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1. Rozpočet obce na rok 2015
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok2015.
Obec v roku 2015 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 2015 bol zostavený
ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 31.12.2014 uznesením č.
6/2014 OZ.
V priebehu roka 2015 bol schválený rozpočet upravený raz:
P.č.
1.

Názov zmeny
Úprava rozpočtu č. 1

Dátum
schválenia OZ
11.12.2015

Číslo uznesenia

56/2015 OZ

Rozpočet po úprave za rok 2015:

Bežné výdavky

Schválený (€)

Úprava č. 1 (€)

Výdavky
Schválený

RO č.1

78 068,00

94 590,00

0,00

164 915,00

78 068,00

259 505,00

Kapitálové
výdavky
Celkom výdavky

Príjmy
Bežné príjmy:
- daňové príjmy

71 663,00

83 448,00

5 799,00

27 986,00

606,00

18 804,00

Kapitálový príjem

0,00

46 197,00

Finančné
operácie

0,00

83 070,00

78 068,00

259 505,00

- nedaňové príjmy
- transfer, granty

Celkom príjmy
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Predkladateľ
Ing. Puškárová

2.Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 v EUR
Rozpočet na rok 2015
259 505,00

Skutočnosť k 31.12.2015
262 923,50

% plnenia
101

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
83 448,00

Skutočnosť k 31.12.2015
86 348,97

% plnenia
103

Textová časť – bežné daňové príjmy:
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 68 715,00 EUR z výnosu dane z príjmov
boli k 31.12.2015 poukázané prostriedky zo ŠR v sume71 078,02EUR, čo predstavuje plnenie
na 103 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných

6 949,00

EUR

bol

skutočný

príjem

k 31.12.2015v sume7 375,51EUR, čo je 106 % plnenie.
Príjmy dane z pozemkov boli v sume4 439,26EUR, dane zo stavieb boli
v sume2 923,61EUR a dane z bytov boli v sume12,64 EUR.
K 31.12.2015obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume70,73 EUR.
c) Daň za psa
Z rozpočtovaných 608,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015v sume 630,00 EUR,
čo je 104 % plnenie.
K 31.12.2015obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 20,00 EUR.
d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 7 176,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015v sume 7 265,44
EUR, čo je 101 % plnenie.
K 31.12.2015obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za komunálny a drobný stavebný
odpadv sume 70,50 EUR.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
27 986,00

Skutočnosť k 31.12.2015
28 504,51
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% plnenia
102

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 3 456,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015v sume4 147,93
EUR, čo je 120 % plnenie.
Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume2 225,06 EUR a príjem z prenajatých
budov, priestorov a objektov (priestory pohostinstva + energie)v sume1 922,87 EUR.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 24 530,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015v sume24 356,58
EUR, čo je 99 % plnenie.
Ide o príjem zo správnych poplatkov v sume 1 415,50 EUR, užívania kultúrneho domu
a domu smútku v sume 469,32 EUR, platieb za vodu v sume 1 975,05 EUR, služieb v sume
5 458,95 EUR(z toho5400,00 EUR služby na základe Zmluvy o spolupráci číslo D2120150122 so spoločnosťou SLOVANET, a. s. – kamerový systém), predaj odpadových nádob
v sume 73,80 EUR, vyhlásenia v miestnom rozhlase v sume 136,50 EUR, platby za tovar
(magnetky, kalendáre, pohľadnice) v sume 208,00 EUR, príjmy z refundácie v sume 482,20
EUR, príjmy z dobropisov, vratiek a iné v sume 1 094,44 EUR, finančné príspevky – dary
a granty v sume 13 036,00 EUR(z toho 12 336,00 EUR dar na základe Darovacej zmluvy číslo
I – 20150142 so spoločnosťou SLOVANET, a.s. – kamerový systém) a úroky na bežnom účte
v sume 6,82 EUR.
3) Bežné príjmy – ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2015
18 804,00

Skutočnosť k 31.12.2015
18 803,02

% plnenia
100

Textová časť – bežné ostatné príjmy:
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.
1.

