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Záverečný účet obce  

a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 
 

1. Rozpočet obce na rok 2014  

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2014. 

Obec 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.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2013 uznesením č. 22 / 2013 . 

Rozpočet bol zmenený päťkrát: 

- prvá zmena schválená rozpočtovým opatrením starostu č.1 dňa 31.3.2014 

- druhá zmena schválená rozpočtovým opatrením starostu č.2 dňa 30.6.2014 

- tretia zmena  schválená dňa 6.8.2014 uznesením č. 25 / 2014 

- štvrtá zmena schválená dňa rozpočtovým opatrením starostu č. 4 dňa 30.9.2014 

- piata zmena  schválená rozpočtovým opatrením starostu č. 5 dňa 12.12.2014 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2014  

 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 115 896 151 873 

z toho :   

Bežné príjmy 114 696 141 616 

Kapitálové príjmy 1 200 4 440 

Finančné príjmy 0 5 817 

Výdavky celkom 115 896 143 530 

z toho :   

Bežné výdavky 107 610 127 493 

Kapitálové výdavky 8 286 16 037 

Finančné výdavky 0 0 

Rozpočet  obce 0 8 343 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014  

 
Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

151 873 151 702,66 99,89 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 151 873 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 

151 702,66 EUR, čo predstavuje  99,89  % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

141 616 141 447,26 99,88 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 141 616 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 

141 447,26 EUR, čo predstavuje  99,88 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

109 877                   109 842,66 99,97 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 97 093 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2014 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 97 092,06 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 100,00 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 5 375 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 5 362,96 EUR, čo je 

99,78 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 2 990,89 EUR a dane zo stavieb boli 

v sume 2 372,07 EUR . Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných   5 073,24 EUR, za nedoplatky 

z minulých rokov 289,72 EUR. K 31.12.2014 obec neeviduje pohľadávky na dani . 

 

Daň za psa   
Z rozpočtovaných 539 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 538,08 EUR, čo je 99,83 

% plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 538,08 EUR . K 31.12.2014 obec neeviduje 

pohľadávky na dani . 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  
Z rozpočtovaných 6 100 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 6 082,17 EUR, čo je 

99,71 % plnenie . Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 6 082,17 EUR . K 31.12.2014 obec 

neeviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad . 

 

Daň z úhrad za dobývací priestor 

Z rozpočtovaných 770 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 767,39 EUR, čo je 99,66 

% plnenie . 
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b) nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

19 378                 19 317,68                  99,69 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 15 310 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 15 275 EUR, čo je 

99,77 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 12 310,00 

EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 2 965,00 EUR. 

 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 822 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 822,00 EUR, čo je 100,00 

% plnenie.  

Poplatky za predaj výrobkov , tovarov a služieb – poplatky vyberané obcou : 

Z rozpočtovaných 300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 275,00 EUR, čo je 91,67 

% plnenie.  

Poplatky za školy a školské zariadenia – prevádzkový poplatok MŠ : 

Z rozpočtovaných 1 530 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 1 530,00 EUR, čo je 

100,00 % plnenie.  

Poplatky za stravné : 

Z rozpočtovaných 1 416 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 1415,68 EUR, čo je 

99,98  % plnenie.  

  

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

1 715 1 713,31 99,90 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1 715 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

1 713,31 EUR, čo predstavuje 99,90 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z účtov finančného hospodárenia , príjmy 

z náhrad z poistného plnenia , z výťažkov z lotérií a iných podobných hier , z dobropisov , vratky 

a príjem z prepadnutej zábezpeky .  

 

Prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 10 016 EUR bol skutočný príjem vo výške 9 954,97 

EUR, čo predstavuje 99,39 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Dolkam Šuja , a.s. 200,00 Kultúrne akcie 

Štátny rozpočet 3 020,19 Voľby 2014 , ÚPSVaR 

Európsky sociálny fond 

 / prostriedky EÚ / 

4 380,79 Zamestnannosť cez ÚPSVaR 

Európsky sociálny fond 

 / spolufinancovanie zo ŠR / 

773,08 Zamestnannosť cez ÚPSVaR 

Štátny rozpočet  1580,91 prenesený výkon štátnej správy 

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 
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2. Kapitálové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

4 440 4 440,00 100,00 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 4 440 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 

4 440,000 EUR, čo predstavuje  100,00 % plnenie.  

 

Príjem z predaja kapitálových aktív: 

Z rozpočtovaných 240 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 240,00EUR, čo je 100,00 

% plnenie.  

Príjem z predaja vodomerných šachiet bol vo výške  240,00 EUR  

 

Granty a transfery 

Z rozpočtovaných 4 200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 4 200,00 EUR, čo 

predstavuje 100,00 % plnenie. 

