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1. Rozpočet obce Petrovice 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. 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, schválený obecným 

zastupiteľstvom 27.11.2013. 

Rozpočet bol zmenený tri krát – práv zmena schválená 28.5.2014 

- druhá zmena schválená 27.8.2014    

- tretia zmena schválená 5.11.2014 

 

 

     V celých € 

 

 

 

Schválený 

 

Upravený 

 

Skutočnosť 

Príjmy celkom 743605,00 852775,00 857631,90 

Výdavky celkom 743605,00 852775,00 830619,39 

Výs.roz.hospodárenia 0,00 0,00 +27012,51 

 

 

    Bežný rozpočet 

 

 

 

Schválený 

 

Upravený 

 

Skutočnosť 

Bežné príjmy 

škola 

740205,00 

2900,00 

819385,00 

2900,00 

822202,18 

4938,13 

Bežné výdavky 

škola 

461695,00 

199900,00 

541039,00 

206576,00 

521376,34 

220992,48 

Výsl.rozpočt.hospodárenia +81510,00 +74670,00 +84771,49 

 

 

    Kapitálový rozpočet 

 

 

 

Schválený 

 

Upravený 

 

Skutočnosť 

Kapitálové príjmy 0,00 25200,00 25200,00 

Kapitálové výdavky 2800,00 25950,00 2390,13 

Výsl.rozpočt.hospodárenia -2800,00 -750,00 +22809,87 

 

 

    Finančné operácie 

 

 

 

Schválený 

 

Upravený 

 

Skutočnosť 

Finančné operácie príjmy 500,00 5290,00 5291,59 

Finančné operácie výdavky 79210,00 79210,00 85860,44 

Výsl.rozočt.hospodárenia -78710,00 -73920,00 -80568,85 
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Rozbor hospodárenia Obecného úradu v Petroviciach za  rok 2014 

 
     Rozpočet Obecného úradu v Petroviciach bol pre rok 2014 zostavený nasledovne: 

na strane príjmov 740705,00 €, upravený 849875,-+ škola 2900,-         = 852775,- € 

na strane výdavkov  543705,00 €, upravený 646199,-+ škola 206576,- = 852775,- €  

 

Rozpočet v príjmovej časti je plnený na jednotlivých položkách nasledovne: 

Príjmy z daní: 

Pol.111 003 podielové dane, kde je rozpočet 300700,- €, plnenie je 330735,59 € t.j.101%, 

Pol. 121 001 daň z pozemkov bola rozpočtovaná na 19000,- €, plnenie je vo výške 17323,91 € t.j.91%. 

Pol. 121 002 daň zo stavieb, ktorá bola rozpočtovaná 6000,- €, plnenie je 6068,33 €, čo je 101%. 

Pol. 133 001 poplatok za psov rozpočet je 680,- €, plnenie ne 685,00  t.j.101%. 

Pol. 133 013  daň za zber, odvoz a likvidácia odpadu je rozpočet 39000,- €, plnenie je 37011,16 €, t.j.95%. 

Príjmy z prenájmov: 

Pol. 212 002 z prenájmu pozemkov rozpočet je 2000,- €, plnenie 2216,02 € t.j.111%,  

-  príjmy z prenájmu hrobov rozpočet 400,- plnenie zatiaľ len 357,84 €, t.j.89%. 

Pol. 212 003 príjmy z prenajatých budov , rozpočet 2500,- €, plnenie 1413,52 € t.j.57%, 

 príjmy z prenájmu bytov v MŠ rozpočet 2100,- €, plnenie 1956,00 €, t.j. 93%, 

 príjmy z prenájmu bytov v Setechove, rozpočet 24000,- €, plnenie 24436,54 €, t.j. 102%, 

 príjmy z prenájmu bytov Petrovice rozpočet 28000,- €, plnenie 25767,10 € t.j. 92%. 

Príjmy z poplatkov: 

Pol. 221 004 správne poplatky rozpočet je 2300,- €, plnenie je 2983,60 €, t.j. 107%. 

Pol.222 003 pokuty a penále za porušenie predpisov rozpočet 200,- €, čerpanie  nie je. 

Pol. 223 001 poplatky za opatrovanie v zariadení pre seniorov rozpočet 69340,- €, upravený 80740,-  €, 

plnenie 75629,49 € t.j.94 %,  

-     poplatky za opatrovanie v zariadení s opatrovateľskou službou rozpočet 20400,- €, plnenie  19213,65 € 

t.j. 94%,  

 poplatky za služby,  rozpočet 15000,- €, plnenie 15777,84 €, t.j.105%, 

 poplatky za používanie DS a cintorínske služby, rozpočet  2000,- €, plnenie 498,30 €, t.j.25%. 

 predaj dreva  upravený rozpočet 2880,- €, plnenie 3059,58 €, t.j. 106%. 

Pol. 229 002 za odber vody, rozpočet 2600,- €, upravený rozpočet 2880,- €,plnenie 3170,64 €, t.j. 110%. 

Pol. 243 úroky z bankových účtov, rozpočet 10,- €, plnenie 2,94 €, t.j. 29%. 

Pol. 292 006 príjmy z náhrad z poistného plnenia upravený rozpočet 700,- €, plnenie 655,50 €, t.j. 94%. 

Pol.  292 008 príjmy z výťažkov z lotérií NIKÉ rozpočet 100,- €, plnenie 124,91 €, t.j.125%. 

Pol. 292 017 vrátenie poistného 653,29 €. 

Pol. 292 019 refundácie - el. energ. spoloč. priest. by. Setechov  rozpočet 150,-€, plnenie 76,60 €, t.j.77 %. 

- el. energ. spoloč.priest. by Petrovice rozpočet 410,- €, plnenie 238,48 €, t.j. 58%, 

-  refundácia mzdy kontrolórky rozpočet 13000,- €, úprava 14770,- €, plnenie 16129,59 €, t.j. 109%, 

-  refundácia mzdy skladníka CO rozpočet 60,- € plnenie 80,40 €, t.j.134%, 

-  refundácia nákladov na kúrenie pošta 7500,- €,úprava 8700,-€, plnenie 8777,66 €, t.j. 101% 

- refundácia mýtne  upravený rozpočet 100,- €, plnenie 83,25 €, t.j. 83%.  

Pol. 311 od nadácie pre ZpS,ZOS upravený rozpočet 440,- €, plnenie 437,55 € t.j. 99%. 

Pol. 231 predaj LIAZ plnenie upravený rozpočet 1700,- €, plnenie 1700,- €, t.j. 100%. 