Poskytovateľ
ÚPSVaR

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ministerstvo vnútra
Okresný úrad
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo vnútra
Združenie ADELA

Suma v EUR Účel
4 954,54 Refundácia nevyhnutných nákladov
súvisiacich s vykonávaním
verejného zamestnávania
140,58 Evidencia obyvateľov
39,89 Starostlivosť o životné prostredie
396,18 Spoločný stavebný úrad
18,40 Spoločný stavebný úrad
641,73 Voľby
600,00 Dotácia na detské ihrisko
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8.

Ministerstvo školstva

9.

Okresný úrad Zvolen

12 000,00 Dotácia na prerábku priestorov na
účely materskej školy
11,70 Refundácia odmeny skladníka CO

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. Dotácia
z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na bežné výdavky týkajúce sa prerábky
priestorov kultúrneho domu na účely materskej školy bude použitá v roku 2016.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
46 197,00

Skutočnosť k 31.12.2015
46 197,00

% plnenia
100

1 197,00 EUR z predaja pozemkov a 45 000,00 EUR dotácia na prerábku priestorov na účely
materskej školy.
5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2015
83 070,00

Skutočnosť k 31.12.2015
83 070,00

% plnenia
100

Preklenovací úver na realizáciu projektu – Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu
na verejných priestoroch pre obec Tŕnie vedený vo VÚB, a. s. Zvolen.
Splatený NFP od PPA poskytnutým na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku č. ZV02801 na realizáciu projektu – Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti
vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Tŕnie. NFP zložený z prostriedkov EPFRV
v sume 62 302,50 EUR, ktorá predstavuje 75 % z celkových oprávnených výdavkov
a z prostriedkov štátneho rozpočtu v sume 20 767,50 EUR, ktorá predstavuje 25% z celkových
oprávnených výdavkov.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015 v EUR
Rozpočet na rok 2015
259 505,00

Skutočnosť k 31.12.2015
203 026,06

% plnenia
78

Skutočnosť k 31.12.2015
95 110,74

% plnenia
101

1) Bežné výdavky:
Rozpočet na rok 2015
94 590,00
v tom :
Funkčná klasifikácia
Všeobecné verejné služby
Verejný poriadok a bezpečnosť
Ekonomická oblasť

Rozpočet
62 007,00
396,00
12 225,00
5

Skutočnosť
62 347,99
395,94
12 224,64

% plnenia
100
100
100

Ochrana životného prostredia
Bývanie a občianska vybavenosť
Zdravotníctvo
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Vzdelávanie - predškolská výchova
Vzdelávanie - základné vzdelanie
Vzdelávanie - školské stravovanie
Sociálne zabezpečenie
Spolu

9 907,00
6 586,00
3 469,00
94 590,00

10 036,01
6 622,57
3 483,59
95 110,74

101
100
100
100

Textová časť – bežné výdavky:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných
31 096,00
EUR
bolo

skutočné

čerpanie

k 31.12.2015v sume30 922,13EUR, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky
pracovníkov OcÚ, odmeny na dohody, odmeny členom volebnej komisie.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných
10 134,00

EUR

bolo

skutočne

čerpané

bolo

skutočne

čerpané

k 31.12.2015v sume10 132,93EUR, čo je 100 % čerpanie.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných

53 360,00

EUR

k 31.12.2015v sume54 055,68EUR, čo je 101 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ,
ako sú energie, materiál, štandardná údržba a ostatné tovary a služby.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2015
164 915,00

Skutočnosť k 31.12.2015
107 915,32

% plnenia
65

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Ekonomická oblasť
Ochrana životného prostredia
Bývanie a občianska vybavenosť
Zdravotníctvo
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Vzdelávanie - predškolská výchova
Vzdelávanie - základné vzdelanie
Vzdelávanie - školské stravovanie
Sociálne zabezpečenie
Spolu

rozpočet
105 424,00
2 491,00
57 000,00
164 915,00
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skutočnosť
105 424,32
2 491,00
0
107 915,32

% plnenia
100
100
0
65

Z celkových výdavkov verejnej správy 105 424,00 EUR predstavuje 98 688,00 EUR dodanie
a montáž infraštruktúry digitálneho kamerového systému – projekt Zvýšenie bezpečnosti
a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Tŕnie, 2 491,00 EUR
projektová dokumentácia – chodníky, 996,00 EUR externý manažment – kamerový systém,
3680,00 EUR projekt rekonštrukcia OcÚ – zvýšenie energetickej účinnosti budovy.