 

 

Prijaté granty a transfery 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Ministerstvo financií SR – uznesenie 

vlády č. 499 / 2014 

4 200,00 Oprava miestnych komunikácií 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

5 817 5 815,40 99,97 

 

Z rozpočtovaných finančných príjmov 5 817 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 

5 815,40 EUR, čo predstavuje  99,97 % plnenie.  

 

V roku 2014 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 276,19  EUR v súlade so 

zákonom č.583/2004 Z.z..     

 

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014  
 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 

143 530 142 837,43 99,52 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 143 530 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2014 

v sume 142 837,43 EUR, čo predstavuje  99,52 % čerpanie.  
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1. Bežné výdavky  

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 

127 493                   126 867,83 99,51 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 127 493 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2014 v sume 

126 867,83 EUR, čo predstavuje  99,51 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 65 233 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 65 226,64 EUR, čo 

je 99,99 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ , Materskej školy 

a Školskej jedálne . 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  22 026 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 21 864,70 EUR, čo 

je 99,27 % čerpanie.  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 34 044 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 33 615,29 EUR, čo 

je 98,74 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ , Materskej školy a Školskej jedálne ako 

sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom 

a ostatné tovary a služby. 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 4 028 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 3 999,40 EUR, čo 

predstavuje 99,29 % čerpanie. 

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

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných  2162 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 2 161,80 EUR, čo 

predstavuje 99,99 % čerpanie.  

 

2) Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 

16 037                   15 969,60 99,58 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 16 037 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2014 

v sume 15 969,60 EUR, čo predstavuje  99,58% čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) projektová dokumentácia na Vodovod Veľká Čierna - doplatok  

Z rozpočtovaných  1 200 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 1 200,00EUR, čo 

predstavuje 100,00 % čerpanie.  

b) rekonštrukcia miestnej komunikácie 

Z rozpočtovaných 14 837 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 14 769,60 EUR, 

čo predstavuje 99,55 % čerpanie.  
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3) Výdavkové finančné operácie : 

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % čerpania 

0                   0,00 0,00 

 

Obec v roku 2014 nerealizovala výdavkové finančné operácie . 

 

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014 

 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy  141 447,26 

Bežné výdavky  126 867,83 

Bežný rozpočet 14 579,43 

Kapitálové  príjmy  4 440,00 

Kapitálové  výdavky  15 969,60 

Kapitálový rozpočet  - 11 529,60 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 3 049,83 

Príjmy z finančných operácií 5 815,40 

Výdavky z finančných operácií 0,00 

Rozdiel finančných operácií 5 815,40 
PRÍJMY SPOLU   151 702,66 
VÝDAVKY SPOLU 142 837,43 
Hospodárenie obce  8 865,23 

 

  

Prebytok rozpočtu v sume 3 049,83 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, navrhujeme použiť na:  

-  tvorbu rezervného fondu                      3 049,83 EUR  

 

Zostatok  finančných operácií v sume 5 815,40 EUR, navrhujeme použiť na: 

- tvorbu rezervného fondu                       5 815,40 EUR  

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014 

vo výške  8 865,23 EUR.  
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5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) 

a sociálneho fondu 
 

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. 

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

              

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2014  0,00       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

5 539,21      

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

  

       

Doklad  100 071 zo dňa 14.7.2014  

/ splátka príspevku na výstavbu kazety /           

603,50 

Doklad 100 121 zo dňa 19.12.2014 

/ rekonštrukcia miestnej komunikácie / 

4 935,71 

KZ k 31.12.2014     0,00   

 

 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zásady obce pre tvorbu a čerpanie SF. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2014   56,94 

Prírastky - povinný prídel -   1,25 %                    426,43 

Úbytky   - stravovanie                     211,14 

               - regenerácia PS              170,00    

KZ k 31.12.2014 102,23 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2014  v EUR KZ  k  31.12.2014 v EUR 

Majetok spolu 2 041 723,16 2 018 742,34 

Neobežný majetok spolu 2 033 296,89 2 008 602,25 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 1 972 360,05 1 947 665,41 

Dlhodobý finančný majetok 60 936,84 60 936,84 

Obežný majetok spolu 7 619,15 9 590,04 

z toho :   

Zásoby 471,94 179,54 
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Zúčtovanie medzi subjektami VS 179,93 22,72 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  899,69 8,96 

Finančné účty  6 067,59 9 378,82 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  807,12 550,05 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2014 v EUR KZ  k  31.12.2014 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 2 041 723,16 2 018 742,34 

Vlastné imanie  157 378,47 228 177,45 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  157 378,47 228 177,45 

Záväzky 86 242,47 82 759,76 

z toho :   

Rezervy  5 401,64 700,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 163,85 0,00 

Dlhodobé záväzky 56,94 102,23 

Krátkodobé záväzky 9 658,04 10 995,53 

Bankové úvery a výpomoci 70 962,00 70 962,00 

Časové rozlíšenie 1 798 102,22 1 707 805,13 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014 
 

Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám                  70 962,00  EUR 

- voči dodávateľom                    671,69  EUR 

- voči zamestnancom                     4 974,34  EUR 

- voči poisťovniam a daňovému úradu 5 114,59  EUR 

- ostatné  234,91  EUR 
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Poskytovateľ 

úveru 

Účel Výška 

prijatého 

úveru 

Výška 

úroku 

Zabezpečenie 

úveru 

Zostatok 

k 31.12.2014 

Splatnosť 

 

Prima banka 

Slovensko, a.s. 

