Záverečný účet Obce Vlachovo
za rok 2013

Vo Vlachove, 28. apríl 2014
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Záverečný účet Obce Vlachovo za rok 2013.
1. Rozpočet obce na rok 2013
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2013.
Obec v roku 2013 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 2013 bol zostavený ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.2.2013 uznesením č. 15/2013OZ, bod B/1.
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
- prvá zmena schválená dňa 23.7.2013 uznesením č. 19/2013-OZ, bod B/2.
- druhá zmena schválená dňa 10.12.2013 uznesením č. 21/2013-OZ, bod B/3
Rozpočet obce k 31.12.2013 v eurách

253517,66

Rozpočet
po zmenách
330721,35

252072,80
0,00
944,86
500,00
253517,66

260922,94
33832,49
35265,92
700,00
330,721,35

160238,12
9766,54
3000,00
80513,00
0,00

180489,67
57760,32
18868,36
73603,00
0,00

Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekivitou
Rozpočet obce schodok/prebytok
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v EUR
Rozpočet na rok 2013
330721,35

Skutočnosť k 31.12.2013
327501,33

% plnenia
99,03 %

1) Bežné príjmy – daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
190142,68

Skutočnosť k 31.12.2013
185985,68

% plnenia
97,81 %

Textová časť – bežné daňové príjmy:
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 160041,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 156309,87 EUR, čo predstavuje plnenie na
97,67 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 17207,68 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 17200,31 EUR,
čo je 99,96 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 9813,56 EUR, dane zo stavieb
boli v sume 7242,88 EUR a dane z bytov boli v sume 143,87 EUR. Za rozpočtový rok bolo
zinkasovaných 15445,68 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 1754,63 EUR. K 31.12.2013
obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1811,71 EUR.
c) Daň za psa
723,32 EUR
d) Daň za ubytovanie
9,80 EUR
e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 11742,38 EUR
2) Bežné príjmy – nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
24581,34

Skutočnosť k 31.12.2013
25003,20

% plnenia
101,72 %

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 3317,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 3461,79 EUR, čo
je 104,37 % plnenie. Ide o príjem z dividend v sume 0,00 EUR, príjem z prenajatých
pozemkov v sume 1125,60 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume
2336,19 EUR.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky – správne poplatky:
Z rozpočtovaných 21264,34 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 21541,41 EUR,
čo je 101,30 % plnenie.
3) Bežné príjmy – ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2013
46198,92

Skutočnosť k 31.12.2013
46202,36

% plnenia
100,01 %
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Textová časť – bežné ostatné príjmy:
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č. Poskytovateľ
Suma v EUR
1.
ÚPSVaR Rožňava
256,30
2.
ÚPSVaR Rožňava
11266,29
3.
UPSVaR Rožňava
62,60
4.
SPP, a.s.
4000,00
5.
Obvodný úrad Košice
26262,00
6.
MF SR Bratislava
1537,00
7.
Obvodný úrad Košice
371,20
8.
Obvodný úrad Košice
405,00
9.
Obvodný úrad Košice
483,00
10.
Obvodný úrad Rožňava
1147,85
11,
Obvodný úrad Rožňava
411,12

Účel
Aktivačná činnosť
Chránená dielňa
Stravné, škol. potreby pre deti v HN
Šport – nákup dresov
Školstvo – prenesené kompetencie
Školstvo – zvýšenie platov
Školstvo – vzdelávacie. Poukazy
Školstvo – dopravné
Školstvo – MŠ
Voľby
Evidencia obyvateľstva, sklad CO

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
33832,49

Skutočnosť k 31.12.2013
33832,49

% plnenia
100,00 %

Textová časť – kapitálové príjmy:
a) Príjem z predaja kapitálových aktív :
Z rozpočtovaných 1954,11 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 1954,11 EUR, čo
je 100,00 % plnenie.
Ide o príjem za predaj : - dopravných prostriedkov
1954,11 EUR
b) Granty a transfery
Z rozpočtovaných 31878,38 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 31878,38 EUR,
čo predstavuje 100,00 % plnenie.
V roku 2013 obec získala nasledovné granty a transfery :
P.č.
1.

Poskytovateľ dotácie
PPA Bratislava

Suma v EUR Investičná akcia
31878,38 Rekonštrukcia mlyna

5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2013
35265,92

Skutočnosť k 31.12.2013
35265,92

% plnenia
100,00 %

Textová časť – príjmové finančné operácie:
V roku 2013 bol prijatý úver v sume 29712,79 EUR schválený obecným zastupiteľstva dňa
22.10.2013 uznesením č. 20/2013-OZ.
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Uznesením obecného zastupiteľstva č. 16/2013-OZ, bod B/1 zo dňa 9.5.2013 bolo schválené
použitie rezervného fondu v sume 1305,72 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 1305,72
EUR. Uznesením obecného zastupiteľstva č. 20/2013-OZ, bod B/1 zo dňa 22.10.2013 bolo
schválené použitie ostatných fondov obce – podnikateľská činnosť, v sume 4222,41 EUR na
prestavbu verejného osvetlenia v obci. V skutočnosti bolo plnenie v sume 4222,41 EUR.
V roku 2013 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 25,00 EUR v súlade so
zákonom č.583/2004 Z.z..
6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy :
Rozpočet na rok 2013
700,00