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2015
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2015

Bežné príjmy spolu

133 656,50

Bežné výdavky spolu

95 110,74

Bežný rozpočet

38 545,76

Kapitálové príjmy spolu

46 197,00

Kapitálové výdavky spolu

107 915,32

Kapitálový rozpočet

-

Príjmy z finančných operácií

61 718,32
83 070,00

Výdavky z finančných operácií

0,00

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

83 070,00
262 923,50

VÝDAVKY SPOLU

203 026,06

Hospodárenie obce

59 897,44

Vylúčenie z prebytku (pre účely odvodu do rezervného fondu)

57 000,00

Upravené hospodárenie obce

2 897,44

Prebytok rozpočtu v sume 59 897,44 EUR 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, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR
v sume 57 000,00 EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
2 897,44 EUR
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely
tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a)
a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú:
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 12 000,00 EUR, a to na :
- interiérové vybavenie materskej školy a školskej jedálne, učebné pomôcky,
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 45 000,00 EUR, a to na:
- rekonštrukciu a modernizáciu materskej školy a školskej jedálne.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015
vo výške 2 897,44 EUR.
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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 EUR

ZS k 1.1.2015

30 046,72

Prírastky - z prebytku hospodárenia

2 590,00

- poplatky

3,50

KZ k 31.12.2015

32 633,22

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond

Suma v EUR

ZS k 1.1.2015

272,84

Prírastky - povinný prídel -

1,5 %

152,61

Úbytky - stravovanie

25,05

- poplatky

3,50

KZ k 31.12.2015

396,90

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 v EUR
AKTÍVA
Názov

Začiatočný
Konečný
stav
zostatok
k 01.01.2015 k 31.12.2015
295 840,57
455 279,48

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

251 659,62

338 576,89

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

192 669,62

279 586,89

Dlhodobý finančný majetok

58 990,00

58 990,00

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
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Obežný majetok spolu

43 565,50

116 281,41

240,44

24,60

0,00

0,00

51,20

0,00

347,48

12 825,23

42 926,38

103 431,58

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

615,45

421,18

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

Začiatočný
Konečný
stav
zostatok
k 01.01.2015 k 31.12.2015
295 840,57
455 279,48

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

178 356,92

194 940,76

1 398,55

1 398,55

0,00

0,00

176 958,37

193 542,21

173 068,99

177 184,12

3 889,38

16 358,09

8 560,22

63 812,06

899,16

500,00

0,00

57 000,00

201,28

290,97

7 459,78

6 021,09

0,00

0,00

108 923,43

196 526,66

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia

-

Nevysporiadaný z min . rokov

-

Za účtovné obdobie

Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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7. Hospodársky výsledok v eurách
Skutočnosť
k 31.12. 2014

Skutočnosť
k 31.12.2015

Náklady

91 124,57

111 919,09

50 – Spotrebované nákupy

17 559,54

16 856,45

51 – Služby

26 852,09

35 958,34

52 – Osobné náklady

37 809,63

39 778,89

53 – Dane a poplatky

575,75

1 308,11

1 578,80

0,00

4 520,00

14 524,00

777,87

1 353,34

0,00

0,00

1 450,89

2 139,96

95 013,95

128 277,18

3 943,20

8 073,21

0,00

0,00

0,00

0,00

78 362,19

87 791,17

3 010,40

11,70

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

0,00

0,00

4,34

6,82

67 – Mimoriadne výnosy

0,00

0,00

9 693,82

19 358,28

3 889,38

16 358,09

Názov

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV /
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Hospodársky výsledok /kladný / v sume 16 358,09 € bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
Obec k 31.12.2015 neeviduje žiadne dlhodobé záväzky.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám
a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.
583/2004 Z. z.
Obec v roku 2015 poskytla dotácie v súlade s § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Dobrovoľný hasičský zbor obce Tŕnie (bežné

