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Záverečný účet Obce Spišské Tomášovce 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 prebytkový.
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 8.2.2013 uznesením č. 193/2013
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 1.3.2013 – rozpočtové opatrenie starostu 1/2013
- druhá zmena schválená dňa 2.4.2013 – rozpočtové opatrenie starostu 2/2013
- tretia zmena schválená dňa 13.12.2013- rozpočt. opatrenie 3 uznesením č.254/2013
- štvrtá zmena schválená dňa 13.12.2013- rozpočt. opatrenie 4 uznesením č.255/2013
- piata zmena schválená dňa 13.12.2013- rozpočt. opatrenie 5 uznesením č. 254/2013
Rozpočet obce k 31.12.2013 v eurách

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

652 803

Rozpočet
po zmenách
670 374

582 303
70 000
500

599 374
70 000
1 000

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

652 803

670 374

497 564
139 679
15 560

514 635
140 179
15 560

0

0

Rozpočet

Rozpočet obce (Príjmy-Výdaje)
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v EUR
Rozpočet na rok
2013
652 803

Rozpočet po
úprave 2013
670 374

Skutočnosť
k 31.12.2013
684 654,16

% plnenia

Skutočnosť
k 31.12.2013
450 292,81

% plnenia

102,3

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok
2013
449 303

Rozpočet po
úprave 2013
449 303

100,2

Textová časť – bežné daňové príjmy:
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 386 203 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 377 125,43 EUR, čo predstavuje plnenie
na 97,65 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 36 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 43 274,05 EUR, čo
je 120,2 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 19 978,37 EUR, dane zo stavieb
boli v sume 23 239,99 EUR a dane z bytov boli v sume 55,69 EUR. Za rozpočtový rok bolo
zinkasovaných 42 694,34 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 579,71 EUR. K 31.12.2013
obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1 346,63 EUR.
c) Daň za psa
Z rozpočtovaných 700 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 758,33 EUR, čo je
108,3 % plnenie.
d) Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 179,44 EUR, čo je
89,70 % plnenie.
e) Daň za ubytovacie kapacity
Z rozpočtovaných 2 200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 2 423 EUR, čo je
110,10 % plnenie.
f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 24 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 26 532,56 EUR, čo
je 110,60 % plnenie.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok
2013
84 000

Rozpočet po
úprave 2013
84 000

Skutočnosť
k 31.12.2013
92 169, 24

% plnenia
109,7

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 42 145 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 44 403,87 EUR, čo
je 105,4 % plnenie. Ide o príjem z úhrad za vydobyté priestory v sume 531,10 EUR a príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 43 872,77 EUR.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 3 950 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 3 421,50 EUR, čo je
86,6 % plnenie.
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3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok
2013
49 000

Rozpočet po
úprave 2013
66 071

Skutočnosť
k 31.12.2013
62 612,11

% plnenia
94,76

Textová časť – bežné ostatné príjmy:
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č. Poskytovateľ
Suma v EUR
1.
ÚPSVaR SNV
17 064,78
2.
ÚPSVaR SNV
5 380,70
3.
ÚPSVaR SNV
3 228,17
4.
Krajský stavebný úrad
1 633,08
5.
Obv.úrad CDaPK,Košice
90,83
6.
Obv.úrad ŽP,Košice
158,00
7.
Krajský školský úrad
3 219,00
8.
Obvodný úrad SNV
579,48
9.
Obvodný úrad SNV
1 102,45
10.
ÚPSVaR SNV
6 679,00
11.
ÚPSVaR SNV
547,80
12.
UPSVaR SNV
46,20
13.
MF SR
5 351,14.
MDVa RR SR
2 207,64
15.
Fond sociálne rozvoja
4 428,66
SPOLU:
51 716,79
16.
Školská jedáleň (kod 41)
10 495,32
17.
Embraco a.s. SNV (kod 72)
400,00

Účel
§ 50 j
§ 52 – koordinátori
§ 50 a -opatrovateľky
Stavebný úrad
Pozemné komunikácie
Ochrany prírody, povodne, ovzdušie
Školstvo
REGOB
Voľby do VUC
Stravné pre deti v HN
Školské potreby pre deti v HN
Prídavky na deti – os.príjemca
Školstvo- 5 % navýšenie
Cestná infraštruktúra
Sociálni pracovníci
Réžia od stravníkov
školstvo

