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Záverečný účet Obce Špačince 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.
Beţný 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.
07/2012 bod B4
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 13.2.2013, uznesením č. 01/2013 B2
- druhá zmena schválená dňa 17.4.2013, uznesením č. 02/2013 B4
- tretia zmena schválená dňa 12.6.2013, uznesením č. 05/2013 B5,7
- štvrtá zmena schválená dňa 18.9.2013, uznesením č. 07/2013 A3, B7
- piata zmena schválená dňa 13.11.2013, uznesením č. 09/2013 B7
- šiesta zmena schválená dňa 11.12.2013, uznesením č. 18/2013
Rozpočet obce k 31.12.2013 v eurách

1635393,20

Rozpočet
po zmenách
1309609,13

1035849,20
584250,00
0,00
15294,00
1611252,31

1097247,53
182838,00
12423,60
17100,00
1259769,63

465034,27
641100,00
86124,04
418994,00
24140,89

541415,45
90459,99
156124,04
471770,15
49839,50

Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Beţné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Beţné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Saldo obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v EUR
Rozpočet na rok 2013
1292509,13

Skutočnosť k 31.12.2013
1292074,28

% plnenia
99,97

1) Beţné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
1097247,53

Skutočnosť k 31.12.2013
1096815,79

% plnenia
99,96

Textová časť – beţné daňové príjmy:
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 433000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 433991,60 EUR, čo predstavuje plnenie na
100,23 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 143700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 139768,44
EUR, čo je 97,26 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 85943,28 EUR, dane zo
stavieb boli v sume 52248,26 EUR a dane z bytov boli v sume 1576,90 EUR. Za rozpočtový
rok bolo zinkasovaných 137223,66 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 2544,78 EUR.
K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 10831,48 EUR.
c) Daň za psa 1928,00 EUR
d) Daň za uţívanie verejného priestranstva 237,73 EUR
e) Daň za ubytovanie 280,60 EUR
f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 61041,86 EUR
g) Daň za jadrové zariadenia 28734,76 EUR
2) Beţné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
73800,00

Skutočnosť k 31.12.2013
75358,15

% plnenia
102,11

Textová časť – beţné nedaňové príjmy:
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 63800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 64987,35 EUR,
čo je 101,86 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 1799,92 EUR a príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 63187,43 EUR.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 10000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 10370,80 EUR,
čo je 103,71 % plnenie.
3) Beţné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2013
334244,45

Skutočnosť k 31.12.2013
334244,45

% plnenia
100
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Textová časť – beţné ostatné príjmy:
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č. Poskytovateľ
Suma v EUR
1.
Obvodný úrad Trnava
776,16
2.
Obvodný úrad Trnava.
123,24
3.
Krajský stavebný úrad
2187,36
4.
Krajský školský úrad
302139,00
5.
Krajský školský úrad
6055,00
6.
Obvodný úrad Trnava
2817,55
7.
Obvodný úrad Trnava
2240,00
8.
Krajský školský úrad
2465,00
9.
ÚPSVaR Trnava
46,20
10.
Obvodný úrad Trnava
246,80
11.
Ministerstvo dopravy Brat.
2897,53
12.
Ministerstvo financií Bratis.
5635,00
13.
Obvodný úrad Trnava
3755,00
14,
Obvodný úrad Trnava
19,41
15.
Obvodný úrad Trnava
241,20
16.
Javys, a.s. Bratislava
1000,00
17.
TSK, Trnava
300,00
18.
TSK, Trnava
750,00
19.
TSK, Trnava
300,00
20.
TSK, Trnava
250,00

Účel
REGOB
Cestná doprava a pozemné komunik
Spoločný stavebný úrad
Školstvo
Vzdelávacie poukazy
Matrika
Voľby do VÚC
Dopravné
Rodinné prídavky
Ţivotné prostredie
Cestná infraštruktúra
Mzdy MŠ, ŠJ, ŠKD
Materská škola
Vojnové hroby
Odmena skladníka CO
Popoludnie pre všetkých
Špačinský jarmok
Kancelária prvého kontaktu
Šachový oddiel - hodiny
Mladí hasiči – výbava

Granty a transfery boli účelovo učené a boli pouţité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
182838

Skutočnosť k 31.12.2013
182834,89

% plnenia
100

Textová časť – kapitálové príjmy:
a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
Z rozpočtovaných 51650,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 51646,40 EUR,
čo predstavuje 99,99 % plnenie.
b) Granty a transfery
Z rozpočtovaných 131188,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 131188,49
EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
V roku 2013 obec získala nasledovné granty a transfery :
P.č.
1.
2.

