Poznámky k 31.12.2014
Čl. I
Všeobecné údaje
1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky
a)

Názov účtovnej jednotky
Sídlo účtovnej jednotky
IČO
DIČ
Dátum zriadenia
Spôsob zriadenia
b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
c) Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného
celku
d)Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného celku
verejnej správy

2. Opis činnosti účtovnej jednotky
Hlavná činnosť účtovnej jednotky

Obec Kysucký Lieskovec
023 34 Kysucký Lieskovec 29
00314081
2020553084
1990
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
riadna
mimoriadna
áno
nie
áno
nie
Starostlivosť o všestranný rozvoj územia obce a potreby jej
obyvateľov

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)
Funkcia
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)
Funkcia
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného
obdobia
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky
z toho:
- počet vedúcich zamestnancov
Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:
- rozpočtové organizácie zriadené účtovnou
jednotkou (počet)
- právnické osoby založené účtovnou jednotkou
(počet)

Mgr. Magdaléna Trubanová starostka obce od 15.12.2014
Ing. Štefan Mrenka starosta obce do 15.12.2014
22
22

1
4
1

Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
1. Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky vo
svojej činnosti

áno

nie

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad

Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu
áno
nie

Ak áno:
Druh zmeny

Dôvod zmeny

Vplyv zmeny na hodnotu
majetku, záväzkov, vlastného
imania a výsledku hospodárenia

Peňažné vyjadrenie

Zrušila sa tvorba rezervy na
dovolenky a soc.zabezpeč.

Opatrenie MF SR č. MF/21231/2014-31

Zníženie straty VH

5 370,- €
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3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Položky
dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný
dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
dlhodobý hmotný majetok nakupovaný
dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
získaný bezodplatne
dlhodobý finančný majetok
zásoby nakupované
zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
zásoby získané bezodplatne
pohľadávky
krátkodobý finančný majetok
časové rozlíšenie na strane aktív

m) záväzky, vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov
n) rezervy
o) časové rozlíšenie na strane pasív

p) deriváty pri nadobudnutí

Spôsob oceňovania
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
reprodukčnou obstarávacou cenou
obstarávacou cenou
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
reprodukčnou obstarávacou cenou
menovitou hodnotou
menovitou hodnotou
náklady budúcich období a príjmy budúcich
období sa vykazujú vo výške, ktorá je
potrebná na dodržanie zásady vecnej a
časovej súvislosti s účtovným obdobím.
menovitou hodnotou
oceňujú sa v očakávanej výške záväzku
výdavky budúcich období a výnosy
budúcich období sa vykazujú vo výške,
ktorá je potrebná na dodržanie zásady
vecnej a časovej súvislosti s účtovným
obdobím.
obstarávacou cenou

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov
a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa vychádza z
predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína:
odo dňa jeho zaradenia do používania
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania
Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna.
Účtovná jednotka zaraďuje majetok do odpisových skupín v zmysle zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov
v z.n.p. Ak účtovná jednotka nemôže zaradiť majetok do 1. - 4. odpisovej skupiny, individuálne prehodnotí
odpisový plán konkrétneho majetku podľa špecifických podmienok používania.
Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto:
Odpisová skupina
1
2
3
4

Predpokladaná doba
používania v rokoch
5
10
15
30

Ročná odpisová sadzba
v%
20
10
6,7
3,4

Drobný nehmotný majetok od 1,- Eur do 2 400,- €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým
nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby.
Drobný hmotný majetok od 1,- Eur do 1 700,- €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým
hmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 501 – Spotreba materiálu.

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.
Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.
Účtovná jednotka tvorila opravné položky k
- odpisovanému dlhodobému majetku
- neodpisovanému dlhodobému majetku
- nedokončeným investíciám
- dlhodobému finančnému majetku
- zásobám
- pohľadávkam

áno
áno
áno
áno
áno
áno

nie
nie
nie
nie
nie
nie
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Účtovná jednotka tvorila opravné položky k pohľadávkam v rámci hlavnej činnosti, pri ktorých je riziko, že ich
dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako:
360 dní
720 dní
1 080 dní

najviac do výšky 20 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
najviac do výšky 50 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
najviac do výšky 100 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva

Účtovná jednotka netvorila opravné položky k pohľadávkam v rámci podnikateľskej činnosti, podľa ustanovenia §
20 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z.n.p..

