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1. Rozpočet obce na rok 2013  

 
Záverečný účet obce Štiavnické Bane za rok 2013 je zostavený ako hodnotiaca správa, ktorá 

podáva komplexný obraz o hospodárení obce v príslušnom rozpočtovom roku.  

 

Obec v ňom prezentuje svoju činnosť a poskytuje celkový prehľad o výsledkoch svojho 

rozpočtového hospodárenia ako aj hospodárenia svojej rozpočtovej organizácie.  

 

Podkladom pre vypracovanie záverečného účtu, ako súhrnného dokumentu, je účtovníctvo 

obce a účtovné a finančné výkazy za hodnotené obdobie.  

  

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 2013bol zostavený ako prebytkový. 

Bežný   rozpočet   bol   zostavený   ako  prebytkový a  kapitálový   rozpočet ako vyrovnaný.   

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2012 uznesením č. 

104/2012.  

Rozpočet bol zmenený dvakrát: 

 

- prvá zmena   schválená dňa 27.2.2013           uznesením č.  6/2013 

- druhá zmena schválená dňa 30.4.2013           uznesením č. 10/2013 

  

 

Rozpočet obce k 31.12.2013 v celých € 

 

Stav hospodárenia  Schválený  Upravený  Skutočnosť k 

  rozpočet rozpočet 31.12.2013 

Celkové príjmy  513 224 591 945 653 535 

Bežné príjmy  502 097 580 818 595 938 

kapitálové príjmy  11 000 11 000 57 306 

  127 127 291 

        

Celkové výdavky  513 097 528 811 632 208 

bežné výdavky  497 397 528 811 585 908 

kapitálové výdavky  11 000 11 000 40 300 

Výdavkové FO 4 700 4 700 6 000 

 

 



2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v celých €  

 
Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

513 224                    653 535                       127          

 

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

279 292                   268 649                         96    

 

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 225 808 000 € z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 216 138 €, čo predstavuje plnenie na  

 96 %.  

b) Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 53 484 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 52 511 €, čo je 98  % 

plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 19 244 €, dane zo stavieb boli v sume 16 074 € 

a dane z bytov boli v sume 142 €.  

c) Daň za psa  497 € 

d) Daň za užívanie verejného priestranstva 0 € 

e) Daň za nevýherné hracie prístroje 2 € 

f)  Daň za ubytovanie 1 677 €  

g) Z úhrad za dobývací priestor 39 €   

h) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 14 836 €  

 

 

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

36 934             44 824                       121 

 

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 5 350 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 7 609 €, čo je 142  % 

plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 898 € a z prenajatých budov, priestorov 

a objektov v sume 6 711 €. 

 

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 31 584 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 37 215 €, čo je 118 % 

plnenie.  

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov ( matrika, rybárske lístky, 

vyhlasovanie, stavebný úrad...) v sume 4 041 €,  za prevádzku výherných prístrojov, ktoré sú 

v sume 4 701 €, poplatky za odber podzemnej vody v sume   26 242 €, z dobropisov v sume  

2 159 €, z náhrad poistného plnenia v sume 41 €,  z vkladov 31 €,   

 

 

Obec prijala nasledovné granty a transfery:  

 

 

 



 

 

P.č. Poskytovateľ   Suma v € Účel  

1. Obvodný úrad- regob 271  Evidencia obyvateľstva 

2. ŠR – voľby 924 voľby 

3. Krajský stavebný úrad 888 Spoločný stavebný úrad 

4. Krajský školský úrad 252 709 Školstvo 

5. Obvodný úrad   1 807 Matrika 

6. ÚPSVaR  5  480 Stravné pre deti v HN, pomôcky ZŠ 

7. ÚPSVaR 5  961  50 j , 50 i  

8. Nadácia Pontis 2 948 Účelový transfer  

9. Harmónia   50 Účelový transfer  

10. Z rozpočtu VUC 500 Rezbársky deň    

11.  CVČ z iných obcí  2 605 Príspevok na CVČ 

12.  Zo ŠR- 5% zvýšenie platov 3 764 Príspevok na mzdy  

13. MDVa RR SR 4 553 Transfer na opravu ciest 

 Granty celkom 282 460  
    

  

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

 

3) Kapitálové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

11 000 57 306  520 

 

a)  Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív : 

Z rozpočtovaných 11 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 37 892 €, refundácia 

finančných prostriedkov  v sume 19 414 . 

