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Záverečný účet Obce Veľký Slavkov 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 vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 26.11.2012 uznesením č. 38/A/5.
Zmeny rozpočtu do výšky 500,- € schvaľuje starosta obce.
Rozpočet bol zmenený sedemkrát:
-

prvá zmena schválená dňa 30.05.2013 – starostom obce
druhá zmena schválená dňa 30.09.2013 –starostom obce
tretia zmena schválená dňa 02.12.2013 uznesením č. 60/2013
štvrtá zmena schválená dňa 03.12.2013 starostom obce
piata zmena schválená dňa 04.12.2013 starostom obce
šiesta zmena schválená dňa 05.12.2013 starostom obce
siedma zmena schválená dňa 06.12.2013 starostom obce
Rozpočet obce k 31.12.2013 v €
Rozpočet
Rozpočet
po zmenách
678690
857862

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivit.
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
ZŠ
Finančné výdavky /z BR/
Výdavky RO s právnou subjekt.
Rozpočet obce

677390
1300
0
678690
267842
1300
11280
398268
0

701422
68050
88390
0
857862
267842
115440
41000
11280
422300
0
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v €
Rozpočet na rok 2013
701422

Skutočnosť k 31.12.2013
758682,82(Obec+ZŠ)

% plnenia
108,16

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
308197

Skutočnosť k 31.12.2013
334555,19

% plnenia
108,55

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 256 617,- € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 285598,49 €, čo predstavuje plnenie na
111,65 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 34580 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 31442,53 €, čo je 90,92
% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 17608,69 €, dane zo stavieb boli v sume
13484,06 € a dane z bytov boli v sume 349,78 €. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných
31442,53 €.
c) Daň za psa .............................................................................. 1963,33 €
d) Daň za ubytovaciu kapac. a rekreačný poplatok .................... .787,- €
e) Daň za nevýherné hracie prístroje .............................................. ...0,f) Daň za predajné automaty ............................................................ ..0,g) Daň za užívanie verejného priestranstva.................................. 490,- €
h) Poplatok z predaja alkoholických a tabakových výrobkov..............0,i) Poplatok z reklamy ...........................................................................0,j) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad ........14273,84 €
Krátkodobé pohľadávky:
Daň z nehnuteľnosti ..................................................................... 2994,47
nedoplatok KO.................................................................................3399,05
nedoplatok za stočné ................................................................... 2236,Sloves Hôrka ..............................................................................
35,19
Spolu ............................................................................................ 8664,71 €
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
Skutočnosť k 31.12.2013
18880
18851,18
a)
a)Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

% plnenia
99,84

Z rozpočtovaných 0 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 0 €, čo je 0 % plnenie.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 3000,- € bol skutočný príjem k 31.12.2013 pozostáva z nasledovných
položiek:
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3)Bežné príjmy – ostatné príjmy:
Nájom z pozemkov .............................................................................................60,- Eur
Správne poplatky ......................................................................................... 4937,80
Pokuty ..........................................................................................................
90,Poplatky (MR,kuka,cintorínske,) .................................................................
684,Poplatok za stravné zamestnanci ................................................................... 2267,60
Stočné – nebol stanovený rozpočet, skutočnosť ...................................... 10811,78 €
Spolu ........................................................................................................... 18851,18 €
Ďalšie príjmy pozostávajú z nasledujúcich položiek:
Úroky z vkladov ..........................................................................................
46,60 €
Z odvodov za hazard. a iné podobné hry ................................................. 100,52€
Z dobropisov ................................................................................................. 3454,05 €
Spolu .............................................................................................................. 3601,17 €
Spolu nedaňové príjmy obce : ......................................................................22 452,35 €
Transféry a granty:
Rozpočet na rok 2013
374320

Skutočnosť k 31.12.2013
367365,26

% plnenia
98,14

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Poskytovateľ
KŠÚ PO
KŠÚ PO
Krajský stavebný úrad PO
Krajský školský úrad PO
Obvodný úrad PP
ÚPSVaR PP
Krajský školský úrad
ÚPSVaR PP
Obvodný úrad Poprad
KÚ ŽP Prešov
KÚ ŽP Prešov
KÚ ŽP Prešov
KÚ ŽP Prešov
ObÚ PP
ObÚ PP
KÚCD a PK Prešov
KŠÚ PO
KŠÚ PO
KŠÚ PO
ÚPSVR PP
ÚPSVR PP
MDV a RR SR
Spolu

Suma v €
4182,00
0
1169,94
306779,57
1807,10
8862,58
3177,25
2191,20
640,37
6,93
42,23
35,97
30,69
415,14
2673,44
64,68
25633,00
5633,00
2418,00
479,73
73,81
1048,63
367365,26