6. Zásady pre vykazovanie transferov.

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace
s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.
Bežný transfer
- prijatý od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi
- prijatý od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami
- poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok
- poskytnutý vlastným subjektom - sa zúčtuje do nákladov pri poskytnutí transferu
Kapitálový transfer
- prijatý od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi (napr. s
odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého majetku).
- prijatý od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi (napr. s odpismi,
s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého majetku).
- poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok.
- poskytnutý vlastným subjektom - sa zúčtuje do nákladov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi
účtovanými v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce/mesta.

Čl. III
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy
A Neobežný majetok
1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku (tabuľka č.1)
Textová časť k tabuľke č.1: Zaradenie dokončenej investície do majetku (Krížová cesta Rovne)
b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Spôsob poistenia
Živelné poistenie
Poistenie pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu
Poistenie skla
Poistenie zodpovednosti za škodu

Výška poistenia
3 402,36
268,28
69,200,-

c) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému
majetku a dlhodobému hmotnému majetku.
Druh DM
Nedokončené investície
Projektová dokumentácia

Suma OP
31 005,46
9 250,20

Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP
Viac ako 2 roky nebol žiaden pohyb
Viac ako 2 roky nebol žiaden pohyb
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B Obežný majetok
1. Pohľadávky
a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy
Pohľadávky

Riadok súvahy

Hodnota pohľadávok

061
065
068
068

53 496,42
1 597,96
17 872,54
15 286,82

Odberatelia
Ostatné pohľadávky
Z nedaňových príjmov obce
Z nedaňových príjmov obce

Opis
Faktúry za vodu FO, PO - splatnosť v roku 2015
Preplatok zemného plynu splatnosť v roku 2015
Faktúry za stočné FO, PO splatnosť v roku 2015
Neuhradené fa 2014021 a 2014033

b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam - tabuľka č.3

Textová časť k tabuľke č.3
Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k pohľadávkam
Pohľadávky

Suma OP

Z nedaňových príjmov obce
Z daňových príjmov obce

11 082,65
867,32

Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP

Neuhradené PV za TKO, stočné, odberatelia /Vn. predpis 032011/
Neuhradené PV dane z nehnuteľnosti /Vn. predpis 032011/

c) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4
Textová časť k tabuľke č.4
Pohľadávky

Hodnota pohľadávok

Opis

5 640,02
9 646,80

Zmluva s Eurokapitál a.s. Bratislava splatná 18.7.2014
Zmluva s Eurokapitál a.s. Bratislava splatná 15.11.2014

Odberatel.faktúra 2014021
Odberatel.faktúra 2014033

2. Časové rozlíšenie
Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
Opis jednotlivých významných položiek časového rozlíšenia
Náklady budúcich období spolu z toho:
Poistenie majetku 1.1.-30.3.2015

Zostatok k 31.12.2014
1 073,72

Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
A Vlastné imanie - tabuľka č.5
Názov položky

Zmenka CHYŽBET SK, s.r.o. Turany

Opis jednotlivých položiek a opis zmien jednotlivých položiek vlastného imania,
najmä zmeny oceňovacích rozdielov,
opravy významných chýb minulých rokov

Dňa 2.6.2014 bolo Obci Kysucký Lieskovec doručené oznámenie s výzvou
č. Dk-14/2010 zo dňa 30.5.2014 (list č.572/2014 k úhrade zmenky vo výške 25 510,94 Eur,
ktorú podpísal starosta obce dňa 14.11.2013 na zabezpečenie záväzku spoločnosti
EUROGRIT spol. s.r.o. Žilina. Skutočnosť bola ekonom.oddel. obce zistená dňa 2.6.2014 /list
572/2014/ (uvedené v Poznámkach konsolidovanej účtovnej závierky rok 2013). Zaúčtovanie
záväzku v účtovníctve na základe zistenej skutočnosti dňa 2.6.2014 doklad 7023.