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. Príjem z réžie od
stravníkov a transfer od firmy Embraco a.s. boli použité medzi bežnými výdavkami.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok
2013
70 000

Rozpočet po
úprave 2013
70 000

Skutočnosť
k 31.12.2013
79 580

% plnenia
113,7

Textová časť – kapitálové príjmy:
a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
Z rozpočtovaných 65 600 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 75 180 EUR, čo
predstavuje 114,60 % plnenie.
b) Príjem zo združených investičných prostriedkov:
Z rozpočtovaných 4 400 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 4 400 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
V roku 2013 obci neboli poskytnuté žiadne kapitálové transfery a grandy.
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5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok
Rozpočet po
2013
úprave 2013
500
1 000
Textová časť – príjmové finančné operácie:

Skutočnosť
k 31.12.2013
1 000

% plnenia
100

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 206/2013 zo dňa 4.3.2013 bolo schválené použitie časti
rezervného fondu v sume 500 EUR. Uznesením obecného zastupiteľstva č. 255/2013 zo dňa
13.12.2013 bolo schválené použitie časti rezervného fondu v sume 500 EUR. V skutočnosti
bolo plnenie v sume 100 EUR.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v EUR
Rozpočet na rok
2013
652 803

Rozpočet po
úprave 2013
670 374

Skutočnosť
k 31.12.2013
685 589,08

% plnenia

Rozpočet po
úprave 2013
514 635

Skutočnosť
k 31.12.2013
507 527,71

% plnenia

105,0

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok
2013
497 564

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
01116
Ekonomická oblasť
0160
Ochrana životného prostredia 03-05
Bývanie a občianska vybavenosť 06.
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 08.
Vzdelávanie - predškolská výchova 09111
Vzdelávanie-základné vzdelanie 0912,0950
Vzdelávanie - školské stravovanie 09601
Sociálne zabezpečenie
10..
Spolu

Rozpočet
184 983
1 102
60 108
47 602
8 065
119 123
13 588
54 385
25 679
514 635

Skutočnosť
173 581,52
1 102,45
72 380,09
49 050,13
8 692,74
113 022,28
13 745,12
53 077,90
22 875,48
507 527,71

98,6

% plnenia
93,8
100,0
120,4
103,04
107,8
95,7
101,1
97,60
89,10
98,6

Textová časť – bežné výdavky:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania ( 61. – kod 41)
Z rozpočtovaných 183 359 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 175 661,18
EUR, čo je 95,8 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, stavebného
úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva .
b) Poistné a príspevok do poisťovní (62.- kod 41)
Z rozpočtovaných 68 094 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 61 283,33 EUR,
čo je 89,9 % čerpanie.
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c) Tovary a služby(63. – kod 41)
Z rozpočtovaných 167 706 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 180 105,27
EUR, čo je 107,4% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú
cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za
nájom a ostatné tovary a služby.
d) bežné transfery poskytnuté z ropočtu obce- školský klub, príspevkovej organizácii,
náhrada mzdy jednotlivcom počas PN, členské príspevky,dôchodcom (64. – kod 41)
Z rozpočtovaných 18 273 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 18 602,06 EUR,
čo je 101,8 % čerpanie.
d)Bežné transfery poskytnuté od UPSVaR, MF a ostatných(64. – kod 111,1161,11T2 )
Z rozpočtovaných 51 703 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 51 670,59 EUR,
čo predstavuje 99,9 % čerpanie.
b) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami (65. – kod 41)
Z rozpočtovaných 25 500 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2013 v sume 20 205,28
EUR, čo predstavuje 79,2 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok
2013
139 679

