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Záverečný účet Obce NOVÁ SEDLICA 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. Bežný rozpočet obce na rok 2013 bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako nulový. Prebytok bežného rozpočtu bol
rozpočtovaný na úhradu výdavkových finančných operácii súvisiacich so splácaním
dlhodobého úveru.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2012 uznesením č. 97,
písm. B.
Rozpočet bol zmenený štyrikrát:
- prvá zmena schválená dňa 18.6.2013 uznesením č. 107, písm. B
- druhá zmena schválená dňa 30.09.2013 uznesením č. 114, písm. B
- tretia zmena schválená dňa 12.11.2013 uznesením č. 10/2010
- štvrtá zmena schválená dňa 18.12.2013 uznesením č. 123, písm. B
I. zmenou došlo k navýšeniu bežných príjmov a bežných výdavkov o sumu 3092,67 € a k
schváleniu kapitálových výdavkov vo výške 2100 €. Zmena bola vykonaná doplnením
nových položiek, presunom rozpočtovaných prostriedkov v rámci položiek a zapojením
príjmových finančných operácii do celkového rozpočtu na úhradu kapitálových výdavkov a
to: - doplnením položky 292012 z dôvodu vyfakturovaného preplatku na EE,
- navýšením položky 312001 získaním finančných prostriedkov zo ŠR na cestnú
infraštruktúru,
- doplnením položky 312008 z dôvodu získania dotácie z rozpočtu VÚC,
- doplnením položiek klasifikujúcich kapitálové výdavky,
- doplnením položky z dôvodu kúpy krovinorezu,
- presunom rozpočtovaných prostriedkov v rámci schválených položiek.
Príjmové finančné operácie boli zavedené pod položkou 454001 KZ 46 v sume 2100 € na
plánovanú výstavbu lávky a zakúpenie interiéru do kultúrneho domu.
II. zmenou bol vykonaný presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schválené rozpočtu,
pričom celkové príjmy neboli menené a celkové výdavky sa navýšili o sumu 3700 €. Navýšil
sa výnos dane z príjmov poukázaný územnej správe na základe východiskových štatistických
údajov pre rok 2013, plánované príjmy za prieskumné územie boli krátené z dôvodu
rozhodnutia o zmene hraníc územného konania vydaného MŽP SR. Vo výdavkovej časti
zmeny boli vykonané na základe skutočného čerpania výdavkov berúc do úvahy očakávané
výdavky v ďalších mesiacov. Z kapitálových výdavkov bola krátená položka na rekonštrukciu
a modernizáciu, nakoľko údržba miestnosti v bývalej základnej škole bude realizovaná
svojpomocne. Výdavkové finančné operácie boli upravené na sumu 1200 € s KZ 41 a 1200 €
s KZ 46 z dôvodu splácania úveru z bežných výdavkov a z RF.
III. zmenou bol vykonaný presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci výdavkov,
pričom nedošlo k zmene celkových výdavkov. Zmeny jednotlivých položiek boli vykonané
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starostom obce v zmysle uznesenia č. 10/2010 na základe skutočnosti čerpania jednotlivých
položiek.
IV. zmenou došlo k navýšeniu bežných príjmov o sumu 651,17 € a kráteniu bežných
výdavkov o sumu 1148,83 €. Zmeny boli vykonané na základe skutočnosti čerpania
výdavkovej časti. Doplnené boli položky súvisiace s výdavkami volieb do VÚC.
Dosiahnutím vyšších príjmov finančné prostriedky RF zapojené do rozpočtu príjmovými
finančnými operáciami boli vrátené, čiže kapitálové výdavky /výstavba lávky/ a splácanie
dlhodobého úveru boli pokryté bežnými výdavkami.
Rozpočet obce k 31.12.2013 v celých eurách
Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

69103

Rozpočet
po zmenách
72847

69103
0
0

72847
0
0

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

69103

72847

64203
0
4900

69847
600
2400

0

0

Rozpočet obce

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v EUR
Rozpočet na rok 2013
72847

Skutočnosť k 31.12.2013
71977

% plnenia
98,81

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
63950

Skutočnosť k 31.12.2013
63634

% plnenia
99,51

Textová časť – bežné daňové príjmy:
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 41734 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 41445 EUR, čo predstavuje plnenie na
99,31 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 18556 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 18541 EUR, čo je
99,92 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 16974 EUR, dane zo stavieb boli v
sume 1547 EUR a dane z bytov boli v sume 19 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných
15830 EUR a za nedoplatky z minulých rokov 10 EUR. K 31.12.2013 obec neeviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľnosti.