B Záväzky
1. Rezervy – tabuľka č. 6-7
Názov položky

Predpokladaný rok použitia
2015

Auditorské služby

1. Záväzky podľa doby splatnosti
a) popis významných položiek záväzkov
Záväzok

Hodnota záväzku

Dodávatelia

88 526,59

Dodávatelia

150 650,88

Dodávatelia
Dodávatelia
Dodávatelia
Dodávatelia
Úver ŠFRB

27 096,371 534,50
7 300,8 200,114 916,78

Opis

povodňové záchranné práce v roku 2014 (EUROGRIT spol.s r.o.Žilina)

povodňové záchranné práce v roku 2014 (Eurokapitál a.s.Bratislava, ktorý dňa 27.10.2014
postúpil pohľadávku firme ANMIMA s.r.o. Žilina)

povodňové záchranné práce v roku 2014 (Július Rapčan Kys.Lieskovec)

Revitalizácia verejných priestran.obce (Eiffage Construction Slov.republika s.r.o.Bratislava)

Uskladnenie,zber odpadu (T+T a.s. Žilina)
plastové okná na Hasič.zbrojnicu (VAIT s.r.o. Žilina)
Úverová zmluva č. 504/479/2011
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2. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci
a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery - tabuľka č.9
Textová časť k tabuľke č.9: úver poskytnutý na projekt Stavebné úpravy a zateplenie ZUŠ a MŠ v Kysuckom
Lieskovci /eurofondový/ bol v roku 2014 prehodnotený na dlhodobý bankový úver č.02/024/13 s dobou splatnosti
10 rokov.
b) popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru
Druh bankového úveru
podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/
dlhodobý
krátkodobý

Popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru
alebo krátkodobého bankového úveru
VISTA ZMENKA č.02/024/13
prefinancovanie projektov z eurohondov, VISTA ZMENKA č. 02/019/11

3. Časové rozlíšenie
a) informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384
Kapitálový transfer
Revitalizácia verejných priestranstiev /zdroj EU/
Revitalizácia verejných priestranstiev /zdroj SR/
Krížová cesta /projekt Partnerstvo bez hraníc zdroj EU/
Krížová cesta /projekt Partnerstvo bez hraníc zdroj SR/

Zúčtovanie do výnosov budúcich období
146 627,15
17 250,25
8 500,2 000,-

Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch
1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov

Popis /číslo účtu a názov/
a) tržby za vlastné výkony a tovar
602 - Tržby z predaja služieb - Voda FO, PO rok 2014
b) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
632 - Daňové výnosy samosprávy - podielové dane
daň z nehnuteľností
daň za psa
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
daň za užívanie verejných pristranstiev
633 - Výnosy z poplatkov - správne poplatky
stočné FO,PO
c) finančné výnosy
662 - Úroky
d) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR
bežný transfer na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy
bežný transfer na financovanie výdavkov volieb
bežný transfer – doplatok v rámci refundácie /Mikroprojekt Partnerstvo bez hraníc/
bežný transfer – Projekt Revitalizácia verejných priestranstiev
bežný transfer na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR
zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR
696 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ
zúčtovanie kapitálového transferu od EÚ
697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
zúčtovanie kapitálového transferu od ostatných subjektov mimo verejnej správy
699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov - zinkasované príjmy RO
e) ostatné výnosy
645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
648 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
výnosy z prenájmu
refundácie, dobropisy
príjem za opatrovateľskú službu
f) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia
653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti - použitie, zúčtovanie ostatných rezerv /dovolenka, audit, služby/
658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti- použitie, zrušenie oprav.pol.k pohľadávkam

Suma
53 496,42
655 309,74
28 229,64
1 185,83
36 827,47
1 260,6 880,14
16 839,07
8,38

