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Záverečný účet Obce Krasňany 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 vyrovnaný. 

Bežný rozpočet bol zostavený ako  vyrovnaný a  kapitálový rozpočet ako prebytkový, kde sa 

prebytok z kapitálového rozpočtu použije na splátky úverov.   

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného programového rozpočtu na rok 2012.  

Programový rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 24.02.2012 

uznesením č. 3 bod 8. 

 

Programový rozpočet obce bol OZ upravený dňa 16.11.2012 uznesením č. 27 bod 5.  

                 Po tejto zmene bol rozpočet schodkový, čo bolo spôsobené úpravou rozpočtu obce 

a schválením rozpočtu pre novovzniknutý právny subjekt ZŠ s MŠ Krasňany: 

Došlo k navýšeniu celkového rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch, pričom príjmy a výdavky 

boli zahrnuté už aj v predchádzajúcich organizáciách MŠ Krasňany a ZŠ Krasňany  na celý 

rok. V starých organizáciách sa rozpočty už nemenili a schválil sa rozpočet pre nový právny 

subjekt. Príjmy a výdavky za obdobie od 01.09.2012 do 31.12.2012 boli v rozpočte  zdvojené. 

Tým vznikol schodkový celkový rozpočet.  

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2012 v eurách 

 

 

 Rozpočet  Rozpočet  

po zmenách  

Príjmy celkom 559662,00 651583,00 

z toho :   

Bežné príjmy 417252,00 449500,00 

Kapitálové príjmy 84105,00 84105,00 

Finančné príjmy 30745,00 81669,00 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 27560,00 36309,00 

Výdavky celkom 559662,00 743039,00 

z toho :   

Bežné výdavky 417252,00 244614,00 

Kapitálové výdavky 7400,00 62559,00 

Finančné výdavky 107450,00 103215,00 

Výdavky RO s právnou subjektivitou 27560,00 332651,00 

Rozpočet obce 0,00 -91456,00 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v EUR   

 

 
Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia 

615274,00 624171,32 101,45 

 

 

1) Bežné príjmy - celkom:  

 
Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia 

449500,00 432516,87 96,22 

 

z toho: 

Bežné príjmy - daňové príjmy:  

Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia 

281825,00 276802,21 98,22 

 

Textová časť – bežné daňové príjmy:  

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 246700,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2012 poukázané prostriedky zo ŠR v sume  242678,03 EUR, čo predstavuje plnenie 

na 98,37 %.  

b) Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 18925,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 18633,60 EUR, 

čo je 98,46 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 5312,51 EUR, dane zo stavieb 

boli v sume 12805,03 EUR a dane z bytov boli v sume 516,06 EUR. Za rozpočtový rok bolo 

zinkasovaných 18602,39 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 31,21 EUR. K 31.12.2012 

obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 376,13 EUR. 

c) Daň za psa – z rozpočtovaných 1000,00 EUR bol skutočný príjem 1004,50 EUR, čo je 

100,45 % plnenie. Obec eviduje na nedoplatkoch na dani za psa 13,28 EUR.  

d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – z rozpočtovaných 15200,00 

EUR bol skutočný príjem 14486,08 EUR, čo je 95,30 % plnenie. 

Obec eviduje na nedoplatkoch za komunálny odpad 474,74 EUR. 

 

Bežné príjmy - nedaňové príjmy:  

Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia 

16397,00                 17822,49                  108,69 

 

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:  

a) Príjmy z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 6000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 6571,50 EUR, čo 

je 109,53 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov. 

b) Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 1600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 1582,50 EUR, čo 

je 98,91 % plnenie.  

c) Iné poplatky a platby  

Z rozpočtovaných 8797,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 9668,49 EUR, čo 

je 109,91 % plnenie 
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Bežné príjmy - ostatné príjmy:  

Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia 

151278,00 137892,17 91,15 

 

Textová časť – bežné ostatné príjmy:  

 

Obec prijala nasledovné granty a transfery: 