4

c) Daň za psa
Z rozpočtovaných 140 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 136,50 EUR, čo je
97,5 % plnenie. Uvedená suma bola vyinkasovaná za rozpočtový rok. K 31.12.2013 obec
neeviduje pohľadávky na dani za psa
d) Daň za ubytovanie
Z rozpočtovaných 420 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 441,20 EUR, čo je
105 % plnenie. Skutočný príjem bol vyinkasovaný len za rozpočtový rok. Nedoplatky za
minulý rok neboli. K 31.12.2013 nevidujeme pohľadávky na dani za ubytovanie.
e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 3100 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 3071 EUR, čo je
99,06 % plnenie. Vyinkasované poplatky plynuli len za rozpočtový rok. Pohľadávky ku
koncu rozpočtového roka neeviduje.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
4979

Skutočnosť k 31.12.2013
4426

% plnenia
88,89

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:
a)Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 73,92 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 60,11 EUR, čo je
81,32 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 23,59 EUR a príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 36,52 EUR.
b)Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 194 EUR, čo je 97 %
plnenie.
c) Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb
Z rozpočtovaných 4700,50 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 4164,84 EUR,
čo je 88,60 %. Prevážna časť týchto príjmov plynie z prefakturácie – opakovaného plnenia
dodávky elektrickej energie. Za rozpočtový rok tieto príjmy boli v sume 3378,84 EUR.
Príjmy za vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase boli v sume 104 EUR, príjem z predaja
pohľadníc v sume 50 EUR, poplatky a platby za stravné v sume 607,50 EUR, príjem za
kopírovanie v sume 3,50 EUR a príjem z Recyklačného fondu v sume 21 EUR.
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2013
811

Skutočnosť k 31.12.2013
811

% plnenia
100

Ostatné príjmy zahŕňajú príjmy z preplatku elektrickej energie. Tieto príjmy neboli
rozpočtované pri schvaľovaní rozpočtu. V priebehu účtovného obdobia boli tieto príjmy
doplnené do rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2013 zo dňa 18.06.2013. Touto úpravou
došlo k navýšeniu celkové rozpočtu.
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.
1.
2.

Poskytovateľ
Úrad vlády SR
Ministerstvo financií SR

Suma v EUR Účel
500 Kultúra národnostných menšín
40 Regionálne školstvo – originálne
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3.
04.0
5.14
5.

Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho
rozvoja SR
Okresný úrad Prešov pre
cestnú dopravu a PK

6.

Okresný úrad Prešov, odbor
starostlivosti o ŽP
Ministerstvo vnútra SR

7.
8.

Okresný úrad Humenné
Úrad PSK

kompetencie
1241,8 Riešenie kritického stavu cestnej
infraštruktúry po zimnej prevádzke
14,71 Pôsobnosť špeciálneho stavebného
úradu pre miestne komunikácie a
účelové komunikácie-prenesený
výkon štátnej správy
30,01 Starostlivosť o ŽP-prenesený výkon
štátnej správy
94,38 Výkon štátnej správy na úseku
hlásenia pobytu občanov a registra
obyvateľov SR
685,17 Voľby do VÚC
500 Kultúra- podpora živej kultúry

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
0

Skutočnosť k 31.12.2013
0

% plnenia
0

V roku 2013 obec nezískala žiadne granty a transfery kapitálového charakteru.
5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2013
0

Skutočnosť k 31.12.2013
0

% plnenia
0

V rozpočtovom roku do príjmových finančných operácii neboli zahrnuté prostriedky
Rezervného fondu , ako aj iných Peňažných fondov obce z dôvodu možnosti pokrytia
výdavkov plynúcich zo splácanie dlhodobého úveru z prebytku bežného rozpočtu.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v EUR
Rozpočet na rok 2013
72847

Skutočnosť k 31.12.2013
68909

% plnenia
94,59

Skutočnosť k 31.12.2013
66031

% plnenia
94,54

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2013
69847

v tom :
Funkčná klasifikácia
01116 Obce -Výdavky verejnej
správy
0112 Finančná a rozpočtová oblasť

Rozpočet
54231

Skutočnosť
52499

% plnenia
96,81

1241

1221

98,38
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0160 Všeobecné verejné služby
inde neklasifikované
0320 Ochrana pred požiarmi
0451 Cestná doprava
0510 Nakladanie s odpadmi
0560 Ochrana životného prostredia
inde neklasifikovaná
0640 Verejné osvetlenie
08209 Ostatné kultúrne služby
vrátane kultúrnych domov
0830 Vysielacie a vydavateľské
služby
0840 Náboženské a iné
spoločenské služby
0950 Nedefinovateľné vzdelávanie
10701 Dávky sociálnej pomoci
Spolu