7 277,96
3 329,02
5 977,58
4 835,22
28 694,49
63 675,55
24 619,30
1 100,258,60
16 891,28
180,32 592,33
3 716,80
2 755,95
10 799,21
3 999,96
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2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov
Popis /číslo účtu a názov/
a) spotrebované nákupy
501 - Spotreba materiálu
- korugované rúry na MK, materiál na chodník k ZŠ, reťaze na traktor, čerpadlo
- plastové okná na hasič.zbrojnicu
502 - Spotreba energie - elektrická energia
voda
plyn
b) služby
511 - Opravy a udržiavanie - oprava strechy hasičská zbrojnica
oprava poruchy vedenia vodovodu
512 – Cestovné
- cestovné starostu obce
518 - Ostatné služby
Doprava, preprava
Prenájom dopravného prostriedku
Právne služby, poradenstvo
Náklady na audit
Propagácia, inzercia
Školenia a kurzy
Telekomunikačné služby
Poštovné služby
-

Štúdie, posudky, expertízy /vyprac.statik.prác, rozbory vody, monit.skládka TKO

Zber, zneškodňovanie odpadu
Náklady na povodňové záchranné práce
c) osobné náklady
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne náklady
527 - Zákonné sociálne náklady
- prídel do SF
- stravné zamestnancov
- ochranné pracovné odevy a obuv
- odstupné /koniec mandátu starostu/
- náhrada príjmu pri PN
d) dane a poplatky
538 - Ostatné dane a poplatky
- koncesionárske poplatky
- poplatky za odber podzemných vôd
- správne poplatky
- kolky priamo spotrebované
e) odpisy, rezervy a opravné položky
551 - Odpisy DNM a DHM
odpisy z vlastných zdrojov
odpisy z cudzích zdrojov
553 - Tvorba ostatných rezerv
na audit
nevyfakturované dodávky a služby
558 - Tvorba ostatných opravných položiek
k daňovým pohľadávkam
k nedaňovým pohľadávkam
f) finančné náklady
562 – Úroky
- bankový úver 022403
- bankový úver 021911
- úver ŠFRB č. 504/479/2011
568 - Ostatné finančné náklady
- poplatky banke za vedenie účtov
- poplatky banke súvisiace s úvermi
- poistenie majetku
- poistenie doprav.prostriedkov
g) náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov
584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO zriadených obcou
alebo VÚC - bežný transfer RO zriadených obcou
zúčtovanie kapitálového transferu u zriaďovateľa
h) ostatné náklady
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
- členský príspevok RVC
- sociálne výpomoci občanom
-

Suma

8 378,14
8 900,67 001,27
27 601,40
10 669,41
4 995,11 652,35
1 590,69
1 259,64
600,1 456,04
1 100,258,46
622,3 886,31
1 717,30
9 291,02
61 374,77
276 535,87
149 016,33
50 607,74
1 719,91
6 609,42
813,25
4 964,40
386,70

222,96
1117,313,06
92,-

64 501,15
68 127,89
1 200,6 247,1 088,24
54 687,52

3 931,79
5 106,92
2 047,39
849,27
845,82
3 969,74
1 040,05

310 751,48
9 406,88

230,83
1 032,90
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3.Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti

Osobitné náklady podľa zákona o účtovníctve § 18 ods.6
Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti v členení na náklady za:
a) overenie účtovnej závierky

1 100,-

Čl. VI
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

1. Ďalšie informácie

Významné položky

Účet
771

Hodnota
3 323,40

DHM v používaní /čerpadlo, počítač.zostava, reťaže na traktor/

Čl. VII
Informácie o iných aktívach a iných pasívach
1. Iné aktíva a iné pasíva
a) opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a
ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí
v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky - tabuľka č.10.
Textová časť k tabuľke č.10 - riadok 03 obsahuje údaje o budúcom práve účtovnej jednotky zo zmlúv o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku.
Názov poskytovateľa
nenávratného finančného
príspevku

Číslo zmluvy
Predmet zmluvy

ÚPSVaR Žilina

26/§50j/NS 2014

ÚPSVaR Žilina

54/§50j/NS 2014

Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja SR

Z2211012047901
Z2214012003201

Hodnota zmluvy

Podpora rozvoja miestnej
a regionálnej zamestnanosti
Podpora rozvoja miestnej
a regionálnej zamestnanosti
Stavebné úpravy a zateplenie
ZŠ Kysucký Lieskovec
Revitalizácia verejných
priestranstiev v obci KL

Hodnota prefinancovaných nákladov z vlastných
prostriedkov alebo z úverových zdrojov
neuhradených/nerefundovaných poskytovateľom
NFP k 31.12.2014