Účel
Vzdelávacie poukazy
odchodné. ...
Spoločný stavebný úrad
Školstvo
Matrika
Stravné pre deti v HN
Dopravné
Školské potreby pre deti v HN
.Voľby....
Ochrana prírody a krajiny
Štátna vodná správa
Ochrana pred povodňami
Ochrana ovzdušia
REGOP
Náhradný príjemca RP
Doprava
Školský úrad
Soc. znevýh. deti
MŠ pre 5.roč. deti
MOS -EU
MOS- ŠR
Krit. stav infraštruktúry MK
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Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
68050

Skutočnosť k 31.12.2013
68050,17

% plnenia
100

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :
Z rozpočtovaných 0 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 0,-€, čo je 0% plnenie.
Ide o príjem za predaj : - budov
0,-...... €
- bytov
.0,-..... €
b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
Z rozpočtovaných 68050 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 68050,17 €, čo
predstavuje 100 % plnenie.
5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2013
Po úprave
41234

Skutočnosť k 31.12.2013

% plnenia

41234,25

34656
12500

34656,52
12500,00

Nevyčerpané dopravné
a KV na telocvičňu ZŠ
-zostatok FP za r. 2012
-prevod z RF uzn. OZ

88390

88390,77

SPOLU

Uznesením obecného zastupiteľstva č.60/2013 zo dňa 02.12.2013 bolo schválené použitie FP
rezervného fondu v sume 12500,- €. Ako aj zostatku z roku 2012 v čiastke 34656,52 € na
krytie faktúr za rekonštrukciu MK v obci.
V roku 2013 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 234,25 € v súlade so
zákonom č.583/2004 Z.z. – dopravné ZŠ.
6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy :
Rozpočet na rok 2013
upravený
0

Skutočnosť k 31.12.2013

% plnenia

32162,85

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
32162,85
€
Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2013
0

Skutočnosť k 31.12.2013

% plnenia

0

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
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Základná škola

0

€

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v €
1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2013

Skutočnosť k 31.12.2013
271806,86

% plnenia
101,48

267842
v tom :
Funkčná klasifikácia
Územné plánovanie
Audit
Členstvo v organizáciach
Kultúrne podujatia
Verejné osvetlenie
Verejná zeleň
Výdavky správy
Matrika
Vratka nevyčerp. Dotácie ZŠ telocv.
Výstavba
MOS (dotácia EU,ŠR=231,20)
Školský úrad
REGOP-ev. obyvateľov
Náhradný príjemca RP
Dotácia voľby do NR
Vrátenie nevyčerpanej dotácie ZŠstrava
Propagácia a prezentácia obce
Poslanci OZ
Správa a údržba majetku
Vzdelávanie zamestnancov obce
Pohrebníctvo
Ochrana pred požiarmi
Zber odvoz a zneškodnenie odpadov
Nakladanie z odpadovými vodami
Oprava a udržiavanie MK
Podpora FK

Rozpočet
7836
1500
1634
3200
11300
8730
156184
1790

% plnenia
103
100
90
108
103
101
99
101

1245
0
25000
418
0
0
0

Skutočnosť
8077,25
1500
1475,56
3452,66
11695,22
8842,45
155106,99
1807,10
443,40
1350,44
553,54
25633,00
415,14
2673,44
416,77
860,21

1100
2000
3530
300
811
568
24741
18495
3455
5285

1173,88
1366,51
3607,98
290,00
822,51
452,64
25316,48
17584,11
3600,02
4357,36

107
68
102
97
101
80
102
95
104
82

108
103
99

Spolu
279122
285287,35
- splátka úveru
11280
- splátka úveru skutočnosť
10848
- nerozpočtované výd.
2632,49
Spolu
267842
271806,86
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
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Z rozpočtovaných 99969,--€ bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 99163,19 €, čo je
99,19 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu, hlavného kontrolóra, pracovníkov
OcÚ, matriky, stavebného úradu zo ŠR a vlastných zdrojov, Spoločného školského úradu,
knižnica, upratovačka –koordinátor MOS

.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 34939,16 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 37703,68 €, čo je
107,9 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov a zamestnávateľa.
Odvody sú vyššie o čiastku za práce na dohody.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 129081,48 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 122640,40 €, čo
je 95,01% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary
a služby, splátka úrokov z munic. úveru
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 4138,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 4110,03 €, čo
predstavuje 99 % čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 6710,-€ bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2013 v sume. 6309,32 €, čo
predstavuje 94% čerpanie. (splátka úveru v čiastke 10848,-€ . Uhradené z vlastných bežných
príjmov obecného úradu.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2013
115440