685

685

100,00

201
3257
3635
4

89
3111
3350
4

44,28
95,52
92,16
100

970
4950

680
4030

70,1
81,41

54

54

100

334

254

76,05

85
200

54
0

63,53
0

69847

66031

Textová časť – bežné výdavky:
a)Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 25906 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 25546,02
EUR, čo je 98,61 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníčky OcÚ, starostu a
kontrolóra obce. Odmena vo výške 20 EUR bola vyplatená pracovníčke OcÚ za výkon
činnosti v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku evidencie obyvateľstva a
registra obyvateľov SR.
b)Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 9719,09 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 9459,44
EUR, čo je 97,33 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody z vyplatených miezd do zdravotných
poisťovní a Sociálnej poisťovne za starostu, pracovníčku a kontrolóra obce vo výške 9005,99
EUR, odvody z vyplatených odmien poslancov OZ v sume 419,38 EUR a odvody z
vyplatených odmien členom OVK + zapisovateľke v sume 34,07 EUR.
c)Tovary a služby
Z rozpočtovaných 32643,97 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 29708,93
EUR, čo je 91 % 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 1130 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 868,04 EUR, čo
predstavuje 76,82 % čerpanie. Transfery zahŕňajú platby členských príspevkov za členstvo v
združeniach v sume 278,04 EUR, poskytnuté dotácie z rozpočtu obce pre ZŠ s MŠ Ulič v
sume 50 EUR a pre občianske združenie Jednota dôchodcov Nová Sedlica v sume 500 EUR.
Obci Ulič v zmysle uznesenia vlády č. 52/2013 bolo prevedených 40 EUR na navýšenie
tarifných platov o 5% zamestnancov regionálneho školstva.
e)Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 428 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2013 v sume 428,33EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
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2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2013
600

Skutočnosť k 31.12.2013
432

v tom :
Funkčná klasifikácia
0451 Cestná doprava
Spolu

rozpočet
600
600

% plnenia
72
skutočnosť
432
432

% plnenia
72
72

Textová časť – kapitálové výdavky :
Ekonomická oblasť - cestná doprava
Ide o nasledovné investičné akcie :
- nedokončená výstavba lávky v sume 432 EUR
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2013
2400

Skutočnosť k 31.12.2013
2400

% plnenia
100

Textová časť – výdavkové finančné operácie:
Z rozpočtovaných 2400 EUR na splácanie istiny z prijatého dlhodobého úveru bolo skutočné
čerpanie k 31.12.2013 v sume 2400 EUR, čo predstavuje 100 %.

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2013
Hospodárenie obce
Bežné príjmy obce spolu
Bežné výdavky obce spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy obce spolu
Kapitálové výdavky obce spolu
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

71977,27
66030,76
5946,51
0,00
432,00
-432,00
5514,51
0,00
5514,51
0,00
2400
 2400,00
71977,27
68862,76
3114,51
0,00

3114,51

Bilanciou bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu.
Bilanciou kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok kapitálového rozpočtu.
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Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu. Prebytok bežného
rozpočtu v priebehu rozpočtového roka bol použitý na splátku úveru (výdavková finančná
operácia). Výsledok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z. z. je prebytok vo výške 5514,51 EUR.
Prebytok rozpočtu v sume 5514,51 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, navrhujeme použiť na:
-

tvorbu rezervného fondu 5514,51 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2013
vo výške 5514,51EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného, peňažného a sociálneho
fondu
Rezervný fond obce
Rezervný fond je tvorený v zmysle zákona č.583/2004 Z. z. vo výške určenej
zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b). Peňažné
prostriedky nie sú vedené na samostatnom bankovom účte, ale sú súčasťou finančných
prostriedkov vedených na bežnom bankovom účte obce.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2013
Prírastky - z prebytku hospodárenia
- ostatné prírastky
Úbytky - použitie rezervného fondu :
 uznesenie č.106/2013 zo dňa 18.06.2013
splácanie istiny
KZ k 31.12.2013

Suma v EUR
4021,96
5514,51

- 2400,00
7136,47

Peňažné fondy obce
Obec vytvára peňažné fondy obce z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok a zo
zostatkov týchto fondov z minulých rozpočtových rokov. Peňažné prostriedky týchto fondov
sú súčasťou finančných prostriedkov vedených na bežnom bankovom účte obce (nie je
vedený samostatný účet).
Peňažné fondy obce
ZS k 1.1.2013
Prírastky - z prebytku hospodárenia
- ostatné prírastky
Úbytky - použitie Peňažných fondov:
KZ k 31.12.2013

Suma v EUR
5183,81
0,00
0,00
0,00
5183,81

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje interná smernica.
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Sociálny fond
ZS k 1.1.2013
Prírastky - povinný prídel %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2013

