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Stanovisko
hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Markuška za rok 2012
spracované v súlade s § 18 f ods. 1, písm c, zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
Predložený záverečný účet obce Markuške potvrdzuje plnenie rozpočtu za rok 2012
v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách miestnej samosprávy č. 583/2004 Z.z.
v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Obec
hospodárila s:
- Bežným rozpočtom a
- Kapitálovým rozpočtom.
Príjmy a výdavky sú rozpočtované a ich plnenie je účtované podľa funkčnej
a ekonomickej klasifikácie so zaradením do oddielov, skupín a tried.
Rozpočet obce na rok 2012 bol schválený obecným zastupiteľstvom uznesením č.
23/2011 z 16.12.2011.
V priebehu roka 2012 bola realizovaná jedna úprava rozpočtu a to dňa 15.12.2012
uznesením č. 26/2012.
Táto úprava boli premietnutá jednak v príjmovej ako aj vo výdavkovej časti
rozpočtu.
Ostatné úpravy rozpočtu príjmov a výdavkov, ktoré nemali vplyv na celkový objem
rozpočtu – presuny medzi oddielmi, resp. položkami a podpoložkami boli realizované
v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva, ktoré poverilo starostu s realizáciou týchto
úprav.
Po vykonaní uvedených úprav rozpočtu v priebehu roka, upravený rozpočet
príjmov predstavuje objem 200 545 € a výdavkov v objeme 200 545, teda ako
vyrovnaný. Z tohto objemu rozpočet bežných príjmov a výdavkov bol schodkový
v čiastke 11 821 €, kapitálový rozpočet bol schodkový v čiastke 1 324 € a finančné
operácie boli prebytkové v celkovej čiastke 13 145 €
Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2012 v príjmovej ako aj vo výdavkovej časti je
nasledovné:
Celkové príjmy:
Z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie

185 261 €

Celkové výdavky:
Z toho:
Bežné výdavky
Výdavkové finančné operácie

174 719 €

153 981 €
7 817 €
23 463 €

164 402 €
10 317 €
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Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2012 tj. rozdiel medzi skutočnými
príjmami a výdavkami je prebytok rozpočtu obce vo výške 10 542,- €.
Stav finančných prostriedkov na jednotlivých účtoch k 31.12.2011 bol v celkovej čiastke
8 564,14 €.

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 z tohto
prebytku vylučujú :
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom
rozpočtovom roku vo výške 1 191,17 € a to na bežné výdavky pre základnú školu, 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.
Po zohľadnení týchto finančných prostriedkov prebytok rozpočtu za rok 2012 vo
výške 7 372,97 €, navrhujem použiť nasledovne : tvorba rezervného fondu
Pretože Obec Markuška tvorí iba rezervný fond, navrhujem Obecnému zastupiteľstvu
celý prebytok hospodárenia za rok 2012 v čiastke 7 372,97 € preúčtovať do rezervného
fondu.
Podkladom pre vyjadrenie stanoviska k záverečnému účtu obce boli predložené
výkazy:
- Výkaz o plnení príjmov a výdavkov Uč RO 2-04,
- Čerpanie rozpočtu podľa odvetví – podrobné,
- Výkaz aktív a pasív Uč 6-01
- Hlavná kniha vlastného hospodárenia,
- Pokladničná kniha,
- Prvotné účtovné a pokladničné doklady.
Podrobný rozbor plnenia príjmov a čerpania výdavkov a čerpanie kapitálových
výdavkov je uvedený v záverečnom účte obce. Tieto údaje plne zodpovedajú ročnej
účtovnej závierke za rok 2012.
Zo strany obce bola splnená zákonná povinnosť podľa ods. 3, § 9 zákona
o obecnom zriadení a to v tom, že výsledky hospodárenia obce za rok 2012 boli
zverejnené na miestnej tabuli k nahliadnutiu pre občanov obce.
Výdajové doklady účelovo zodpovedajú charakteru činnosti vyplývajúcej z poslania
obce a plnenia jej hospodárskej činnosti. Kontrola pokladničných ako aj účtovných
dokladov je zabezpečená v zmysle zákona o účtovníctve.
Obec predložila ročnú účtovnú závierku k 31.12.2012 pre Daňový úrad v predpísanej
forme a v stanovenom termíne.

