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Záverečný účet Obce Blatnica 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.
Beţný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2012 uznesením č.
41/2012
Bol zmenený šesťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 28.01.2013 uznesením č. 6/2013
- druhá zmena schválená dňa 22.04.2013 uznesením č. 16/2013
- tretia zmena schválená dňa 26.06.2013 uznesením č. 26/2013
- štvrtá zmena schválená dňa 11.09.2013 uznesením č. 46/2013
- piata zmena schválená dňa 11.12.2013 uznesením č. 47/2013
- šiesta zmena – prostriedky ŠR dňa 13.12.2013

Rozpočet obce k 31.12.2013 v celých €

Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Beţné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivit.
Výdavky celkom
z toho :
Beţné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekt.
Rozpočet obce za rok 2013

271 400

Rozpočet
po zmenách
353 438

271 400

315 142
19 988
18 308

271 400

353 438

271 400

315 595
37 843
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v €
Rozpočet na rok 2013
353 438,00

Skutočnosť k 31.12.2013
352 215,35

% plnenia
99,65

Beţné príjmy za rok 2012 v celých €
Rozpočet na rok 2013
315 142,00

Skutočnosť k 31.12.2013
313 920,16

% plnenia
99,61

1) Beţné príjmy - daňové príjmy :
Rozpočet na rok 2013
229 516,00

Skutočnosť k 31.12.2013
228 279,08

% plnenia
99,46

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 196 466,00 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 195 008,96 €, čo predstavuje plnenie na
99,26 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 14 367 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 14 225,98 €, čo je
99,02 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 8 912,17 €, dane zo stavieb boli
v sume 5.290,44 € a dane z bytov v sume 223,37 €. Za rozpočtový rok bolo uhradených
14 225,98 €. K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške
146,13 €.
c) Daň za psa : rozpočtovaných 524 € plnenie 502,50 € % plnenia 95,90 %
d) Daň za uţívanie verejného priestranstva:
rozpočtovaných 100 € plnenie 86,79 € % plnenia 86,79 %
e) Daň za nevýherné hracie prístroje:
rozpočtovaných 105,00 € plnenie 175,00 € % plnenia 166,67 %
f) Daň za ubytovanie: rozpočtovaných 3.250,00 € plnenie 3.278,55 € % plnenia 100,88 %
g) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad:
rozpočtovaných 14.704,00 € plnenie 15.001,30 € % plnenia 102,02 %
2) Beţné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok 2013
25 280,00

Skutočnosť k 31.12.2013
23 984,12

% plnenia
94,87

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 8.821,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 7.403,15 €, čo je
83,93 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 7.403,15 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky :
Z rozpočtovaných 2.700,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 2.683,00 €, čo je
99,37 % plnenie.
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Prevaţnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za vydanie a predĺţenie
stavebného povolenia, ktoré sú v sume 810 € a príjmy za overovanie, ktoré sú v sume 491 €.
Pokuty, penále a iné sankcie z porušenia predpisov: z rozpočtovaných 10 € bol skutočný
príjem k 31.12.2013 10 € čo je 100,00 % plnenie.
Iné poplatky a platby - poplatky za Dom smútku, Dom sluţieb, predaj tovaru, poplatky za
školné v MŠ a ŠKD, réţia ŠJ:
Z rozpočtovaných 6.956,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 7.115,36 €, čo je
102,29 % plnenie.
Úroky z tuzemských vkladov :
Z rozpočtovaných 20 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 8,21 €, čo je 41,05 %
plnenie.
3) Beţné príjmy - ostatné príjmy :
Rozpočet na rok 2013
Skutočnosť k 31.12.2013
% plnenia
6.773,00
6.764,40
99,87
Ide o príjem z dobropisov za elektrickú energiu, plyn, náhrad poistenia, náhrad škôd, vratiek
Obec prijala nasledovné granty a transfery :
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

Poskytovateľ
Ministerstvo vnútra SR
Bratislava
Ministerstvo vnútra SR
Bratislava
Okresný úrad Martin
Obvodný úrad Martin
Obvodný úrad ţivotného
prostredia Ţilina
Obvodný úrad pre cestnú
dopravu a pozemné
komunikácie Ţilina
Obvodný úrad Ţilina
Obvodný úrad Ţilina
Obvodný úrad Ţilina
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo výstavby,
dopravy a regionálneho
rozvoja SR
Recyklačný fond SR
Slovenská agentúra ŢP
Bratislava
Ústav informácií a prognóz
školstva Bratislava
Ľudia ľuďom.sk

Suma v €
299,97

Účel
Transfer na obyvateľstvo

1.807,10

Matrika

600,00
80,40
95,38

Transfer na voľby do VÚC
Refundácia mzdy skladníka CO
Dotácia na ţivotné prostredie