Pol. 322 001 transf. na výťah do ZpS,ZOS upravený rozpočet 23500,- €, plnenie 23500,- € t.j. 100%, 
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Pol. 453 zostatok z minulého roka, rozpočet 500,- €, upravený 5290,-€, plnenie  5291,59 €, t.j. 100% 

Škola rozpočet  príjmy vlastné 2900,- € plnenie 4938,13 € t.j. 170%. 

 

Transfery – dotácie 

Pol. 312 001 – na matriku, rozpočet 1790,- €, plnenie  1832,87 €, t.j.102%, 

 na hlásenie pobytu, rozpočet 505,- €, plnenie 504,90 €, t.j. 100%, 

 na školu, rozpočet 102000,- €, plnenie 115362,00  €, t.j. 113%, 

 na stavený úrad, rozpočet 1420,- €, plnenie 1422,90 €, t.j. 100%, 

 na dopravu, rozpočet 80,- €, plnenie 66,10 €, t.j. 83%,  

 na životné prostredie, rozpočet  160,- €, plnenie 143,39 €, t.j. 90%, 

 na Zariadenie pre seniorov, Zariadenie s opatrovateľskou službou rozpočet 76800,- €, upravený 

rozpočet 84480,- €, plnenie 84480,-€ t.j.100%. 

 na voľbu prezidenta  upravený rozpočet 2900,- , plnenie 2904,44 €,t.j. 100%, 

 na voľby do EP upravený rozpočet 2160,- €, plnenie  2159,06 €, t.j. 100%, 

 na voľby do orgánov samosprávy obcí upravený rozpočet 2500,- €, plnenie 1467,74 €, t.j. 59% 

 na opravu miestnych komunikácií upravený rozpočet 12150,- €, plnenie  12150,- €, t.j. 100%. 

Rozpočet 

 OcÚ v časti príjmov  740705,- €, upravený 849875,- plnenie je vo výške 852693,77 €,  t.j. na 100%. 

 Škola                             2900,-  €,                    2900,-  plnenie je vo výške    4938,13 €,  t.j. 170%                        

Plnenie rozp. spolu     743605,- €, upravený 852775,-  plnenie je vo výške 857631,90 €, t.j. 101%                          

 

Výdavky boli čerpané nasledovne: 

 

01116 Administratíva 

Pol. 611 mzdy, rozpočet 80000,- €, upravený 89000,- €, čerpanie 90805,32 €, t.j. 102%.  

Pol. 612 001 príplatky, rozpočet 9300,- €, čerpanie 9237,40 €, t.j. 99%. 

Pol. 621 poistenie do VZP, rozpočet 9000,- €,upravený 14600,-, čerpanie 13669,22 €, t.j.94%.  

Pol. 625 001 poistné na NP, rozpočet 1305,- €, upr. 2005,-, čerpanie 1773,99 €, t.j.88%. 

Pol. 625 002  na starobné poistenie, rozpočet 13000,- €, upr. 18240,-, čerpanie 18061,64 €, t.j.99%. 

Pol. 625 003  na úrazové poistenie, rozpočet 1300,- €,upr. 1600,- čerpanie 944,52 €, t.j.59%. 

Pol. 625 004  na invalidné  poistenie, rozpočet 4000,- €, upr. 4100,- ,čerpanie  3137,19 €, t.j.77%. 

Pol. 625 005 na poistenie  v nezamestnanosti, rozpočet 3100,- €, upr. 2100,-, čerpanie  1152,22 €, t.j.55%. 

Pol. 625 007 poistenie do rezervného fondu, rozpočet 4200,- €, upr.6300,- ,čerpanie 5915,02 €, t.j.94%.  

Pol. 627 doplnkové dôchodkové poistenie, rozpočet 3200,- €, upr. 3500,-, čerpanie 3194,10 €, t.j.91%. 

Pol. 632 001 elektrická energia, rozpočet 2500,- €, upr. 3700,- ,čerpanie 3679,04 €. t.j. 99%,  

 plyn, rozpočet 7000,- €, úprava 10000,- €, čerpanie 11873,25 €, t.j.119% .  

Pol. 632 003 poštovné, rozpočet 1400,- €, čerpanie 1126,33 €, t.j. 80%. 

 telefón, internet, rozpočet 2290,- €, čerpanie 1819,59 €, t.j.79%, 

 zabezpečovacie zariadenie, rozpočet 150,- €, čerpanie 127,86 €, t.j. 85%. 

Pol. 633 002 technika rozpočet 1000,- € , úprava -1000,- €. 

Pol. 633 004 prevádzkové zariadenie rozpočet 300,- €, upr. 600,- ,čerpanie 344,40 €, t.j.57%. 

Pol. 633 006 materiál 

 kancelárske potreby, rozpočet 700,- €, čerpanie 716,65 €, t.j.102%, 

 tlačivá rozpočet 200,- €, čerpanie 180,85 €, čerpanie 90%, 

 čistiace potreby, rozpočet 600,- €, úprava 650,- €, čerpanie 742,62 €, t.j.114%, 

 tonery, nosiče, rozpočet 800,- €, úprava 900,- €, čerpanie 899,30 €, t.j. 100%, 

 kvety, vence, rozpočet 200,- €, čerpanie 227,70 €, t.j.114%, 

 spotrebný  materiál /káble, žiarovky ,svietidlá, zásuvky, obrusy/, rozpočet 500,- €, úprava 550,- €. 

čerpanie 606,14 €, t.j.110%. 

Pol. 633 009 knihy, noviny, časopisy, rozpočet 250,- €, čerpanie 466,59 €, t.j.187% . 

Pol. 633 013 licencie, rozpočet 400,- €, upr. 500,- ,čerpanie 775,37 €, t.j. 155% . 

Pol. 633 016 reprezentačné, rozpočet 1000,- €, čerpanie 967,30 €, t.j.97%. 
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Pol. 634 001 PHM, rozpočet 1800,- €, čerpanie 1581,88 €, t.j.88%. 

Pol. 634 002 servis automobilu, rozpočet 800,- €, upr. 1000,-, čerpanie 153,83 €, t.j.15%. 

Pol. 634 003 povinné zmluvné poistenie, rozpočet 300,- €, čerpanie 172,15 €, t.j.57 %. 

Pol. 634 005 diaľničné známky, parkovné, rozpočet 90,- €, čerpanie 55,32 €, t.j. 61%. 

Pol. 635 002 údržba výpočt.  techniky, rozpočet 500,- €, upravený 700,- €, čerpanie 757,80 €, t.j. 108%. 

Pol. 635 004 údržba kancelárskej techniky, rozpočet 200,- €, čerpanie 197,16 €, z.j 99%. 

