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Záverečný účet obce Veľký Biel za rok 2014
1. Rozpočet obce na rok 2014
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014
Obec v roku 2014 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. Celkový rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený ako
vyrovnaný. 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 zastupiteľstvom dňa 27.01.2014 uznesením č.6/2014.
Bol zmenený dvakrát:
- prvá zmena schválená dňa 18.08.2014 uznesením č. 111/2014
- druhá zmena schválená dňa 20.10.2014 uznesením č. 146/2014
Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :
Rozpočet obce k 31.12.2014 v celých

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Príjmy RO s právnou subjektivit.
Transfery
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Výdavky RO s právnou subjekt.
Rozpočet obce za rok 2014

€

Rozpočet na
rok 2014
1.056.894

Rozpočet po
zmene 2014
1.093.804

772.130
0
0
4.240
280.524
1.056.894

772.130
0
10.000
4.240
307.434
1.093.804

725.170
13.630
10.758
307.336
vyrovnaný

750.111
13.630
10.758
319.305
vyrovnaný
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 v €
Rozpočet na rok 2014
1.093.804

Skutočnosť k 31.12.2014
1.146.922,61

% plnenia
104,86 %

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :
Rozpočet na rok 2014
660.700

Skutočnosť k 31.12.2014
686.452,85

% plnenia
103,90 %

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 470.000 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2014 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 472.061,05 €, čo predstavuje plnenie na
100,44 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 120.950,- € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 144.070,89 €, čo je
119,12 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 92.739,85 €, dane zo stavieb boli
vo výške 50.920,43 € a dane z bytov vo výške 410,61 €. K 31.12.2014 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 9.569,20 €.
c) Daň za psa - rozpočet: 5.250 € a skutočnosť: 5.330,05 € plnenie vo výške 101,52 %
d) Daň za užívanie verejného priestranstva – rozpočet: 500 € a skutočnosť: 820,25 €
plnenie 164,05 %.
e) Daň za nevýherné hracie prístroje – rozpočet: 0 € a skutočnosť 0
f) Daň za predajné automaty – rozpočet 0 € a skutočnosť 0
g) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – rozpočet 64.000 €
a skutočnosť 64.170,61 € plnenie vo výške 100,27 %.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok 2014
111.430

Skutočnosť k 31.12.2014
138.894,15

% plnenia
124,65 %

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 34.860 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 38.890,11 €, čo je
111,56 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 5.409,18 € a príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 33.480,93 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky :
Z rozpočtovaných 13.000,- € bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 15.726 €, čo je
120,97 % plnenie.
Ostatné poplatky a platby vo výške 84.278,04 € sú za vypúšťanie odpadových vôd, ktoré sú
vo výške 48.676,70 €, poplatok za MŠ vo výške 6.777,50 € a stravné vo výške 21.069,36 €,
platba za znečisťovanie ovzdušia vo výške 40 € a úroky z vkladov vo výške 534,68 €, pokuty
a penále 2.139 €, cintorínske 205 €, poplatky ostatné 1.307,75 €, platba za inzerciu 445,92 €.,
z dobropisov 3.082,13 €.
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3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :
Rozpočet na rok 2014
Skutočnosť k 31.12.2014
226
366,86

% plnenia
162,33 %

Odvod z hazardných hier /140,86 €/ a recyklačný fond /226 €/

Obec prijala nasledovné granty a transfery :
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Poskytovateľ
ÚPSVaR Pezinok
Nadácia Allianz
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Senec
Ministerstvo dopr.výstavby
Okresný úrad Bratislava
Okresný úrad Bratislava
Ministerstvo vnútra SR
ÚPSVaR Senec
Okresný úrad Bratislava
ÚPSVaR Senec
Okresný úrad Bratislava
Okresný úrad Bratislava
Ministerstvo dopravy
Okresný úrad Bratislava
Ministerstvo vnútra
Sponzorský dar /Afrodita/
Sponzorský dar /Kotvasová/

Spolu:

Suma v €
3.429,81
1.000,777,48
399,42
2.191,08
281.129,4.503,2.869,09
535,4.190,83,376,220,78
101,78
10,12
5.193,19
200,4.000,-

Účel
Aktivačné práce
Údržba chodníka-Bratisl.ulica
Register obyvateľov
Rodinné prídavky
Spoločný stavebný úrad
Školstvo-normatív
Materská škola-5-ročné deti
Matrika
Stravné pre deti v hmot.núdzi
Vzdelávacie poukazy
Školské potreby
Žiaci zo soc.znevýh.prost.
Starostlivosť o život.prostredie
Pozemné komunikácie
Vojnové hroby
Voľby /prezident, EP,komun.voľby/
Deň obce
Rozvoj obce skvalitňovanie infrašt.

