
 1 

                                                                         

             Z á v e r e č n ý      ú  č   e   t         Obce    Ludanice    za  rok  2014 

Podľa  § 16  zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových  pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, Obec Ludanice po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom 

hospodárení spracovala do  záverečného účtu . 

Záverečný účet obsahuje:                              

- Údaje o plnení  rozpočtu  a jeho zmien v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s  rozpočtovou      

klasifikáciou -  tabuľková časť ako príloha č.1 

- Prehľad zostatkov finančných prostriedkov na účtoch obce 

- Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov 

- Bilancia aktív a pasív súvahy k 31.12.2014 

- Prehľad  o stave a vývoji dlhu 

- Údaje o hospodárení príspevkových organizácii 

- Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov 

- Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti 

- Stav a vývoj pohľadávok a záväzkov k 31.12.2014 

- Poskytnuté dotácie z rozpočtu obce 

- Výsledok hospodárenia za rok 2014  

I. Rozpočet obce na rok 2014 

    Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v roku 2014 bol rozpočet, ktorý obec 

zostavila podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách  

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Bežný rozpočet obce  na  rok 2014 bol zostavený ako prebytkový . Kapitálový rozpočet ako 

schodkový. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu  na rok 2014. Rozpočet obce bol 

schválený obecným zastupiteľstvom dňa  27.11.2013 uznesením č. 230/2013. 

Bol upravený  dvakrát: 

- prvá zmena  bola  schválená dňa 14.5.2014 uznesením č. 264/2014  

- druhá zmena bola schválená dňa 3.12.2014 uznesením č. 305/2014 

Po poslednej zmene bol rozpočet  na rok 2014 a jeho plnenie k 31.12.2014  v  EUR  nasledovný:  

 

                                         Schválený rozpočet            Upravený rozpočet        Plnenie rozpočtu 

Príjmy celkom                               1107657                        1190743                      1223238        

Výdavky celkom                           1043135                        1057812                      1045321 

CELKOM      PREBYTOK             64522                          132931                        177917 

Z toho: 

Bežné príjmy                                  847905                           906970                       922518 

Bežné výdavky                              794103                           833142                        821012 

Bilancia bežného rozpočtu              53802                             73828                        101506  

Kapitálové príjmy                         119349                           143370                         143370          

Kapitálové výdavky                      249032                          224670                         224309 

Bilancia kapitálového rozpočtu   -129683                           -81300                          -80939 

  +prebytok-schodok                    -75881                             -7472                           20567                                                   
Príjmové  finančné operácie         140403                           140403                         157350 

Výdavkové finančné operácie            0                                   0                                    0 

Bilancia z fin.operácií                  140403                            140403                        157350 
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Bilancia celoročného rozpočtového hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu obce Ludanice  

predstavuje prebytok vo výške 20567,21 EUR. Prebytok oproti rozpočtovanému schodku vznikol 

hlavne poskytnutými vyššími dotáciami na prenesené kompetencie pre ZŠ, vyšším prídelom 

podielových daní  a nižšími kapitálovými výdavkami. 

Účtovný výsledok hospodárenia sa zisťuje v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov a Opatrenia MF SR č. 19568/2013-31.                            

Výsledok hospodárenia v účtovníctve zúčtovaný na účte 431 v súvahe k 31.12.2014 je zisk vo 

výške 64554,71 EUR, ktorý vznikol ako rozdiel výnosov vo výške 665060,51 EUR a nákladov vo 

výške 600505,80 EUR. 

  

1. Rozbor plnenia príjmov  za rok 2014 v EUR 

 

BEŢNÝ ROZPOČET 

  

Rozpočet na rok 2014                 Skutočnosť k 31.12.2014                                 % plnenia 

         847905                                           922518                                                         108,80 

 

Daňové príjmy 

Rozpočet na rok 2014                   Skutočnosť k 31.12.2014                                    % plnenia 

           455050                                           478816                                                        105,22  

 

a/ Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 370000 eur z výnosu dane z príjmov boli k 

31.12.2014  poukázané  prostriedky  zo  ŠR  vo  výške  390135 eur, čo  predstavuje  plnenie  na  

105,44%. 

 b/ Daň z nehnuteľnosti 

Z rozpočtovaných 57020 eur bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 60129 eur, čo je plnenie 

105,45 %. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 28018 eur, dane zo stavieb boli vo výške 31834 

eur, daň z bytov 277 eur. Za rozpočtový rok bolo uhradených 58624 eur, za nedoplatky  1504 eur. 