 

4) Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

127 291 229 

 

 Z rozpočtovaných 127 €  boli príjmové finančné operácie v sume 291 €. Obec v roku 2013 

mala príjmy zo splátok soc. výpomoci v sume 150 €, zostatok z predchádzajúcich rokov 

v sume 14 €, úhrada schodku rozpočtu obce za rok 2012 v sume 127 € z ostatných fondov 

obce.       

 

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 
Bežné príjmy :  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

185 617               252 709                                       136      

 

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 

Základná škola                                      252 709 €         

               



Kapitálové príjmy :  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

0             0                       

 

Základná škola                     0                     

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v celých €  
 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

513 097                632 208                     123 

 

1) Bežné výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

497 397                  585 908                               118 

 

v tom :                                                                                                                          

Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Výdavky verejnej správy 156 130 160 450 103 

Iné všeobecné služby 1 800 2078 115 

Všeobecné verejné služby  0 888  

Ekonomická oblasť 4 000 3 064   77 

Ochrana životného prostredia 3 300 3 639 110 

Vodné hospodárstvo  20 000 16 750 84 

Cestovný ruch  1 400 508 36 

Nakladanie s odpadmi 13 850   9 908 72 

Rozvoj obcí 1 350 431 32 

Zásobovanie vodou 11 500 6 236 54 

Verejné osvetlenie 4 100 4 225 103 

Občianska vybavenosť 4 000 12 872 322 

Rekreačné a športové služby 5 700 5 728 100 

Ostatné kultúrne služby 3 000 3 523 117 

Vzdelávanie - základné vzdelanie 257 617 344 680 134 

Sociálne služby      4 950  4 817  97 

Ďalšie soc. Služby – pomoc v HN  4 700 6 111 130 

Spolu 497 397 585 908 118 

 

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

Z rozpočtovaných 72 330 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 76 707 €, čo je   

 106   % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov :  

                                                    Schválený rozpočet                                  čerpanie 

Obecný úrad, služby                           67 800                                                68 140                   

Matrika                                                    930                                                     830      

Opatrovateľská služba                         3 600                                                   3 364 

Nezamestnaný – aktivačné práce                0                                                   4 373    

                                                           72 330                                                 76 707 

b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  25 989 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2013 v sume 26 890 €, čo je 

103 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa. 



c) Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 136 761 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2013 v sume 131 520 €, čo je  

96 % 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 4700 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 6 111 €, čo predstavuje 

130 % čerpanie. 

 

2) Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

11 000                 40 300                                    366 

 

v tom : 

           

Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia 

Výdavky verejnej správy 11 000 40 300  

Spolu 11 000 40 300 366 

 

a) Výdavky verejnej správy 

Ide o nasledovné investičné akcie : 

- nákup snežnej frézy v sume 1 351 €  

- nákup radlice  v sume  990 €. 

- výstavba autobusových zastávok a detského ihriska v sume 23 497 €  

- výstavba obecného vodovodu v sume 6 574 €  

- rozšírenie miestnej komunikácie v sume 487 €  

- vrt nový  II v sume 5 473 €  

- projektová dokumentácia ZŠ – zateplenie v sume 650 €  

-  GP  multifunkčného  ihriska na zápis na LV obce  v sume 300 €  

- GP na  chodník ku cintorínu v sume 100 €  

- kapitálový transfer Tatiar v sume 878 €  

   

 

3) Výdavkové finančné operácie : 

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

4 700                 6 000                         128           

 

Z rozpočtovaných 4700 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie 

k 31.12.2013 v sume 6 000 €, čo predstavuje 128  %. 

 

 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

  

Bežné výdavky :  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

257 617                    344 680                        134 

 

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 

Základná škola                    344 680 €                      



Kapitálové výdavky:  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

0         0                           

 

Kapitálové  výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 

Základná škola                              0           € 

 

  

4. A.  Výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2013 

Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku )  
 

Rozpočet  Príjmy Výdavky Prebytok/ 

schodok  

Bežný rozpočet 595 938 585 908 + 10 030 

Kapitálový  rozpočet    57 306      40 300      + 17 006 

Rozpočet spolu  653 244  626 208  + 27 036  

Finančné operácie        291 6 000  - 5 709  

 

Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je prebytok bežného rozpočtu. Bilancia 

kapitálových príjmov a výdavkov je prebytok kapitálového rozpočtu.     