Pol. 635 006 údržba budov, rozpočet 1000,- €, čerpanie 397,90 €, t.j. 40%. 

Pol. 637 001 školenia a kurzy, rozpočet 600,- €, čerpanie 758,62 €, t.j.126%. 

Pol. 637 003 propagácie, reklama, rozpočet 200,- €, úprava 150,- €, čerpanie 144,- €, t.j.96%. 

Pol. 637 004 - tlačiarenské služby, rozpočet 100,- €, úprava 80,- €, čerpanie 13,50 €, t.j. 27%. 

- aktualizácia programov, rozpočet 200,- €, čerpanie 159,00 €, t.j.80%, 

- revízie rozpočet 200,- €, čerpanie96,- €, t.j. 48%. 

Pol. 637 005 špeciálne služby advokátske, geodetické,  rozpočet 800,- €, úprava 250,- €, čerpanie 150,- €, 

t.j. 60%, 

 audit, rozpočet 600,- €, čerpanie 600,- €, t.j. 100%, 

 servisný poplatok zabezpečovacie zariadenie rozpočet 600,- €, úprava 650,- €,čerpanie 607,64 €, t.j. 

93%, 

  technik BOZP a PO rozpočet 600,- €, čerpanie 760,14 €, t.j. 127%. 

Pol. 637 011 štúdie, expertízy, posudky rozpočet 200,- €, upr. 300,- ,čerpanie 232,62 €, t.j.78%.  

Pol. 637 012 poplatky, rozpočet  1500,- €, čerpanie 1356,04 €, t.j.90%, 

- koncesionárske poplatky rozpočet 300,- €, čerpanie 276,98 €, t.j. 92%. 

Pol. 637 014 stravovanie, rozpočet 2500,- €, úprava 2900,- €,čerpanie 3449,19 €, t.j.120%. 

Pol. 637 015 poistenie budov, rozpočet 1300,- €, upr. 1800,- čerpanie 1063,94 €, t.j. 60%, 

Pol. 637 016 prídel do sociálneho fond, rozpočet 1600,- €, úprava 1700,- €, čerpanie 3006,71 €, t.j.177%.  

Pol. 637 023 kolkové známky, rozpočet 200,- €, čerpanie 142,50 €, t.j.71%. 

Pol. 637 026 odmeny poslancom OZ, rozpočet  3500,- €, čerpanie 3823,30 €, t.j. 109%. 

Pol. 637 031 pokuty a penále rozpočet 1000,- €, úprava 1870,- €,čerpanie penále za oneskorené platby 

odvodov poisťovniam a daňovému úradu  1873,87 €, t.j. 100%. 

Pol. 637 035 daň z nehnuteľností, rozpočet 110,- čerpanie 105,00 €, t.j. 95%. 

Pol. 642 002 členské príspevky, rozpočet 700,- €, upr. 1300,- ,čerpanie 1021,39 €, t.j. 79%. 

Pol. 642 012 odstupné rozpočet 5700,- € čerpanie zatiaľ nie je. 

Pol. 642 015 nemocenské dávky, rozpočet 300,- €, čerpanie zatiaľ nie je. 

Pol. 651 002  úroky z úverov ŠFRB na Penzión prestavba, rozpočet 800,- €,  čerpanie 773,76 €, t.j.97%, 

- prístavba rozpočet 2000,- €, čerpanie 1903,46 €, t.j. 95%, 

- úroky úver Tatrabanka na Penzión rozpočet 229,- €, upravený 129,- €, čerpanie 89,96 €, t.j. 70%, 

- úroky Prima banka rozpočet 6700,- €, čerpanie 5505,90 €, t.j. 82%. 

Bežné výdavky spolu, rozpočet 184924,- €, upr. 213334,- €, čerpanie  204080,82€ t.j.96% 

Kapitálové výdavky administratíva 

Pol. 717 001  výstavba oplotenia a vonkajšia dlažba ZpS, ZOS  rozpočet 2800,- €, úprava -2800,-€.     

Pol. 718 002 nákup výpočtovej techniky upr.rozpočet 1000,- €, čerpanie 952,20 €, t.j. 95%. 

Kapitálové výdavky spolu, rozpočet 2800,- €, úprava 1000,- čerpanie 952,20 € t.j. 95%. 

Finančné operácie administratíva 

Pol. 821 005 splác. úveru zo ŠFRB na Penzión prestavba, rozpočet 4600,- €, čerpanie 4684,68 €, t.j.102%,  

- prístavba rozpočet 11100,- € čerpanie 11259,10 €, t.j.101%, 

-  úver Tatrabanka na Penzión rozpočet 11100,- €, čerpanie 11118,00 €, t.j. 100%, 

- úver Prima banka rozpočet 21350,- €, čerpanie 21309,48 €, t.j.100%. 

Finančné operácie spolu, rozpočet 48150,- €, čerpanie 48371,26 €, t.j.100%. 

Celkom výdavky správy, rozpočet 235874,- €, upr. 262484,- €, čerpanie  253404,28€ , t.j.97%. 

 

0101116 Drobné služby 

Pol. 611 mzdy, rozpočet 22000,- €, úprava 24500,- €,čerpanie 30073,59 €, t.j.123%. 

Pol. 621 poistenie do VZP, rozpočet 2200,-,upr. 5050,- €, čerpanie 5128,53 €, t.j.102%. 
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Pol. 625 001 poistné na NP, rozpočet 300,- €, úprava 1100,- €, čerpanie 791,41 €, t.j. 72%. 

Pol. 625 002 poistné na starobné poistenie, rozpočet 3500,-, upr.6433,- €, čerpanie 5388,83 €, t.j. 84%. 

Pol. 625 003 poistné na úrazové poistenie, rozpočet 250,- €, úprava 350,- €,čerpanie 302,08 €, t.j.86%. 

Pol. 625 004 poistné na invalidné poistenie, rozpočet 900,- €, úprava 1200,- €, čerpanie 912,35 €, t.j. 76%. 

Pol. 625 005 poistenie v nezamestnanosti, rozpočet 600,- €, čerpanie 453,39 €, t.j. 76%. 

Pol. 625 007 Na poist. do rezerv. fondu, rozpoč.1000,- €, upravený 2200,- €, čerpanie 1978,33 €, t.j.90%. 

Pol. 627 príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne, rozpočet 700,- €, úprava 1100,- €,čerpanie 

876,88 €, t.j.80%. 

Pol. 632 001 el. energia, rozpočet 100,- €, úprava 300,- €, čerpanie 177,53 €, t.j. 59%. 

Pol. 633 006 materiál, rozpočet 200,- €, čerpanie 20,61 €, t.j. 10%. 