P.č. Poskytovateľ   Suma v EUR Účel  

1. Krajský úrad ŽP  136,65 Ochrana ŽP 

2. Krajský úrad pre cest. dopr. 66,11 Pozemné komunikácie  

3. Krajský stavebný úrad 1175,52 Stavebné konanie 

4. Krajský školský úrad 103573,60 Školstvo 

5. Obvodný úrad   417,12 Hlásenie pobytu a reg. obyvateľov  

6. ÚPSVaR Žilina 20895,64 Aktivačná činnosť 

7. MŠVVaŠ Bratislava 3300,00 Dotácia – revitalizácia MŠ 

8. Kia Motors Slovakia 7500,00 Na opravu miestnych komunikácií 

9. Obvodný úrad Žilina 827,53 Voľby NR SR 

 

 

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

 

2) Kapitálové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia 

84105,00 119494,15 142,08 

 

Textová časť – kapitálové príjmy:  

 

a) Granty a transfery 

Z rozpočtovaných 84105,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 119494,15 EUR, 

čo predstavuje 142,08 % plnenie. 

 

V roku 2012 obec získala nasledovné granty a transfery : 

 

P.č. Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Investičná akcia 

1. PPA Bratislava (ŠR+EÚ) 119494,15 Šatne a tribúna, úpr. verejn. priestr.  

    

 

3) Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia 

81669,00 72160,30 88,36 

 

Textová časť – príjmové finančné operácie:  

 

V roku 2012 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo viazané v sume 20011,68  

EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.     

V roku 2012 boli použité nevyčerpané prostriedky z predchádzajúcich rokov účelovo viazané 

(KIA MOTORS) v sume 1100,00  EUR. 
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V roku 2012 boli použité nevyčerpané prostriedky vlastné v sume 124,20 EUR na kapitálové 

výdavky.     

V roku 2012 bola schválená Zmluva o úvere s firmou MOLDA stavebná firma s.r.o. v sume 

50924,42 EUR obecným zastupiteľstva dňa 07.09.2012 uznesením č. 22 bod 5. 

 

4) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Bežné príjmy :  

Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia 

36309,00 32667,83 89,97 

 

Textová časť – bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:  

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 

Základná škola Krasňany    4672,44 EUR 

Materská škola Krasňany  17648,23 EUR 

Základná škola s materskou školou Krasňany  10347,16 EUR 

 

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012 v EUR  
 

 

Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia 

410388,00 413799,77 100,83 

 

 

1) Bežné výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia 

244614,00                   231407,52 94,60 

 

v tom :           

                                                                                                                

Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Plánovanie, manažment a kontrola 8887,00 5943,43 66,88 

Propagácia a reklama 350,00 313,98 89,71 

Interné služby 48105,00 47383,14 98,50 

Služby občanom 1000,00 907,77 90,78 

Bezpečnosť, právo a poriadok 3447,00 3083,63 89,46 

Odpadové hospodárstvo 19620,00 15667,36 79,85 

Komunikácie 11000,00 10260,01 93,27 

Šport 5300,00 3549,30 66,97 

Kultúra  6800,00 7138,54 104,98 

Prostredie pre život 20800,00 21006,65 100,99 

Sociálne služby  8970,00 7284,31 81,21 

Administratíva 110335,00 108869,40 98,67 

Spolu 244614,00 231407,52 94,60 
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Textová časť – bežné výdavky: 

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 76322,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 v sume 74168,42 

EUR, čo je 97,18 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, 

opatrovateľskej služby a  aktivačných pracovníkov. 

b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  25722,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 25903,81 

EUR, čo je 100,71 % čerpanie.  

c) Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 125225,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 118624,16 

EUR, čo je 94,73 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú 

cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné  

a ostatné tovary a služby. 

d) Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 13940,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 9241,84 EUR, 

čo predstavuje 66,30 % čerpanie. 

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými  

    finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných 3405,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2012 v sume 3469,29 EUR, 

čo predstavuje 101,89 % čerpanie.  