K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľnosti vo výške 1232 eur. 

c/Daň za psa    
 Z rozpočtovaných 614 eur bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 621 eur, čo je plnenie 

101,14 %. 

d/ Daň za nevýherné hracie automaty                      
Z rozpočtovaných 66 eur bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 66 eur, čo je plnenie 100% 

e/ Daň za predajné automaty 

Z rozpočtovaných 50 eur bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 50 eur, čo je plnenie 100% 

f/ Daň za ubytovanie 

Z rozpočtovaných 150 eur bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 83 eur, čo je plnenie 55,33% 

g/ Daň za uţívanie verejného priestranstva 

Z rozpočtovaných 250 eur bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 332 eur, čo je plnenie 132%. 

h/ Miestny poplatok za komunálny  a stavebný odpad 

Z rozpočtovaných 26900 eur bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 27400 eur, čo je plnenie 

101,85%.  K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na miestnom poplatku za komunálny odpad vo 

výške 3493 eur.  
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Nedaňové príjmy  
Rozpočet na rok 2014                        Skutočnosť k 31.12.2014                        % plnenia 

       28185                                                          40457                                           143,54 

a/ Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 14340 eur bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 16535 eur, čo je 115.30% 

plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 3132 eur, príjem z prenajatých budov vo 

výške 13403 eur.   

b/ Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Z rozpočtovaných 13845 eur bol skutočný príjem k 31.12.2014 vo výške 23922 eur, čo je 

172,78%. Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov  vo výške 5445 eur,  

nájomné za hrobové miesta vo výške 141 eur, poplatky z klubu mládeže vo výške 1477 eur, 

poplatky z výťažkov lotérií a iných hier vo výške 3442 eur, preplatky elektrickej energie a plynu  

vo výške 560 eur ,refundácia energií o výške 4167 eur, úroky z terminovaných vkladov 192 eur  a 

ostatné poplatky vo výške 8498 eur.   

 

Dotácie a granty 

Rozpočet na rok  2014                       Skutočnosť k 31.12.2014                       % plnenia 

         353870                                                     381612                                         107,83 

Obec  Ludanice prijala nasledovné dotácie: 

P.č.     Poskytovateľ                                     Suma v  eur           Účel 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.       MDVRR SR Bratislava                              1803,34         SSÚ Solčany 

2.       Obvodný úrad Topoľčany                            611,49          register obyvateľstva 

3.       Krajský školský úrad Nitra                     321062,00         školstvo 

4.       Krajský školský úrad Nitra                       20774,00         cestovné , vzd.poukazy, odchodné 

5.       Obvodný úrad Topoľčany                           2869,09         matrika 

6.       ÚPSVaR Topoľčany                                     678,53         chránené dielne 

7.       ÚPSVaR Topoľčany                                10756,88          aktivačné práce 

8.       Okresný úrad Nitra                                      173,66           životné prostredie 

9.       MK SR Bratislava                                        500,00           nákup kníh   

10.     ÚPSVaR Topoľčany                                  1834,35           hmotná núdza pre deti 

11.     NSK Nitra                                                    250,00           kultúra-dožinky  

12.     MPaRV SR Bratislava                               7958,50           externý manažment projektov  

13.     Obvodný úrad Topoľčany                          5789,61          voľby prezidenta,EÚ, starostky 

14.     Úrad vlády SR Bratislava                           4000,00          na športové potreby 

          Spolu                                                       381611,50                   

Transfery boli účelovo viazané a  preto boli použité v súlade s ich účelom. Nevyčerpané finančné 

prostriedky pri cestovnom pre žiakov ZŠ Ludanice vo výške 880,45 eur a finančné prostriedky vo 

výške 4000,00 eur na športové potreby boli použité do 31. 3. 2015. 

