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Záverečný účet Obce OBORÍN za rok 2012.
1. Rozpočet obce na rok 2012
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2012.
Obec v roku 2012 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 2012 bol zostavený ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2011 uznesením č. 23.
Rozpočet bol zmenený jedenkrát:
- zmena bola schválená dňa 12.12.2012. uznesením č. 49.

Rozpočet obce k 31.12.2012 v celých €

Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

278 401,00

Rozpočet
po zmenách
487 701,44

192 151,00
46 250,00
40 000,00
278 401,00

247 310,07
207 131,00
33 260,37
487 701,44

176 665,00
45 066,00
56 670,00
0

173 676,27
257 355,17
56 670,00
0
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v celých €
Rozpočet na rok 2012
487 701,44

Skutočnosť k 31.12.2012
476 293,33

% plnenia
97,66

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2012
170 716,00

Skutočnosť k 31.12.2012
161 103,16

% plnenia
94,37

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 109 000,00 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2012 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 108 990,77 €, čo predstavuje plnenie na
99,99 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 57 286,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 47 628,69 €, čo je
83,14 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 39 049,36 €, dane zo stavieb boli
v sume 8 539,61 € a dane z bytov boli v sume 39,72 €. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných
30 658,83 €, za nedoplatky z minulých rokov 16 969,86 €. K 31.12.2012 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 38 161,64 €.
c) Daň za psa 539,07 €
d) Daň za užívanie verejného priestranstva 291,91 €
e) Daň za nevýherné hracie prístroje 0 €
f) Daň za predajné automaty 0 €
g) Daň za ubytovanie 0 €
h) Poplatok z predaja alkoholických a tabakových výrobkov 0 €
i) Poplatok z reklamy 0 €
j) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 3652,72 €
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2012
15 241,50

Skutočnosť k 31.12.2012
15 231,43

% plnenia
99,93

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 4 873,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 4873,03 €, čo je 100
% plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 153,03 €, príjem z prenajatých
budov, priestorov a objektov v sume 4690,00 € a príjem z prenajatých strojov, prístrojov
a zariadení 30,00 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 470,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 493,00 €, čo je 104,89
% plnenie.
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2012
4 575,00

Skutočnosť k 31.12.2012
3 794,95

% plnenia
82,95
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Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Poskytovateľ
Krajský školský úrad
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
Krajský stavebný úrad
Krajský úrad pre CD a PK
Obvodný úrad MI
Katastrálny úrad KE
Obvodný úrad MI
Ministerstvo vnútra SR
ÚPSVaR
Pôdohospodárska plat.agent.
ÚPSVaR

Suma v €
368,00
359,58
315,00
16,60
710,29
36,42
64,80
207,17
1 990,74
232,65
966,00
49 552,72
1 954,60

Účel
Školstvo-didaktické pomôcky
Prídavky na deti
Stravné pre deti v HN
Školské potreby pre deti v HN
Spoločný stavebný úrad
Cestná doprava
Odmena skladníka CO
ROEP
Voľby do NR SR
Evidencia obyvateľstva
Dotácia na paliv.drevo pre obč. v HN

Vrátenie DPH-Rek.chodník.a MK
Príspevok na aktivačnú činnoosť

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2012
207 131,00

Skutočnosť k 31.12.2012
207 131,00

% plnenia
100,00

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :
Z rozpočtovaných ....0.......... € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume............€, čo je
................ % plnenie.
Ide o príjem za predaj : - budov
...... €
- bytov
...... €
b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
Z rozpočtovaných .......0..... € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume....€, čo predstavuje
.................... % plnenie.
c) Granty a transfery
Z rozpočtovaných 207 131,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 207 131,00 €, čo
predstavuje 100,00 % plnenie.
V roku 2012 obec získala nasledovné granty a transfery :
P.č.
1.
2.

