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za rok 2013

V Obyciach, apríl 2014
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Záverečný účet obce Obyce 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.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13. 12. 2012 uznesením OZ
č. 14/2012.
Rozpočet obce bol upravovaný:
- prvá zmena schválená dňa 17. mája 2013 rozpočtové opatrenie č. 1/2013
- druhá zmena schválená dňa 16.augusta 2013 rozpočtové opatrenie č. 2/2013
- tretia zmena schválená dňa 30. septembra 2013 rozpočtovým opatrením č. 3/2013
- štvrtá zmena schválená dňa 30. septembra 2013 rozpočtovým opatrením č. 4/2013
- piata zmena schválená obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2013
- šiesta zmena schválená rozhodnutím starostu obce dňa 31.12.2013 rozpočtovým
opatrením č. 5/2013
- siedma zmena schválená dňa 31.decembra 2013 rozpočtový opatrením č. 6/2013
Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :
Upravený rozpočet obce k 31.12.2013
Rozpočet obce v EUR :
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce

1 254 003,65 €
1 254 003,65 €
vyrovnané

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v EUR
% plnenia skutočnosti
Rozpočet na rok 2013
1 254 003,65

Skutočnosť k 31.12.2013
1 245 470,79

% plnenia
99,32

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :
Rozpočet na rok 2013
360 401,00 €

Skutočnosť k 31.12.2013
358021,79 €

% plnenia
99,34
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a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 277 113,00 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 275 135,40 €, čo predstavuje plnenie na
99,29 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 39 200,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 41 446,69 € , čo je
105,40 % plnenie. Príjmy daň z pozemkov boli vo výške 26 751,14 €, daň zo stavieb boli vo
výške 14 695,55 €.
K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 10 292,60 €.
c) Daň za psa 605,00 €
d) Daň za nevýherné hracie prístroje 1 700,00 €
e) Daň za užívanie verejného priestranstva 313,74 €
f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 19 654,45 €
g) Daň za jadrové zariadenia 18 761,81 €
h) Z úhrad za dobývací priestor 404,70 €
K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za komunálny odpad vo výške
8 179,05 € a pohľadávky na dani za psa vo výške 101,69 €.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok 2013
120 539,80 €

Skutočnosť k 31.12.2013
113 220,35 €

% plnenia
93,93

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 88 449,60 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 76 878,01 €, čo je
64,85 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 270,89 € a z prenajatých
budov, priestorov a objektov vo výške 76 607,12 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky a iné platby :
Z rozpočtovaných 32090,20 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 36 342,34 €, čo je
114,00 % plnenie.
Prevažnú časť nedaňových príjmov tvoria príjmy z dobropisov preplatky za plyn a elektrinu
vo výške 666,74 €, z refundácie 187,20 €, z výťažkov lotérie a hier 154,60 €, úroky na účtoch
58,62 €, poplatok za znečisťovanie prostredia 107,93 €, príjem z náhrad poistného plnenia
710,00 €, poplatky /školné/ za MŠ, ŠKD a réžia zo školskej jedálne 10 853,87 €, za stravné
13 651,79 €, ostatné poplatky 2325,00 €, za predaj tovarov a služieb /vyhlasovanie v MR,
predaj nádob na smeti, kopírovanie, zápisné z knižnice atď./ 7626,59 €.
Bežné príjmy - nerozpočtované :
Skutočnosť k 31.12.2013
1165,80 €
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3) Bežné príjmy – granty a transfery :
Rozpočet na rok 2013
244 181,65 €

Skutočnosť k 31.12.2013
244 181,65€

% plnenia
100,00 %

Obec prijala nasledovné granty a transfery :
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
14.

