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Záverečný účet Obce Čučma 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 12.12.2012 uznesením č. 2012/38 

Rozpočet bol zmenený štyrikrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 27.03.2013 uznesením č. 2013/02 

- druhá zmena schválená dňa 28.06.2013 uznesením č. 2013/16 

- tretia zmena  schválená dňa 27.09.2013 uznesením č. 2013/24 

- štvrtá zmena schválená dňa 16.12.2013  uznesením č. 2013/30. 

 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2013 v eurách 

 

 

 Rozpočet  Rozpočet  

po zmenách  

Príjmy celkom   

z toho : 179 612 205 429 

Bežné príjmy 179 612 195 729 

Kapitálové príjmy  600 

Finančné príjmy  9 100 

Príjmy RO s právnou subjektivitou   

Výdavky celkom   

z toho :  179 612 205 429 

Bežné výdavky 154 544 176 861 

Kapitálové výdavky  3 500 

Finančné výdavky 25 068 25 068 

Výdavky RO s právnou subjekivitou   

Rozpočet obce 0 0 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v EUR   

 
Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

205429 203494,93 99,06 

 

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

151494 148231,63 97,85 

 

Textová časť – bežné daňové príjmy:  

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 126876,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 125971,75 EUR, čo predstavuje plnenie na 

99,29 %.  

b) Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 14905,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 13965,33. EUR, 

čo je 93,70 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 954068 EUR, dane zo stavieb 

boli v sume 4424,65 EUR a dane z bytov boli v sume 0 EUR. Za rozpočtový rok bolo 

zinkasovaných  13965,33 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 531,20 EUR. K 31.12.2013 

obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1829,95 EUR. 

c) Daň za psa  722,00 € 

d) Daň za užívanie verejného priestranstva 909,87 € 

e) Daň za nevýherné hracie prístroje 0 € 

f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 6656,20 € 

 

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

34186                 36360,51                  106,36 

 

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:  

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 28809 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 31604,72 EUR, čo je 

109,70 % plnenie. Ide o príjem z dividend v sume..... EUR, príjem z prenajatých pozemkov 

v sume 8,55 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 31596,17 EUR. 

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 5386 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 4755,79 EUR, čo je 

88,30 % plnenie.  

 

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

10040 9302,79 92,66 
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Textová časť – bežné ostatné príjmy:  

 

Obec prijala nasledovné granty a transfery: 

P.č. Poskytovateľ   Suma v EUR Účel  

1. ÚPSVaR  1414,62 Aktivačné práce 

2. Ministerstvo vnútra 211,20 Register obyvateľov 

3. ÚPSVaR 44,00 Stravné pre deti v hmotnej núdzi 

4. ÚPSVaR 33,20 Školské potreby pre deti v HN 

5. ÚPSVaR 1506,84 Sociálne dávky Szentandrási 

6. Okresný úrad 132,00 Civilná obrana 

7. ÚPSVaR 1760,70 Sociálne dávky Szántó 

8. Krajský školský úrad 1957,00 Materská škola 

9. Ministerstvo vnútra 1120,00 Voľby 

10. Ministerstvo dopravy 1103,82 Cesty 

11. Obvodný úrad Košice 19,41 Vojnové hroby 

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

 

4) Kapitálové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

600,00 600,00 100,00 

 

Textová časť – kapitálové príjmy:  

 

a) Príjem z predaja kapitálových aktív : 

Z rozpočtovaných 600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 600,00 EUR, čo je 

100,00 % plnenie.  

Ide o príjem za predaj : - automobilu         600,00  EUR 

        - bytov      ...... EUR 

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív : 

Z rozpočtovaných  ............ EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume....EUR, čo 

predstavuje .................... % plnenie. 

c) Granty a transfery 

Z rozpočtovaných .......... EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume......... EUR, čo 

predstavuje ................ % plnenie. 

 

V roku 2013 obec nezískala granty a transfery : 

 

P.č. Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Investičná akcia 

1.    

