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I. ÚVOD 
 
 Povinnosťou obce je vytvoriť výročnú správu za účtovné obdobie tak, ako to vyplýva z § 20 
zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, podľa ktorého účtovná 
jednotka, ktorá musí mať účtovnú závierku overenú audítorom, je povinná vyhotovovať výročnú 
správu, ktorej súlad s účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie musí byť overený 
audítorom. 
 
II. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ÚČTOVNEJ JEDNOTKY 

 
Názov:   Obec Dúbravka 
Sídlo:   Obecný úrad Dúbravka 88, 07215 
IČO:   00325112 
DIČ:   2020738775 
Právna forma:  obec 
Štatutárny zástupca:  Andrej Bajužík, starosta obce 
web-stránka:  www.obec.dubravka.szm.sk 
e-mail:              obecdubravka@minet.sk 
tel.čísla:  056 – 6493112 
   0907 972731 
 

1.  Poloha a história obce 
 

 
 Obec Dúbravka leží uprostred Východoslovenskej nížiny, na pravom vale Laborca, v 
nadmorskej výške okolo 106 m nad morom, cca 16 km juhozápadne od okresného mesta 
Michalovce. Susednými obcami sú Budkovce, Hatalov, Falkušovce a Slávkovce. 
K obci patrí časť, ktorá má názov Komanica. 
Celková výmera chotára je 1021 ha. 
 Prvá písomná zmienka je z roku 1409 pod menom Dobrota. V roku 1560 bola 
premenovaná na Dobroka. V roku 1786 Dubrawka, maďarsky  Dobróka, Dubróka.  
 Dnešný názov obce je Dúbravka, odvodený od slova dub. Tento symbol je zobrazený aj 
v obecnom erbe. Obyvateľom obce sa hovorí Dúbravčan, Dúbravčanka.  
 Obec bola administratívne začlenená do Zemplínskej župy. Do roku 1960 patrila do okresu 
Michalovce, kraj Prešov. Od r. 1960 okres Michalovce, kraj Východoslovenský.  
V súčasnosti patrí do okresu Michalovce, kraj Košický. 
 V chotári obce bolo nájdené pohrebisko pilinskej kultúry z mladšej doby bronzovej, sídlisko 
hallštattské, laténsko-dácke a rímsko-barbarské. 
 Obec patrila Buttkayovcom, od r. 1409 zemianskym rodinám, od r. 1774 Szirmayovcom a 
od 19.storočia Lobkovitzovcom. 
 V roku 1715 mala 19 opustených a 7 obývaných domácnosti, v roku 1787 - 57 domov a 404 
obyvateľov a v roku 1828 - 96 domov a 707 obyvateľov. 
 Obyvatelia obce sa zaoberali prevážne poľnohospodárstvom.  
 V súčasnosti má obec 680 obyvateľov. 
 Jednotné roľnícke družstvo bolo založené v roku 1958.  
V začiatkoch na družstve pestovali zeleninu, tabak a obilie. V živočíšnej výrobe sa rozvíjal chov 
dojníc. Postupom času za družstvo zameralo hlavne na chov plemenných ošípaných, v čom 
dosahovali vynikajúce výsledky.  
Dnes patrí družstvo spoločnosti AT Zemplín s.r.o. Kazimír. 
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2. Cirkev. 
  
 Obec je sídlom gréckokatolíckej farnosti, ktorej patrí chrám Narodenia Panny Márie, 
postavený v roku 1927.  
Nachádza sa tu aj novovybudovaný filiálny rímsko-katolícky kostol Božieho Tela vysvätený v roku 
1993. Sídlo rímskokatolíckej farnosti je v obci Budkovce. 
 V roku 2008 bol vysvätený aj  nový chrám  Pravoslávnej cirkevnej obce, ktorá patrí pod farnosť 
Lastomír.   
 

             
 

3. Školstvo. 
 
 V obci sa nachádza materská škola s celodennou prevádzkou, ktorá ma 1 triedu a v r. 2011 
ju navštevovalo 16 detí. 
Riaditeľka MŠ - Jaroslava Bahutová 
Učiteľka : Lenka Lešková, ktorá vedie aj školskú jedáleň 
Kuchárka, upratovačka – Anna Kušnírová 
 Materská škola nemá právnu subjektivitu, jej zriaďovateľom je Obec Dúbravka. 
 Objekt MