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Záverečný účet Obce Beckov 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  prebytkový 

a finančný rozpočet ako schodkový.  

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2012 uznesením 

č.224/2012. 

Rozpočet bol zmenený dvakrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 6.9.2013 uznesením č. 273/2013 

- druhá zmena schválená dňa 13.12.2013 uznesením č. 308/2013.  

 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2013 v celých € 

 

 

 Rozpočet  Rozpočet  

po zmenách  

Príjmy celkom 1.009.331,00 1.199.733,05 

z toho :   

Bežné príjmy   807.719,90    950.192,37 

Kapitálové príjmy   201.611,10    243.138,98 

Finančné príjmy         6.401,70 

Príjmy RO s právnou subjektivitou   

Výdavky celkom 1.009.331,00 1.199.733,05 

z toho :   

Bežné výdavky  424.685,00    482.815,70 

Kapitálové výdavky    46.192,00      78.506,10 

Finančné výdavky  182.752,00    246.287,88 

Výdavky RO s právnou subjektivitou  355.702,00    392.123,37 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v €  

 
Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

1.199.733,05 1.256.098,30 104,70 

 

1) Bežné príjmy  

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

950.192,37 976.462,52 102,76 

 

1) Daňové príjmy 

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 258.462,00€ z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 272.634,36€, čo predstavuje plnenie na 

105,48 %.  

b) Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 247.616,47€ bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 254.375,62€, čo je 

102,73% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 71.280,42€, dane zo stavieb boli 

v sume 182.127,33€ a dane z bytov boli v sume 967,87€. 

c) Daň za psa  892,36€. 

d) Daň za užívanie verejného priestranstva 471,18€. 

e) Daň za nevýherné hracie prístroje 245,00€. 

f) Daň za ubytovanie 1.353,00€. 

g) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 31.463,23€. 

h) Za znečisťovanie životného prostredia 476,00€. 

K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na daňových príjmoch vo výške 23.130,57€. 

 

 

2) Nedaňové príjmy:  

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 22.244,03€ bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 22.853,57€, čo je 

102,747% plnenie. Ide o príjem z  prenajatých pozemkov v sume 500,00€ a príjem 

z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 21.894,17€. Úhrada za vydobyté nerasty 

rozpočtované vo výške 459,40€ plnené vo výške 459,40€, plnenie 100%. Ďalšiu časť príjmov 

tvoria príjmy z káblovej televízie, kde z rozpočtovaných 14.690,00€  bol skutočný príjem 

14.340,00€. 

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 9.650,00€ bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 9.702,40€, čo je 

100,54 % plnenie. Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku 

výherných prístrojov, ktoré sú v sume 3.900,00 €. Ďalšie príjmy tvorili: pokuty a penále 

rozpočtované vo výške 1.500,00€ a plnené vo výške 1.530,00€, plnenie 102,00%. Ostatné 

príjmy, ktoré tvoria  úroky z účtov, z výťažkov lotérií, refundovaných nákladov a ostatné 

náhodné príjmy spolu rozpočtované vo výške 16.053,98€ a plnené vo výške 15.829,91€, čo 

predstavuje plnenie 98,60%. 
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3) Ostatné príjmy:  

 

Obec prijala nasledovné rozpočtované a nerozpočtované granty a transfery: 

 

 

 

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

 

 

2) Kapitálové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

243.138,98 243.138,98 100,00% 

 

a) Príjem z predaja pozemkov 
Z rozpočtovaných 14.550,88€ bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 14.550,88€, čo je 

100,00% plnenie.  

b) Granty a transfery 

Z rozpočtovaných  228.588,10€ bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 228.588,10€, čo 

predstavuje 100 % plnenie. 

 

 

V roku 2013 obec získala nasledovné granty a transfery : 

Kapitálový rozpočet Rozpočet Plnenie 

Transfer na RCČ – FP z EF 58.339,42 58.339,42 

Transfer na RCČ  -  FP zo ŠR  6.863,48 6863,48 

Transfer na Muzeálne nádvorie – FP z  EF 146.186,74 146.186,74 

Transfer na Muzeálne nádvorie -  FP zo ŠR 17.198,46 17.198,46 

Kapitálový rozpočet 228.588,10 228.588,10 

 

 

 

 

Druh transfera Rozpočet Plnenie 

Transfer na matriku 1.807,10 1.807,10 

Transfer z MK SR na  bežné výdavky 20.000,00 20. 000,00 

Transfer – cestná infraštruktúra 2.014,47 2.014,47 

Transfer - Hrad ESF 85% 24.558,73 24.558,73 

Transfer – Hrad ESF 15% zo ŠR 4.334,53 4.334,53 

Transfer – z Úradu vlády SR 4.500,00 4.500,00 

Transfer - hlásenie pobytu obyvateľstva 446,49 446,49 

Transfer - životné prostredie 141,97 141,97 

Transfer na školstvo 276.553,00 276.553,00 

Transfer na školstvo - dopravné 6.191,00 6.191,00 

Transfer na školstvo – vzdelávacie  poukazy 4.100,60 4.100,60 

Transfer na školstvo – vých. a vzdelávanie  MŠ 1.291,00 1.291,00 

Transfer – mzdy pre nepedagogických zamestnancov 3.757,00 3.757,00 

Transfer – voľby VÚC  600,00 
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3) Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

6401,70 416,77 6,51 

 

Uznesením obecného zastupiteľstva zo dňa 21.6.2013 bolo schválené použitie časti 

rezervného fondu v sume 5.984,93€. V skutočnosti bolo plnenie v sume  0,00€. Finančné 

prostriedky rezervného fondu nebolo potrebné použiť na financovanie investičných akcií. 

V roku 2013 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 416,77€ - nevyčerpané 

dopravné pre ZŠ s MŠ J. M. Hurbana v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z.     

 

4) Nerozpočtované príjmy v roku 2014 boli vo výške 36.080,03€. 

 

5) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 
Bežné príjmy :  

Základná škola s materskou školou J. M. Hurbana 

 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

392.123,37              456.413,25                     116,40 

 

ZŠ s MŠ J. M. Hurbana -  príjmy: 

vlastné príjmy vo výške                                            64.289,88 €                          

Originálne kompetencie                                                       99.814,00€                   

Vzdelávacie poukazy                                                                                4.100,60 € 

Dopravné  (6.191 + 416,77 z r. 2012)                                                       6.607,77€ 

Fin. prostriedky pre predškolákov                                                            1.291,00 € 

Fin. prostriedky pre nepedag. pracovníkov                                              3.757,00 €                

Prenesené kompetencie                                                                        276.553,00 €                                        

SPOLU:                                                                                                456.413,25 € 

     ZŠ s MŠ J. M. Hurbana  nevyčerpala všetky finančné prostriedky na prenesené 

kompetencie  pre rok 2013, finančné prostriedky na dopravné na rok 2013 a tiež finančné 

prostriedky na mzdy pre nepedagogických pracovníkov vo výške 2.186,00€.  Nevyčerpané 

finančné prostriedky na prenesené kompetencie vo výške 670,00€ a nevyčerpané finančné 

prostriedky na dopravné vo výške 263,77€ boli poukázané na účet obce  30.12.2013. 

Nevyčerpané finančné prostriedky na prenesené kompetencie a  dopravné boli 15.1.2014 

poukázané na účet ZŠ s MŠ J. M. Hurbana. Nevyčerpané finančné prostriedky na mzdy pre 

nepedagogických pracovníkov vo výške 2.186,00€ boli vrátené dňa 29.4.2014 Ministerstvu 

financií SR. 

 

 

Kapitálové príjmy :  

Základná škola s materskou školou J. M. Hurbana 

 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

0 0 0 

ZŠ s MŠ J.M. Hurbana nemala na rok 2013 rozpočtované žiadne kapitálové príjmy. 
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v €  
 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

807.609,68€ 708.250,61€ 87,70 

 

1) Bežné výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

482.815,70€                   420.506,24€                87,09 

 

 

v tom :    

Program Rozpočet        Skutočnosť 

 

% plnenie 

 

Riadenie obce   197.920,70            173.393,15       87,61 

Služby občanom   37.221,33              35.232,27       94,66 

Odpadové hospodárstvo   52.268,00              36.413,56       69,67 

Komunikácie   40.382,77              40.909,62     101,30 

Vzdelávanie              8.820,00                7.414,05       84,06 

Šport   5.110,00                5.110,00     100,00 

Kultúra, Hrad      86.990,88              76.660,75                  88,13 

Prostredie pre život    41.406,60              34.236,81       82,68 

Sociálne služby    12.695,42              11.136,03       87,72 

SPOLU:    482.815,70    420.506,24       87,09 

                                                                                                                       

 

2) Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

78.506,10€                   47.456,05€                60,45 

 

v tom : 

           

Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia 

Riadenie obce           0                   0           0 

Služby občanom   4.285,20            4283,40       99,96 

Odpadové hospodárstvo          10.933,45                   0          0   

Komunikácie         0                   0          0 

Vzdelávanie          28.155,13          17.397,13       61,79 

Šport         0                   0          0 

Kultúra, Hrad    14.000,00            5.784,00          0 

Prostredie pre život  21.132,32          19.991,52         94,60 

Sociálne služby         0                   0          0 

Spolu         78.506,10         47.456,05       60,45 

 

a) Služby občanom 

Ide o nasledovné investičné akcie : 