Poskytovateľ dotácie
MVaRR Bratislava
Krajský školský úrad TT

Suma v EUR Investičná akcia
51188,49 Revitalizácia ver. priestr. v obci
80000,00 Rekonštrukcia kúrenia v ZŠ
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5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2013
Skutočnosť k 31.12.2013
12423,60
12423,60
Textová časť – príjmové finančné operácie:

% plnenia
100

V roku 2013 boli pouţité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 12423,60 EUR v súlade so
zákonom č.583/2004 Z.z..
6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Beţné príjmy :
Rozpočet na rok 2013
17100,00

Skutočnosť k 31.12.2013
17098,93

% plnenia
99,99

Textová časť – beţné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Beţné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
4096,13 EUR
Materská škola
6875,80 EUR
Školská jedáleň
65,00 EUR
Školský klub detí
6062,00 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v EUR
Rozpočet na rok 2013
787999,48

Skutočnosť k 31.12.2013
771109,34

% plnenia
97,86

Skutočnosť k 31.12.2013
525249,44

% plnenia
97,01

1) Beţné výdavky :
Rozpočet na rok 2013
541415,45

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Ekonomická oblasť
Ochrana ţivotného prostredia
Bývanie a občianska vybavenosť
Zdravotníctvo
Rekreácia, kultúra a náboţenstvo
Vzdelávanie - základné vzdelanie
Vzdelávanie – CVČ
Sociálne zabezpečenie
Spolu

Rozpočet
284194,27
1560,00
86611,00
246801,22
23130,00
59982,00
79999,99
520,00
4476,20
787274,68

Skutočnosť
272250,99
1560,00
82677,12
245307,62
22672,62
57966,06
79999,99
520,00
4409,04
767363,44

% plnenia
95,79
100
95,46
99,39
98,02
96,63
100
100
98,50
97,47

Výdavky verejnej správy obsahuje program: riadenie obce, plánovanie, členstvo
v organizáciách a zdruţeniach, prevádzka úradu, vzdelávanie zamestnancov, matričný úrad,
evidencia obyvateľstva, spoločný stavebný úrad, protipoţiarna a civilná ochrana, voľby,
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Výdavky na ekonomickú oblasť obsahuje program: kontrolná činnosť
Výdavky na ochranu ţivotného prostredia obsahuje program: odvoz a zber odpadu,
zberný dvor
Výdavky na bývanie a občiansku vybavenosť obsahuje program: káblová televízia,
údrţba komunikácií, bývanie – nájomné byty, verejné osvetlenie a verejné priestranstvá
Výdavky na zdravotníctvo obsahuje program: zdravotné stredisko
Výdavky na rekreáciu, kultúru a náboţenstvo obsahuje program: cintorínske a pohrebné
sluţby, občianske obrady, spoločenské udalosti, šport, kultúrny dom, obecná kniţnica,
kultúrne podujatia, grantová podpora kultúry,
Výdavky na vzdelávanie – základné vzdelanie obsahuje program: Základná, materská
škola
Výdavky na sociálne zabezpečenie obsahuje program: spoločný sociálny úrad,
starostlivosť o seniorov, starostlivosť o rodinu
Textová časť – beţné výdavky:
a) Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 103895,78 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 98308,37
EUR, čo je 94,62 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, mzdové
prostriedky na prenesený výkon štátnej správy.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 37080,18 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 36372,16 EUR,
čo je 98,09 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za
zamestnávateľa.
b) Tovary a sluţby
Z rozpočtovaných 353475,75 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 345324,08
EUR, čo je 97,69 % 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.
c) Beţné transfery
Z rozpočtovaných 31807,80 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 30389,81 EUR,
čo predstavuje 95,54 % čerpanie.
d) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôţičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 15155,94 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2013 v sume
14855,05.EUR, čo predstavuje 98,01 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2013
90459,99