311.208,75

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

4) Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2014
0

Skutočnosť k 31.12.2014
0

% plnenia
0

a) Tuzemské kapitálové granty a transfery:
5) Príjmové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2014

Skutočnosť k 31.12.2014

% plnenia
5

10.000

10.000

100 %

V roku 2014 obec previedla prostriedky z rezervného fondu na bežné výdavky vo výške
10.000,- € na odstránenie havarijného stavu strechy kaplnky v cintoríne v Malom Bieli
Mimorozpočtové príjmy: Obec prijala platbu za stravné v MŠ a ŠJ v sume 56.099,42, platby
za potraviny v MKS v sume 5.223,45 €, depozit na fin.prost. zo ŠR v sume 425,10 € a príjem
sociálneho fondu 1.301,34 €.
6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :
Bežné príjmy :
Rozpočet na rok 2014
4.240

Skutočnosť k 31.12.2014
5.409,28

% plnenia
127,58 %

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola mala bežné príjmy vo výške 5.409,58 €. Tieto finančné prostriedky
pozostávali z prenájmu bytu pre školníka a z poplatkov od rodičov ŠKD. Boli súčasťou
celkového rozpočtu.
Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2014
0

Skutočnosť k 31.12.2014
0

% plnenia
0

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola

0

€

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2014 v €
Rozpočet na rok 2014
1.093.804

Skutočnosť k 31.12.2014
1054.911,20

% plnenia
96,44 %

Skutočnosť k 31.12.2014
648.691,44

% plnenia
86,48 %

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2014
750.111

v tom :
Programová štruktúra
Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet
24.700

Skutočnosť
16.428,61

v €
% plnenia
66,51%
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Propagácia a marketing
Interné služby
Služby občanom
Bezpečnosť
Odpadové hospodárstvo
Komunikácie
Vzdelávanie
Šport
Kultúra
Prostredie pre život
Sociálne služby
Administratíva
Zdravotné stredisko
Spolu

6.300
37.393
10.237
10.500
136.576
11.102
165.373
10.920
70.700
45.101
45.269
168.940
7.000
750.111

5.291,98
26.977,86
10.202,89
9.083,06
122.878,93
9.533,41
148.423,38
5.963,08
47.784,44
39.628,91
45.653,82
154.809,53
6.030,94
648.691,44

84 %
72,15%
99,67 %
86,51%
89,97 %
85,87 %
89,75 %
54,61 %
67,59%
87,87%
100,85%
91,64%
86,16%
86,48%

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 215.168 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 vo výške 204.802,97 €, čo
je 95,18 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, materskej školy,
školskej jedálne, pracovníčky MKS, pracovníkov ČOV a plat parkára.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 81.570 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 vo výške 78.137,73 €, čo je
95,79 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 420.019 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 vo výške 340.585,32 €, čo
je 81,09 % 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 31.154 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 vo výške 23.211,84 €, čo
predstavuje 74,51 % čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 2.200 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 vo výške 1.953,58 €, čo
predstavuje 88,80 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2014
13.630

Skutočnosť k 31.12.2014
13.630

% plnenia
100 %

v tom :
Programová štruktúra
Prostredie pre život

rozpočet
13.630

skutočnosť
13.630

% plnenia
100%
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Spolu

13.630

13.630

100%

a) Prostredie pre život
Rozpočtovali sa finančné prostriedky na oplotenie, výstavu chodníka a parkoviska pri
cintoríne vo Veľkom Bieli
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2014
10.758