 

 

 

 

Vlastné príjmy rozpočtovej organizácie 

 

Rozpočet na rok 2014                     Skutočnosť k 31.12.2014                          % plnenia 

                10800                                         21633                                                  200,30 
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KAPITÁLOVÝ  ROZPOČET 

 

Rozpočet na rok 2014                     Skutočnosť k 31.12.2014                           % plnenia 

          119349                                                    143370                                            120,12 

 

P.č.       Poskytovateľ                                 Suma v eur                  Účel 

1.       Úrad vlády SR Bratislava                   7000,00                    Kamerový system obce 

2.       PPA Bratislava /Leader/                    63516,90                   Detské a športové ihrisko 

3.       PPA Bratislava /Leader/                     21038,98                  Rekonšrukcia miestneho rozhlasu 

4.       MPaRV SR Bratislava                      31715,31                   Revitalizácia centra obce    

5.       PPA Bratislava /Leader/                    19849,32                  Ver.priestranstvo –arch.vykopávky                                       

6.       vlastné                                                    250,00                   Predaj pozemku 

 

Transfery vo výške 143120,51 eur boli účelovo viazané a preto boli použité v súlade s ich účelom,  

z toho prostriedky vo výške 31715,31 eur predstavovali vrátenie účelovo určených prostriedkov 

poskutujúcich zo ŠR a EÚ z minulých období . Boli použité na kapitálové výdavky obce. 

 

                 

FINANČNÉ  OPERÁCIE 
 

Rozpočet na rok 2014                           Skutočnosť k 31.12.2014                           % plnenia 

           140403                                                      157350                                               112,07 

 

 

                                              2. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2014 v EUR 

 

BEŢNÝ  ROZPOČET 

 

Rozpočet na rok 2014                              Skutočnosť k 31.12.2014                         % plnenia 

      1043135                                                            1045321                                              100,20                                               

                                                                                                                        

Beţné výdavky 

Rozpočet na rok 2014                                Skutočnosť k 31.12.2014                            % plnenia 

       346767                                                                347915                                             100,33 

V tom: 

Funkčná klasifikácia                           Rozpočet             Skutočnosť                   % plnenia 

Výdavky verejnej správa             175230                182210,61           103,98   

Finančné a iné služby         2150         2276,00                      105,86 

Matrika                                                    2800         2869,09                        102,46            

Register obyvateľstva  a voľby                          600                    6401,10                       

CO a PO                                                          2024                     1493,88              73,80 

Všeobecná prac.oblasť                                     2500                    1195,00                          47.80 

Cestná doprava               16500                    9999,12             60,60 

Nakladanie s odpadmi              30850                  32235,34            104,48 

Aktivačné práce                                               8830                   16945,93                         191,90 

Rozvoj obce                               10140                    6723,51                 66,53                
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Verejné osvetlenie               11330      11952,90           105,49        

Rekr. a športové služby              17150                  17150,00                     100,00 

Kultúra                   31906                 35404,21          110,96 

Údržba rozhlasu                 1300                   1250,46                96,15 

Nábož. a spoloč. služby              17943       7253,40            40,42 

Základné školstvo                                           1000                     464,20                           46,40 

Klub dôchodcov, ZŤP, soc. výpomoc            5964       6378,66                         106,95 

Opatrovateľská služba                   8550                  5712,00           66,80 

                       

 

   Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou- Základná škola s MŠ 

 

Rozpočet na rok 2014                     Skutočnosť k 31.12.2014                                       % plnenia 

        447336                                                     473097                                                   105,75                                  

 

 

V rozbore hospodárenia s finančnými prostriedkami za obdobie  od 1.1. -  31.12.2014  bolo 

čerpanie finančných prostriedkov  na prenesených kompetenciách  Základnej školy  348473,36 eur 

a na  originálnych  kompetenciách  bolo čerpanie 108202,14 eur ,  celkom s dotáciami a vlastnými 

príjmami  124623,75 eur,  z toho Materská škola  63584,23 eur,  Školský  klub detí 15471,29 eur a 

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 45568,23 eur. 