Skutočnosť k 31.12.2013
90371,54

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Ekonomická oblasť
Ochrana ţivotného prostredia
Bývanie a občianska vybavenosť
Zdravotníctvo
Rekreácia, kultúra a náboţenstvo
Vzdelávanie - základné vzdelanie

rozpočet
5600,00
2160,00
2700,00
0,00
0,00
0,00
79999,99

% plnenia
99,90
skutočnosť
5511,55
2160,00
2700,00
0,00
0,00
0,00
79999,99

% plnenia
98,86
100
100
0,00
0,00
0,00
100
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Sociálne zabezpečenie
0,00
Spolu
90459,99
Textová časť – kapitálové výdavky :
a) Výdavky verejnej správy
Ide o nasledovné investičné akcie :
- nákup kamerové systému v sume 5511,55 EUR.
b) Ekonomická oblasť - výstavba
Ide o nasledovné investičné akcie :
- nákup pozemkov v sume 2160,00 EUR
c) Ochrana ţivotného prostredia
Ide o nasledovné investičné akcie :
- nákup rozmetadla v sume 2700,00 EUR
d) Vzdelávanie - základné vzdelanie
Ide o nasledovné investičné akcie:
- rekonštrukcia kúrenia v ZŠ v sume 79999,99 EUR

0,00
90371,54

0,00
99,90

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2013
156124,04

Skutočnosť k 31.12.2013
155488,36

% plnenia
99,59

Textová časť – výdavkové finančné operácie:
Z rozpočtovaných 156124,04 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné
čerpanie k 31.12.2013 v sume 155488,36 EUR, čo predstavuje 99,59 %.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Beţné výdavky :
Rozpočet na rok 2013
Skutočnosť k 31.12.2013
471770,15
471775,17

% plnenia
100

Textová časť – beţné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Beţné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
318582,47 EUR
Materská škola
91126,39 EUR
Školská jedáleň
40192,57 EUR
Školský klub detí
21873,74 EUR
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4. Pouţitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2013
Hospodárenie obce
Beţné príjmy spolu
z toho : beţné príjmy obce
beţné príjmy RO
Beţné výdavky spolu
z toho : beţné výdavky obce
beţné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
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
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2013

1113914,72
1096815,79
17098,93

997024,61
525249,44
471775,17

116890,11
182834,89
182834,89
0,00

90371,54
90371,54
0,00
92463,35

209353,46
8251,56
201101,90
12423,60
155488,36
-143064,76
1309173,21
1242884,51
66288,70
8251,56
58037,14

Prebytok rozpočtu v sume 209353,46. 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 8251,56 EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
201101,90 EUR
Zostatok finančných operácií 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 v sume -143064,76 EUR, navrhujeme vysporiadať z:
- rezervného fondu
143064,76 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2013
vo výške 58037,14 EUR.
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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 vedie na
analytickom účte číslo 221 050. O pouţití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2013
Prírastky - z prebytku hospodárenia
- ostatné prírastky
Úbytky - pouţitie rezervného fondu :
- uznesenie č.
zo dňa ......... nákup budovy
- uznesenie č.
zo dňa ......... splácanie istiny
- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2013

Suma v EUR
25992,00
24362,00

50354,00

Sociálny fond
Sociálny fond je vedený na analytickom účte 221 001.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2013
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2013

Suma v EUR
283,41
706,98

781,20

209,19

Fond opráv

Obec vedie fond opráv na analytickom účte 221 060.
Fond opráv k náj. bytom

Suma v €

Počiatočný stav k 1. 1. 2013

30647,47

Tvorba fondu
Čerpanie fondu

7036,84
9776,19

Konečný stav k 31. 12. 2013

27908,12
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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

5750444,00

5583455,56

Neobeţný majetok spolu

4587368,00

4418657,83

Dlhodobý hmotný majetok

3231031,00

3062481,24

Dlhodobý finančný majetok

1356337,00

1356176,59

Obeţný majetok spolu

1160092,00

1161363,85

7729,00

990,87

980775,00

925516,08

Krátkodobé pohľadávky

13239,00

32425,21

Finančné účty

158369,00

202431,69

2983,00

3433,88

ZS k 1.1.2013

KZ k 31.12.2013

Vlastné imanie a záväzky spolu

5750444,00

5583455,56

Vlastné imanie

2250915,00

2272067,76

-156024,00

-156024,06

2406939

2428091,82

1181781,00

1016602,11

Rezervy

9463,00

10362,39

Zúčtovanie medzi subjektami VS

12428,00

8251,56

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

PASÍVA
Názov

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
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Dlhodobé záväzky