Rozpočet po
úprave 2013
140 179

Skutočnosť
k 31.12.2013
162 521,36

% plnenia
115,9

v tom :
Funkčná klasifikácia
rozpočet
skutočnosť
% plnenia
Výdavky verejnej správy (01116)
1 425
539,24
37,8
Ekonomická oblast(04513)
0
19 188,92
Bývanie a občianska vybavenosť
138 754
142 793,20
102,9
(0620)
Spolu
140 179
162 521,36
115,9
Textová časť – kapitálové výdavky :
a) Výdavky verejnej správy
Ide o nasledovné investičné akcie :
- nákup os.automobilu- dofinancovanie leasingu v sume 539,24 EUR,
b) Ekonomická oblasť - cestná doprava
Ide o nasledovné investičné akcie :
- vybudovanie miestnej komunikácie - prípava základu a dovoz štrku ul. Barbušova, Za
Humnami, Lipová v sume 19 188,92 EUR,
- vybudovanie parkovacích miest ............................... v sume............ EUR.
c) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj bývania a obci
Ide o nasledovné investičné akcie :
- vypracovanie projektovej dokumentácie v sume 5 436,54 EUR, z toho :
protipovodňové opatrenie – doplatok Fa rok 2012 = 5 000 EUR
vyjadrenie k PD – ul.Lipová, Barbušova = 240 EUR
uzemný plán obce –vyjadrenie PD = 196,54 EUR
- nákup pozemkov na nových lokalitách,ihrisko v sume 39 459,02 EUR,(vyplácané
kupno-predajné zmluvy uzavreté aj v predchádzajucich rokoch)
- 24 b.j. ul.Lipová v sume 50 802,91 EUR, vodovod-kanál Barbušova , Za Humnami –
uhrady faktúr predchádzajúcich rokov 39 161,77 EUR , plyn G.Bartscha 7 932,96 EUR
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3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok
2013
15 560

Rozpočet po
úprave rok 2013
15 560

Skutočnosť
k 31.12.2013
15 540,01

% plnenia
99,9

Textová časť – výdavkové finančné operácie:
Z rozpočtovaných 15 560 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2013 v sume 15 540,01 EUR, čo predstavuje 99,9 %. Z toho je skutočné čerpanie na
dlhodobý úver minucipál 6 060 €, úver na 12 b.j. 5 382,90 € , úver na 24 b.j. 4 097,11 €.

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2013
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2013

605 074,16
507 527,71
97 546,45

79 580,00
162 521,36
-82 941,36
14 605,09

46,20
14 558,89
1 000
15 540,01
-14 540,01
685 654,16
685 589,08
65,08
-46,20
18,88

Prebytok rozpočtu v sume 14 605,09 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, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR
v sume 46,20 EUR ponížený o rozdiel finančných operácii vo výške 14 540,01 EUR
navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 18,88 EUR
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 :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume
46,20
EUR, a to na : prídavky
pre deti
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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
ZS k 1.1.2013
Prírastky - z prebytku hospodárenia
- ostatné prírastky zostatok na účtoch
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.206/2013 zo dňa 4.3.2013
- uznesenie č. 255/2013 zo dňa 13.12.2013
KZ k 31.12.2013

Suma v EUR
608,40
308,04
475,92
1 000,-

392,36

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2013
Prírastky - povinný prídel - 1,25 %
- ostatné prírastky- banka
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
KZ k 31.12.2013

Suma v EUR
416,89
1878,31
13,60
944,00
1100,00
264,80

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

4047656,46

4175544,67

Neobežný majetok spolu

3993590,00

4121574,96

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

3777663,56

3905648,52

Dlhodobý finančný majetok

215926,44

215926,44

Obežný majetok spolu

53372,67

52816,53

189,18

706,85

Krátkodobé pohľadávky

51089,72

50839,78

Finančné účty

2093,77

1269,90

Časové rozlíšenie

693,79

1153,18

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
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PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2013 KZ k 31.12.2013

Vlastné imanie a záväzky spolu

4047656,46

4175544,67

Vlastné imanie

1484605,76

1557696,41

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

Výsledok hospodárenia

1484605,76

1557696,41

Záväzky

988146,21

896408,20

14301,75

18842,26

0

46,20

Dlhodobé záväzky

291678,12

282252,86

Krátkodobé záväzky

360490,15

279650,69

Bankové úvery a výpomoci

321676,19

315616,19

Časové rozlíšenie

1574904,49

1721440,06

z toho :

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013
Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
597 506,07
- voči dodávateľom
210 983,81
- voči štátnemu rozpočtu
46,20
- voči zamestnancom
13 143,24
- voči poisťovniam a DU
8 971,36

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadne nové zmluvy o úvere. Úvery boli poskytnuté
v predchádzajúcich rokoch ako dlhodobé na výstavbu 12b.j. a 24b.j., splátky úveru budú
štvrťročné a splátky úrokov mesačné.
P.č.