Skutočnosť k 31.12.2013
1211,68

% plnenia
173,10 %

Textová časť – bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola s materskou školou
1211,68 EUR
Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2013
0,00

Skutočnosť k 31.12.2013
0,00

% plnenia
0,00 %

Textová časť – kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola s materskou školou
0,00 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v EUR
Rozpočet na rok 2013
330721,35

Skutočnosť k 31.12.2013
322408,83

% plnenia
97,49 %

Skutočnosť k 31.12.2013
168900,24

% plnenia
93,58 %

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2013
180489,67

v tom :
Funkčná klasifikácia
Všeobecné verejné služby
Verejný poriadok a bezpečnosť
Ekonomická oblasť
Ochrana životného prostredia
Bývanie a občianska vybavenosť
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Vzdelávanie - predškolská výchova
Vzdelávanie - základné vzdelanie
Vzdelávanie – školské kluby detí

Rozpočet
86196,02
1760,00
7120,00
16423,00
11525,00
43813,05
17994,19
33143,46
10746,14

Skutočnosť
82585,84
1510,96
6731,86
15061,70
10780,56
40042,97
20071,41
33453,11
10799,71

% plnenia
95,81 %
85,85 %
94,55 %
91,71 %
93,54 %
91,40 %
111,54 %
100,93 %
100,50 %
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Vzdelávanie - školské stravovanie
Sociálne zabezpečenie
Spolu

11719,21
13652,60
254092,67

12766,50
12186,35
245990,97

108,94 %
89,26 %
96,81 %

Textová časť – bežné výdavky:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 82421,70 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 87367,96
EUR, čo je 106,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obce, chránenej
dielne a pracovníkov školstva. K zvýšenému čerpaniu mzdových výdavkov došlo na úseku
školstva z rozpočtovaných 32771,80 EUR bolo skutočné čerpanie 40 082,66 EUR čo je
122,31 % čerpanie.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 37709,33 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 43396,66
EUR, čo je 115,08 % čerpanie. Zvýšené príspevky do poisťovní boli z dôvodu zvýšenia
miezd pracovníkov školstva.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 126001,64 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 110131,66
EUR, čo je 87,40 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako sú
cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za
nájom a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 7420,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 4630,52 EUR,
čo predstavuje 62,41 % čerpanie.
e) Úroky z úverov
Z rozpočtovaných 540,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 464,17 EUR, čo
predstavuje 85,96 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2013
57760,32

Skutočnosť k 31.12.2013
57760,36

v tom :
Funkčná klasifikácia
Ekonomická oblasť
Bývanie a občianska vybavenosť
Spolu

rozpočet
48826,94
8933,38
57760,32

% plnenia
100,00 %

skutočnosť
48825,16
8935,20
57760,36

% plnenia
99,99 %
100,01 %
100,00 %

Textová časť – kapitálové výdavky :
a) Ekonomická oblasť - výstavba
Ide o nasledovné investičné akcie :
- obstaranie projektovej dokumentácie - SKO v sume 1 000,00 EUR
- rekonštrukcia farského plota, oprava kanalizácie Ul. kúpeľná, oprava múra pri mlyne
v sume 9825,16 EUR
b) Ekonomická oblasť - cestná doprava
Ide o nasledovné investičné akcie :
- rekonštrukcia miestnej komunikácie Ul. kpt. Nálepku v sume 38 000,00 EUR
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c) Bývanie a občianska vybavenosť - verejné osvetlenie
Ide o nasledovné investičné akcie :
- rekonštrukcia verejného osvetlenia v sume 8935,20 EUR
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2013
18868,36

Skutočnosť k 31.12.2013
18368,36

% plnenia
97,35 %

Textová časť – výdavkové finančné operácie:
Z rozpočtovaných 18868,36 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo
skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 18368,36 EUR, čo predstavuje 97,35 %.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2013
Skutočnosť k 31.12.2013
73603,00
77090,73

% plnenia
104,74 %

Textová časť – bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
33453,11 EUR
Materská škola
20071,41 EUR
Školský klub detí
10799,71 EUR
Školské stravovanie
12766,50 EUR

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2013
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

Skutočnosť k 31.12.2013

258402,92
257191,24
1211,68

245990,97
168900,24
77090,73

12411,95
33832,49
33832,49

kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

0,00

57760,36
57760,36

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet

0,00
-

23927,87
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Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-

11515,92

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce

- 11515,92
35265,92
18368,36
16897,56
327501,33
322119,69
5381,64

Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

5381,64

Schodok rozpočtu v sume 11515,92 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 z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2013 vysporiadaný :
- z rezervného fondu
EUR
- z ďalších peňažných fondov
EUR
- z návratných zdrojov financovania
EUR
- z finančných operácií
11 515,92 EUR
Zostatok finančných operácií v sume
16897,56 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 11515,92 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 5381,64 EUR, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
5381,64 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2013
vo výške 5381,64 EUR.