48,09

Transfer na cestnú dopravu
a pozemné komunikácie

48.863,00
1.473,00
1.178,00
2.456,00

1.793,71

1.525,00
1.300,00
112,31
25,00

Transfer na Základnú školu
Transfer na vzdelávacie poukazy
Dotácia pre deti 5 a viac ročné v MŠ
Transfer na navýšenie platov
pedagogických a nepedagogických
pracovníkov – 5 %
Transfer na opravu výtlkov
Transfer z recyklačného fondu
Príspevok z projektu Dedina roka
2013
Refundácia nákladov „Modernizácia
vzdelávania „ ZŠ
Príspevok na ihrisko ZŠ

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli pouţité v súlade s ich účelom.
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4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
19.988,00

Skutočnosť k 31.12.2013
19.987,60

% plnenia
100,00

Ide o príjmy z predaja pozemku v sume 14.987,60 € – Mgr. Miloš Čičmanec a príspevok –
Lesy SR, š. p. – na rekonštrukciu miestnej komunikácie v sume 5.000,00 €
5) Príjmové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2013
18.308,00

Skutočnosť k 31.12.2013
18.307,59

% plnenia
100,00

Ide o nevyčerpané prostriedky zo ŠR na predškolákov a vzdelávacie poukazy, ktoré boli
pouţité do 31.03.2013 a prostriedky rezervného fondu, ktoré boli čerpané na kapitálové
výdavky.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v celých €
Rozpočet na rok 2013
353 438,00

Skutočnosť k 31.12.2013
341 059,23

% plnenia
96,59

Skutočnosť k 31.12.2013
303.216,43

% plnenia
96,08

1) Beţné výdavky :
Rozpočet na rok 2013
315 595,00

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Výdavky verejnej správy- ŠR
Ekonomická oblasť
Matrika ŠR
Matrika VZ
Ostatné všeobecné verejné sluţby –
voľby do VÚC
Ochrana pred poţiarmi
Ochrana pred poţiarmi – ŠR VP
Cestná doprava - správa a údrţba
ciest
Cestná doprava - správa a údrţba
ciest -ŠR
Vodné hospodárstvo
Nakladanie s odpadmi
Nakladanie s odpadmi – recyklačný
fond
Bývanie a občianska vybavenosť
Bývanie a občianska vybavenosť ŠR
Verejné osvetlenie

Rozpočet
72 107,00
380,00
415,00
1 807,00
67,00
600,00

Skutočnosť
70 221,52
380,37
470,08
1 807,10
70,05
600,00

% plnenia
97,39
100,00
113,27
100,00
104,55
100,00

5 000,00
209,00
1 669,00

4 999,52
208,80
1 668,41

99,99
100,00
99,96

1 842,00

1 841,80

100,00

70,00
19 457,00
1 525,00

70,00
18 562,65
0,00

100,00
95,40
0,00

17 686,00
95,00
5 256,00

15 873,61
95,38
5 073,53

89,75
100,00
96,53
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Rekreácia, kultúra a náboţenstvo –
TJ
Rekreácia, kultúra a náboţenstvo –
TJ – ObÚ ZA 2012
Rekreácia, kultúra a náboţenstvo –
ATC
Rekreácia, kultúra a náboţenstvo –
TJ – ŠR VP
Rekreácia, kultúra a náboţenstvo –
Kultúrne sluţby
Rekreácia, kultúra a náboţenstvo –
Divadlo
Rekreácia, kultúra a náboţenstvo –
Kniţnica
Rekreácia, kultúra a náboţenstvo –
ZPOZ
Rekreácia, kultúra a náboţenstvo –
Miestny rozhlas
Rekreácia, kultúra a náboţenstvo –
Dom smútku
Rekreácia, kultúra a náboţenstvo –
Cirkvi
Vzdelávanie - predškolská výchova
Vzdelávanie - predškolská výchova
ŠR –ObÚ ZA
Vzdelávanie - predškolská výchova
ŠR –ObÚ ZA 2012
Vzdelávanie - základné vzdelanie
ŠR, ObÚ ZA
Vzdelávanie - základné vzdelanie
VZ
Vzdelávanie - základné vzdelanie - Modernizácia vzdelávania
Vzdelávanie - základné vzdelanie - projekt Ľudia ľudom ZŠ
Zariadenie pre záujmové
vzdelávanie
Zariadenie pre záujmové
vzdelávanie - ŠR
Centrá voľného času
Vzdelávanie - školské stravovanie
Vzdelávanie - školské stravovanie ŠR
Sociálne zabezpečenie
Spolu