Poskytovateľ
Suma v EUR
Obv. úrad Nitra
890,70 €
Obv. úrad Nitra
497,31 €
Okresný úrad živ. prostredia
158,13 €
Okresný úrad Nitra
195 555,00 €
Obvodný úrad Nitra
3 828,00 €
ÚPSVaR Nitra
17 191,00 €
ÚPSVaR Nitra
805,00 €
ÚPSVaR Nitra
149,40 €
Ministerstvo financií SR
3 043,00 €
Úrad Nitrian.sam. kraja
300,00 €
Lesy SR
11 000,00 €
Minister. dopravy,výst. a RR
551,91 €
Okresný úrad Nitra
1661,00 €
PD TV projekty + ostat. proj.
8551,20 €

Účel
Voľby VÚC
Register obyvateľov SR
Starostlivosť o živ. prostredie
Školstvo – ZŠ Obyce
Matrika
§ 50 j
Stravovacie návyky dieťaťa, HN
SPD, škol. pomôcky, HN
Navýšenie miezd org. komp.5 %
Podinovecké slávnosti 2012
Oprava ciest
Oprava ciest
Materská škola Obyce - predškoláci
ZŠ Obyce-projekty, MŠ PD TV

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom, boli tiež
zúčtované voči voči štátnemu rozpočtu. Rozpočet sa upravuje pri príjme na bežný účet bez
schválenia zastupiteľstva. Zastupiteľstvo s úpravou v priebehu roku 2013 bolo oboznámené.
4) Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2013
157 903,00 €

Skutočnosť k 31.12.2013
157 903,00 €

% plnenia
100 %

a) Príjem z kapitálových príjmov:
Z rozpočtovaných 157 903,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 157 903,00 €.
Dotácia na výstavbu nájomných bytov vo výške 140980,00 € z MDVaRR. Dotácia na
kamerový systém v obci Obyce vo výške 16 923,00 €.
5) Príjmové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2013
370 978,20 €

Skutočnosť k 31.12.2013
370 978,20 €

% plnenia
100 %

Príjmové finančné operácie zahŕňajú zostatok prostriedkov z minulých rokov 9854,53 €.
Úver zo ŠFRB vo výške 361 123,67 € / BD III.114 808,15 € a BD. IV. 246 315,52 €/.
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3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2013 v EUR
Rozpočet na rok 2013
1 015 036,36 € /obec/
238 967,29 € /ZŠ/
1 254 003,65

Skutočnosť k 31.12.2013
1 000 023,50 € /obec/
238 967,29 € /ZŠ/
1 238 990,79 €

% plnenia

Skutočnosť k 31.12.2013
376 503,84 €

% plnenia
96,12 %

98,81 %

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2013
391 729,91 €
v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy

Rozpočet
EUR
147 729,94

Skutočnosť
EUR
139 359,56

Ekonomická oblasť
19810,00
18558,60
Všeobecno verejné služby
890,70
890,70
Ochrana pred požiarmi
410,00
301,65
Pozemkové úpravy
401,10
401,10
Všeobecná pracovná oblasť
24 335,67
25876,85
Cestná doprava
20164,91
19110,16
Cestovný ruch propagačný materiál
1452,00
1202,00
Nakladanie s odpadmi
25516,58
23301,09
Rozvoj bývania
15 454,96
15 074,45
Rozvoj obci
9522,00
10 331,31
Verejné osvetlenie
10000,00
8 031,31
Všeobecná lek. starostlivosť
11 850,00
11 837,74
Rekreačné a športové služby
4142,17
3866,48
Klub. a kultúrne zariadenia
7442,00
7474,29
Knižnica
1207,00
1 077,53
Vysielacie služby
2850,00
1 821,52
Predškolská výchova - MŠ
70873,00
70858,70
Staroba
12500,00
12032,25
Ďalšie soc. služby
4176,60
4096,25
Soc. pomoc obč. v hmot. núdzi
1000,40
1000,30
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Skutočné čerpanie k 31.12.2013 bolo vo výške 138416,09 €. Patria sem mzdové prostriedky
pracovníkov OcÚ, matriky, služby občanom, aktivačných pracovníkov a pracovníkov
školstva s výnimkou právnych subjektov.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Skutočne čerpané k 31.12.2013 bolo vo výške 50 735,72 €. Sú tu zahrnuté odvody poistného
z miezd pracovníkov a DDP za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Skutočne čerpané k 31.12.2013 bolo vo výške 140 252,07 € Sk. Ide o prevádzkové výdavky
všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, vodné, poštové a telekomunikačné
služby, všeobecný materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, ostatné tovary a služby.
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d) Bežné transfery
Skutočne čerpané k 31.12.2013 bolo vo výške 20 470,36 €.
Patria sem príspevky na spoločný obecný úrad a jednotlivcom napr. uvítanie detí do života,
starcom príspevok na obedy, spoločenským organizáciám, na dávku v hmotnej núdzi a na
nemocenské dávky.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi
Skutočne čerpané k 31.12.2013
bolo vo výške 11614,45 €.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2013
538 507,45 €

