UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube
dňa 29. mája 2015
Uznesenie

č. 20/2015

Obecné zastupiteľstvo
I.

k o n š t a t u j e , že
hospodárenie Obce Závažná Poruba za rok 2014 bolo podľa členenia finančného rozpočtu
nasledovné:
príjmy bežného rozpočtu boli dosiahnuté vo výške 860 671,46 eur a výdavky bežného
rozpočtu boli čerpané vo výške 837 783,68 eur, pri plnení na 99,70 % k upravenému
rozpočtu, s výsledkom hospodárenia + 22 887,78 eur,
príjmy kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté vo výške 55 259,84 eur a výdavky
kapitálového rozpočtu boli čerpané vo výške 12 120,- eur, s výsledkom hospodárenia +
43 139,84 eur,
príjmové finančné operácie boli realizované v čiastke 30 042,98 eur, výdavkové finančné
operácie vo výške 77 978,11 eur.
rozpočtové hospodárenie Obce Závažná Poruba za rok 2014 vykázalo prebytok hospodárenia
vo výške 66 027,62 eur, vrátane finančných operácií vo výške 18 092,49 eur.

II.

berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Závažná Poruba k Návrhu záverečného účtu Obce za
rok 2014

III. p r e r o k o v a l o
záverečný účet Obce Závažná Poruba za rok 2014 a uzatvára Záverečný účet Obce
Závažná Poruba za rok 2014 schválením celoročného hospodárenia bez výhrad.
určuje
v zmysle zákona NR SR číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov
previesť do Rezervného fondu z prebytku rozpočtu za rok 2014 čiastku 6 823,14
eur.
použiť účelové finančné prostriedky celkom vo výške 11 269,35 eur, ktoré
pozostávajú z nevyčerpaných dotácií zo ŠR na mzdy a poistné za december 2014
a na prevádzku
V. u k l a d á
Ekonómke obce zabezpečiť viazanie účelových finančných prostriedkov a naplnenie
rezervného fondu obce v zmysle tohto uznesenia.
IV.

Zodp.: Mgr. Ľudmila Kráľová

Termín: 31.10.2015

Hlasovanie :
za uznesenie hlasovali : Vladimír Duda, Magdaléna Iľanovská, Ivan Jačala, Pavol Jedlička,
Peter Lešťan, Dr. Dušan Migaľa, Vladimír Mlynček , JUDr. Martina Niňajová
proti uzneseniu hlasovali :
zdržal sa :
V Závažnej Porube 30.05.2015
Ing. Pavel Beťko, starosta obce