6 050,00

5 851,28

96,72

183,00

182,63

100,00

500,00

121,13

24,23

534,00

533,60

100,00

5 836,00

5 530,89

94,77

30,00

28,00

93,33

1 588,00

1 193,52

75,16

5 218,00

4 632,04

88,77

700,00

56,45

8,06

2 461,00

2 408,22

52,78

600,00

600,00

100,00

70 153,00
2 840,00

70 168,20
2 787,28

100,20
98,14

270,00

270,16

100,00

48 863,00

48 863,00

100,00

7 553,00

6 610,58

87,52

112,00

112,31

100,00

15,00

0,00

0,00

11 107,00

9 249,64

83,28

1 023,00

1 022,88

100,00

1 720,00
18 889,00
501,00

1 720,00
18 167,16
500,64

100,00
96,18
100,00

664,00
315 595,00

664,00
303 216,43

100,00
96,08
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a) Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 124 001,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 122 846,92. €,
čo je 98,99 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, DOVP, matriky,
pracovníkov Materskej školy, Základnej školy, Školského klubu detí, Školskej jedálne.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 45 541,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 44 710,37 €, čo
je 98,18 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za
zamestnávateľa.
c) Tovary a sluţby
Z rozpočtovaných 139 191,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 129 716,09 €, čo
je 93,19 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údrţba, nájomné za nájom
a ostatné tovary a sluţby.
d) Beţné transfery
Z rozpočtovaných 6 762,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 5 943,05 €, čo
predstavuje 87,89 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2013
37 843,00

Skutočnosť k 31.12.2013
37 842,80

% plnenia
100,00

Ide o nasledovné investičné akcie:
1) výstavba kanalizačnej prípojky v Dome sluţieb – 4.274,00 € /prostriedky z predaja
pozemku/
2) rekonštrukcia miestnej komunikácie – hlavná cesta – 33.568,80 € / prostriedky
z predaja pozemku – 10.714,00 €, príspevok Lesy SR – 5.000,00 €, prostriedky
rezervného fondu 17.854,80 €/

4. Pouţitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2013
Schodok rozpočtu v sume 7 151,47 € 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, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR,
recyklačného fondu a prípevoku na ihrisko ZŠ v sume 2.903,80 € navrhujeme vysporiadať:
-

z rezervného fondu

10 055,27 €

Zostatok finančných operácií v sume 18 307,59 €, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
18 307,59 €
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 :
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-

nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 2.903,80 €, a to na :
dotáciu na predškolákov
53,80 €
príspevok z recyklačného fondu
1 525,00 €
príspevok na ihrisko ZŠ – Ľudia ľuďom
25,00 €

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 navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2013
vo výške 8 252,32 €.

5. Tvorba a pouţitie 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 pouţití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný

Suma v €

ZS k 1.1.2013

34.208,31

Prírastky - z prebytku hospodárenia

763,93

- uznesenie č. 21/2013 zo dňa 26.06.2013 /
prebytok hospodárenia/
Prírastky - z prebytku hospodárenia

2.418,12

- uznesenie č. 21/2013 zo dňa 26.06.2013 /
zostatok finančných operácií/
Úbytky - pouţitie rezervného fondu :

17.854,80

Rekonštrukcia MK
- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2013

19.535,56
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Sociálny fond
Tvorbu a pouţitie sociálneho fondu upravuje smernica o tvorení a čerpaní sociálneho fondu.
Sociálny fond

Suma v €

ZS k 1.1.2013

1.849,16

Prírastky - povinný prídel - povinný prídel -

1,05 %

986,62

%

- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu

320,00

- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2013

2.515,78

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

ZS k 1.1.2013

KZ k 31.12.2013

Majetok spolu

1 465 905,38

1 448 382,39

Neobeţný majetok spolu

1 407 383,60

1 397 417,38

260,33

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

1 254 762,55

1 245 056,66

Dlhodobý finančný majetok

152 360,72

152 360,72

Obeţný majetok spolu

56 605,18

49 206,30

1 378,27

1 374,38

170,83

1 045,60

0

0

Krátkodobé pohľadávky

6 228,37

4 114,80

Finančné účty

48 827,71

42 671,52

1 916,60

1 758,71

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

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

10

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2013

KZ k 31.12.2013

1 465 905,38

1 448 382,39

768 104,73

755 654,82

-1,21

-1,21

Výsledok hospodárenia

768 105,94

755 656,03

Záväzky

23 090,56

31 361,18

7 250,18

10 592,82

0

1 300,00

Dlhodobé záväzky

1 849,16

2 515,78

Krátkodobé záväzky

13 991,22

16 952,58

674 710,09

661 366,39

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Bankové úvery a výpomoci
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/nevyfakt. dodávky/
499,66
- voči stravníkom
469,07
- voči štátnemu rozpočtu
53,80
- voči zamestnancom
8.432,66
- voči zdravotným a sociálnym poisťovniam 5.092,10
- voči Finančnej správe Slovenskej republiky 891,50
- voči DDP, a OZ
17,62