Skutočnosť k 31.12.2013
115650,09

% plnenia
100,18

v tom :
Funkčná klasifikácia
Rekonštrukcia a modernizácia MK
Nevyčerpaná dotácia ZŠ- KV
PD a vytýčenie stavby

Spolu

rozpočet
115440

skutočnosť
114490,96
443,40
715,73

115440

115650,09

% plnenia

a) Výdavky verejnej správy
Ide o nasledovné investičné akcie :
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- nákup softwaru - ................................... v sume..............0,-.......€,
- nákup telekomunikačnej techniky v sume.................€.
- vypracovanie projektovej dokumentácie na ....rekonštrukcia MK v sume....715,73 €.

c) Ekonomická oblasť - cestná doprava
Ide o nasledovné investičné akcie :
- rekonštrukcia a modernizácia MK.................................. v sume..115206,69 €,
- vybudovanie parkovacích miest ............................... v sume....0,-........ €.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2013
11280

Skutočnosť k 31.12.2013
10848

% plnenia
96,17

Z rozpočtovaných 11280,- € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2013 v sume..10848,- €, čo predstavuje 96,17 %. Uhradené z bežných výdavkov.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2013
422300

Skutočnosť k 31.12.2013
443405,71

% plnenia
104,99

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola a MŠ
443405,71
€
Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2013
41000

Skutočnosť k 31.12.2013
40556,60

% plnenia
98,91

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola a MŠ
40556,60
€

4. Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2013
Rozpočet po
zmenách 2013
v celých €

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2013
v celých €

857862

915123,76

701422
68050
88390
0
857862

726519,97
68050,17
88390,77
32162,85
882267,26

267842

271806,86
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Kapitálové výdavky
KV RO
Finančné výdavky
Výdavky RO
Hospodárenie obce za rok 2013
vrátane FO

115440
41000
11280
422300
0

115650,09
40556,60
10848,00
443405,71
32856,50

Bežné príjmy – bežné výdavky
Rozpočet Skutočnosť k 31.12.2013
Bežné príjmy
701422
726519,97
RO
0
32162,85
Spolu bežné príjmy
701422
758682,82
Bežné výdavky
267842
271806,86
RO
422300
443405,71
Spolu bežné výdavky 690142
715212,57
Rozdiel BP-BV
+ 11280 +43470,25
Výsledok hospodárenia bežný rozpočet ............................................. +43470,25
Kapitálové príjmy – kapitálové výdavky
Rozpočet Skutočnosť k 31.12.2013
Kapitálové príjmy
68050
68050,17
Kapitálové výdavky obce 115140
115650,09
KV RO
41000
40556,60
Spolu KV
156140
156206,69
Rozdiel KP-KV
-88090
-88156,52
Výsledok hospodárenia kapitálový rozpočet ......................................... – 88156,52.
Výsledok hospodárenia: t. j. (BP+KP)-(BV+KV)=

schodok -44686,27

Výsledok rozpočtovaného hospodárenia obce pre účely tvorby RF je schodok
v čiastke..................................................................................... – 44686,27

Finančné operácie
Finančné
operácia
Obec príjmy
Obec výdavky
Rozdiel

rozpočet skutočnosť
88390
11280
+77110

88390,77
10848
+77542,77

Výsledok hospodárenia – Finančné operácie za rok 2013 je v čiastke .......... +77542,77
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Schodok rozpočtu v sume -44686,27 € zistený podľa § 10 ods. 3 písmena 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. navrhujeme vysporiadať nasledovne:
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu v čiastke .......................... -44686,27 bol krytý
v priebehu roka kladným zostatkom finančných operácii v čiastke....... 44686,27.

Zostatok finančných operácií ............................................ + 77542,77
Krytie schodku rozpočtu v roku 2013............................... - 44686,27
Zostatok finančných operácií za rok 2013 je .................................+32856,50
Zostatok finančných prostriedkov z r. 2012 ..................................
638,04
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Spolu ................................................................................................+ 33494,64 €
Rekapitulácia:

-

zostatok na účtoch obce + pokladne ............36710,32 €
Z prebytku sa vylučujú:
- nevyčerpané prostriedky ZŠ
613,82 € **
- SF
746,79 €
-RF
39,31 €
- FP depozit ŠU, M, V ..................... 1815,76€
Zostatok ...........................................................................
33494,64 €

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods.
3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
predchádzajúcom rozpočtovom roku:, a to na :
- dopravné ZŠ v sume 202,25 €
- FP miezd ZŠ v sume: 411,57 €.
- Zostatok RF v sume: 39,31 €
- FP v depozite ......... 1815,76 € ........mzdy za 12/2013 zo št. prostriedkov M,V,ŠÚ
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
-