Skutočnosť k 31.12.2013
538507,05 €

v tom :
Funkčná klasifikácia
Obec – kamerový systém
Obec – multifunkčné zariadenie
Obec – výstavba lavičky pri BD
Rozvoj bývania – BD III. a IV.

Rozpočet
EUR
21 173,00
2403,00
480,00
514451,45

% plnenia
100 %
Skutočnosť
EUR
21 173,00
2402,60
480,00
514451,45

a) Ekonomická oblasť – výstavba BD, kúpa BD
Ide o nasledovné investičné akcie :
- Realizácia nových stavieb – BD III. a IV., vlastné fin. prostriedky /RF/
- Realizácia nových stavieb – BD III. a IV. fin. prostriedky zo ŠFRB
- Realizácia nových stavieb – BD III. dotácia MVD a RR SR
- Kúpa BD IV. vlastné finančné prostriedky
- Kúpa BD IV. úver ŠFRB
- Kúpa BD IV. dotácia MVD a RR SR
Spolu výstavba a kúpa:

12 338,90 €
114 808,15 €
79 410,00 €
8,88 €
246 315,52 €
61 570,00 €
514 451,45

Bežné výdavky - nerozpočtované :
Skutočnosť k 31.12.2013
1 223,12 €
3) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :
Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2013
Skutočnosť k 31.12.2013
238 967,29
238 967,29

% plnenia
100 %

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
192 464,00 €
Základná škola – vzdelávacie poukazy
2 691,00 €
SZR
400,00 €
Spolu:
195 555,00 €
Enviroprojekt, Zdravie a bezpečnosť
Nadácia, projekty+PD Tvrdošovce
Spolu:

3 800,00 €
4 682,60 €
8 482,60 €
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Energia ŠJ
Materiál ZŠ
Spolu:

2 276,39 €
445,50 €
2 721,89 €

Dotácia určená na zvýšenie platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov:680,55 €
Originálne kompetencie:
Školský klub detí
Školská jedáleň
Spolu:

11 314,25 €
20 213,00 €
31 527,25 €

4) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2013
Skutočnosť k 31.12.2013
% plnenia
84 799,00 €
83789,49 €
98,81 %
Výdavkové finančné operácie splátky úveru vo výške 47729,00 € bytový dom II. a
Gdul.dom.
Úver zo ŠFRB- splácanie, bytový dom I. a II. a III. a IV. vo výške 36 060,49 €.

4. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec Obyce vytvárala rezervný fond. V roku 2013 bol prídel do rezervného fondu.
Rezervný fond
Suma v EUR
ZS k 1.1.2013

2 974,93 €

Prídel do rezervného fondu r. 2013

6 879,60 €

/z roku 2012/
Čerpanie RF v roku 2013
KZ k 31.12.2013

9854,53 €
0,00 €

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond

Suma v EUR

ZS k 1.1.2013

785,66 €

Prírastky - povinný prídel - 1 %
Úbytky - stravovanie, vyplácanie na regen.
KZ k 31.12.2013

+1 165,80 €
-1 223,12 €
728,34 €
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5. Výsledok hospodárenia za rok 2013, použitie prebytku
Výpočet prebytku alebo schodku hospodárenia obce Obyce /rozpočtový výsledok/:
Bežné príjmy
716589,59 – 143,32 = 716 446,27
Bežné výdavky+výdavky ZŠ
377 726,96 + 238 967,29 = 616694,25
Prebytok bežného rozpočtu
99 752,02
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kap. rozpočtu

157 903,00
538 507,05
- 380 604,05

Schodok rozpočtu spolu:

- 280 852,03

Finančné operácie príjmové:
Finančné operácie výdavkové:
Rozdiel

370 978,20
83 789,49
287 188,71

Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu.
Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok kapitálového rozpočtu.
Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom hospodárenia z minulého roku a úverom
zo ŠFRB to sú finančné operácie.
Výsledok hospodárenia obce Obyce je prebytok vo výške 6 336,68 EUR .
Usporiadanie výsledku hospodárenia medzi nákladmi a výnosmi za rok 2013 sa uskutoční
prevodom na účet 428. Jedná sa o čiastku 3131,92 EUR v súvahe riadok 125 /toto je účtovný
výsledok hospodárenia/.
Tvorba rezervného fondu:
Schodok rozpočtového hospodárenia
Zostatok finančných operácií
Rozdiel – pre tvorbu RF

- 280 794,71 €
287 188,71 €
6 336,68 €

Prebytok rozpočtu v sume 6 336,68 EUR zistený podľa ustanovenia §10 ods. 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 navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu v plnej výške.

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a. štátnemu rozpočtu
b. štátnym fondom
c. právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu
všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný
účel
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
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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 štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu
- bežné výdavky /BV/
- kapitálové výdavky /KV/
-2-

-1-

OÚ Nitra

Školstvo – BV

Okresný úrad Starostlivosť o životné

Suma poskytnutých
prostriedkov
v roku 2013
v EUR
-3-

Suma
použitých
prostriedkov
v roku 2013
v EUR
-4-

195 555,00

195 555,00

158,13

158,13

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
v EUR
-5-

0

živ.prostredia Prostredie - BV

0

Obv. úrad

Hlásenie pobytu občanov

NR

a reg. obyvateľov SR - BV

497,31

497,31

0

OÚ Nitra

Predškolská výchova - BV

1661,00

1 661,00

0

MF SR

Zvýšenie platov reg. školstva-

3043,00

2 899,68

143,32

3828,00

3 828,00

0

BV
Obv. úr. NR

Matrika – BV

B. Obec Obyce uzatvorila v roku 2013 platnú zmluvu z ŠFRB z MVD a RR SR
Poskytovateľ

-1-

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť :
- bežné výdavky /BV/
- kapitálové výdavky /KV/
-2-

Suma poskytnutých
prostriedkov
v roku 2012 EUR
-3-

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2013 EUR

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-4-

-5-

MDVRRSR

Bytový dom III. - KV

79 410,00

79 410,00

0,00

ŠFRB

Výstavba byt. domu III. - KV

114 808,15

114,808,15

0,00

Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť :
- bežné výdavky /BV/
- kapitálové výdavky /KV/
-2-

Suma poskytnutých
prostriedkov
v roku 2013 EUR

-1-

-3-

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2013 EUR

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-4-

-5-

MDVRRSR

Bytový dom IV. - KV

61 570,00

61 570,00

0,00

ŠFRB

Výstavba byt. domu IV. - KV

246315,52

246315,52

0,00
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C. Obec v roku 2013 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 3/2005 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 /BV/
- kapitálové výdavky /KV/
-1-

Suma poskytnutých
prostriedkov
v roku 2013 EUR

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2013 EUR

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

-3-

-4-

OZ Bukovinka /BV/

150,00

0,00

150,00

Slovenský zväz záhradkárov v Obyciach-

200,00

200.00

0

2 360,00 €

2 360,00 €

0

BV
Telovýchovná jednota - BV

K 31.12.2013 boli vyúčtované všetky poskytnuté dotácie v súlade so VZN č. 3/2005
o dotáciách.