Suma v EUR
452,34
83,45
46,62

489,17

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v celých €
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Tovar
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci

ZS k 1.1.2013
471694
446833

KZ k 31.12.2013
463916
435726

373682
73151
24443

362575
73151
27714

15
0

30
178

510
23918

426
27080

418

476

ZS k 1.1.2013
471694
254240

KZ k 31.12.2013
463916
256818

254240
23409

256818
19217

dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci
krát.
Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
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Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

3192

2783

452
5201
14564
194045

489
3781
12164
187881

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013
Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
12163,92 EUR
- voči dodávateľom
537,60 EUR
- voči zamestnancom
1678,06 EUR
- voči orgánom sociálneho poistenia a zdravotného poistenia 1144,56 EUR
- voči daňovému úradu
271,73 EUR
Obec uzatvorila v roku 2011 Úverovú zmluvu č. UEO 75432-2011 na financovanie DPH
a neoprávnených nákladov s DPH v rámci projektu „Rekonštrukcia budovy spoločenského
významu“. Ide o dlhodobý úver s dobou splatnosti do r. 2021 v mesačných splátkach vo výške
200,00 EUR v roku 2013, v rokoch 2014 až 2016 v mesačných splátkach vo výške 300 EUR,
v rokoch 2017 až 2019 v mesačných splátkach vo výške 400 EUR a v rokoch 2020-2021 v
mesačných splátkach vo výške 600 EUR. Splátky úveru a úrokov z úveru sú realizované
každý mesiac.
P.
č.
1.

Výška
Výška úroku
prijatého
úveru
40245,00

Zabezpečenie
úveru

Variabilná úroková sadzba vo
výške sadzby EURIBOR
fixovanej pre 6-mesačné
depozitá s odchýlkou vo
výške + 2,8 %

Zostatok
k 31.12.2013

Blankozmenke

12163,92

Splatnosť
r. 2021

8. 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 poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Nová Sedlica právnickým osobám na podporu verejnoprospešného účelu.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :
 bežné výdavky

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-1-

-2-

-3-

-4-

Jednota dôchodcov Slovenska
Nová Sedlica – Poznávací zájazd
do Maďarska a Poľska
Základná škola s MŠ Ulič –
Kultúrne podujatie „Mikuláš“

500 EUR

500 EUR

0

50 EUR

0

50 EUR
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K 31.12.2013 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN obce.

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
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 a založeným právnickým osobám

Obec Nová Sedlica nemá vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti rozpočtové, príspevkové
organizácie, ani iné právnické osoby, ktoré by boli založené obcou.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu,
transferu:
 bežné výdavky

-1Úrad vlády SR

-2Bežné výdavky – podpora kultúrny

MDVaRR

národnostných menšín
Bežné výdavky – cestná

Okresný úrad

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3500,00

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4500,00

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

1241,80

1241,80

0,00

infraštruktúra
Bežné výdavky na prenesený

14,71

14,71

0,00

Prešov
Okresný úrad

výkon štátnej správy na úseku MK
Bežné výdavky – prenesený výkon

30,01

30,01

0,00

Prešov, odbor

štátnej správy v oblasti ochrany ŽP

ŽP
MV SR

Bežné výdavky -výkon štátnej

94,38

94,38

0,00

685,17

685,17

0,00

-50,00

správy na úseku hlásenia pobytu
Okresný úrad

občanov a registra obyvateľov SR
Bežné výdavky – organizačno-

Humenné

technické zabezpečenie volieb do
VÚC
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c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obci v roku 2013 neboli poskytnuté žiadne finančné prostriedky z rozpočtu iných obcí.
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

Podpora živej
kultúry

500,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

500,00

Rozdiel
0,00

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

Vypracovala: Jana Šebáková

Predkladá: Vasiľ Dinič, starosta obce

V Novej Sedlici dňa 19.05.2014
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11. Návrh uznesenia na prejednanie a schválenie záverečného účtu a návrh na
uznesenie obecného zastupiteľstva k záverečnému účtu obce za rok 2013
a) Návrh na prejednanie a schválenie záverečného účtu za rok 2013
Prerokovanie Záverečného účtu obce Nová Sedlica sa uzatvára výrokom:
„Celoročné hospodárenie obce za rok 2013 sa schvaľuje bez výhrad“
b) Návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva k záverečnému účtu obce za rok 2013
Obecné zastupiteľstvo v Novej Sedlici
berie na vedomie




stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
správu auditora za rok 2013

schvaľuje
(a) Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
(b) použitie prebytku v sume 5514,51 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 vo výške 5514,51 EUR.
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