Vybudovanie 

vodovodu 

7 962,00 2,50 %   Vista bianco 

zmenka 

70 962,00 r. 2024 

 

8. Hospodárenie príspevkových organizácií  

 
Obec Veľká Čierna nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie .  

 

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám 

- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 
 

Obec Veľká Čierna v roku 2014 neposkytla žiadne dotácie právnickým osobám a fyzickým 

osobám – podnikateľom . 

 

 

10. Podnikateľská činnosť  

 
Obec Veľká  Čierna v roku 2014 nevykonávala podnikateľskú činnosť . 

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) 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: 

 

Obec Veľká Čierna nie je zriaďovateľom žiadnej rozpočtovej organizácie .  

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám: 

 

Obec Veľká Čierna nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie .  

 

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 

 

Obec Veľká Čierna nie je zakladateľom žiadnej právnickej osoby .  
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b) 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 - 

ÚPSVaR Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

/ bežné výdavky / 

5 153,87 5 153,87 0,00 

Ministerstvo 

financií SR  

Transfer na 5 % zvýšenie platov v školstve 

/ bežné výdavky / 

112,34 112,34 0,00 

Ministerstvo 

financií SR 

Voľba prezidenta – 1. a 2 . kolo 

/ bežné výdavky / 

1 298,60 1 298,60 0,00 

Ministerstvo 

financií SR 

Voľby do Európskeho parlamentu 

/ bežné výdavky / 

954,57 954,57 0,00 

Ministerstvo 

financií SR 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 

/ bežné výdavky / 

574,78 574,78 0,00 

Ministerstvo 

dopravy , 

výstavby a reg. 

rozvoja SR 

Činnosť preneseného výkonu štátnej správy na 

úseku stavebného poriadku 

/ bežné výdavky / 

330,15 330,15 0,00 

Ministerstvo 

životného 

prostredia SR 

Činnosť preneseného výkonu štátnej správy na 

úseku životného prostredia 

/ bežné výdavky / 

33,27 33,27 0,00 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Činnosť preneseného výkonu štátnej správy na 

úseku hlásenia pobytu občanov a registra 

obyvateľov SR 

/ bežné výdavky / 

117,15 117,15 0,00 

Ministerstvo 

dopravy , 

výstavby a reg. 

rozvoja SR 

Činnosť preneseného výkonu štátnej správy na 

úseku miestnych a účelových komunikácií 

/ bežné výdavky  / 

15,34 15,34 0,00 

Ministerstvo 

školstva , vedy 

, výskumu 

a športu SR 

Nenormatívne finančné prostriedky – príspevok 

pre 5 – ročné deti MŠ 

/ bežné výdavky / 

1 085,00 1 085,00 0,00 

Ministerstvo 

financií SR – 

uznesenie 

vlády  

Oprava miestnych komunikácií 

/ kapitálové výdavky / 

4 200,00 4 200,00 0,00 

ÚPSVaR Podpora výchovy k stravovacím návykom 

dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením 

/ bežné výdavky / 

129,20 129,20 0,00 
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c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

Obec Veľká Čierna v roku 2014 neprijala žiadne finančné prostriedky z rozpočtov iných obcí .  

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

Obec Veľká Čierna v roku 2014 neprijala žiadne finančné prostriedky z rozpočtu VÚC . 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu    

     
Príloha č.1 Záverečného účtu. 

 

13. Návrh uznesenia: 

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2014 . 

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad .  

 

        Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tvorbu rezervného fondu z prebytku rozpočtového 

hospodárenia za rok 2014 vo výške  8 865,23  €  . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala : Zuzana Martincová                           Predkladá: Ján Matejička  

 

 

 

 

Vo Veľkej Čiernej dňa 6.4.2015 
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OBEC VEĽKÁ ČIERNA 75 , 015 01 RAJEC 
 

 

 

 

 

 

Návrh záverečného účtu obce Veľká Čierna  za rok 2014 zverejnený na web stránke obce 

Veľká Čierna www.obecvelkacierna.info dňa 

 

 

                                                                                    27.4. 2015 

 

 

 

 

Návrh záverečného účtu obce Veľká Čierna  za rok 2014 odstránený z web stránky obce 

Veľká Čierna  www.obecvelkacierna.info dňa 

 

 

                                                                                            12.5.2015 

 

 

 

 

 

 

.................................................................. 

                 Ján Matejička 

                 starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