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 nevedie na
samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2013
Prírastky - z prebytku hospodárenia
- ostatné prírastky
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.16/2013 zo dňa 9.5.2013
rekonštrukcia VO
- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2013

Suma v EUR
0,00
1305,72
1305,72

0,00
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Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva a smernica o tvorbe a použití
sociálneho fondu.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2013
Prírastky - povinný prídel 1,5 %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2013

Suma v EUR
473,52
373,41

246,05
600,88

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v EUR
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2013

KZ k 31.12.2013

Majetok spolu

952837,51

966900,91

Neobežný majetok spolu

938395,40

950577,45

Dlhodobý hmotný majetok

743304,58

755486,63

Dlhodobý finančný majetok

195090,82

195090,82

Obežný majetok spolu

13425,12

15904,99

Zásoby

1191,97

1195,27

Zúčtovanie medzi subjektami VS

167,24

0,00

Krátkodobé pohľadávky

5996,48

8605,46

Finančné účty

6069,43

6104,26

1016,99

418,47

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :

Dlhodobé pohľadávky

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie
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PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2013

KZ k 31.12.2013

Vlastné imanie a záväzky spolu

952837,51

966900,91

Vlastné imanie

373279,81

369620,29

Výsledok hospodárenia

373279,81

369620,29

Záväzky

17277,65

29077,93

2347,07

2594,95

Zúčtovanie medzi subjektami VS

25,00

8,20

Dlhodobé záväzky

473,52

600,88

Krátkodobé záväzky

1063,70

1161,11

Bankové úvery a výpomoci

13368,36

24712,79

Časové rozlíšenie

562280,05

568202,69

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :
Rezervy

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013
Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom

24712,79 EUR
1149,74 EUR
8,20 EUR
0,00 EUR

Obec uzatvorila v roku 2013 Zmluvu o úvere na výstavbu miestnej komunikácie – Ul. kpt.
Nálepku. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2015, splátky úveru budú mesačné
a splátky úrokov mesačné.
P.č.
1.

Výška prijatého Výška úroku Zabezpečenie
úveru
úveru
29712,79
309,89 Bianco zmenka

Zostatok
Splatnosť
k 31.12.2013
24712,79
r. 2015
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8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým
osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2013 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2011 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Telovýchovná jednota - bežné výdavky

2200,00 EUR

2200,00 EUR

0

Občianske združenie Stromíš

500,00 EUR

240,00 EUR

260,00

Občianske združenie Motokrosový klub

250,00 EUR

250,00 EUR

0

Občianske združenie Motorsport team

250,00 EUR

250,00 EUR

0

-4-

K 31.12.2013 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.
2/2011 o dotáciách.

9. Podnikateľská činnosť
Obec v roku 2013 evidovala podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia č.
OŽP-Z/2007/01169-2/CR1, zo dňa 6.6.2007. Predmetom podnikania je:
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu
voľných živností
- kúta tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
v rozsahu voľných živností
- predaj a priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom
v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
- organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
- sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
- reklamná a propagačná činnosť
- predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych
nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
V roku 2013 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
43,09
EUR
Celkové výnosy
0,31
EUR
Hospodársky výsledok – strata 42,78
EUR
Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledovali sa na samostatnom
mimorozpočtovom účte. Účet podnikateľskej činnosti bol zrušený dňa 14.11.2013. Zostatok
účtu vo výške 4222,41 €UR bol prevedený do rozpočtu obce a použitý na kapitálové výdavky
- rekonštrukciu verejného osvetlenia.
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10. Finančné usporiadanie vzťahov voči
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
ZŠsMŠ

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

48027,10

48027,10

-

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

b)

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

29075,00

29075,00

-

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
c)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Obec neposkytla ani nepoužila finančné prostriedky z rozpočtov iných obcí.
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d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Obci neboli poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu VUC.

Vypracovala: Renáta Lešková

Predkladá:

Vo Vlachove, dňa 28.4.2014

Ing. Peter Pakes
starosta obce
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13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume ....................... EUR, zisteného
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, na :
- tvorba rezervného fondu
EUR
alebo :
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vysporiadanie schodku v sume .......................... EUR,
zisteného 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, z :
- rezervného fondu
EUR
- ďalších peňažných fondov
EUR
- návratných zdrojov financovania
EUR

alebo :
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
- použitie prebytku po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR v sume
.......................... EUR, zisteného 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, na tvorbu rezervného fondu.
- zostatok finančných operácií v sume ....... EUR na tvorbu rezervného fondu podľa §
15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2013.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2013.
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