Pol. 633 010 pracovné odevy, obuv, pomôcky, rozpočet 100,- €, čerpanie 88,99 €,t.j.89%. 

Pol. 634 001 PHM, rozpočet 2000,- €, úprava 3000,- €, čerpanie  3544,13 €, t.j.118%. 

Pol. 634 002 servis auto parku, rozpočet 1000,- €, úprava 1100,- €,čerpanie 1105,84 €, t.j. 101% . 

Pol. 634 003 zákon. poistenie, rozpočet 550,- €, čerpanie 97,19 €, t.j. 18%. 

Pol. 635 004 údržba prevádzkových strojov, rozpočet 300,- €, čerpanie 368,10 €, t.j.123%. 

Pol. 637 006 lekárska prehliadka vodiča rozpočet 50,- €, čerpanie nie je. 

Pol. 637 014 stravovanie, rozpočet 900,- €, úprava 1600,- €, čerpanie 1432,67 €, t.j.90%. 

Pol. 637 016 prídely  do sociálneho fondu, rozpočet 350,- €, čerpanie 455,31 €, t.j. 130%. 

Pol. 642 015 na nemocenské dávky rozpočet 100,- €, čerpanie 97,33 €, t..j. 97%. 

Celkom na drobné služby je rozpočet 37100,- €, upravený 50183,- €, čerpanie  53293,09   t.j. 106%. 

 

0133 Matrika a hlásenie pobytu 

Pol. 611 mzda na matriku, rozpočet 1059,- €, čerpanie 1059,00 €, t.j. 100%. 

Pol. 632 003 poštovné a telekomunikačné služby, rozpočet 350,- €, čerpanie 392,78 €, t.j. 112%. 

Pol. 633 006 kancelárske potreby, tlačivá, rozpočet  181,- €, čerpanie 196,00 t.j. 108%. 

Pol. 637 001 školenia rozpočet 150,- €, čerpanie 160,00 €, t.j. 107%. 

Pol. 637 004 aktualizácia programu rozpočet 50,- €, čerpanie 25,09 €, t.j. 50%. 

Hlásenie pobytu – pol. 611 mzdy, rozpočet 325,- €, čerpanie 325,00 €, t.j. 100%. 

Pol. 632 003 poštovné a telekomunikačné, rozpočet 100,- €, čerpanie 99,90 €, t.j. 100%. 

Pol. 633 006 kancelárske potreby, rozpočet 80,- €, čerpanie 80,00 €, t.j. 100%. 

Celkom na matriku a hlásenie pobytu rozpočet 2295,- €, čerpanie 2337,77 €, t.j. 102%. 

 

0160 Voľba prezidenta 

Pol. 630  na voľbu prezidenta upravený rozpočet 2897,- €, čerpanie 2904,44 €, t.j. 100%. 

 

0160 1 Voľby do EP 

Pol. 630  na voľby do Európskeho parlamentu úprava rozpočtu 2158,- €, čerpanie  2159,06 €, t.j. 100%. 

 

0160 2 Voľby do samosprávy obcí 

Pol. 630 do samosprávy obcí upravený rozpočet 2500,- €, čerpanie 1467,74 €, t.j. 59%. 

  

0320  Požiarna ochrana 

Pol. 632 001 elektrická energia, rozpočet 300,- €, čerpanie 259,72 € t.j. 87%. 

Pol. 633 006 materiál, rozpočet 1000,- €, úprava rozpočtu 400,- € čerpanie  nie je. 

Pol. 633 010 odevy, obuv, ochranné pomôcky  rozpočet 500,- €, čerpanie  nie je. 

Pol. 634 001 PHM, rozpočet 200,- €, úprava 600,- €, čerpanie 871,37 €, t.j.145% 

Pol. 637 001 školenie upravený  rozpočet 200,- €,  čerpanie 180,- €, t.j. 90%. 

Pol. 637 002 súťaže, rozpočet 400,- €, čerpanie 345,84 €, t.j. 86%. 

Celkom čerpanie na požiarnej ochrane, rozpočet 2400,- €, čerpanie 1656,93 €, t.j.69%.  

 

0443 Stavebný úrad 

Pol. 632 003 poštové a telekomunikačné služby,  zo ŠR rozpočet 104,- €, čerpanie 106,90 €, t.j. 103%, 
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vlastné zdroje rozpočet 200,- €, čerpanie  202,73 € t.j. 101%. 

Pol. 633 006 kancelárske potreby, rozpočet 100,- €, čerpanie 100,- €, t.j. 100%, kancelárske potreby 

vlastné rozpočet 50,- €, upr. 200,-, čerpanie 200,00 €, t.j. 100%. 

Pol. 634 004 prepravné, rozpočet 30,- €, čerpanie 30,- €, t.j. 100%. 

Pol. 636 001 nájom priestorov, rozpočet 30,- €, čerpanie 30,- €, t.j. 100%, nájom z vlastných rozpočet 50,- 

€, čerpanie  50,00 € , t.j. 100%. 

Pol. 637 014 stravné, rozpočet 50,- €, čerpanie 50,- €,t.j. 100%,  stravné z vlastných rozpočet 50,- €, 

čerpanie 50,00 €, t.j. 100%. 

Pol. 637 021 refundácia mzdy pracovníka stavebného úradu, zo ŠR rozpočet 950,- €, čerpanie 1106,00 €, 

t.j. 116%, refundácia mzdy  z vlastných prostriedkov  rozpočet 1500,- € čerpanie 1747,29 € t.j. 116%. 

Refundácia odvodov,  zo ŠR rozpočet 156,- €, čerpanie  nie je. 

Celkom rozpočet na stavebný úrad je zo ŠR 1420,- € čerpanie 1422,90 €, t.j.100%, z prostriedkov obce 

rozpočet  1850,- €, upr.2000,- čerpanie 2250,02 € t.j.112%, spolu čerpanie na stavebný úrad rozpočet 

3270,-, upravený 3420,- €, čerpanie 3672,92  €, t.j.107%. 

 

0451 Údržba miestnych komunikácií 

Pol. 611 tar.plat cestná doprava prenes.výkon rozpočet 80,- €, čerpanie 66,10 €, t.j. 83%. 

Pol. 633 006 posypový materiál, rozpočet 200,- €, čerpanie  nie je. 

Pol. 634 001 PHM údržba ciest, rozpočet 1200,- €, čerpanie122,- €, t.j. 10%. 

Pol. 635 006 údržba ciest,  rozpočet 300,- € čerpanie 1990,20 €, t.j. 663%. 