 

  

KAPITALOVÝ ROZPOČET 

 

Rozpočet na rok 2014                                 Skutočnosť k 31.12.2014                            % plnenia 

         249032                                                                207575                                                83,35 

 

Z toho:                                                                             Rozpočet                         Skutočnosť             

Revitalizácia centra obce Ludanice                                     0                                      7646,36 

Rekonštrukcia OÚ Ludanice,nové stavby                       75992                                27742,82                       

Kamerový systém obce                                                    10000                                10026,90 

Tržnica, Ver.priestranstvo pri OÚ,arch.vykopávky         59710                                60345,26             

Projektové dokumentácie                                                  3500                                    396,00 

Športové a detské ihriská                                                78530                                 79666,28 

Rekonštrukcia miestneho rozhlasu                                 21300                                 21525,46 

Nákup pozemkov                                                                0                                         226,16 

       

 

                      

FINANČNÉ OPERÁCIE 

 

Rozpočet na rok 2014                                Skutočnosť k 31.12.2014                           % plnenia 

            0                                                                             0 
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II. Prehľad zostatkov finančných prostriedkov na všetkých účtoch obce  v EUR       

     

Názov účtu                            Číslo účtu                Stav k 1.1.2014            Stav k 31.12.2014 

Základný bežný účet  0801768001                    146538,58                  167088,30 

Dotačný účet   0801761010                           5,14                          18,26 

Účet  rezervneho fondu 0801766006                   10314,47                    10314,47              

Účet sociálneho fondu 0801761002                507,81                        607,11 

Depozit   0801769004         13087,78                     11593,95 

                                                                                       170453,78                  189622,09 

Pokladňa                                                                             491,47                        495,84 

SPOLU finančné prostriedky                                     170945,25                  190117,93 

 

 

III. Tvorba a pouţitie prostriedkov peňaţných fondov v EUR 

 

Sociálny fond 

Stav k 31.12.2013............................................... 507,81 

Tvorba                                                                   720,31 

Čerpanie                                                                621,01 

Stav k 31.12.2014................................................ 607,11 

 

 

Sociálny fond sa tvoril  v súlade so zákonom č. 152/1994 Z.z.. vo výške 1,05% z funkčných platov 

zamestnancov obecného úradu , čo predstavuje sumu  720,31 eur. 

Prostriedky z fondu boli použité na stravovanie zamestnancov vo výške 418,40 eur, na mikulášske 

darčeky 110,11 eur a na regeneráciu pracovnej sily zamestnancov 92,50 eur.  

 

 

Rezervný fond 

Stav k 31.12.2013..........................................10314,47  

Prírastky z toho 

Zostatok z minulých období                          33809,40 

Tvorba  za rok 2014                                     113225,79   

Čerpanie                                                               0               

Stav k 31.12.2014...................................... .157349,66  

 

 

Obec je povinná vytvárať rezervný fond vo výške určenej zastupiteľstvom, najmenej však 10%  z  

prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 odst.6. Obec Ludanice v roku 2015 do rezervného fondu 

pridelí  finančné prostriedky vo výške 15686,76 eur.   

 

 

 

IV. Bilancia aktív a pasív súvahy k 31.12.2014 v EUR /Netto/ 

  

Zo súvahového stavu vykázaného k 31.12.2014 vyplýva, že bilančná rovnováha je dodržaná, úhrn 

aktív sa rovná úhrnu pasív. Fyzická inventúra dlhodobého hmotného majetku bola vykonaná podľa 
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stavu k 31.12.2014. Zostatky všetkých súvahových účtov boli ku koncu roka odsúhlasené  v rámci 

vykonanej inventarizácie  ostatného majetku obce k 31.12.2014. Neboli zistené žiadne 

inventarizačné rozdiely. 