Schodok finančných operácií bol vykrytý z prebytku bežného rozpočtu v sume 5 709 €.  

 

Prebytok rozpočtu obce definuje ustanovenie § 2 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy ako kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce :  

Celkové príjmy :                                                                         653 535 Eur 

Celkové výdavky :                                                                      632 208 Eur 

Výsledok rozpočtového hospodárenia( prebytok  )                      21 327 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 :  

-  nevyčerpané prostriedky účelovo určené  na prenesené kompetencie   v sume 2 513 €  ,    

- nevyčerpané prostriedky určené na kapitálové výdavky v sume 17 006 € 

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona 

č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

 

Prebytok rozpočtu  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 účelovo určené prostriedky  v sume   2513  €  

-  nevyčerpané určené prostriedky na kapitálové výdavky v sume 17 006 €   

 je 1 808 Eur.  

 

 

.  

 



 

4. B. Výsledok  hospodárenia podľa metodiky ESA 95  
Podľa  ust. § 4 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa pre potreby 

vyčíslenia prebytku rozpočtu obce ako subjektu verejnej správy uplatňuje jednotná metodika 

platná pre Európsku úniu ESA 95.   
 

(v eurách)

1 PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500) 653 534

2 v tom: daňové príjmy (100) 268 650

3            nedaňové príjmy (200) 82 715

4            granty a transfery (300) 301 878

5            príjmové finančné operácie (400, 500) 291

6            z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400) 291

7                       prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)

8 VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800) 632 208

9 v tom: bežné výdavky (600) 585 908

10            kapitálové výdavky (700) 40 300

11            výdavkové finančné operácie (800) 6 000

12 Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8) 21 326

13 Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11) 27 035

14 Zmena  stavu vybraných pohľadávok (+, - ) ( r.15 - r.16) 3 513

15             stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia 30274

16             stav vybraných  pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka 26761

17 Zmena  stavu vybraných záväzkov (+, - ) ( r.19 - r.18) 20 943

18          stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia 20766

19          stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka 41709

20 Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17) 24 456

21 Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 95  (r.13 + r.20) 51 491

Číslo riadku Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie) Suma

 
 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 

 
Rezervný fond 

V súlade s ust. §15 ods.4 zákona č, 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v .z. n. p. obec vytvára rezervný fond vo výške 10% z prebytku rozpočtu 

príslušného rozpočtového roka zisteného podľa § 16 ods. 6 cit. zákona.  Vedie sa na 

samostatnom bankovom účte. O tvorbe a použití rezervného fondu rozhoduje obecné 

zastupiteľstvo.  

 

Prostriedky rezervného fondu obec použije v súlade s ust. § 10 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. 

z. , ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na 

odstránenie havarijného stavu majetku obce, alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými 

pohromami , alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami 

bežného rozpočtu.  



              

Fond rezervný Suma v € 

ZS k 1.1.2013  27,44       

Prírastky - z prebytku hospodárenia       0      

               - ostatné prírastky       0 

Úbytky   - použitie rezervného fondu :           0 

               - krytie schodku hospodárenia      0 

               - ostatné úbytky      0 

KZ k 31.12.2013 27,44       

 

 

 

Sociálny fond 

 

Obec v súlade s ustanovením zákona č. 152/1994 Zb. o sociálnom fonde v z. n. p. tvorí 

a používa sociálny fond pre zamestnancov obce na stravovacie poukážky. Vedie sa na 

samostatnom bankovom účte.   

 

 

Sociálny fond Suma v € 

ZS k 1.1.2013  86,83 

Prírastky - povinný prídel -        %                                             808,18                          

               - povinný prídel -        %                        

               - ostatné prírastky      

Úbytky   -  stravovanie                     769,20   

              - ostatné úbytky                                                        

KZ k 31.12.2013  125,81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v celých €  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2013 KZ  k  31.12.2013 

Majetok spolu 1 979 475 2 022 949 

Neobežný majetok spolu 1 935 250 1 951 516 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 1 773 036 1 789 302 

Dlhodobý finančný majetok 162 214 162 214 

Obežný majetok spolu 29 828 51 519 

z toho :   

Zásoby 241 672 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 447 896 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  14 384 10 359 

Finančné účty  14 157 40 041 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci 

dlh. 