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v EUR
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2013

KZ k 31.12.2013

2 705 633,76

3 118 362,53

2 200,00

2 200,00

Dlhodobý hmotný majetok

2 409 200,81

2 821 929,58

Dlhodobý finančný majetok

294 232,95

294 232,95

Obežný majetok spolu

155 468,67

172 916,23

745,93

255,73

Zúčtovanie medzi subjektami VS

77 267,84

73 006,46

Pohľadávky

17 298,32

23 577,45

Finančný majetok

60 156,58

76 076,59

Časové rozlíšenie

282,27

465,81

2 861 384,70

3 291 744,57

Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

SPOLU
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PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2013

KZ k 31.12.2013

1091773,94

1 093 851,52

-31,14

-31,14

Fondy účtovnej jednotky

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

1 091 805,08

1 093 882,66

Záväzky

1 149 635,70

1 456 514,45

967 823,32

314 468,78

Rezervy zákonné krátkodobé

9 506,39

10 079,22

Krátkodobé záväzky

71 976,99

79 366,45

Bankové úvery

100 329,00

52 600,00

Časové rozlíšenie

619 975,06

741 378,60

2 861 384,70

3 291 744,57

Vlastné zdroje krytia majetku
z toho :
Oceňovanie rozdiely

z toho :
Dlhodobé záväzky

SPOLU

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013
Obec k 31.12.2013 eviduje tieto krátkodobé záväzky:
- voči dodávateľom
- iné záväzky, zábezpeka BD I., BD II. BD III.,BD IV.
- voči zamestnancom(mzdy - odvody 12/2013)
S p o l u:

9 955,17 €
41 391,98 €
28 019,30 €
79 366,45 €

Obec má krátkodobé bankové úvery vo výške 52 600,00 EUR.
Obec má úver na spolufinancovanie BD II. v aktuálnej výške 1 600,00 €, úver na technickú
vybavenosť pri BD III. a IV. v aktuálnej výške 51 000,00 €.
Splátky úverov v roku 2013 boli vo celkovej výške 47 729,00 € /TV BD III. a IV., BD II./.
Obec uzatvorila v roku 2008 Zmluvu o úvere so ŠFRB vo výške 462 125,74 € na bytový
dom I.. Úver sa spláca, v roku 2013 boli splátky úveru vo výške 14 146,13 €.
Zostatok dlhodobého úveru zo ŠFRB k 31.12.2012 na BD I. je vo výške 409 705,69 €.
Obec uzatvorila v roku 2010 Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFRB vo
výške 486 054,77 € na bytový dom II. Úver sa spláca, splátky úveru v roku 2013 boli vo
výške 14 835,86 €.
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Zostatok dlhodobého úveru zo ŠFRB k 31.12.2013 na BD II. je vo výške 454 107,94 €.
Obec uzatvorila v roku 2012 Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFRB vo
výške 185 294,11 € na bytový dom III. Úver sa spláca a splátky úveru v roku 2012 boli vo
výške 1 284,64 € v roku 2013 boli splátky úveru vo výške 5 316,06 €
Zostatok dlhodobého úveru zo ŠFRB k 31.12.2013 na BD III. je vo výške 178 693,41 €.
Obec uzatvorila v roku 2013 Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFRB vo
výške 246 315,52 € na kúpu bytového domu IV. Úver sa spláca a splátky úveru v roku 2013
boli vo výške 1 762,44 €.
Zostatok dlhodobého úveru zo ŠFRB k 31.12.2013 na BD IV. je vo výške 244 553,08 €.
Zostatok dlhodobého úveru k 31. 12. 2013 zo ŠFRB na BD I., II, III. a IV. je spolu
1 287 060,12
Obci Obyce bola v roku 2013 poskytnutá dotácia na obstaranie nájomných bytov - BD
III. vo výške 79 410,00 EUR.
Obci Obyce bola v roku 2013 poskytnutá dotácia na kúpu nájomných bytov - BD IV.
vo výške 61 570,00 EUR.

9. Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Obyce za rok 2013
Príloha č. 1 Záverečného účtu

10. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce Obyce
a k Hodnotiacej správe programového rozpočtu obce Obyce za rok 2013
Príloha č. 2 Záverečného účtu

Vypracovala: Katarína Šlosiarová

V Obyciach, dňa 22.04.2014

Vyvesené dňa: 22. 04. 2014
Zvesené dňa: 06. 05. 2014
Prerokované dňa: 7. 05. 2014
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11. Návrh uznesenia :
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Záverečný účet obce Obyce za rok 2013 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
2. Použitie prebytku v sume 6336,68 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, upravený
o nevyčerpané prostriedky zo ŠR na tvorbu rezervného fondu v plnej výške.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2013.
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