
U Z N E S E N I E     č. 4/2012 
ZO ZASADNUTIA  OBECNÉHO ZASTUPITE ĽSTVA 

DLHÉ POLE 
KONANÉHO DŇA  21.06.2012 

 
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO DLHÉ POLE  
 
A/  SCHVAĽUJE: 

 
1.  Záverečný účet   obce DLHÉ POLE za rok 2011  

I.   celoročné hospodárenie obce bez výhrad. 
 

      II. Rozpočtové hospodárenie obce    s prebytkom vo výške  21 108  EUR.     
  
       
     III.  Prebytok  finančných operácií vo výške 4 560  EUR.   

1. Úhrada schodku vo výške ................ EUR . 
2. Podľa § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samospráv 

sa z prebytku rozpočtu pre účely tvorby peňažných fondov vylučujú 
nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom 
rozpočtovom roku, zo SR, z rozpočtu EU alebo na základe osobitného 
predpisu, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku.   
  

3. Prebytok  finančných operácií v celkovej   výške 4 560  EUR   sa         
pridelí  naspäť do rezervného fondu obce .    

  
    IV. Tvorba a použitie peňažných fondov obce, konkrétne: 

                 Rezervného  fondu: 
Obec vytvára rezervný fond vo výške prebytku hospodárenia 
príslušného rozpočtového roka. O použití rezervného fondu 
rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

 
 Začiatočný stav k 1.1.2011                                       63 594,92   EUR 

Prírastky - z prebytku hospodárenia za rok 2010:    2 623,26 €   
                  /po schválení závereč.účtu za rok 2010/ 
Prírastky – zostatky príjmových FO z r. 2010:        +55 896,45  EUR  
                   /po schválení závereč.účtu za rok 2010/         
Úbytky :     

-vysporiadanie výsledku hospodárenia  za rok .................. 
   - za rok .............. schodok vo výške                   - .........................€ 

                                                                                       
Stav rezervného fondu po schváleni záverečného účtu  
za  rok  2010                                                                  + 122 114,63  € 
 

-použitie prostriedkov z rezervného fondu:    - 4 560 €  
                  v roku 2011    
/ projekt voda Kamence / 
 

   Konečný zostatok v RF  k 31.12.2011              117 554,63  EUR 
 



Použitie RF v priebehu roku 2012 na: 
  
a) rekonštrukciu zdravotného strediska , 
b) rekonštrukciu obecného  vodovodu, 
c/ na  iné   kapitálové výdavky obce , ktoré sa vyskytnú  v priebehu 
roka 2012 .   
 
 
 
 
  

2. Poplatok za školskú družinu v základnej škole  na  6,00 EUR 
mesačne. 

 
3. Základný poplatok v materskej škole  13,00 EUR mesačne. 
 

 
 
 
 
 
 
 

B/  BERIE NA  VEDOMIE: 
 

1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2011. 
 
2. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky  
    a  hospodárenia obce  za rok 2011. 
 
3.Navýšenie počtu detí v materskej škole o 4 deti, t.j. celkom na 44 detí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dlhé Pole dňa 22.06.2012 
 
 
 
 
 
                                                                                       Ing. Dana Veveričíková 
                                                                                               starostka obce        