802626,00

830748,02

Krátkodobé záväzky

103272,00

37168,44

Bankové úvery a výpomoci

253992,00

130071,70

Časové rozlíšenie

2317748,00

2294785,69

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 /ŠFRB/
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam
- voči daňovému úradu

P.č.
1.
2.
3,

Výška prijatého Výška úroku
úveru
123355,00
2,50%
200000,00
2,50%
1022007,00
1%

130071,70 EUR
6399,65 EUR
770775,01 EUR
6065,07 EUR
3758,53 EUR
928,96 EUR

Zabezpečenie
úveru
Bianco zmenka
Bianco zmenka
Záloţné práro

Zostatok
Splatnosť
k 31.12.2013
39162,50
r. 2017
90902,20
r. 2016
770775,01
r, 2035

Úver pod poradovým číslom 1 je 1. Municipálny úver, pod p. č. 2 je termínový úver, pod
p. č. 3 je úver ŠFRB.
V roku 2013 sme splatili úver za traktor, preklenovací úver na revitalizáciu a úver za osob.
automobil KANGO.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

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 č. 40/2005 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných sluţieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Ţiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- beţné výdavky
- kapitálové výdavky
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
pouţitých
finančných
prostriedkov
-3-

Telovýchovná jednota - beţné výdavky

12000,00

12000,00

0,00

Obecný stolno-tenisový klub Špačince BV

1000,00

1000,00

0,00

-4-
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Turistický oddiel ŠPCH Špačince - beţ.výd.

200,00

200,00

0,00

Beţecký klub 2001 beţné výdavky

600,00

600,00

0,00

OZ Fain Špačince

1000,00

1000,00

0,00

ZO JDS Špačince

1000,00

1000,00

0,00

K 31.12.2013 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.
40/2005 o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)

zriadeným a zaloţeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
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
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 zriadeným a zaloţeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová
organizácia
ZŠsMŠ Špačince

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

17098,93

16955,31

143,62

Finančné usporiadanie voči zaloţeným právnickým osobám:
Právnická
osoba

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

JAVYS, a.s. Bratisla

1000,00

1000,00

0,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
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Poskytovateľ

-1-

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
pouţitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

ObÚ Trnava Beţné výdavky – register ob.

776,16

776,16

0,00

ObÚ Trnava Beţné výdavky – CD a PK

123,24

123,24

0,00

ObÚ Trnava Beţné výdavky – stav. činnosť

2187,36

2187,36

0,00

302139,00

294008,38

8130,62

KŠÚ Trnava Beţné výdavky – vzdeláv. pou

6055,00

6055,00

0,00

ObÚ Trnava Beţné výdavky - matrika

2817,55

2817,55

0,00

ObÚ Trnava Beţné výdavky - voľby

2240,00

1643,83

596,17

KŚÚ Trnava Beţné výdavky - dopravné

2465,00

2407,83

57,17

46,20

46,20

0,00

ObÚ Trnava Beţné výdavky – ţivot. prostr.

246,80

246,80

0,00

MD Bratisla

Beţné výdavky – cests.infrašt.

2897,53

2897,53

0,00

MF Bratisla

Beţné výdavky – mzdy školstv

5635,00

5575,44

59,56

KŠÚ Trnava Beţné výdavky – Materská ško

3755,00

3755,00

0,00

ObÚ Trnava Beţné výdavky – vojnové hrob

19,41

19,41

0,00

ObÚ Trnava Beţné výdavky – CO

241,20

241,20

0,00

MVaRR BA Kapitálové výdavky .revit. VP

51188,49

51188,49

0,00

KŠÚ Trnava Kapitálové výdavky rek.kúr.

80000,00

80000,00

0,00

KŠÚ Trnava Beţné výdavky – zákl. škola

ÚPSVR TT

c)

Beţné výdavky – rod. prídavky

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2013 ţiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC
Trnava
Trnava
Trnava
Trnava

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

300,00
750,00
300,00
250,00

300,00
750,00
300,00
250,00

0
0
0
0

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

Vypracovala:
Mária Chynoranská

Predkladá:
Mgr. Július Zemko
Starosta obce

V Špačinciach dňa 20. 05. 2014

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pouţitie prebytku v sume 58037,14 EUR, zisteného podľa
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a), b) a 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 58037,14 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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