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

300 EUR

300 EUR

0

190 EUR

190 EUR

0

130 EUR

130 EUR

0

50 EUR

50 EUR

0

30,00 EUR

30,00 EUR

0

230,00 EUR

230,00 EUR

0

40,00 EUR

40,00 EUR

0

-4-

výdavky na činnosť a reprezentáciu obce)

INTEXCOM s. r. o. (bežné výdavky na mzdy
a prevádzku CVČ)

CVČ Základná škola sv. Dominika Savia (bežné
výdavky na mzdy a prevádzku CVČ)

Centrum vzdelávania a poradenstva, o. z. (bežné
výdavky na mzdy a prevádzku CVČ)

QUO VADIS, o. z. (bežné výdavky na mzdy
a prevádzku CVČ)

Domino, Mesto Zvolen (bežné výdavky na mzdy
a prevádzku CVČ)

KGŠM (bežné výdavky na mzdy a prevádzku CVČ)

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté.
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10 . Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec k 31.12.2015 nemala žiadne príspevkové organizácie.

11. Podnikateľská činnosť.
Obec k 31.12.2015 nemala žiadnu podnikateľskú činnosť.

12. Finančné usporiadanie finančných vzťahov
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 voči zriadeným a založeným 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

─

─

─

─

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR
Rozpočtová
organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

─

─

─

─

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa
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Príspevková
organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

─

─

─

─

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR
Príspevková
organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

─

─

─

─

Vlastné finančné
prostriedky
─

Čerpanie finančných
prostriedkov
─

Rozdiel

- prostriedky vlastné
Príspevková
organizácia
─

─

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická
osoba

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

─

─

─

─

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu v eurách:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu,

Suma

Suma skutočne

Rozdiel

transferu uviesť : školstvo,

poskytnutých

použitých

(stĺ.3 - stĺ.4 )

matrika, ....

finančných

finančných

prostriedkov

prostriedkov

- bežné výdavky
-1-

- kapitálové výdavky

-4-

-2-

-5-

-3-

ÚPSVaR

Refundácia nevyhnutných
nákladov súvisiacich
s vykonávaním verejného
zamestnávania
Ministerstvo Evidencia obyvateľov
vnútra
Okresný
Starostlivosť o životné
úrad
prostredie
Okresný
Refundácia odmeny
úrad
skladníka CO
Ministerstvo Spoločný stavebný úrad
dopravy
Ministerstvo Spoločný stavebný úrad
dopravy
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82,85

82,85

0,00

140,58

140,58

0,00

39,89

39,89

0,00

11,70

11,70

0,00

396,18

396,18

0,00

18,40

18,40

0,00

Ministerstvo Voľby
vnútra
Ministerstvo „Podpora zamestnávateľa
financií
UoZ“ – Aktivita č. 2 podľa §

641,73

641,73

0,00

4 871,69

4 871,69

0,00

12 000,00

0

57 000,00

0

54 ods.1 písm. a) zákona č.
5/2004 Z.z. o službách
zamestnanosti zo zdrojov
Európskeho soc. Fondu a ŠR SR

Ministerstvo Dotácia na prerábku
školstva
priestorov na účely
materskej školy (bežné
výdavky)
Ministerstvo Dotácia na prerábku
školstva
priestorov na účely
materskej školy
(kapitálové výdavky)

12 000

57 0
0

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

e)

Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

─

─

─

─

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

─

─

─

─

Vypracovala: Ing. Jana Puškárová
Predkladá: Mgr. Martina Kubincová – starostka obce
V ...Tŕní....... dňa .......23.03.2016........
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