Skutočnosť k 31.12.2014
10.758,20

% plnenia
100 %

Z rozpočtovaných 10.758 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo čerpanie 10.758,20 €,
zostatok municipálneho úveru k 31.12.2014 je: 29.300,25 €
Mimorozpočtové výdavky: V Školskej jedálni pri MŠ a ZŠ Veľký Biel sa nakúpili
potraviny v sume: 61.001,86 € a depozit na mzdy 5% zo ŠR /MŠ+ŠJ/ 355,59 €.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :
Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2014
319.305

Skutočnosť k 31.12.2014
320.474,11

% plnenia
100,37 %

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2014
0

320.474,11 €

Skutočnosť k 31.12.2014
0

% plnenia

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola

0

€

4. Hodnotenie plnenia programov obce
Príloha č.1 Záverečného účtu.

5. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2014
Rekapitulácia zdrojov a ich použitie v roku 2014 a výsledok hospodárenia obce
Skutočnosť
Bežné príjmy obce

Príjmy

Výdavky

1.136.922,61

648.691,44

Výsledok
hospodárenia
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Bežné príjmy základná škola
Bežné príjmy spolu

5.409,28
1.142.331,89

320.474,11
969.165,55

Kapitálové príjmy obce

0

Kapitálové príjmy základná škola

0

0

Kapitálové príjmy spolu

0

0

13.630,-

Prebytok/schodok bež.a kap.rozpočtu

+ 173.166,34

- 13.630,-

+ 159.536,34

Vylúčenie z prebytku

4.000,-

Upravený prebytok/schodok bež.a kap.
rozpočtu

+ 155.536,34

Finančné operácie

10.000,-

10.758,20

Z toho: rezervný fond

10.000,-

0

-

758,20

Obec dosiahla prebytkový bežný rozpočet a schodkový kapitálový rozpočet. Schodok
kapitálového rozpočtu kryla prebytkom bežného rozpočtu.
V prebytku rozpočtu je zahrnutý zostatok nevyčerpaných účelových prostriedkov na
infraštruktúru obce v sume: 4.000 €.
Prebytok rozpočtu vo výške 159.536,34 po vylúčení nevyčerpaných účelových prostriedkov vo
výške 4.000 je vo výške: 155.536,34 €.
Prebytok rozpočtu v sume : 155.536,34 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a/ a b/
zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na
- tvorbu rezervného fondu 155.536,34 €.

Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010
č.riadku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ukazovateľ
Príjmy: 100+200+300+400+500
v tom: daňové príjmy /100/
nedaňové príjmy /200/ 5.409,28€
granty a transfery /300/
príjmové finančné operácie /400+500/
Výdavky: 600+700+800
v tom: bežné výdavky /600/ 320.474,11€
kapitálové výdavky /700/
výdavkové finančné operácie /800/
Prebytok/+/schodok/-/=hotovostný/r.1-6/

suma
1.152.331,89
686.452,85
144.670,29
311.208,75
10.000,993.553,75
969.165,55
13.630,10.758,20
+ 158.778,14
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11
12
13
14
15

Prebytok/+/schodok/-/=po vylúč.fin.oper.
Zmena stavu vybraných pohľadávok
Zmena stavu vybraných záväzkov
Zahrnutie položiek časového rozlíšenia
Prebytok/+/schodok/-/ v metod. ESA 2010

+159.536,34
- 20.497,66
6.902,61
0
+145.941,29

6. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Vedie
sa na analytických bankových účtoch. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné
zastupiteľstvo.

Fond rezervný

Suma v €

ZS k 1.1.2014

12.175,36

Prírastky - z prebytku hospodárenia

72.974,99

- ostatné prírastky

0

Úbytky - použitie rezervného fondu :
Havarijný stav strechy kaplnky v M.Bieli –
uz.č.125/2014 z 02.09.2014

10.000,-

KZ k 31.12.2014

75.150,35

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond /účet 472/

Suma v €

ZS k 1.1.2014

4.863,04

Prírastky - povinný prídel - 1,50

%

2.226,31

- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie

920,16

- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2014

6.169,19
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7. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a.
b.
c.
d.
e.

zriadeným a založeným právnickým osobám
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
organizáciám:

Základná škola
ŠKD
1.ročník- príspevok

voči

zriadeným

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

právnickým

osobám,

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

28.670
700

28.670
700

t.j.

rozpočtovým

Rozdiel - vrátenie
0
0

B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

-1-

OÚ-škol.