2.    

3.    

4.    

 ......   
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5) Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

9100,00 9000,00 98,90 

Textová časť – príjmové finančné operácie:  

 

V roku 2013 nebol prijatý úver . 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 2013/34 zo dňa 16.12.2013 bolo schválené použitie 

časti rezervného fondu v sume 9000,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 9000,00 

EUR.  

 

 

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Bežné príjmy :  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

                                    

 

Textová časť – bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:  

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 

Základná škola                                         EUR 

Základná umelecká škola  EUR 

Centrum voľného času   EUR 

Domov dôchodcov  EUR  

 

Kapitálové príjmy :  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

                                    

 

Textová časť – kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:  

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 

Základná škola                                         EUR 

Základná umelecká škola  EUR 

Centrum voľného času   EUR 

Domov dôchodcov  EUR  

 

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v EUR  
 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

205429,00 181824,65 88,51 

 

 

1) Bežné výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

176861,00 156080,90                88,25 
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v tom :                                                                                                                          

Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

01 Všeobecné verejné služby 90642,00 82096,83 90,57 

02 Obrana 133,00 132,00 99,25 

03 Verejný poriadok a bezpečnosť 395,00 360,00 91,14 

04 Ekonomická oblasť 2654,00 2614,60 98,52 

05 Ochrana životného prostredia 14270,00 14200,10 99,51 

06  Bývanie a občianska vybavenosť 13867,00 10917,29 78,73 

08 Kultúra a náboženstvo 4189,00 2592,79 61,90 

09 Vzdelávanie 47091,00 39822,55 84,57 

10 Sociálne zabezpečenie  3620,00 3344,74 92,40 

Spolu 176861,00 156080,90 88,25 

 

Textová časť – bežné výdavky: 

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 62484,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 58682,07 

EUR, čo je 93,92 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, a 

pracovníkov školstva. 

b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  22880,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 22590,24 

EUR, čo je 98,73 % čerpanie.  

c) Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 88788,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 65401,71 EUR, 

čo je 80,95 % 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 

Z rozpočtovaných 3963,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 3120,82 EUR, 

čo predstavuje 78,75 % čerpanie. 

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými  

    finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných  5945,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2013 v sume 5489,14 

EUR, čo predstavuje 92,33 % čerpanie.  

 

2) Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

3500,00 0 0 

 

v tom :          

Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia 

Výdavky verejnej správy 3500,00 0 0 

Ekonomická oblasť    

Ochrana životného prostredia    

Bývanie a občianska vybavenosť    

Zdravotníctvo    

Rekreácia, kultúra a náboženstvo    

Vzdelávanie - predškolská výchova    

Vzdelávanie - základné vzdelanie    
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Vzdelávanie - školské stravovanie     

Sociálne zabezpečenie    

Spolu 3500,00 0 0 

 

Textová časť – kapitálové výdavky : 

a) Výdavky verejnej správy 

b) Ekonomická oblasť - výstavba 

c) Ekonomická oblasť - cestná doprava 

d) Ochrana životného prostredia - nakladanie s odpadovými vodami 

e) Bývanie a občianska vybavenosť  - rozvoj bývania 

f) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj obcí 

g) Vzdelávanie - základné vzdelanie 

h) Vzdelávanie - školské stravovanie v základných školách 

 

 

 

3) Výdavkové finančné operácie : 

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

25068,00 25451,55 101,53 

 

Textová časť – výdavkové finančné operácie:  

Z rozpočtovaných 25068,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné 

čerpanie k 31.12.2013 v sume 25451,22 EUR, čo predstavuje 101,53 %. 