- 4 Záverečný účet obce za rok 2011 spĺňa zákonom predpísané náležitosti a je zostavený
v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách a doporučujem ho obecnému zastupiteľstvu
uzavrieť s nasledovnými výrokmi:
1. Výsledok hospodárenia za rok 2012 vykázaný v zostatkoch jednotlivých účtov
v celkovej čiastke 7 372,97 € Sk preúčtovať do rezervného fondu obce v plnej
výške. O použití rezervného fondu bude rozhodovať obecné zastupiteľstvo
svojim uznesením.
2. Berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za
rok 2012.
3. Schvaľuje záverečný účet obce za rok 2012 – bez výhrad.
V Markuške, dňa 7. marca 2013

Ján Kováč
hlavný kontrolór obce

OBEC

Markuška

Záverečný účet Obce M a r k u š k a
za rok 2012

V Markuške, február 2013
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Záverečný účet obce za rok 2012 obsahuje:

1. Rozpočet obce na rok 2012
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012
4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2012
5. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
6. Bilancia aktív a pasív
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012
8. Návrh uznesenia
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Záverečný účet Obce M a r k u š k a

za rok 2012.

1. Rozpočet obce na rok 2012
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2011.
Obec v roku 2012 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 2012 bol zostavený v oblasti príjmov
v čiastke 168 213,- € a v oblasti výdavkov v čiastke 156 235,- €, teda ako prebytkový
v celkovej čiastke 11 978,- €. Rozpočet bol zostavovaný na bežné a kapitálové výdavky a
finančné operácie.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2011 uznesením
č.23/2011.
V priebehu roka došlo k úprave rozpočtu a to na základe uznesenia obecného zastupiteľstva
zo dňa 15.12.2012 uznesením č.26/2012.
Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :
Upravený rozpočet obce k 31.12.2012
Rozpočet obce v € :
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce

200 545
200 545
+0

z toho :
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Schodok bežného rozpočtu

169 083
180904
- 11 821

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu

8 000
9 324
- 1 324

- 4 Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z fin. operácií

23 462
10 317
+ 13 145

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v €
Rozpočet
200 545

Skutočnosť
185 261

% plnenia
92,4

Skutočnosť
75 272

% plnenia
94,8

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :
Rozpočet
79 363

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z rozpočtovanej finančnej čiastky vo výške 75 844 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2012 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 71 885 €, čo predstavuje plnenie na
94,8 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 2 656 € bola skutočnosť k 31.12.2012 vo výške 2 500 €, čo je 94,1 %
plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 1 685 €, dane zo stavieb boli vo výške 815 €
Za rozpočtový rok obec eviduje pohľadávky na týchto príjmoch v čiastke 33,15 €.
c) Daň za psa bola zinkasovaná vo výške 70 €. Nedoplatky na tejto dani sú evidované
v čiastke 3,32 €.
d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol zinkasovaný v celkovej čiastke
817 €. Pohľadávky na tomto poplatku k 31.12.2012 sú evidované v čiastke 544,- € čo je
navýšenie oproti minulému roku o 82,- €.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet
23 215

Skutočnosť
12 104

% plnenia
52,56

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 20 115,- € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 8 597 €, čo je 42,7
% plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov a budov vo výške 470,- € a príjem
z prenajatých strojov vo výške 8 127,- €. Nedoplatky za služby sú v čiastke 154,- čo je
zníženie oproti minulému roku o 55,- €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky boli zinkasované v čiastke 3 598,- € čo je 115,4
% plnenie. Jedná sa overovanie listín a poplatky za káblovú televíziu. Nedoplatky na
poplatkoch za káblovú televíziu sú v čiastke 20,- €.

- 5 Príjmy za odber podzemnej vody boli v čiasatke 1 962 € čo je plnenie na 90,9 %, nedoplatky
na týchto príjmoch sú v čiastke 660,- €. Poplatky za MŠ a ŠK v čiastke 481 € čo je plnenie na
90,9 %, príjmy za stravné od pracovníkov obce boli v čiastke 367,- € a úroky z účtov
finančného hospodárenia boli v čiastke 9 €.
c) iné nedaňové príjmy – dobropisy vratky výdavkov z roku 2011 boli v čiastke 1 498,- €.
Jedná sa o preplatok na elektrickej energii.
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :
Rozpočet
65 007

Skutočnosť
65 007

% plnenia
100,0

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

Poskytovateľ
ÚPSVaR
ÚV SR
Obvodný úrad
Krajský školský úrad
Obvodný úrad
ÚPSVaR XXX
Krajský školský úrad
ÚPSVaR
Obvodný úrad ROEP
ÚPSVaR
ÚPSVaR
Spolu:

Suma v €
556
25 000
781
28 334
54
3 972
1674
518
1 551
1 836
631
65 007

Účel
Aktivačná činnosť
Dotácia rozvoj. projekt
Voľby
Základné školstvo
Register obyv. + vojn.hroby
Stravné. pre deti v HN
Dotácia pre MŠ
Rodinné prídavky
ROEP
Rodinné prídavky Liptáková
Školské potreby pre deti v HN

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy :
Rozpočet
8 000

Skutočnosť
7 817

% plnenia
100,00

V roku 2012 Obec obdržala dotáciu od PPA ako refundáciu DPH pri realizácii
investičnej akcie Rekonštrukcia OcÚ aKD.
5) Príjmové finančné operácie :
Rozpočet
23 462

Skutočnosť
23 463

% plnenia
100,00

- 6 V roku 2012 bol uskutočnený prevod zostatku finančných prostriedkov
z predchádzajúcich rokov do rozpočtu roku 2012 v čiastke 23 463,- €, z toho prevod zostatku
účelových prostriedkov zo základnej školy v čiastke 4 319 €, prevod zostatku účelových
prostriedkov z predchádzajúcich rokov na púrotipovodňový projekt v čiastke 19 100,- €
a prevod zostatku rozpočtového hospodárenia obce v čiastke 44,- €..

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012 €
Rozpočet
200 545

Skutočnosť
174 719

% plnenia
87,1

Skutočnosť
164 402

% plnenia
90,9

1) Bežné výdavky :
Rozpočet
180 904

v tom :
Funkčná klasifikácia
Upravený rozp.
0116 – Správa úradu
63 052
0132 – Voľby
781
0170 – Splátka úrokov z úveru
0320 – Požiarna ochrana
260
0443 – Stavebný úrad
200
0451 – Miestne komunikácie
620
0510 – Nakladanie s odpadmi
1000
0620 – Rozvoj obcí – aktivačná čin.
22 393
0630 – Zásobovanie vodou
980
0640 - Verejné osvetlenie
950
08209 – Ostatná kultúra - KD
120
0830 – Miestny rozhlas
99
0840 – Dom smútku
400
0911 – Materská škola
30 604
09121 – Základná škola
32 706
09501 – Školský klub
4 344
09601 – Školská jedáleň
15 438
10405 – Rodinné prídavky a dávky
2 354
1070 – Soc. pomoc – strav.a šk.pom.
4 603
Spolu
180 904

Skutočnosť
57 658
781

v€
% plnenia
91,4
100,0

116
200
551
914
19 838
978
901
118
20
116
24 049
31 461
4 314
15 314
2 354
4 719
164 402

44,6
100,0
88,9
91,4
88,6
99,8
94,8
98,3
20,2
29,0
78,6
96,2
99,3
99,2
100,0
102,5
90,9

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 77 249 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 vo výške 75 601 €, čo je
97,9 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
aktivačných
pracovníkov, pracovníkov školstva a pracovníkov na projekt.

- 7 b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 27 348 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 vo výške 25 758 €, čo je
94,2 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 68 885 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 vo výške 55 586 €, čo je
80,7 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 7 422 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 vo výške 7 457 €, čo
predstavuje 96,45 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet
9 324
-

Skutočnosť

% plnenia

V rámci kapitálových výdavkov v roku 2012 boli rozpočtované finančné prostriedky
na dokončeni rekonštrukcie strechy požiarnej zbrojnice, ovšem realizácia nebola
uskutočnená.