5 400,-

1 753,22

11 250,-

3 409,07

742 211,74

87 675,77

921 256,58

362 343,34

Čl. VIII
Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch
účtovnej jednotky a spriaznených osôb
1. Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky

a spriaznených osôb
a) opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám
Spriaznená osoba
Základná škola Kysucký Lieskovec
Materská škola Kysucký Lieskovec
Základná umelecká škola Kys.Lieskovec
Centrum voľného času Kys.Lieskovec

Podmienené záväzky

Finančné prostriedky
Finančné prostriedky
Finančné prostriedky
Finančné prostriedky

na prevádzku a mzdy
na prevádzku a mzdy
na prevádzku a mzdy
na prevádzku a mzdy

Hodnota podmienených záväzkov
RO
RO
RO
RO

63 718,11
134 906,47
90 128,99
21 997,91
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Čl. IX
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č.12-14
Textová časť k tabuľke č.12-14:

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 4.2.2014 uznesením č. 13/2014 z 30. zasadnutia OZ
Rozpočet bol zmenený 22-krát:
1. zmena schválená dňa 20.3.2014 uznesením č. 4/2014 - 31.zasadnutie OZ
2. zmena schválená dňa 31.3.2014 starostom obce v zmysle Dodatku č.1 k VZN č.21
3. zmena schválená dňa 24.4.2014 uznesením č. 30/2014 a 34/2014 1.zasadnutie OZ
4. zmena schválená dňa 10.7.2014 uznesením č. 49/2014 - 34.zasadnutie OZ
5. zmena schválená dňa 10.7.2014 uznesením č. 50/2014 - 34.zasadnutie OZ
6. zmena schválená dňa 10.7.2014 uznesením č. 51/2014 - 34.zasadnutie OZ
7. zmena schválená dňa 10.7.2014 uznesením č. 52/2014 - 34.zasadnutie OZ
8. zmena schválená dňa 10.7.2014 uznesením č. 53/2014 - 34.zasadnutie OZ
9. zmena schválená dňa 24.7.2014 starostom obce v zmysle Dodatku č.1 k VZN č.21
- 10. zmena schválená dňa 08.8. 2014 starostom obce v zmysle Dodatku č.1 k VZN č.21
- 11. zmena nebola schválená - zasadanie obecného zastupiteľstva sa neuskutočnilo
- 12. zmena schválená dňa 08.9. 2014 starostom obce v zmysle Dodatku č.1 k VZN č.21
- 13. zmena schválená dňa 30.9. 2014 starostom obce v zmysle Dodatku č.1 k VZN č.21
- 14. zmena schválená dňa 22.10.2014 starostom obce v zmysle Dodatku č.1 k VZN č.21
- 15. zmena schválená dňa 27.10.2014 starostom obce v zmysle Dodatku č.1 k VZN č.21
- 16. zmena schválená dňa 31.10.2014 starostom obce v zmysle Dodatku č.1 k VZN č.21
- 17. zmena schválená dňa 26.11.2014 starostom obce v zmysle Dodatku č.1 k VZN č.21
- 18. zmena schválená dňa 16.12.2014 starostkou obce v zmysle Dodatku č.1 k VZN č.21
- 19. zmena schválená dňa 17.12.2014 starostkou obce v zmysle Dodatku č.1 k VZN č.21
- 20. zmena schválená dňa 22.12.2014 uznesením č. 8/2014 1.zasadnutie OZ
- 21. zmena schválená dňa 22.12.2014 uznesením č. 11/2014 1.zasadnutie OZ
- 22. zmena schválená dňa 29.12.2014 starostkou obce v zmysle Dodatku č.1 k VZN č.21

Čl. X
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závierky
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia
účtovnej závierky
a) iné mimoriadne skutočnosti
Popis skutočností:
V súvislosti so zistenou nezrovnalosťou – projekt ITMS 22110120479, Stavebné úpravy a zateplenie
Základnej školy Kysucký Lieskovec – bola Obci Kysucký Lieskovec dňa 2.2.2015 doručená žiadosť
o vrátenie finančných prostriedkov vo výške 63 369,44 EUR.
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