Výška prijatého úveru

1.
2.
3.
4.

ŠFRB- 12b.j.
ŠFRB- 24b.j.
Municipálny na ČOV
Úver na chodník – RCO

Ročný úrok
6416
910
13249
8 260

Zostatok
Splatnosť
k 31.12.2013
149 205,96
r. 2032
132 683,92
r. 2041
275 000,00
r. 2020
40 616,19
r. 2020
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8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec je zriaďovateľom príspevkových organizácií:
Služby obce: Celkové náklady
Celkové výnosy
Hospodársky výsledok - zisk

35 137,02 EUR
38 787,69 EUR
3 650,67 EUR

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým
osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2013 v súlade so VZN o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo
verejnoprospešný účel neposkytla žiadne dotácie. K 31.12.2013 neboli poskytnuté iné
dotácie, pretože klub TJ , skauti, chovatelia, turisti, hospodárili cez rozpočet obce, nemajú
právnu subjektivitu

10. Podnikateľská činnosť
Obec v roku 2013 nepodnikala.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) právnickým osobám a FO- podnikateľom
c) štátnemu rozpočtu
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 PO, t.j. príspevkovým organizáciám:
Suma poskytnutých
Suma skutočne
Príspevková
Rozdiel
finančných
použitých
finančných
organizácia
prostriedkov

prostriedkov

1480

1480

Služby obce

0

b.Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:
Obec v roku 2013 poskytla dotáciu v súlade s dodatkom č. 2/2013 k VZN o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa MŠ
a školských zariadení so sídlom na území obce Spišské Tomášovce.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
CVČ Sp.Nová Ves - bežné výdavky
CVČ Smižany- bežné výdavky
CVČ Rímskokatolícka cirkev – bežné výdavky
RKC na školský klub-bežné výdavky
( na prevádzku a mzdy ZCŠ-šk.klub)

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

2 345 EUR
587,- EUR
261,- EUR
10 618 ,- EUR

1889,03 EUR
587,- EUR
261,- EUR
10 618,- EUR

455,97EUR
0
0
0
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c. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

ÚPSVaR

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )

-3-

Hmotná núdza – bežné 6679

-5-

6679

0

Učebné pomôckybežné
Obvodný úrad SNV Voľby – bežné

547,80

547,80

0

1102,45

1102,45

0

Prídavky na deti –
bežné
Obvodný úrad SNV Prenesený výkon ŠSREGOB- bežné
Prenesený výkonKrajský stavebný
stavebný poriadokúrad Košice
bežné
Prenesený výkonObvodný úrad ŽP
životné prostredieKošice
bežné
Odvodný úrad c.k. Prenesený výkon –
miestne komunikáciea doprava, Košice
bežné
Aktivačná
UPSVaR
činnosť,opatrovateľky,
Výchova a vzdelávanie
Krajský školský
detí MŠ
úrad Košice

46,20

0

46,20

579,48

579,48

0

1 633,08

1 633,08

0

158

158

0

90,83

90,83

0

25 673,65

25 673,65

0

3 219

3 219

0

5 351

5 351

0

2207,64

2207,64

0

ÚPSVaR

UPSVaR

MF SR
Ministerstvo

5 % navýšenie platov
v školstve
Cestná infaštruktúra

dopravy, výstavby
a RR SR

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu.

Vypracovala: Kubičárová Marcela
V Spišských Tomášovciach dňa 26.5.2014
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13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku po výlučení nevyčerpaných prostriedkov
zo ŠR a ponížení rozdielom finančných operácií v sume 18,88 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 .
( Prebytok rozpočtu v sume 14 605,09 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, upravený o nevyčerpané
prostriedky zo ŠR v sume 46,20 EUR ponížený o rozdiel finančných operácii vo výške
14 540,01 EUR )
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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