€
€
€
€
€
€
€
€

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom ţiadnej príspevkovej organizácie

9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
Obec v roku 2013 neposkytla ţiadne záruky

10. Podnikateľská činnosť
Obec v roku 2013 nevykonávala ţiadnu podnikateľskú činnosť
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11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a. ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, centrám
voľného času, občianskym zdruţeniam
b. štátnemu rozpočtu
c. štátnym fondom
d. rozpočtom VÚC
e. rozpočtom iných obcí
f. ostatným organizáciám
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
zaloţeným 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 právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:
Obec v roku 2013 poskytla dotácie v súlade so VZN o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám – podnikateľom, centrám voľného času, občianskym zdruţeniam na
podporu všeobecne prospešných sluţieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný
účel.
Ţiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- beţné výdavky
- kapitálové výdavky
-1-

-2-

Suma skutočne
pouţitých
finančných
prostriedkov
-3-

Evanjelická cirkev a. v .Blatnica

600,00 €

600,00 €

0,00 €

Telovýchovná jednota Druţstevník Blatnica

800,00 €

800,00 €

0,00 €

Jaskyniarsky klub SPELEO, Vrútky

50,00 €

50,00 €

0,00 €

Centrum voľného času Kamarát, Martin

80,00 €

80,00 €

0,00 €

1.640,00 €

1.640,00 €

0,00 €

440,00 €

440,00 €

0,00 €

Centrum voľného času, Turčianska

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

Štiavnička
ABC, o. z. Martin

K 31.12.2013 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN
o dotáciách.
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b.
Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Účelové určenie grantu,
transferu uviesť : školstvo,
matrika, ....
- beţné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
pouţitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

-3-

Dotácia na obyvateľstvo

299,97 €

299,97 €

0,00 €

Transfer na voľby VÚC

600,00 €

600,00 €

0,00 €

Transfer na matriku

1.807,10 €

1.807,10 €

0,00 €

Okresný úrad

Transfer na skladníka

80,40 €

80,40 €

0,00 €

Martin

CO

Ministerstvo

Transfer na platy

2.456,00 €

2.456,00 €

0,00 €

financií SR

pedagogických

Bratislava

a nepedagogických
1.793,71 €

1.793,71 €

0,00 €

95,38 €

98,38 €

0,00 €

48,09 €

48,09 €

0,00 €

Ministerstvo
vnútra SR
Bratislava
Okresný úrad
Martin
Ministerstvo
vnútra SR
Bratislava

pracovníkov
Ministerstvo

Transfer na opravu

výstavby, dopravy

výtlkov

a regionálneho
rozvoja SR
Bratislava
Obvodný úrad

Transfer na ţivotné

ţivotného

prostredie

prostredia Ţilina
Obvodný úrad

Transfer na cestné

pre cestnú

hospodárstvo

dopravu
a pozemné
komunikácie
Ţilina
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Obvodný úrad

Transfer na základnú

Ţilina

školu

Obvodný úrad

Transfer na vzdelávacie

Ţilina

poukazy

Obvodný úrad

Transfer pre MŠ – beţné

Ţilina

výdavky pre deti rok

48.863,00 €

48.863,00 €

0,00 €

1.473,00 €

1.473,00 €

0,00 €

1 178,00 €

1.124,20 €

53,80 €

pred nástupom na
povinnú školskú
dochádzku
c.
Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2013 ţiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d.
Finančné usporiadanie voči rozpočtu VÚC
Obec nedostala v roku 2013 ţiadnu dotáciu z VÚC

e.
Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Obec
Sučany
–
Spoločný stavebný
úrad

1.135,19 €

1.135,19 €

0,00 €

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

fond

1.525,00 €

0,00 €

1.525,00 €

Banská

1.300,00 €

0,00 €

1.300,00 €

f.
Finančné usporiadanie voči ostatným organizáciám
Organizácia
Recyklačný
Bratislava
SAZP,
Bystrica
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12. Hodnotenie plnenia programov obce
Príloha č.1 Záverečného účtu.
Vypracoval: Ing. Ján Kohútka

Predkladá: Ing. Ján Kohútka

V Blatnici dňa 15.05.2014

9. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vysporiadanie schodku v sume 10.055,27 €, 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 : z rezervného fondu 10.055,27 €
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku finančných operácií v sume 18.307,59 €,
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, na :
tvorba rezervného fondu 18.307.59 €
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2013.
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