 

 

A K T Í V A :                31.12.2014  31.12.2013     rozdiel                                                                         

Dlhodobý nehmotný majetok         0                    0                  0 

Dlhodobý     hmotný majetok            1877068                   1717370                       159698 

Dlhodobý finančný majetok                342997                     342997                        0                  

 Neobeţný majetok                          2220065                   2060367                       159698                 

 Zásoby                                                 11752                        9615                           2137 

Zúčtovanie medzi subjektami VS        708026                     741707                      -33681 

Pohľadávky                                             7198                      11103                         -3905                  

FM mimo   ZBÚ                                    23348                      24774                         -1426 

Bežný účet                                           167088                    146538                        20550 

Obeţný majetok                                917412                    933737                         -16325    

Časové rozlíšenie                                  1587                         2155                            -568 

Spolu                                                 3139064                   2996259                      142805 

   

P A S Í V A :      

Nevysporiadaný VH                          1502626                   1370844                      131782          

Výsledok hospodárenia                         64555                       67548                         -2993   

Vlastné zdroje                                  1567181                   1438392                      128789 

Rezervy                                                   1800                         8291                         -6491  

Zúčtovanie medzi subjektami VS             880                             0                              880 

Záväzky zo SF                                          607                           507                            100 

Krátkodobé záväzky                            19027                      51159                        -32132               

Cudzie zdroje                                     22314                       59957                       -37643 

Časové rozlíšenie                             1549569                   1497910                       51659 

 Spolu                                                3139064                  2996259                      142805     

 

 

Rozdiel zvýšenia neobežného  majetku 159698 EUR je tvorený v podobe nových investícií: 

 

Prírastky v sume  238375 eur, z toho: 

- Projektové dokumentácie                                                                                     396 eur                       

- Tržnica, Verejné priestranstvo pri OÚ                                                             36276 eur 

-  Rekonštrukcia obecného rizhlasu                                                                    21525 eur                             

-  Športové a detské ihriská                                                                                79666  eur 

-  Verejné priestranstvo - archeologické vykopávky                                          24069  eur                               

-  Vodovodná prípojka a chodník do predajne  potravín                                        814 eur  

-  Kamerový systém obce                                                                                   10027 eur 

-  Nákup pozemkov                                                                                                226 eur 

- Verejné osvetlenie na detskom ihrisku                                                              1141 eur 

- Bezplatný prevod pozemkov po ROEP-e Chrabrany- 96768 m2                    64235 eur 

Úbytok  sume  78677 eur, z toho: 
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- zúčtovaním ročných odpisov                                                                              71412 eur 

-  opravná položka k nedokončenému DHM                                                          4673 eur 

- predaj pozemku       25 m2                                                                                       17 eur 

- prevod do správy ZŠ s MŠ Ludanice – plynová prípojka do telocvične              2575 eur 

 

V. Prehľad o stave a vývoji dlhu 

 

     Obec Ludanice v súčasnosti nemá žiadne úvery, posladná splátka bola úhradená v  júli  2007. 

 

VI. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií 

 

       Obec Ludanice nemá vo svojej pôsobnosti žiadne príspevkové organizácie. 

 

VII. Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti 

 

       Obec Ludanice podnikateľskú činnosť nevykonávala, teda ani neúčtovala o nákladoch a  

        výnosoch podnikateľskej činnosti.   

     

VIII. Stav a vývoj pohľadávok  a záväzkov k 31.12.2014 v EUR 

 

Stav pohľadávok                                                    k 31.12.2013     k 31.12.2014          rozdiel 

Ostatné pohľadávky /315/ -preplatok ZSE                 561                 2748                        2187 

Pohľadávky nedaňové spolu /318/   8763                 4165                      -4598 

- ostatné      4958                   192                      -4766 

- nájomné                                                                     531                  480                          -51 

- TKO právnické osoby                                                61                   212                          151  

- TKO fyzické osoby                                                1601                 1344                         -257      

 - TKO odberateľské faktúry                                      494                  733                          239     

- TKO nedoplatky                                                    1118                 1204                            86 

Pohľadávky daňové spolu /319/                              1583                  1232                        -351       

- daň z nehnuteľnosti nedoplatky                                13                     79                           66 

- daň z nehnuteľnosti                                               1570                 1153                        -417 

Iné pohľadávky /378/ -refundácie                            1691                  128                      - 1563 

------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------- 

    Spolu                                                                  12598                 8273                      -4325      

 

Pokles pohľadávok je spôsobený faktúrovanou jednorázovou odplatou vo výške 4570 eur za 

zriadenie vecného bremena  so splatnosťou 14.1.2014. 