Pol. 635 006 údržba ciest zo ŠR upravený rozpočet 12150,-€, čerpanie   12150,- €, t.j. 100%. 

Celkové čerpanie na údržbe miestnych komunikácií rozpočet 1780,- €, upravený 13930,-  čerpanie 

14328,30 €, t.j. 103%.  

 

0510  Likvidácia odpadu 

Pol. 634 001 odvoz odpadu, rozpočet 500,- €, úprava rozpočtu -500,-. 

Pol. 634 002 servis LIAZ rozpočet 200,- €, úprava rozpočtu -200,-. 

Pol. 634 005 mýtne  rozpočet 100,- €, úprava rozpočtu -100,-. 

Pol. 637 004 vývoz odpadu TT rozpočet 28000,- €, čerpanie 29142,08 €,  t.j. 104%, 

Pol. 637 004 skládka odpadu, rozpočet  6000,- €, čerpanie 4053,91 €, t.j.68%, 

Pol. 637004  separovaný odpad rozpočet 3000,- €, čerpanie 871,02 €, t.j. 29%. 

Celkom čerpanie na likvidáciu odpadu je rozpočet 37800,- €, upravený 37000,- €, čerpanie 34067,01 €, t.j. 

92%. 

 

0560 Verejná zeleň 

Pol. 611 prenesené kompetencie v životnom prostredí, rozpočet 160,- €, čerpanie 143,39 €, t.j. 90%. 

Pol. 635 006 údržba verejnej zelene rozpočet 1000,- €, čerpanie 853,13 €, t.j.85%. 

Celkom na údržbu verejnej zelene je rozpočet 1160,- €, črpanie 996,52 €, t.j. 86%. 

 

0610 Bytová politika 

Pol. 632 001 elektrická energia spoločné priestory bytovka Setechov, rozpočet 60,- €, čerpanie 60,00 €, t.j. 

100%, spoločné priestory bytovka Petrovice,  rozpočet 60,- €, čerpanie I. vchod 51,92 € čerpanie 87%, II. 

vchod  rozpočet 440,- €, čerpanie 209,- € ,  t.j.48% tieto položky sa fakturujú nájomcom bytov. 

Pol. 635 006 údržba bytovka Setechov, rozpočet 300,- €, čerpanie 60,95 €, t.j. 20%  

Pol. 635 006 údržba bytovka Petrovice, rozpočet 300,- €, upravený 600,- €, čerpanie 391,41 €, t.j. 65%.  

Pol. 637 015 poistenie bytovka Setechov, rozpočet 500,- €, čerpanie 468,78 €, t.j. 94%. 

 poistenie bytovka Petrovice, rozpočet 500,- €, čerpanie 414,48 €, t.j.83%. 

Pol. 651 002 úroky z úveru ŠFRB na bytovku Setechov, rozpočet 4200,- €, čerpanie 4589,30€, 

t.j.109,27%. 

- úroky z úveru ŠFRB na bytovku Petrovice, rozpočet 4200,- €, čerpanie 4392,00€, t.j.105%. 

 Spolu bežné výdavky na bytovú politiku, rozpočet 10560,- €, upravený 10860,- €, čerpanie 10637,84€, t.j. 

98% . 
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Finančné operácie 

Pol. 821 005 splátky úveru zo ŠFRB bytovka Setechov, rozpočet 14300,- €, čerpanie 15863,47 €, t.j.111%, 

 splátky úveru zo ŠFRB bytovka Petrovice, rozpočet 14300,- €, čerpanie 19165,71 €, t.j.134%. 

Finančné operácie spolu rozpočet 28600,- €, čerpanie 35029,18 €,t.j.122%. 

Celkom na bytovú politiku je rozpočet 39460,- €, čerpanie 45667,02 €, t.j.116%. 

 

0620 Cintorínske a pohrebné služby 

Pol. 632 001 el. energia DS, rozpočet 200,- €, čerpanie 124,11 €, t.j. 62%, 

Pol. 635 006 údržba cintorínov, rozpočet  300,- €, čerpanie 208,15 €, t.j.69%. 

Celkové čerpanie na údržbe cintorínov a DS, rozpočet  500,- €, čerpanie 332,26 € t.j. 66%. 

 

0630 Údržba vodovodov 

Pol. 625 002 poist. Starobné rozpočet 50,- €, upravený 15,-,  čerpanie 10,22 €, t.j. 68%.  

Pol. 625 003 úrazové poistenie, rozpočet 10,- €, upravený 1,-, čerpanie 0,58  €, t.j.58%. 

Pol. 625 004 invalidné poistenie, rozpočet 20,- €, upravený 5,-,  čerpanie 2,19 €, t.j.44%. 

Pol. 625 007 rezervný fond rozpočet 20,- €, upravený 5,-, čerpanie  3,46 €, t.j.69%.  

Pol. 632 001 el. energia vodojem Petrovice, rozpočet 320,- €, čerpanie 223,56 €, t.j. 70%.  

Pol. 635 006 údržba vodovodu Setechov, rozpočet 200,- €, úprava -200,- €. 

 údržba vodovodu Petrovice, rozpočet 400,- €, úprava -400,- €. 

Pol. 637 027 dohoda o výkone práce, rozpočet 500,- €, úprava 100,-, čerpanie 73,03 €, t.j.73%. 

Celkom na údržbu vodovodov, rozpočet 1520,- €, upravený 446,- €, čerpanie 313,04 €, t.j.70%. 

 

0640 Verejné osvetlenie 

Pol. 632 001 el. energia VO, rozpočet 5000,- €, čerpanie 4028,47 €, t.j. 81%. 

Pol. 635 006 údržba VO, rozpočet 1500,- €, čerpanie 886,70 €, t.j. 59% . 

Na verejné osvetlenie rozpočet 6500,- €, čerpanie 4915,17 €,t.j. 76% 

Kapitálové výdavky 

Pol. 717 001 2 predĺženie VO pri Agrofatra upr.rozpočet 1450,-  čerpanie 1437,93 €,t.j.99%. 

Celkovo na verejné osvetlenie rozpočet 6500,- €, upr. 7950,-  čerpanie 6353,10 €, t.j. 80%. 

 

0660 Miestny rozhlas 

Pol. 635 006 údržba miestneho rozhlasu, rozpočet 500,- €, čerpanie 26,60 €, t.j. 5%. 

 

0810 Šport - futbal 

Pol. 632 001 elektrická energia rozpočet 500,- €, úprava -500,- €. 

Pol. 635 006 údržba viacúčelových ihrísk rozpočet 1500,- €, čerpanie 1117,89  €, t.j. 75%. 