 

 

 

 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

 Bežné výdavky :  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

                                    

 

Textová časť – bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:  

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 

Základná škola                                         EUR 

Základná umelecká škola  EUR 

Centrum voľného času   EUR 

Domov dôchodcov  EUR  

 

Kapitálové výdavky:  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

                                    

 

Textová časť – kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:  

Kapitálové  výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: 

Základná škola                                         EUR 

Základná umelecká škola  EUR 

Centrum voľného času   EUR 

Domov dôchodcov  EUR  
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4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2013 
 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2013 

 
 
Bežné  príjmy spolu 193894,93 

z toho : bežné príjmy obce  193894,93 

             bežné príjmy RO 
 

Bežné výdavky spolu 
156080,90 

z toho : bežné výdavky  obce  156080,90 

             bežné výdavky  RO 
 

Bežný rozpočet +37814,03 

Kapitálové  príjmy spolu 600,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  600,00 

             kapitálové  príjmy RO 
 

Kapitálové  výdavky spolu 
 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  
 

             kapitálové  výdavky  RO 
 

Kapitálový rozpočet  +600,00 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 38414,03 

Vylúčenie z prebytku (MŠ vrátka dotácie na 5% navýšenie miezd) 175,08 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 38238,95 

Príjmy z finančných operácií 9000,00 

Výdavky z finančných operácií 25451,55 

Rozdiel finančných operácií -16451,55 
PRÍJMY SPOLU   203494,93 

VÝDAVKY SPOLU 181532,45 

Hospodárenie obce  21962,48 
Vylúčenie z prebytku (MŠ vrátka dotácie na 5%navýšenie miezd) 175,08 

Upravené hospodárenie obce 21787,40 

 
 

Prebytok rozpočtu v sume  38414,03 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 175,08 EUR  navrhujeme použiť na:   

-  tvorbu rezervného fondu    38238,95 EUR  

 

Zostatok  finančných operácií v sume -16451,55 EUR, navrhujeme použiť na: 

- Zníženie tvorby rezervného fondu -16451,55 EUR  

         

.  

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného 

fondu za rok 2013 vo výške 21787,40 EUR.  



10 

 

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 

analytickom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

              

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2013  2162,37       

Prírastky - z prebytku hospodárenia 6937,05      

               - ostatné prírastky  

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č.      zo dňa ......... nákup budovy         

- uznesenie č. 2013/34 zo dňa 16.12.2013 

splácanie istiny      

  

 

9000,00      

               - krytie schodku hospodárenia  

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2013 99,42       

 

 

 

 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2013 339,33 

Prírastky - povinný prídel -        %                    365,85 

               - povinný prídel -        %                        

               - ostatné prírastky      

Úbytky   - závodné stravovanie                       212,20 

               - regeneráciu PS, dopravu                   

               - dopravné                             

               - ostatné úbytky  - kult.podujatia                                              80,00    

KZ k 31.12.2013 412,98 
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v EUR  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2013 KZ  k  31.12.2013 

Majetok spolu 1220836,68 1115515,05 

Neobežný majetok spolu 1199162,37 1079673,36 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 1077222,31 957733,30 

Dlhodobý finančný majetok 121940,06 121940,06 

Obežný majetok spolu 20479,64 33236,70 

z toho :   

Zásoby 101,99 97,45 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 29,80  

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  3153,92 2358,89 

Finančné účty  17193,93 30780,36 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  1194,67 2604,99 

 

 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2013 KZ  k  31.12.2013 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1220836,68 1115515,05 

Vlastné imanie  342632,37 346674,69 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  342632,37 346674,69 

Záväzky 427604,69 406944,75 

z toho :   

Rezervy  5336,25 5835,55 
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Zúčtovanie medzi subjektami VS  175,08 

Dlhodobé záväzky 387537,62 372159,72 

Krátkodobé záväzky 9730,82 13774,40 

Bankové úvery a výpomoci 25000,00 15000,00 

Časové rozlíšenie 450599,62 361895,61 

 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013 
 

Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám        15000,00  EUR 

- voči dodávateľom          5341,09  EUR 

- voči štátnemu rozpočtu           175,08 EUR 

- voči zamestnancom            4734,08 EUR 

- voči org. soc. zabezpečenia           3046,03 EUR 

- daňovému úradu                              653,20 EUR 

-        

Obec neuzatvorila v r. 2013 lízingovú zmluvu. 