Pohľadávky  daňového charakteru  a  za TKO sú naďalej vymáhané v súlade so zákonom č. 

563/2009 Zb. v znení neskorších predpisov .  

 

 

Stav  záväzkov                                                         k 31.12.2013         k 31.12.2014        rozdiel 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- z obchodného styku  /321/                                       38072                     6857                -31215    

- rezervy /323/                                                              8291                     1800                 - 6491 

- voči zamestnancom  /331/                                          4576                    2482                  -2094 
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- zo sociálneho zabezpečenia  /336/                             5318                    4867                  -  451        

- štát - daňové záväzky  /342/                                       1032                   1132                      100 

- zúčtovanie medzi subjektami VS /357/                        0                         880                      880 

- mzdy  12/2014 pracovníci OÚ  /379/                          2161                     3689               1528 

- zo sociálneho fondu   /472/                                          507                       607                  100 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

                                                                                  59957                     22314            -37643                     

 

 

IX. Poskytnuté dotácie z rozpočtu obce v roku 2014 v EUR 

 

Príjemca                                                        suma poskytnutých                  suma vyučtovaných 

                                                                      prostriedkov                             prostriedkov 

RK cirkev, farnosť Ludanice                              5000                                            5000 

Slovenský orol                                                      750                                             750 

Slovenský zväz telesne postihnutých                   664                                             664 

OKF Metacolor Ludanice                                 12000                                         12000 

Požiarny zbor Mýtna Nová Ves                           664                                             664 

Slovenský poľovnícky zväz                                 500                                             500 

 

 

X. Výsledok hospodárenia za rok 2014 

 

 

Nová metodika vyčíslenia hospodárenia samosprávy určuje, že do tohto výsledku sa započítavajú 

len bežné a kapitálové príjmy ako aj len bežné a kapitálové výdavky. Hospodárenie bežného 

rozpočtu sa skončilo prebytkom vo výške 101506 eur a kapitálového rozpočtu schodkom vo výške 

80939 eur. Prebytok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu  predstavuje 20567,21 eur  . 

Tento prebytok sa upraví o nevyčerpané účelovo určené prostriedky vo výške 4880,45 eur. Jedná 

sa o   dopravné pre žiakov ZŠ vo výške 880,45 eur a  prostriedky  na športové potreby vo výške 

4000,00 eur, ktoré  boli zaradené do rozpočtu cez príjmovú finančnú operáciu v roku 2015. Takto 

upravený prebytok vo výške 15686,76 eur je zdrojom rezervného fondu. 

Účtovná závierka za rok 2014 bola preskúmaná z hľadiska účtovníctva a podľa audítorskej správy 

zo dňa 4. mája 2015 poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz 

finančnej situácie obce Ludanice k 31.12.2014 a výsledky jej hospodárenia  a peňažné toky za rok 

končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve v platnom znení a súvisiacimi 

postupmi účtovania. 

 

 

Na základe rozboru plnenia rozpočtu a prerokovania záverečného účtu obce Ludanice Obecné 

 zastupiteľstvo v Ludaniciach v súlade so zákonom č. 583/2014 Z.z. o rozpočtových pravidlách v 

znení neskorších zmien a doplnkov uzatvorilo Záverečný účet obce Ludanice k 31.12.2014 s 

výrokom: 

Celoročné hospodárenie sa schvaľuje “bez výhrad”  
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 Spracovala:  Eva Ivanová                                               Mgr. Ľubica Petráková 

 V Ludaniciach, 12.5.2015                                                    starostka obce 

 

 

 

 

Návrh záverečného účtu                                                    Záverečný účet 

Vyvesený dňa: 20.4.2015                                                  Vývesený dňa: 14.5.2015 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh záverečného účtu                                                    Záverečný účet 

Zvesený dňa:  11.5.2015                                                   Zvesený dňa: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


