Záverečný účet Obce Dubovica
za rok 2009

V Dubovici: 14.05.2010

Záverečný účet Obce Dubovica za rok 2009.
Rozpočet obce na rok 2009
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2009.
Obec v roku 2009 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 2009 bol zostavený Bežný rozpočet
bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2009.
Rozpočet obce bol schválený na 24. zasadnutí OZ konaného dňa 11.12.2008
Bol zmenený trikrát
- prvá zmena schválená dňa 21.04.2009 uznesením č. 18/2009/viď. prílohy /
- druhá zmena schválená dňa 24.09.2009 uznesením č. 31/2009/viď. prílohy /
- tretia zmena schválená dňa 10.12.2009 uznesením č. 44/2009 /viď. prílohy /
Rozpočet obce k 31.12.2009 v €
Bežné príjmy:Ocú:
485.780,65 / Viď. príloha č. 1/
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Príjmy spolu Ocú :
485.780,65
Bežné príjmy MŠ :
Bežné príjmy ŠJ :
Bežné príjmy ZŠ :
Bežné príjmy ŠKD :
Bežné príjmy ŠSZČ:
Príjmy spolu školstvo :

803,44 /školné,elektr.energ.,prenájom /vlastné
2 .961,60 /réžija / vlastné
25,36 / prepl.elektr.energie / vlastné
360,22 /školné / vlastné
1.029,20 / školné / vlastné
/Viď.príloha č. 1/
5.179,82

Príjmy spolu ocú +školstvo:

490.960,47
31.922,52 /Viď. príloha č. 3 /
190.848,31 /Viď príloha č.2/
222.770,83

Kapitálové výdavky ocú :
Bežné výdavky ocú :
Výdavky spolu Ocú :
Bežné výdavky MŠ:
Bežné výdavky MŠ:
Bežné výdavky MŠ :
Bežné výdavky ŠJ:
Bežné výdavky ŠJ:
Bežné výdavky ZŠ :
Bežné výdavky ZŠ
Bežné výdavky ZŠ :
Bežné výdavky ZŠ :
Bežné výdavky ŠKD :
Bežné výdavky ŠKD:
Bežné výdavky ŠSZČ:
Bežné výdavky ŠSZČ :
Výdavky spolu školstvo

,-

64.442,60 / z rozpočtu obce -viď.príl.č.2
2.399,60 / z rozpočtu štátu –viď príloha č. 2 /
803,44 / vlastné zdroje –viď. príloha č.2/
17.282,93 / z rozpočtu obce – viď príloha č. 2/
2.961,60 / vlastné zdroje –viď príloha č. 2/
101.222,- /z rozpočtu štátu –viď príloha č. 2/
1.719,- /z rozpočtu štátu vd.pouk.-viď. príl. č. 2 /
99,57 / z rozpoč. štátu hmot.núdza-viď. prílč.2/
25,36 / vlastné – viď príloha č.2 /
6.577,33 / z rozpočtu obce – viď. príloha č.2 /
360,22 / vlastné- viď. príloha č.2 /
6.225,80 /z rozpočtu obce viď.príloha.č.2
1.029,20 / vlastné zdroje - viď. príloha č. 2/
205.148,65
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Výdavky spolu ocú + školstvo :

427.919,48

Konečné zostatky na účtoch v € :
Základný bežný účet - VÚB 5.014,42
ZBÚ v Slov. sporiteľni 2.203,56
ZBÚ Dexia Prešov
55.752,44
Dotačný účet kanál
12,80
Soc.fond
260,13
Rezervný fond
49.069,48
____________________________________
Spolu:
112.312,83

Prebytok Hospodárenia :
v€
KZ účtov 221
112.312,83
KZ účtu soc.fondu
260,13
KZ účtu Rezervného fondu
- 49.069,48
Rozdiel:
62.983,22
Nevyčerpané Fin prostriedky MŠ +ŠKD +
58,54
Spolu prebytok hospodárenia :

63.041,76

Použitie prebytku hospodárenia za rok 2009
Prebytok hospodárenia vo 63.041,76 € 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, sa použije nasledovne :
- tvorba rezervného fondu

Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Vedie
sa na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné
zastupiteľstvo.
Stav rezervného fondu k 31.12.2009
49.069,48 €
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Stav sociálneho fondu k 31.12.2009
260,13 €
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Finančné usporiadanie vzťahov voči
a. štátnemu rozpočtu
b. štátnym fondom
c. ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom
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 štátnemu rozpočtu: v €

Poskytovateľ

Účelové určenie grantu,
transferu

Ob.úrad –

prenesený výkon ŠS na úseku

Prešov

hlásenia pobytu-REGOB –

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2009

3 867,99

Suma
použitých
prostriedkov
v roku 2009

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)

3 867,99

0,-

488,73
voľbyprezidenta ,EU-3.379,26
Kraj.úrad ŽP,

prenesený výkon ŠS o ŽP

177,13

177,13

0,-

Krajs.škol.úrad

pren. výkon ŠS –ZŠ 101.222,-

105.324

105.324,-

0

Prešov

vzdel.poukazy –1.719,-

1. 476,76

1. 420,17

56,59

7800

7800

0,-

25.622

25.622

0

Prešov

prenesený výkon MŠ .2.383,-

Úrad práce

HN stravné,šk.pomôc. -768,76

SVaR Prešov

malé obecné služby -708,-

Min.financií

dot. na okná v MŠ – 4. 500

SR

dot. na preliezky MŠ - 3.300

Min.financií

dotácia na bežné výdavky

SR

.
Obec Dubovcia v roku 2009 začala rekonštrukciu viacúčelového domu v rámci programu
cezhraničnej spolupráce Poľská republika –Slovenská republika 2007-2013 na realizáciu
projektu č. WTSL.02.02.00-12-041/08 s názvom Polyfunkčné domy v Muszyne, Ľubotíne
a Dubovici-centra rozvoja prihraničnej spolupráce Gminy Muszyna a mikroregionov Minčol
a Horná Torysa .
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D. Obec v roku 2009 poskytla dotáciu v súlade so VZN č. 5/2005 o dotáciách, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :
- bežné výdavky

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2009

4.381,60

Futbalový klub Dubovica- bežné výdavky

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2009

Rozdiel
(stĺ.2 stĺ.3 )

4.381,60

0,-

K 31.12.2009 bola vyúčtovaná dotácia, ktorá bola poskytnuté v súlade so VZN č.5/2005
o dotáciách.

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2009 v €
AKTÍVA
Názov
Neobežný majetok spolu

ZS k 1.1.2009

KZ k 31.12.2009

2.438 590,00

3. 981 210,00

12.036,00

13. 767,00

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu

2 422. 884,00

3 671. 420,00

3.670,00

296. 023,00

143.446,00

194.905,00

93 474 ,00

81 670,00

z toho :
Zúčt.transf.medzi obcou

Pohľadávky

Finančný majetok

1.090,00

922 ,00

48.882 ,00

112.313,00
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Časové rozlíšenie

71,00

0

2 582. 107,00

SPOLU

4 176 115,00

PASÍVA
Názov
Vlastné zdroje krytia majetku

ZS k 1.1.2009
1 511. 981,00

KZ k 31.12.2009
1 785.857,00

z toho :
Fondy účtovnej jednotky
Výsledok hospodárenia
Záväzky

1 511 981,00

1 785 857,00

5 .465,00

6.635,00

z toho :
Rezervy :
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

236,00
251,00

454,00

5.214,00

5.945,00

Časové rozlíšenie

spolu:

1 064. 661,00

1 007. 587,00

2 582. 107,00

2 800. 079,00

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2009
Obec k 31.12.2009 eviduje tieto záväzky:
-

voči dodávateľom
- 159,00 €
voči zamestnancom
- 3 139,00 €
voči inš.soc. a zdr.zabezpečenia - 2 008 ,00 €
voči daň. inštitúciam
- 276,00 €
iné záväzky
- 363,00 €

Záverečný účet obce Dubovica za rok 2009 bol schválený na 35. zasadnutí OZ konanom dňa
14.05.2010 uznesením č. 12/2010.

Bystrík Hudák
starosta obce
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