Poskytovateľ dotácie
Environmentálny fond
Environmentálny fond

Suma v €
Investičná akcia
20 243,00 Dot.-obnova a oprava syst.odvodň.zar.
186 888,00 Dotácia na výstavbu kanalizácie

5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2012
33 260,37

Skutočnosť k 31.12.2012
33 258,22

% plnenia
96,99

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 49 zo dňa 12.12.2012 bolo schválené použitie časti
rezervného fondu v sume 1239,52 € na kapitálové výdavky. V skutočnosti bolo plnenie
v sume 237,37 €. V roku 2012 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 32 020,85
€ v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012 v celých €
Rozpočet na rok 2012
487 701,44

Skutočnosť k 31.12.2012
476 293,33

% plnenia
97,66

Skutočnosť k 31.12.2012
165 404,83

% plnenia
95,24

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2012
173 676,27

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Finančná a rozpočtová oblasť
Iné všeobecná služby
Všeobecné verejné služby
Transakcie verejného dlhu
Ochrana pred požiarmi
Nakladanie s odpadmi
Rozvoj obcí
Verejné osvetlenie
Rekreačné a športové služby
Vysielacie a vydávateľské služby
Náboženské a iné spoločenské služ.
Predškolská výchova
Školské stravov.v predškol.zar.
Ďalšie soc.služby- opatrovateľ.sl.
Staroba
Ďal.dávky soc.zabezp.-rodina a deti
Ďal.dávky soc.pomoci-pomoc obč.v HN

Spolu

Rozpočet
100 387,67
700,00
232,65
1 990,74
3 938,83
58,00
2 350,00
7 672,92
6 877,00
10 000,00
14,28
512,00
24 258,00
6 963,00
4 274,00
1 590,00
359,58
1 497,60
173 676,27

Skutočnosť
93 057,14
767,40
232,65
1 990,74
3 938,77
58,00
2 317,41
7 668,72
6 701,81
9 804,28
14,28
408,46
24 100,21
6 940,17
4 277,61
1 280,00
359,58
1 487,60
165 404,83

% plnenia
92,70
109,63
100,00
100,00
100,00
100,00
98,61
99,95
97,45
98,04
100,00
79,78
99,35
99,67
100,00
80,50
100,00
99,33
95,24

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 62 233,80 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 v sume 59 149,96 €, čo je
95,04 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, opatrovateľskej služby,
aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 22 700,09 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 21 312,99 €, čo je
93,88 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 70 323,78 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 67 049,39 €, čo je
95,34 % 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.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 15 103,60 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 14 577,55 €, čo
predstavuje 96,51 % čerpanie.
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e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 3315,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2012 v sume 3314,94 €, čo
predstavuje 100,00 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2012
257 355,17

Skutočnosť k 31.12.2012
254 218,50

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Ekonomická oblasť - Vodné hospodárstvo

Bývanie a občianska vybavenosť
Spolu

rozpočet
11 600,00
21 255,34
224 499,83
257 355,17

% plnenia
98,78

skutočnosť
11 600,00
21 255,34
221 363,16
254 218,50

% plnenia
100,00
100,00
98,60
98,78

a) Výdavky verejnej správy
Ide o nasledovné investičné akcie :
- nákup kosačky - Kubota v sume 11 600,00 €,
b) Ekonomická oblasť - vodné hospodárstvo
Ide o nasledovné investičné akcie :
- obnova a oprava systémov odvodňovacích zariadení v obci Oborín, poskytnutá dotácia
v sume 20 243,00 €, čerpanie z vlastných zdrojov 1 012,34 €.
c) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj obcí
Ide o nasledovné investičné akcie :
- nákup pozemkov – dvor bývalej predajne Jednoty v Kucanoch v sume 700,00 €,
- vypracovanie projektovej dokumentácie v sume 840,00 € - riešenie bezpečnostnej
situácie obce Oborín a časť Kucany na štátnej ceste II/552, projektantkou Drahoslavou
Dankaninovou.
- realizácia stavieb – výstavba kanalizácia a ČOV v sume 187 802,31 €, z toho :
čerpanie z poskytnutej dotácie z Environmentálneho fondu v sume 186 888,00 €,
z vlastných zdrojov 676,94 € a čerpanie z rezervného fondu v sume 237,37 €.
- rekonštrukcia a modernizácia TJ budovy v sume 32 020,85 €, čerpanie z poskytnutej
dotácie v roku 2011.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2012
56 670,00