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

normatív a nenor.-školstvo

Suma poskytnutých
prostriedkov
v roku 2014
-3-

290.198,-

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2014

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-4-

290.198,-

-5-

0

Min.dopravy bežné výdavky-komunikácie

101,78

101,78

0

Min.vnútra

bežné výdavky-register

777,48

777,48

0

Min.vnútra

bežné výdavky-matrika

2.869,09

2.869,09

0

Okr.úrad

bežné výdavky-život.prostr.

220,78

220,78

0

Min.dopr.

bežné výdavky-stavebný ú.

2.191,08

2.191,08

0
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Min.vnútra

Voľby /prez.,EP, komun./

5.193,19

5.193,19

0

ÚPSVaR

strava detí v hmotnej núdzi

535,-

535,-

0

ÚPSVaR

školské potreby pre deti

83,-

83,-

0

Okr.úrad

rodinné prídavky

399,42

399,42

Okr.úrad

vojenské hroby

10,12

10,12

0

ÚPSVaR

aktivácia uchádzačov o zam.

3.429,81

3.429,81

0

306.008,75

306.008,75

0

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 2014 žiadnu zmluvu s inou obcou

E.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

0

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

0

Rozdiel
0
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8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým
osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1-

Suma poskytnutých
prostriedkov
v roku 2014

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2014

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

-3-

-4-

Jednota dôchodcov-bežné výdavky

200

200

0

Klub dôchodcov-bežné výdavky

200

208

8

1.000

1.000

0

170

170

0

1.570

1.578

0

OZ Stolnotenisový oddiel Veľký Biel
Nezábudka-bežné výdavky
Spolu

Obec v roku 2014 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2005 o dotáciách, právnickým
osobám, na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo
verejnoprospešný účel.
K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.
1/2005 o dotáciách.

9. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 v eurách

AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2014

KZ k 31.12.2014

Majetok spolu

3.505.796,49

3.402.987,77

Neobežný majetok spolu

3.250.590,34

3.015.717,63

Dlhodobý hmotný majetok

3.250.590,34

3.015.717,63

Dlhodobý finančný majetok

0

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

0
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Obežný majetok spolu

232.044,77

361.458,94

4.339,95

4.537,95

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0,17

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

56.968,90

33.821,42

170.735,92

321.573,40

23.161,38

25.811,20

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2014

KZ k 31.12.2014

Vlastné imanie a záväzky spolu

3.505.796,49

3.402.987,77

Vlastné imanie

2.015.570,91

2.034.722,32

2.015.570,91

2.034.722,32

144.079,63

116.506,40

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

15.161,19
694,52

1.500,0

4.863,04

6.169,19

Krátkodobé záväzky

83.302,43

79.536,96

Bankové úvery a výpomoci

40.058,45

29.300,25

1.346.145,95

1.251.759,05

Časové rozlíšenie
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10. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014
Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky:
-

voči bankám
voči dodávateľom
voči daňov.úradu
voči zamestnancom
voči soc.a zdrav.poisťovni
voči stravníkom ŠJ
záväzky zo sociálneho fondu
iné záväzky

29.300,25
6.832,48
2.368,72
16.570,74
9.064,54
297,59
6.169,19
562,89

€
€
€
€
€
€
€
€

Obec uzatvorila v roku 2010 Zmluvu o úvere na projekt-Regenerácia sídla v obci Veľký Biel
vo výške 62.370,62 €. Úver s dobou splatnosti bol do 25.06.2014. Úver bol v roku 2014
splatený. Municipálny úver prijatý v roku 2001 na – Kanalizáciu a ČOV sa splácal v roku
2014 podľa stanovených podmienok.

P.
č.
1.
2.

Výška prijatého
úveru
124.477 €

Výška
Zabezpečenie
úroku
úveru
5,95 %p.a. Bianco zmenka

Zostatok
k 31.12.2014
29.300,25

Splatnosť
23.12.2015

Vo Veľkom Bieli, dňa 25.05.2015

Vypracovala: Jarmila Mazuchová
ekonómka obce

Anton D a n t e r
starosta obce
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11. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume 155.536,34 EUR, zisteného 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,
na :
- tvorba rezervného fondu
155.536,34
EUR
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2014.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2014.
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