150 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci 

krát. 

0 0 

Časové rozlíšenie  14 397 19 915 

 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2013 KZ  k  31.12.2013 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 979 475 2 022 949 

Vlastné imanie    805 974   875 974 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  796 961 805 974 

Záväzky 141 715 116 035 

z toho :   



Rezervy  6 387 5 887 

Zúčtovanie medzi subjektami VS  2 513 644                  

Dlhodobé záväzky 87 126 

Krátkodobé záväzky 41 728 20 640 

Bankové úvery a výpomoci 92 869 86 869 

Časové rozlíšenie 1 031 785 1 030 935 

 

7. Výsledok hospodárenia v účtovníctve 

 
Účtovný výsledok hospodárenia sa zisťuje v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov a Opatrenia MF SR č. MF / 21513/2013-31 ako rozdiel výnosov 

účtovaných na účtoch účtovnej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 5. 

Konečné stavy týchto účtov sa uzavreli na účet výsledku hospodárenia. Preúčtovaním 

konečného zostatku účtu výsledku hospodárenia sa uzavreli účtovné knihy.  

 

Obec vykázala vo svojej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013 tento účtovný výsledok 

hospodárenia, ktorý bude účtovne usporiadaný na účet 428 -  Nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých rokov :   

 

Výnosy triedy 6 :        432 286,66 € 

Náklady triedy 5 :       391 740,25 €  

Kladný výsledok hospodárenia  k 31.12.2013 40 546,41 € 

 

 8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013  
  Celkovou sumou dlhu obce na účely zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy sa rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov 

financovania a ručiteľských záväzkov obce ku koncu účtovného obdobia.    

 
 Stav úverového účtu k 1.1.2013 bol   vo výške  92 869 € 

V roku 2013 obec  uhradila istinu v sume  6000 €. Konečný stav úverového účtu k 31.12.2013 

je vo výške 86 869 €.     

 

9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov  
 

Obec  v roku 2013 neposkytla žiadne záruky.  

 

10.  Podnikateľská činnosť   
Obec vykonáva podnikateľskú činnosť na úseku služieb.   

V roku 2013 dosiahla v podnikateľskej činnosti:  

Celkové výnosy                     18 831 € 

Celkové náklady                                 18 315 €  

Hospodársky výsledok  pred zdanením  516 €  

Splatná daň z príjmov                             119 €  

Výsledok hospodárenia po zdanení        397 € 

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

mimorozpočtovom účte.   



 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a. zriadeným organizáciám 

b. štátnemu rozpočtu 

c. štátnym fondom 

 

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 právnickým osobám, t.j. rozpočtovej organizácií - ZŠ:  

 

357- Zúčtovanie Obce so Základnou školou …............................................. 2 513 € 

 

b. 

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

c. 

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

VÚC  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

BBSK             500             500 0 

    

 

 

 

12. Prehľad o poskytnutých dotáciách  
 

Obec v roku 2013 neposkytla z rozpočtu obce žiadne dotácie.  

 

 

13.  Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu        

  
Príloha č.1 Záverečného účtu. 

 

 

 

 

 



 

 14. Záver   

 

 
  Návrh na prerokovanie a schválenie záverečného účtu za rok 2013  

        
  V súlade s § 16 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. 

Obecné zastupiteľstvo obce Štiavnické Bane rozhodlo o spôsobe použitia prebytku 

rozpočtového hospodárenia za rok 2013 vo výške  1 808 € takto :  

 

- do rezervného fondu obce   vo výške 180,80 €  

- do peňažného fondu obce vo výške 1 627,20 €  

 

Prerokovanie Záverečného účtu obce Štiavnické Bane sa uzatvára výrokom :  

 

,, Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“  

 

 

 

 

 

 

V Štiavnických Baniach  dňa 21.4..2014  

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

                                                                                                     Stanislav Neuschl  

                                                                                                           starosta obec   

 

 

 

 

 

 