Skutočnosť k 31.12.2012
56 670,00

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných 56 670,00 € na splácanie poskytnutého úveru bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2012 v sume 56 670,00 €, čo predstavuje 100,00 %, z toho:
-splatenie Dexia Komunál Eurofondy úveru v sume 49 552,72 € t.j. vyčerpanie vráteného
DPH z Pôdohospodárskej platobnej agentúry a z vlastných zdrojov v sume 517,28 €
- splácanie Dexia Komunál Univerzálneho úveru v sume 6 600,00 €, zostatok úveru
k 31.12.2012 je vo výške 48 995,00 €.
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4. Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2012

Rozpočet po
zmenách 2012
v celých €

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Hospodárenie obce za rok 2012

Skutočnosť
k 31.12.2012
v celých €

487 701,44

476 293,33

247 310,07
207 131,00
33 260,37
487 701,44

236 904,11
207 131,00
32 258,22
476 293,33

173 676,27
257 355,17
56 670,00
0

165 404,83
254 218,50
56 670,00
0

Rozdiel medzi bežnými a kapitálovými príjmami a bežnými a kapitálovými výdavkami
vytvoril prebytok hospodárenia a to v sume +24 411,78 € (444 035,11 mínus 419 623,33)
- 56 670,00 € finančné výdavky obce – splátka úveru,
- 32 258,22 € finančné príjmy obce
Prebytok rozpočtu v sume 24 411,78. € 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, sa použil na:
- vykrytie schodku finančných operácií v sume 24 411,78 €
§10 zákona č. 583/2004 Z.z. hovorí, že finančné operácie sú súčasťou rozpočtu.
Prostredníctvom nich sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné
zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie však nie sú súčasťou príjmov
a výdavkov, nevstupujú priamo do výsledku hospodárenia. Po odpočítaní schodku finančných
operácií je výsledok hospodárenia 0 €.
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5. 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

Suma v €

ZS k 1.1.2012

1 239,52

Prírastky - z prebytku hospodárenia
- ostatné prírastky

-

Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 49 zo dňa 12.12.2012 na výstavbu

237,37

kanalizácie

- krytie schodku hospodárenia

-

- ostatné úbytky

-

KZ k 31.12.2012

1 002,15

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje smernica.
Sociálny fond

Suma v €

ZS k 1.1.2012

22,46

Prírastky - povinný prídel -

%

290,05

- povinný prídel -

%

-

- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie

64,55

- regeneráciu PS, dopravu

-

- dopravné

-

- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2012

200,00
47,96
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v celých €
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2012

KZ k 31.12.2012

Majetok spolu

1 561 297,20

1 705 054,82

Neobežný majetok spolu

1 486 998,42

1 658 840,96

7 606,72

3782,72

Dlhodobý hmotný majetok

1 333 039,71

1 508 706,25

Dlhodobý finančný majetok

146 351,99

146 351,99

Obežný majetok spolu

74 013,60

45 715,13

Zásoby

0

6,27

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

Krátkodobé pohľadávky

40 243,72

40 328,81

Finančné účty

33 769,88

5 380,05

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

285,18

498,73

ZS k 1.1.2012

KZ k 31.12.2012

1 561 297,20

1 705 054,82

511 182,46

535 679,14

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

Výsledok hospodárenia

511 182,46

535 679,14

Záväzky

141 340,12

51 239,23

2062,43

1 801,35

32 020,85

0

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
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Dlhodobé záväzky

22,46

47,96

1 569,38

394,92

Bankové úvery a výpomoci

105 665,00

48 995,00

Časové rozlíšenie

908 774,62

1 118 136,45

Krátkodobé záväzky

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012
Obec k 31.12.2012 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
48 995,00 €
- voči dodávateľom
393,87 €
- voči štátnemu rozpočtu
0
€
- voči zamestnancom
1 849,31 €

Obec uzatvorila v roku 2007 Zmluvu o úvere č. 22/067/07 Dexia Komunál univerzálny úver.
Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2020, splátky úveru budú mesačné a splátky úrokov
tiež mesačné.
P.
č.
1.