 

Obec eviduje v roku 2013 Zmluvu o úvere. na výstavbu obecnej bytovky. Úver je dlhodobý 

s dobou splatnosti do r. 2034, splátky úveru  a splátky úrokov sú mesačné. 

 

P.č. Výška prijatého 

úveru 

Výška úroku Zabezpečenie 

úveru 

Zostatok 

k 31.12.2013 

Splatnosť 

 

1. 505244,64 1,2% Záložná zmluva 371746,74 r. 2034 

2.      

3.      

4.      

 

 

8. Hospodárenie príspevkových organizácií – obec nemá zriadené 
 

Obec je zriaďovateľom príspevkových organizácií:  

Mestské kultúrne zariadenie:   

Celkové náklady              EUR 

Celkové výnosy              EUR 

Hospodársky výsledok - strata            EUR 

 

Mestské rekreačné zariadenie:   

Celkové náklady              EUR 

Celkové výnosy              EUR 

Hospodársky výsledok - zisk            EUR 

 
Technické služby:   

Celkové náklady              EUR 

Celkové výnosy              EUR 

Hospodársky výsledok - zisk            EUR 
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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 poskytla dotácie v súlade so VZN 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 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

neposkytla   

 

0 

    

    

    

    

 

K 31.12.2013 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. ..... 

o dotáciách. 

 

10. Podnikateľská činnosť  - obec nemá 

 
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia ............................. Predmetom 

podnikania je:  

- ......................... 

- ......................... 

- ......................... 

 

V roku 2013 dosiahla v podnikateľskej činnosti:  

Celkové náklady              EUR 

Celkové výnosy              EUR 

Hospodársky výsledok - zisk            EUR 

 

Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom 

mimorozpočtovom účte. 

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) rozpočtom VÚC 
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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 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

    

    

    

    

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR 

 

Rozpočtová 

organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

    

    

    

    

 

 

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám: 

- prostriedky zriaďovateľa  

Príspevková 

organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

    

    

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR 

Príspevková 

organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

    

    

- prostriedky vlastné 

Príspevková 

organizácia 

Vlastné finančné 

prostriedky 

Čerpanie finančných 

prostriedkov 

Rozdiel  
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Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 

Právnická  

osoba 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

    

    

 

 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu 

uviesť : školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

 

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

ÚPSVaR Aktivačné práce 1414,62 1414,62 0 

MV SR Register obyvateľov 211,20 211,20 0 

ÚPSVaR Stravovanie detí v HN 44,00 44,00 0 

ÚPSVaR Školské potreby pre deti v HN 33,20 33,20 0 

ÚPSVaR Sociálne dávky Szentandrási 1506,84 1506,84 0 

Okresný úr. Civilná obrana 132,00 132,00 0 

ÚPSVaR Sociálne dávky Szántó 1760,70 1760,70 0 

KŠÚ Materská škola 1957,00 1781,92 175,08 

MV SR Voľby 1120,00 1120,00 0 

MD SR Cesty 1103,82 1103,82 0 

Obv.úrad KE Vojnové hroby 19,41 19,41 0 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

Obec  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

    

    

 

 

Obec  Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

    

    

 



16 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

VÚC  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

    

    

 

VÚC  Suma prijatých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

    

    

 

 

 

 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu         
Príloha č.1 Záverečného účtu. 

 

 

 

Vypracovala: Mária Lázárová                            Predkladá: Alexander Szőllős 

                                                                                                       starosta obce 

 

 

 

 

 

13. Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

- použitie prebytku po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR v sume 38238,95 

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 -16451,55 EUR na zníženie tvorby 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. 

- Tvorba rezervného fondu celkom 21787,40 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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