Pol. 651 002 úroky preklen. úveru na viacúčelové ihriská rozpočet 250,- €, úprava 200,- €, čerpanie 182,40 

€ t.j. 91%. 

Čerpanie bežných výdavkov na šport rozpočet 2250,- €,upravený 1700,- €,  čerpanie 1300,29 €,t.j. 76%. 

Pol. 821 006 splácanie krátkodob.úveru na ihriská rozpočet 2460,- €, čerpanie 2460,- €, t.j.100%.. 

Čerpanie prostriedkov na finanč.operácie viacúčelové ihriská rozpočet 2460,- €, čerpanie 2460,00 €, 

t.j.100%. 

Celkové výdavky na šport rozpočet 4710,- €, úprava 4160,- €, čerpanie 3760,29  € , t.j. 90%. 

  

0820 Kultúra 

Pol. 633 001 vybavenie kuchynky, rozpočet 200,- €, čerpanie 446,50 €, t.j. 223%. 

Pol. 633 006 spotrebný materiál na údržbu KD rozpočet 200,- €, čerpanie 171,34 €, t.j. 86%. 

Pol. 633 009 knihy do knižnice, rozpočet 300,- €, úprava -300,- €. 

Pol. 634 004 prepravné, rozpočet 100,-, úprava -100,- €. 

Pol. 637 002 kultúrne podujatia, rozpočet 1200,-€,úprava 1600,- €, čerpanie 1591,82 €, t.j.99%. 

Celkom rozpočet na kultúru je 2000,- €, čerpanie 2209,66 €, t.j. 110%. 
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0912 Vzdelávanie 

Pol. 635 006 údržba ihriska ZŠ upravený rozpočet 600,-€, čerpanie 581,71 €, t.j. 97%. 

Pol. 637 004 vývoz odpadu ZŠ a MŚ rozpočet 500,- €, čerpanie 656,79 €, t.j. 131%. 

Pol. 637 012 poplatky banke, rozpočet 50,- €, čerpanie 52,68 €, t.j. 105%. 

Prostriedky z rozpočtu obce rozpočet 550,- €, upravený 1150,- €,  čerpanie 1291,18 € t.j. 112%. 

 

Škola rozpočtuje prostriedky, ktoré  poskytuje KŠÚ vo výške rozpočet 102000,- €, plnenie 115362,- €, t.j. 

113%,  na materskú školu, školský klub detí, školskú jedáleň  poskytuje prostriedky obec z podielových 

daní – rozpočet 93200,- €, upravený 99876,- €, plnenie 99876,- €, t.j.100%, vlastné prostriedky školy 

rozpočet 2900,- čerpanie 4938,13 €, t.j. 170%, na sociálne odkázané deti  poskytuje obec z vlastných 

prostriedkov 1800,- €, plnenie 816,35 €, t.j.45%. 

Celkom prostriedky, ktoré rozpočtuje škola rozpočet 199900,- €, upravený 206576,- €, plnenie 220992,48 

€, t.j.107%. 

 

10122 Sociálne služby 

Zariadenie pre seniorov,  

Pol. 111 611 mzdy rozpočet 42429,- €, úprava 46429,- €, čerpanie 47822,92 € t.j. 103%. 

Pol.111 621 postenie do ZP rozpočet 4310,- €, úprava 5310,- €, čerpanie 5310,00 € t.j.100%. 

Pol. 111 625 001 poistenie na NP rozpočet 610,- €,úprava 910,- €, čerpanie 748,78 €, t.j.82%. 

Pol. 111 625002 poistenie na starob.poist. rozpočet 6103,- €, úprava 7103,- €,čerpanie 6827,18 €, t.j. 96%. 

Pol. 111 625003 poistenie na úraz.poist. rozpočet 333,- €, úprava 633,- €, čerpanie 382,23 €, t.j. 60%. 

Pol.111 625004 poist.na invalid.poistenie rozpočet 1309,- €, úprava 1709,- €,čerpanie 1434,33 €, t.j.84%. 

Pol. 111 625005 poist.v nezamestnanosti rozpočet 436,- €, úprava 736,- €, čerpanie 477,91 €, t.j. 65%. 

Pol. 111 625007 poist. do rezerv. fondu rozpočet 2070,- €, úprava 2450,- €,čerpanie 2276,65 €, t.j. 93%. 

ZpS čerpanie zo ŠR  rozpočet 57600,- €, úprava 65280,-, čerpanie 65280,00 €, t.j. 100%. 

 

01 Zariadenie s opatrovateľskou službou  

Pol.111 01 611 mzdy rozpočet 14143,- €, čerpanie 14143,00 €, t.j.100%. 

Pol.111 01 621 poistenie do ZP rozpočet 1412,- €, čerpanie  1412,00  €, t.j.100%. 

Pol.111 01 625001 poistenie na NP rozpočet 203,- €, čerpanie 203,00 €, t.j.100%. 

Pol.111 01 625002 poistenie na starob.poist. rozpočet 2035,- €, čerpanie 2035,00 €, t.j. 100%. 

Pol.111 01 625003 poistenie na úraz. poist. rozpočet 136,- €, čerpanie  136,00 €, t.j. 100%. 

Pol.111 01 625004 poist.na inval.poist. rozpočet 436,- €, čerpanie 436,00 €, t.j. 100%. 

Pol.111 01 625005  na poistenie v nezamestnanosti rozpočet 145,- €, čerpanie 145,00 €, t.j. 100%. 

Pol.111 01 625007 na poist.rezerv.fond rozpočet 690,- €, čerpanie 690,00 €, t.j. 100%. 

ZOS čerpanie zo ŠR rozpočet 19200,- €, čerpanie  19200,00 €, t.j. 100%. 

Spolu čerpanie zo ŠR rozpočet 76800,- €, upravený 84480,- €, čerpanie  84480,00 €, t.j. 100%. 

 

Zariadenie pre seniorov a Zariadenie s opatrovateľskou službou vlastné zdroje 

Pol. 611 mzdy rozpočet 13000,- €, čerpanie 20016,08 €, t.j. 154%. 

Pol. 612001 osobný príplatok rozpočet 3000,- €, čerpanie 2070,- €, t.j. 69%. 

Pol. 621 zdravotné poistenie rozpočet 2500,- €, čerpanie 718,48 €, t.j. 29%. 

Pol. 625001 nemocenské poistenie rozpočet 500,- €, čerpanie 132,57 €, t.j. 27%. 

Pol. 625002 starobné poistenie rozpočet 2100,- €, čerpanie 1960,82 €, t.j. 93%. 

Pol. 625003 úrazové poistenie rozpočet 500,- €, čerpanie 105,40 €, t.j. 21%. 