Výška prijatého Výška
úveru
úroku
72 694,68 2,80 %

Zabezpečenie
úveru
Vista
blankozmenka

Zostatok
Splatnosť
k 31.12.2012
48 995,00
r. 2020

2.
3.
4.

8. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
Obec poskytla nasledovné záruky voči:
- .........................

9. Podnikateľská činnosť
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia vydaného Okresným úradom
v Michalovciach, odborom živnostenského podnikania, dňa 30.01.2003 pod č. Žo2003/02482/2/AN, č. živnostenského registra 807-12233.
Predmetom podnikania je:
- vykonávanie prác špeciálnym strojom univerzálny nakladač – rýpadlo a prídavnými
zariadeniami
- čistenie vodných tokov, odpadových vôd a likvidácia odpadov
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
- pomocné stavebné, zemné práce a demolačné práce
- zemné práce pri výstavbe vodohospodárskych diel
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V roku 2012 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
13 190,60 €
Celkové výnosy
13 664,94 €
Hospodársky výsledok - zisk
474,34 €
Splatná daň z príjmov
0,19 €
VH po zdanení
474,15 €
Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom
mimorozpočtovom účte.

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a.
b.
c.
d.
e.
f.

zriadeným a založeným právnickým osobám
ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
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 právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
-

prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová
organizácia

-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR
Rozpočtová
organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie
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Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
-

prostriedky zriaďovateľa
Príspevková
organizácia

-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR
Príspevková
organizácia

-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Čerpanie finančných
prostriedkov

Rozdiel

prostriedky vlastné
Príspevková
organizácia

Vlastné finančné
prostriedky

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická
osoba

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel
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b.
Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:
Obec v roku 2012 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 4/2007 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
- kapitálové výdavky
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Telovýchovná jednota - bežné výdavky

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

9 804,28 €

9 804,28 €

0

-4-

K 31.12.2012 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.
4/2007 o dotáciách.
c.
Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie
grantu, transferu
uviesť:
-2-

-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )

-5-

368,00

368,00 -

ÚPSVaR

Školstvo-didaktické
pomôcky
Prídavky na deti

359,58

359,58 -

ÚPSVaR

Stravné pre deti v HN

315,00

311,00 4,00

ÚPSVaR
Krajský stavebný úrad

Školské potreby pre
deti v HN
Spoločný stavebný úrad

Krajský úrad pre CD a PK

Krajský školský úrad

16,60

16,60 -

710,29

710,29 -

Cestná doprava

36,42

36,42 -

Obvodný úrad MI

Odmena skladníka CO

64,80

64,80 -

Katastrálny úrad KE

ROEP

207,17

207,17 -

Obvodný úrad MI

Voľby do NR SR

Ministerstvo vnútra SR

Evidencia obyvateľstva

232,65

232,65 -

ÚPSVaR

Dotácia na paliv.drevo
pre obč. v NH
Vrátenie DPHRek.chodník.a MK
Príspevok na aktivačnú
činnoosť

966,00

966,00 -

49 552,72

49 552,72 -

1 954,60

1 954,60 -

Pôdohospodárska plat.agent.
ÚPSVaR

1 990,74

1688,00 302,74
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d.
Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2012 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
e.
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

f.
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
Príloha č.1 Záverečného účtu.

Vypracovala: Alžbeta Štofirová

Predkladá: Arpád Csuri

V Oboríne, dňa 13.05.2013
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