- prístrešok na budove zdravotného strediska v sume 1.375,20€, 

- studňa na cintoríne v sume 2908,20€. 
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b) Vzdelávanie  

Ide o nasledovné investičné akcie : 

- dokončenie výdajne jedál v ZŠ s MŠ J. M. Hurbana  v sume 17.397,13€, v dokončovaní    

výdajne sa pokračuje aj v roku 2014 

 

c) Kultúra, Hrad  

Ide o nasledovné investičné akcie : 

-   geodetické práce na hrade – zamerania v sume 5.784,00 €, 

 

      d) Prostredie pre život 

      Ide o nasledovné investičné akcie : 

- Regenerácia centrálnej časti v sume 19.991,52€ 

 

 

3) Výdavkové finančné operácie : 

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

246.287,88€              240.288,32€                     97,56 

 

Z rozpočtovaných 246.287,88€ na splácanie istiny z prijatých úverov  bolo skutočné čerpanie 

k 31.12.2013 v sume 240.288,32€. 

 

 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

  

Základná škola s materskou školou J. M. Hurbana 

Bežné výdavky :  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

392.123,37€                   417.360,24€              106,44   

 

Kapitálové výdavky:  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

 0                       0                    0 

ZŠ s MŠ J.M. Hurbana  nemala na rok 2013 rozpočtované žiadne kapitálové výdavky. 

 

 

 

  

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

 Rozpočet po 

zmenách 2013 

v  € 

Skutočnosť 

   k 31.12.2013 

v € 

Príjmy celkom  1.199.733,05 1.220.018,27 

z toho :   

Bežné príjmy 950.192,37 976.462,52 

Kapitálové príjmy 243.138,98 243.138,98 

Finančné príjmy     6.401,70       416,77 

Príjmy RO        0        0 

Výdavky celkom 1.199.733,05 1.125.610,85 

z toho :   
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Bežné výdavky 482.815,70 420.506,24 

Kapitálové výdavky   78.506,10   47.456,05 

Finančné výdavky 246.287,88 240.288,32 

Výdavky RO  392.123,37 417.360,24         

Hospodárenie obce za rok 2013          0   +  94.407,42 

 

         

     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 z Úradu vlády SR účelovo určené na bežné výdavky 

poskytnuté predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume     4.500,00 €, a to na :  

- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté 

v predchádzajúcom rozpočtovom roku a to na: 

- dopravu vo výške:     263,77 € 

- nevyčerpané finančné prostriedky na mzdy pre nepedagogických pracovníkov vo 

výške:                     2.186,00 €  

- nevyčerpané finančné prostriedky na prenesené kompetencie vo výške: 

                                        670,00€ 

 

     Prebytok rozpočtu obce na účely tvorby peňažných fondov zistený podľa § 16 ods. 6 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je 86.787,65€. 

     Na základe zistených skutočností z predchádzajúcich rokov a následného  vykonania 

opravy odvodu do RF navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2013 vo výške  

128.774,43€.  

 

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 

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

              

Fond rezervný Suma v € 

ZS k 1.1.2013  852,54       

Prírastky - z prebytku hospodárenia 664,99      

               - ostatné prírastky                         5.984,93 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č.      zo dňa ......... na....................         

- uznesenie č.      zo dňa ......... na....................      

       

               - krytie schodku hospodárenia  

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2013 7.502,46       
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Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v € 

ZS k 1.1.2013 2.991,42   

Prírastky - povinný prídel -   1,5 %                                             1.386,15               

               - ostatné prírastky      

Úbytky   - závodné stravovanie                     1.846,18   

              - regeneráciu PS, dopravu                   

              - dopravné                             

              - ostatné úbytky                                                     10,46    

KZ k 31.12.2013 2.520,93 

 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013   

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2013 KZ  k  31.12.2013 

Majetok spolu 6.159.323,47 5.990.663,32 

Neobežný majetok spolu 5.386.706,14 5.126.583,80 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 5.070.268,14 4.810.145,80 

Dlhodobý finančný majetok    316.438,00    316.438,00 

Obežný majetok spolu    771.264,67     862.492,75 

z toho :   

Zásoby        8.935,28         8.982,97 

Zúčtovanie medzi subjektami VS    671.919,63     650.213,15 

Dlhodobé pohľadávky        4.213,30            905,21 

Krátkodobé pohľadávky       22.127,75       24.250,72 

Finančné účty       64.068,71     178.140,70 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie         1.352,66         1.586,77 
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P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2013 KZ  k  31.12.2013 

Vlastné imanie a záväzky spolu 6.159.323,47 5.990.663,32 

Vlastné imanie  2.568.004,20 2.634.034,14 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  2.568.004,20 2.634.034,14 

Záväzky    538.962,70    296.484,24 

z toho :   

Rezervy       10.925,59        9.598,16 

Zúčtovanie medzi subjektami VS          416,77        7.619,77 

Dlhodobé záväzky      13.121,42        2.970,90 

Krátkodobé záväzky      11.257,83      13.342,64 

Bankové úvery a výpomoci    503.241,09    262.952,77 

Časové rozlíšenie 3.052.356,57 3.060.144,94 

 

 

 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013 

 

 
Obec k 31.12.2012 eviduje tieto najvýznamnejšie záväzky:  

 

P.