Pol. 625004 invalidné poistenie rozpočet 1500,- €, čerpanie 453,85 €, t.j. 30%. 

Pol. 625005 poistenie v nezamestnanosti rozpočet 800,- €, čerpanie 161,50 €, t.j. 20%. 

Pol. 625007 na poist.do rezervného fondu rozpočet 1300,- €, čerpanie 729,28 €, t.j. 56%.  

Pol. 627  doplnkové dôchodkové poistenie rozpočet 200,- €, čerpanie 467,79 €, t.j. 234%. 

Pol. 632 001 Plyn rozpočet 3500,- € , úprava 7500,- €, čerpanie 7848,37  €, t.j. 105%. 

Pol. 632 0011 elektrina rozpočet 3000,- čerpanie 3094,00 €, t.j. 103%. 

Pol. 632 003 poštovné a telekomunikácie rozpočet 1500,- €, čerpanie 1047,84 € t.j.70%. 
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Pol.633 001 Interiérové vybavenie  rozpočet 6000,- €, čerpanie 2249,50 €, t.j. 37%. 

Pol. 633 006 Všeobecný materiál rozpočet 1500,- €, čerpanie 529,01 €, t.j.35%. 

- čistiace potreby rozpočet 1500,- €, čerpanie 955,50 €, t.j. 64%, 

- kancelárske potreby rozpočet 500,- € čerpanie 448,91 €, t.j. 90%, 

- zdravotnícky materiál rozpočet 300,- € čerpanie 192,34 €, t.j. 64% 

- z nadácie na voľnočasové aktivity upravený rozpočet 440,- €, čerpanie 437,55 €, t.j.99%. 

Pol. 633 010 pracovné odevy obuv rozpočet 500,- €, čerpanie 371,90 €, t.j. 74%. 

Pol. 633 011 potraviny strava pre klientov rozpočet 32000,- €, upravený 36000,- €, čerpanie 36086,65 €, 

t.j.100% 

Pol. 635 001 údržba budovy  rozpočet 5000,- €, upravený 8000,- €,  čerpanie 4889,51 €, t.j.61%. 

Pol. 635 004 údržba techniky rozpočet 300,- €, úprava 400,- €, čerpanie 381,00 €, t.j.95%.  

Pol. 637 001 školenie rozpočet 500,- €,  čerpanie 314,00 €, t.j. 63%.  

Pol. 637 004 vývoz odpadu rozpočet 800,- €, čerpanie 985,19 €, t.j.123%. 

Pol. 637 005 bezpečnostný technik rozpočet 300,- €, čerpanie 288,00 €, t.j.96%. 

Pol. 637 006 preventívne prehliadky čerpanie 60,- €. 

Pol. 637 011 posudky rozpočet 100,-  €, čerpanie 31,88 €, t.j. 32%. 

Pol. 637 012 poplatky banke rozpočet 100,- €, čerpanie 51,04 €, t.j. 51%. 

Pol. 637 014 stravné zamestnanci rozpočet 4140,- €, úprava 4440,- €, čerpanie 5777,70 €, t.j.130%. 

Pol. 637 015 poistenie zariadenia rozpočet 1000,- , čerpanie 931,08 €, t.j. 93% 

Pol. 637 016 prídely do sociálneho fondu rozpočet 1500,- €, čerpanie 1405,86 €, t.j. 94%. 

Pol. 642 015 nemocenské dávky rozpočet 300,- €, čerpanie 88,09 €, t.j. 29%. 

Spolu čerpanie vlastných prostriedkov na ZpS a ZOS rozpočet 89740,- €,upravený 101580,- €, čerpanie 

95280,69 €,t.j.94%. 

Kapitálové výdavky ZpS,ZOS 

Pol. 717 002 výstavba výťahu v ZpS,ZOS – upravený rozpočet 23500,- €, čerpanie nie je. 

Celkovo čerpanie v ZpS, ZOS rozpočet 166540,- €,upravený 209560,- € čerpanie 179760,69 €,t.j. 86%. 

 

02 Sociálne odkázané deti 

Pol. 637 012 poplatky banka sociálne odkázané deti, rozpočet 46,- €, čerpanie 32,66 €, t.j.71%. 

 

 

Pre rok 2014 bol postavený rozpočet na strane výdavkov : 

OcÚ     vo výške    543705,- €,  upr. 646199,- €,  čerpanie   609626,91 €, t.j.94% 

Škola    vo výške   199900,- €,   upr.206576,- €,  čerpanie   220992,48 €, t.j.107%. 

Výdavky spolu:     743605,- €,  upr. 852775,- €,  čerpanie   830619,39 €, t.j.97%. 

  

 
 

2. Zostatky na bežných  účtoch a v pokladnici  k 31.12.2014 
 

Finančné prostriedky boli vedené na účtoch vo VÚB Bytča a, Prima banke Žilina, Tatra banke  

Žilina.  Stav účtov k 31.12.2014 

 

221 10  Základný bežný účet                                                                          1314,78 € 

221 12  Základný vkladový účet škola                                                                    29,51 € 

221 13  Účet v Prima banke                                                                         13700,22 € 

221 14  Účet v Tatra banke                                                                                     0,00 € 

221 15  Účet pre vedenie sociálne odk.detí                                                            71,32 € 

221 16  Účet Zariad.pre seniorov, ZOS                                                       10723,47 € 

Zostatok finančných prostriedkov na účtoch                                                    25839,30 € 

 

Stav v pokladnici k 31.12.2014                                                                          1173,21 € 
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Zostatok finančných prostriedkov                                                                    27012,51 €                 

 

 Zostatok finančných prostriedkov 27012,51 v ktorom je zostatok transferu zo ŠR na výstavbu 

výťahu v Zariadení pre seniorov vo výške 23500,00 € ktorý je účelový, zostatok 3512,51 

odporúčame použiť na úhradu nedoplatkov v poisťovniach. 

