
Min.dopravy
Min.dopravy,...
Okresný úrad ZA
Min.financií

Voľby – Referendum
Evidencia obyvateľov-BV
Cestná doprava
Stavebný úrad
Životné prostredie
Dotácia Úrad vlády

640,00
131,67
17,24
371,07
37,36
9 000,00

640,00
131,67
17,24
371,07
37,36
9 000,00

0
0
0
0
0
0

18 979,82

18 979,82

SPOLU:

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám
Obec v roku 2015 neposkytla dotácie v súlade s VZN č.1/2014 o dotáciách, právnickým
osobám
Žiadateľ dotácie

-1-

Účelové určenie dotácie
uviesť :
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Bežné výdavky

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2015
-3-

0,00 €

Suma použitých
Rozdiel
prostriedkov
(stĺ.3 - stĺ.4 )
v roku 2015
-4-

-5-

0,00 €

0

Finančné usporiadanie voči rozpočtu iných obcí

Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
0

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi
Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC:

VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

0

0

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
0

Rozdiel
0

11. Hodnotenie plnenia programov obce
Obec Lazisko na zasadnutí OZ dňa 09.12.2014 schválila rozpočet bez programovej
štruktúry uznesením číslo 6 / 2014 na základe ustanovenia § 4 odsek 5) zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

V Lazisku , dňa 23.05.2016
Vypracovala: Mgr. Jana Glajzová

Predkladá: Bc. František Púčik
starosta obce

12. Uznesenia obecného zastupiteľstva k záverečnému účtu za
rok 2015
Obecné zastupiteľstvo
-

berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2015.

-

berie na vedomie správu audítora za rok 2015.

Obecné zastupiteľstvo
-

schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