č. 

Výška prijatého úveru Zostatok 

k 31.12.2013 

Splatnosť 

 

1. Hrad - projekty    6.779,12 r. 2014 

2. Regenerácia centrálnej časti 136.384,01 r. 2021 

3. Muzeálne nádvorie 119.789,64 r. 2021 

 

 

 

 

 

 

8. Hospodárenie príspevkových organizácií  
 

Obec bola zriaďovateľom príspevkových organizácií:  
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Beckovské muzeálne nádvorie – príspevková organizácia 

Príjmy 

Rozpočet na rok 2013            Skutočnosť k 31.12.2013                        % plnenia 

133.234,00                             72.444,73                                        54,37 

 

 

Výdavky  

Rozpočet na rok 2013            Skutočnosť k 31.12.2013                        % plnenia 

133.233,00                              85.751,96                                         64,36 

 

 

Nerozpočtované príjmy BMN:         5.713,23€ 

Nerozpočtované výdavky BMN:         150,00€ 

Príspevková organizácia Beckovské muzeálne nádvorie bola uznesením č. 313/2013-OZ 

zrušená  dňom 31.12.2013.  

 

 

9. Podnikateľská činnosť   

 
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia vydaného Ob.Ú v Novom Meste nad 

Váhom  ŽO 1582/1993. Predmetom podnikania je vývoz fekálií.  

 

Výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti r. 2013 – vývoz fekálií 

Náklady:          32.549,01 € 

Výnosy:           32.546,50 € 

Rozdiel:                 + 2,51 € 

 

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

mimorozpočtovom účte. 

 

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a. zriadeným a založeným právnickým osobám 

b. ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom 

c. štátnemu rozpočtu 

d. štátnym fondom 

e. rozpočtom iných obcí 

f. 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. 
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Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým osobám: 

 

Právnická  

osoba 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

CVČ Nové Mesto n.V.           200,20           200,20           0 

CVČ Kongregácia šk. s. 

de Notre Dame 

          126,00           126,00           0 

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 - 

OŠK Slovan Beckov – futbalový oddiel 4.900,00 4.900,00 € 0 

OŠK Slovan Beckov - kulturistický odd.             210,00         210,00          0 

SZOPK            141,19         141,19          0 

 

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

dotáciách. 

 

 

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 - 

Min. vnútra SR Matrika        1.807,10     1.807,10         0 

Min. vnútra SR Hlásenie pobytu občanov           446,49        446,49         0 

Ob.Ú ŽP TN Starostlivosť o živ. prostredie           141,97        141,97         0 

Min.DVaRR SR Riešenie kritického stavu cestnej 

infraštruktúry 
       2.014,47     2.014,47         0 

MK SR Obnova NKP Hrad Beckov       20.000,00   20.000,00         0 

Úrad vlády SR Zariadenie a nábytok do ŠJ pre ZŠ         4.500,00           0   4.500,00 

MF SR Na zvýšenie platov zamestnancov 

reg. školstva finan. z rozpočtu 

samos. 

        3.757,00     1.571,00   2.186,00 

OÚ TN Školstvo     276.553,00 275.883,00      670,00 

OÚ TN Školstvo – doprava r. 2013         6.191,00     5.927,23      263,77 

OÚ TN Školstvo – doprava r. 2012            416,77        416,77         0 

OÚ TN Školstvo - VVMŠ         1.291,00     1.291,00         0 
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Min. vnútra SR Voľby VÚC            600,00        600,00         0 

 

 

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

 

 

 

 

Vypracovala: Ing. M. Kopúnová                                  

 

 

 

 

 

       Karol Pavlovič 

       starosta obce 

 

 

 

 

 

Vyvesené: 29.05.2014 

Zvesené: 30.6.2014 

 

 

 

Uznesenia OZ: 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Beckov za rok 2013 a celoročné 

hospodárenie bez  výhrad.  Uzn. č. 337/2014 a) dňa 13.6.2014. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu 

vo výške  128.774,43€.  Uzn. č.  337/2014 b) dňa 13.6.2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