 

 

3. Fondy obce 
 

Sociálny fond zostatok  na účte k 31.12.2014                                                 4124,88  € 

Fond opráv bytovka Setechov zostatok na účte k 31.12.2014                        2871,48  € 

Fond opráv bytovka Petrovice zostatok na účte k 31.12.2014                        2094,65  € 

Zostatok finančných prostriedkov na fondových účtoch                                 9091,01 € 

 

Zostatok finanč. prostriedkov celkom na  všetkých účtoch a v pokladni  36103,52 

 

4. Dlhodobý finančný majetok 
Cenné papiere SEVAK                                                                                258948,38 € 

 

5. Stav dlhodobého hmotného majetku k 31.12.2014 
 

Tr.         Názov                        Obst.cena            Prír.                  Oprávky                Zostat. hodnota 

                                                                            Úbytky 

 021     Stavby                          2946032,69         -221373,51         826391,58                 1898267,60 

022     Stroje prístr.,zariad         31992,48             +  952,20           30808,50                        2136,18 

023     Dopravné prostriedky    50499,74              - 4966,47           45533,27                              0 

028     Drobný dlhod.hm.maj.    7983,47                0                        7983,47                               0 

031     Pozemky                          1780,19                0                             0                             1780,19 

Celkom                                 3038288,57           -225387,78          910716,82                 1902183,97  

Stavby   prírastok   zaradenie do majetku  murované oplotenie ZpS,ZOS  1302,82 

                                                                   chodníky,bet.plochy ZpS, ZOS 7107,71 

                                                                    predlž.VO k Agrofatra              1437,93 

              prírastky stavby spolu:                                                                    9848,46       

            -úbytky odovzdanie vodovod Setechov Urbáru Setechov  

                          uznesenie OZ 21.8.2013 č.19/2d/2013                           219079,87             

                          odovzdanie vodojemu Petrovice SEVAK Žilina 

                          uznesenie OZ 17.7.2013 č.18/2b/2013                             12142,10 

               úbytky stavby spolu:                                                                  231221,97   

Prírastky, úbytky stavby celkom                                                             -221373,51 

Stroje, prístroje zariadenia    prírastok nákup PC zostavy       952,20 €. 

Dopravné prostriedky úbytok v dôsledku odpredaja nadbytočného majetku uznes.OZ  28.5.2014 

č.22.15/2014 LIAZ s kontajnerom vo výške   4966,47 €.                       

 

 

6. Drobný hmotný majetok k 31.12.2014 
 

Drobný hmotný majetok do 996,- €  k 31.12.2014     hodnota  46268,88  € /v roku 2014 bol 

dokúpený drobný hmotný majetok do Zariadenia pre seniorov, ZOS kovové stoličky, uzamykateľná 

skriňa, pracovný stôl/. 

    



13 

 

 Obežný majetok - zásoby  v zásobách evidujeme  na PHM zabezpečenie zimnej údržby 

MK171,97  € a čistiace potreby v ZpS vo výške 24,67,- €.  

 

 

7.  Krátkodobé pohľadávky 
 

Pohľadávky z daňový príjmov                                   748,86 

                    z nedaňových príjmov                            338,29 

Pohľadávky spolu                                                     1087,15 €. 

 

8.  Záväzky a úvery 
 

Usporiadanie voči ŠR 

Poskytovateľ Účel Poskytnutá 

suma 

Použitá 

Suma 

Rozdiela 

ŠR matrika 1832,87 1832,87 0,00 

ŠR REGOB 504,90 504,90 0,00 

ŠR školstvo 115362,00 115362,00 0,00 

ŠR stavebný úrad 1422,90 1422,90 0,00 

ŠR cestná doprava 66,10 66,10 0,00 

ŠR životné prostredie 143,39 143,39 0,00 

ŠR pre ZpS, ZOS 84480,00 84480,00 0,00 

ŠR voľby prezidenta 2904,44 2904,44 0,00 

ŠR voľby do EP 2159,06 2159,06 0,00 

ŠR voľby do samosprávy obcí 1467,74 1467,74 0,00 

ŠR miestne komunikácie,rekonštruk. 12150,00 12150,00 0,00 

ŠR výstavba výťahu ZpS,ZOS 23500,00 0,00 23500,00 

 

Krátkodobé záväzky – dodávatelia – neuhradené faktúry                                 6953,20 € 

                                     evidencia fondu opráv bytovky Petrovice, Setechov    4966,13 € 

                                     predpis zrážky z miezd                                                  1342,70 € 

                                     voči zamestnancom                                                     23474,80 € 

                                     zúčt.s org.sociál.a zdrav.poistovna                              19350,47€ 

                                     predpis dane z mzdy za                                                 3949,99 € 

 

Krátkodobý úver na 5% spoluúčasť pri výstavbe  

viacúčelových ihrísk      stav k 1.1.2014                                                           6552,86 € 

                                       splátky                                                                       -2460,00 € 

                                       stav úveru k 31.12.2014                                             4092,86 € 

                                       Doba splatnosti 23.8.2016 

 

Dlhodobé záväzky 

- Úver bytovka Setechov zo ŠFRB 

stav  k 1.1.2014                                                                         349892,99 € 

splátky                                                                                     -  15863,47 € 

stav úveru k 31.12.2014                                                           334029,52 € 

Doba splácania do roku 2034 

 

- Úver bytovka Petrovice zo ŠFRB 
stav k 1.1.2014                                                                            393899,56 € 
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splátky                                                                                        - 19165,71  € 

stav úveru k 31.12.2014                                                             374733,85  € 

Doba splácania do roku 2036 

 

- Úver prístavba Penzión Petrovice zo ŠFRB 
stav k 1.1.2014                                                                              78424,60 € 

splátky                                                                                          - 4684,68 € 

stav úveru k 31.12.2014                                                               73739,92 € 

Doba splácania do roku 2029                                                               

 

- Úver výstavba Penzión Petrovice zo ŠFRB 

stav k 1.1.2014                                                                            190057,05 €    

splátky                                                                                        -  11259,10 €  

stav úveru k 31.12.2014                                                              178797,95 € 

Doba splácania do roku 2029 

 

- Bankový úver z Prima banky na dofinancovanie  ZpS, ZOS Petrovice 

      stav k 1.1.2014                                                                             162808,56 € 

      splátky                                                                                           -21309,48 € 

      stav úveru k 31.12.2014                                                               141499,08 € 

      Doba splácania 2021 

 

- Bankový úver z Tatra banky na dostavbu ZpS, ZOS 

      stav k 1.1.2014                                                                               11118,00  € 

      splátky                                                                                           -11118,00  €   

      stav úveru k 31.12.2014                                                                         0,00  € 

      Doba splácania 2014  

 

9. Hospodárenie príspevkových organizácií 
Záverečný účet neobsahuje údaje o hospodárení príspevkových organizácií za rok 2014, 

nakoľko obec Petrovice nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie. 

 

10. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjmov 
Obec Petrovice neposkytla v roku 2014 žiadne záruky. 

 

11. Podnikateľská činnosť 
Obec Petrovice v roku 2014 neprevádzkovala žiadnu podnikateľskú činnosť. 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo dňa .....................................   

 

 

Vypracovala                                                                   Starosta obce 

Daniela Blašková                                                           Ing.Anton Pláňavský 
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