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet
10 317

Skutočnosť
10 317

% plnenia
100,0

Jedná sa o splatenie poskytnutého úveru na DPH pri investičnej akcii Rekonštrukcia OcÚ

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2012
Rozpočet 2012

Plnenie 2012:

V Eur

%:

V Eur

Sumár príjmov

200 545

185 261

92,4

V tom: Bežné príjmy

169 083

153 981

91,1

8 000
23 462

7 817
23 463

97,7
100,0

200 545
180 904
9 324
10 317

174 719
164 402
0
10 317

87,1
90,9

0

10 542

Kapitálové príjmy
Príjmy finančných operácií

Sumár výdavkov
V tom: Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavky finančných operácií

Výsledok hospodárenia:

100,0

- 8 Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2012 tj. rozdiel medzi skutočnými
príjmami a výdavkami je prebytok rozpočtu obce vo výške 10 542,- €.
Stav finančných prostriedkov na jednotlivých účtoch k 31.12.2012 bol v celkovej čiastke
8 564,14 €.

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 z tohto
prebytku vylučujú :
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom
rozpočtovom roku vo výške 1 191,17 € a to na bežné výdavky pre základnú školu, 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.
Po zohľadnení týchto finančných prostriedkov prebytok rozpočtu za rok 2012 vo
výške 7 372,97 €, navrhujeme použiť nasledovne :
- tvorba rezervného fondu

5. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a. štátnemu rozpočtu
b. 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 štátnemu rozpočtu,
štátnym fondom a k rozpočtom VÚC.
A. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu,
transferu uviesť : školstvo,
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

ÚV SR

Na rozvojový projekt obce

ÚV SR

Na rozvojový projekt -

ObÚ

Na voľby

ObÚ

Na REGOB

Suma použitých
prostriedkov v roku
2011

Rozdiel

19 100

19 100

0

25 000

25 000

0

781

781

0

54

54

0

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2011

Poskytnutá dotácia na rozvojový projekt obce bola vyúčtovaná voči poskytovateľovi do
stanoveného termínu. Ostatné dotácie poskytnuté pre obec boli použité v súlade
s deklarovaným účelom a tieto boli aj vyúčtované.

- 9 -

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v €
Finančný dlhodobý majetok /069/
Stav k 1.1.2012
Obstarávacia cena
24 397,53
Oprávky
Zostatková cena
24 397,53

Prírastky

Úbytky

Stav k 31.12.2012
24 397,53
24 397,53

Obec bezodplatne získala cenné papiere Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.:
735 ks v menovitej hodnote 33,19 € za 1 ks
Dlhodobý hmotný majetok /021/
Stav k 1.1.2011
Obstarávacia cena
Oprávky

217 825

Prírastky

486 390

Úbytky

2 795

70 990

Stav k 31.12.2011

701 420
70 990
630 430

Zostatková cena

Dlhodobý hmotný majetok /022/
Stav k 1.1.2012

Obstarávacia cena

8 623

Oprávky

3 623

Prírastky

Úbytky

8 623
5 000

8 623
0

Zostatková cena

Dopravné prostriedky /023/
Stav k 1.1.2011
Obstarávacia cena
13 506
Oprávky
7 926
Zostatková cena
Majetok na účte 031 - Pozemky
Stav k 1.1.2012
Obstarávacia cena
1 349
Oprávky
Zostatková cena

Stav k 31.12.2012

Prírastky

Úbytky

Stav k 31.12.2011
13 506
13 506
0

Úbytky

Stav k 31.12.2012
1 349

5 580

Prírastky

1 349

- 10 Obstaranie dlhodobého majetku
041
Stav k 1.12012
Prírastky
Úbytky
Stav k 31.12.2011

042
503 393
0
503 393
0

043

Obežný majetok
a/ pohľadávky
Suma v €

Účet

315 – ostatné pohľadávky
318 – pohľadávky za rozpočtové príjmy nedaňové
319 – pohľadávky za daňové príjmy obce
Spolu:

154
544
36
734

Pohľadávky pozostávajú z pohľadávok daňových a nedaňových:
b/ finančný majetok:
Účet

Suma v €

211 - pokladnica
262 - peniaze na ceste

111,30
0

221 - Základný bežný účet

8 452,84

221 – Potravinový účet ŠJ

31,03

221 – Účet sociálneho fondu - školstvo

273,86
8 869,03

Spolu:

7 . Stav a vývoj dlhu k 31.12.2012 :
a/ Bankové úvery
Účet 249 tvorí: 1. V roku 2010 obec prijala krátkodobú finančnú výpomoc od Spoločnosti
urbaristov a pasienkárov Markuška v čiastke 7 000,- € . V priebehu roka 2011 bolo
realizované zníženie tejto instiny o čiastku 900 €. A v roku 2012 o 1 900 €. Zostatok istiny
k 31.12.2012 je v čiastke 4 200 €.
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Účet 461 Bankové úvery tvorí:
V roku 2010 obec uzatvorila zmluvu s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou SR o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku na Rekonštrukciu budovy obecného úradu.
Výška celkových nákladov na realizáciu stavby bola v objeme 63 100 €. Výška nenávratného
príspevku bola schválená v celkovej čiastke 52 583,38 €. Rozdiel v čiastke 10 516,67 €
DPH , ktorú obec má financovať z vlastných prostriedkov.
Na preklenutie časového nesúladu medzi realizáciou stavby a úhradou nenávratného
príspevku musela obec v roku 2011 zobrať preklenovací úver v čiastke 52 583,38 €, ktorého
splátka je zabezpečená uzavretou zmluvou o poskytnutí NFP a na vykrytie výdavkov na DPH
bol zobratý dlhodobý investičný úver v čiastke 10 516,67 €., Čerpanie týchto úverov
k 31.12.2011 bolo v celkovej čiastke 62 965,04 €. V roku 2011 bola realizovaná splátka
tohto úveru v čiastke 52 583,38 €, z toho preklenovací úver v čiastke 52 583,38 €, ktoré
prostriedky boli poukázané obci ako dotácia od PPA SR. Zostatok nesplatených úverov k
31.12.2011 je v čiastke 10 316,62 €, z toho dlhodobý investičný úver v čiastke 10 316,62 €,
ktorý sa začne splácať až od 31.1.2012, s mesačnou splátkou 180,- € . V roku 2012 obec
obdržala dotáciu od PPA – vrátku DPH 7 817,- €. Táto dotáčka a vlastné prostriedky boli
použité na celkovú splátku zostatku úveru v celkovém čiastke 10 316,62 €
Z uvedeného vyplýva, že celková úverová zadlženosť t. j. zostatok nesplatených úverov
obce k 31.12.2012 je nula €, orý zostatok zodpovedá aj zostatku na účtovnom
syntetickom účte 461 – Prijaté úvery.
b/ krátkodobé záväzky
Účet
Suma v €
321 – dodávatelia
952,56
324 – Prijaté preddavky - ŠJ
136,46
331- zamestnanci
235,19
336- zúčtovanie s inštitúciami soc. zabezpečenia a
zdrav. poisťovní
830,62
342- ostatné priame dane
0
379- iné záväzky
570,30
Spolu
2 725,13

V Markuške, dňa 14. februára 2013

Starosta obce

Záverečný účet za rok 2012 :

Návrh Záverečného účtu za rok 2012 v obci obvyklým spôsobom
zverejnený dňa 14.2.2013
Návrh zvesený dňa 7.3.2013
Záverečný účet za rok 2012 bol prerokovaný na riadnom verejnom zasadnutí OZ v Markuške
dňa 7.3.2013.
Záverečný účet za rok 2012 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Markuške
dňa 7.3.2013 Uznesením č.3/2013

Schválený Záverečný účet za rok 2012 v obci obvyklým spôsobom /na dobu 15 dní/.
Zverejnený dňa 8.3.2013
Zvesený dňa

23.3.2013

starosta obce
v. r.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 8 564,14 € .
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2012.