Na základe uvedených skutočností (po započítaní finančných operácií)
navrhujeme skutočnú tvorbu RF za rok 2013
vo výške ...................................................................................
33494,64 €, t. j.
==========================================================
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Rozdiel – zostatok finančných operácii v čiastke +32856,50 a zostatok finančných
prostriedkov z minulých rokov v čiastke 638,04 €, t. j. spolu 33494,64 € budú zdrojom tvorby
Rezervného fondu obce za rok 2013.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na
samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný

Suma v €

ZS k 1.1.2013

8563,17

Prírastky - z prebytku hospodárenia

3976,14

- ostatné prírastky úrok
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č . 60/2013 zo dňa 02.12.2013 úhrada

12500,-

fa za MK
- uznesenie č. / zo dňa ....../... splácanie istiny
- krytie schodku hospodárenia

0

- ostatné úbytky

0

KZ k 31.12.2013

39,31

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

Suma v €

ZS k 1.1.2013

280,30

Prírastky - povinný prídel -

%

- povinný prídel -

%

1283,22

- ostatné prírastky úrok
Úbytky - stravovanie

816,73

- regeneráciu PS, dopravu

0

- dopravné

0

- ostatné úbytky

0

KZ k 31.12.2013

746,79
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2013

KZ k 31.12.2013

Majetok spolu

2586656,56

2586629,46

Neobežný majetok spolu

1894243,69

1978319,96

14012,75

9909,71

Dlhodobý hmotný majetok

1718277,83

1806457,14

Dlhodobý finančný majetok

161953,11

161953,11

Obežný majetok spolu

691020,27

606470,77

0

489,38

581242,60

560606,36

0

0

5414,53

8664,71

104363,14

36710,32

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

1392,60

1838,73

ZS k 1.1.2013

KZ k 31.12.2013

Vlastné imanie a záväzky spolu

2586656,56

2586629,46

Vlastné imanie

688636,05

846407,56

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

Výsledok hospodárenia

688636,05

846407,56

Záväzky

166267,28

103199,38

Rezervy

4082,00

4818,98

Zúčtovanie medzi subjektami VS

53940,98

613,82

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

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

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :

z toho :
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Dlhodobé záväzky

280,30

746,79

Krátkodobé záväzky

16638,40

16542,19

Bankové úvery a výpomoci

91325,60

80477,60

1731753,23

1637022,52

Časové rozlíšenie

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, nevyfa

€ ............................80477,60
€ ............................ 3652,13
€ ............................ .613,82
€........................... 12890,06

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
Obec neposkytla záruky.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a.
b.
c.
d.
e.
f.

zriadeným a založeným právnickým osobám
ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
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 právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
Obec okrem ZŠ a MŠ nemá inú rozpočtovú organizáciu.

14

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec nemá založené PO.
b.
Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:
Obec v roku 2013 neposkytla dotácie právnickým a fyzickým osobám.
c.
Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Obec zaslala vyúčtovanie fin. prostriedkov voči štátnemu rozpočtu v stanovenom termíne.
Zostatok fin. prostriedkov – odošle na účet ZŠ a MŠ .
d.
Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
e.
Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec nemá záväzky voči rozpočtom iných obcí.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu.
Prerokovanie záverečného účtu Obce Veľký Slavkov v zmysle § 10 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov sa
uzatvára jedným z týchto výrokov:
-

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami
vo Veľkom Slavkove 21.05.2014

Vypracovala: Mária Krišková

Predkladá: Ing. František Šary
starosta obce:

Vyvesené: 06.06.2014
Zvesené : .................... 2014
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Návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva k záverečnému účtu obce za rok 2013

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
1, Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Veľký Slavkov za rok
2013.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1, Celoročné hospodárenie Obce Veľký Slavkov za rok 2013 bez výhrad v zmysle § 16
ods. 10 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení zmien a doplnkov.
Výsledok hospodárenia je schodok vo výške 44686,27 €. Tento schodok nie je
potrebné finančne vysporiadať, nakoľko bol už počas roka 2013 vyrovnaný príjmovými
operáciami, t. zn. z návratných zdrojov financovania a finančnými prostriedkami
minulých rokov.
2, Zostatok finančných operácií vo výške 77542,77 € a vysporiadanie zostatku finančných operácií takto:
-

úhradu schodku bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 44686,27 €,
zostatok finančných operácií vo výške 32856,50 € ( po vylúčení nevyčerpaných
finančných prostriedkov a prostriedkov, ktoré sa z prebytku vylučujú) sa
pridelí do rezervného fondu, t. j. 32856,50 €

3, Tvorba rezervného fondu z finančných prostriedkov minulých rokov vo výške
638,14 €
T. j. spolu ..............................................33494,64 €
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