 

2) Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia 

62559,00 60513,20 96,73 

 

v tom : 

           

Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia 

Interné služby 2030,00 0,00 0 

Služby občanom 0,00 1,00 0 

Komunikácie 5,00 5,00 100,00 

Šport 60524 60507,20 99,97 

    

Spolu 62559,00 60513,20 96,73 

 

Textová časť – kapitálové výdavky : 

a) Interné služby 

Ide o nasledovné investičné akcie : 

- nákup multifunkčného zariadenia, ktoré bolo v rozpočte na rok 2012, toto bolo aj 

zakúpené, splatnosť faktúry bola 31.12.2012, avšak z dôvodu nedostatku finančných 

prostriedkov bola faktúra uhradená dňa 22.01.2013. 

b) Služby občanom   

Ide o nasledovné investičné akcie : 

- nákup pozemkov  v sume  1,00 EURO – cintoríny s hrobovými miestami.  

c) Komunikácie  
Ide o nasledovné investičné akcie : 

- nákup pozemkov so zriadením vecného bremena pod miestnu komunikáciu (Kút) 

v sume  5,00 EUR. 
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d) Šport 
Ide o nasledovné investičné akcie : 

- rekonštrukcia a modernizácia budovy šatne a tribúna a výstavba verejného priestranstva 

v športovom areáli v sume 60507,20 EUR. 

 

3) Výdavkové finančné operácie : 

  

Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia 

103215,00 121879,05 118,08 

 

Textová časť – výdavkové finančné operácie:  

Z rozpočtovaných 103215,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné 

čerpanie k 31.12.2012 v sume 121879,05 EUR, čo predstavuje 118,08 %. 

 

 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

 Bežné výdavky :  

 

Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia 

332651,00 242193,68 72,81 

 

Textová časť – bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:  

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 

Základná škola  Krasňany                                                69391,39 EUR 

Materská škola Krasňany                                                 80967,12 EUR 

Základná škola s materskou školou Krasňany                 91835,17 EUR 
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4. Hospodárenie obce a rozpočtových organizácií za rok 2012 
 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2012 

 
 
Bežné  príjmy spolu 465184,70 

z toho : bežné príjmy obce  432516,87 

             bežné príjmy RO 32667,83 

Bežné výdavky spolu 473601,20 

z toho : bežné výdavky  obce  231407,52 

             bežné výdavky  RO 242193,68 

Bežný rozpočet -8416,50 

Kapitálové  príjmy spolu 119494,15 

z toho : kapitálové  príjmy obce  119494,15 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 60513,20 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  60513,20 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  58980,95 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 50564,45 

Vylúčenie z prebytku  0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 50564,45 

Príjmy z finančných operácií 72160,30 

Výdavky z finančných operácií 121879,05 

Rozdiel finančných operácií -49718,75 
PRÍJMY SPOLU   656839,15 

VÝDAVKY SPOLU 655993,45 

Hospodárenie obce 845,70 
Vylúčenie z prebytku 0,00 

Upravené hospodárenie obce 845,70 

 

 

 

Zostatky na  bankových účtoch a v pokladni obce:                                                  418,80 EUR 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie za rok 2012 v obci je vo výške:   - 87137,60 EUR 

 

 

Zostatky na  bankových účtoch a v pokladni v RO:                                              9839,86 EUR 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie za rok 2012 v RO je vo výške:      - 4543,03 EUR 
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5. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu 
 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu  

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2012 546,62 

Prírastky - povinný prídel -     1  %                    452,39 

               - ostatné prírastky  

Úbytky   - stravovanie                      

               - regeneráciu PS               950,00 

               - dopravné                            

               - ostatné úbytky                                                 

KZ k 31.12.2012 49,01 

 

 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v EUR  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2012 KZ  k  31.12.2012 

Majetok spolu   

Neobežný majetok spolu 1468439,00 1407211,52 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 1255193,00 1193965,77 

Dlhodobý finančný majetok 213246,00 213245,75 

Obežný majetok spolu 100776,00 65855,60 

z toho :   

Zásoby   

Zúčtovanie medzi subjektami VS 78194,00 64051,50 

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  800,00 1385,30 

Finančné účty  21782,00 418,80 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  950,00 1158,22 
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P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2012 KZ  k  31.12.2012 

Vlastné imanie a záväzky spolu   

Vlastné imanie  975032,00 887894,38 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Nevysporiadaný výsl.hospod.min.rokov 1054464,00 975031,98 

Výsledok hospodárenia  -79432,00 -87137,60 

Záväzky 158769,00 74570,67 

z toho :   

Rezervy  5270,00 5968,87 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 20012,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 547,00 49,01 

Krátkodobé záväzky 25483,00 32049,95 

Bankové úvery a výpomoci 107457,00 36502,84 

Časové rozlíšenie 436364,00 511760,29 

 

 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012 
 

Obec k 31.12.2012 eviduje tieto záväzky: 

- voči dodávateľom    16457,55 EUR 

- ostatné záväzky       3958,00 EUR 

- iné záväzky       6120,23 EUR 

- voči zamestnancom      2156,69 EUR 

- orgány sociálneho a zdravotného poistenia   2404,78 EUR 

- daň z príjmov           952,70 EUR 

- voči bankám      28015,44 EUR 

- voči MOLDA stavebná firma, s.r.o.    8487,40 EUR 

 

Obec uzatvorila v r. 2011 tri úverové zmluvy s dobou splatnosti do 11.10.2013, splátky istiny 

dvoch úverov sú nerovnomerné, jeden úver sa spláca mesačne. 

 

Obec uzatvorila v roku 2012 Zmluvu o úvere na výstavbu verejného priestranstva 

v športovom areáli. Úver je krátkodobý s dobou splatnosti v roku 2012, prípadne v roku 2013 

v 3. nerovnomerných splátkach.  
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P.č. Výška prijatého 

úveru 

Výška úroku Zabezpečenie 

úveru 

Zostatok 

k 31.12.2012 

Splatnosť 

 

1. 87845,00 2,8 Vista zmenka 10787,87 r. 2013 

2. 16717,38 2,8 Vista zmenka 15362,02 r. 2013 

3. 4623,00 2,8 Vista zmenka 1865,55 r. 2013 

4. 50924,42   8487,40 r. 2013 

 

 

 

8. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám  

c) štátnemu rozpočtu 

d) štátnym fondom 

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. 

 

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám 

 

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 

ZŠ Krasňany 9997,64 9997,64 0 

MŠ Krasňany 79647,00 79647,00 0 

ZŠ s MŠ Krasňany 45663,76 45663,76 0 

    

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy zo ŠR 

 

Rozpočtová 

organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

ZŠ Krasňany r. 2011 11,68 11,68 0 

ZŠ Krasňany 59957,00 59957,00 0 

MŠ Krasňany 1352,00 1352,00 0 

ZŠ s MŠ Krasňany 42264,60 42264,60 0 

ZŠ s MŠ Krasňany 3300,00 3300,00 0 
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b) Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám:  

 

Obec v roku 2012 poskytla zo svojho rozpočtu dotácie: 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 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

DHZ Krasňany - bežné výdavky 230,60 EUR 230,21 EUR 0 

TJ Fatran Krasňany - bežné výdavky 1294,00 EUR 1294,00 EUR 0 

FS Dúha - bežné výdavky 50,00 EUR 50,00 EUR 0 

KST Krasňany - bežné výdavky 500,00 EUR 500,00 EUR 0 

    

 

K 31.12.2012 boli všetky poskytnuté dotácie použité a vyúčtované.  

Použitie bolo skontrolované hlavným kontrolórom obce. 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu 

uviesť : školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

 

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

KÚ ŽP Bežné výdavky        136,65 136,65 0 

KÚ pre CD Bežné výdavky 66,11 66,11 0 

KSÚ Bežné výdavky 1175,52 1175,52 0 

Obv.úrad Bežné výdavky 417,12 417,12 0 

Obv.úrad  Bežné výdavky 827,53 827,53 0 

KŠÚ Bežné výdavky 103573,60 103573,60 0 

MŠVVaŠ Bežné výdavky 3300,00 3300,00 0 

ÚPSVaR Bežné výdavky 20895,64 20895,64 0 

 

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  

Varín (spol.úradov.) 3810,08 3810,08 0 
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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  

    

    

 

 

 

 

9. Hodnotenie plnenia programov obce          
Plnenie príjmov a výdavkov za obec a jej RO za obdobie 01. 2012. -  12.2012 tvoria prílohu  

záverečného účtu obce Krasňany za rok 2012. 

 

 

 

 

Vypracovala: Zdenka Džurnáková  

 

 

 

Predkladá: Ing. Miroslav Bielka – starosta obce  

 

 

 

 

 

V Krasňanoch dňa 22.03.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


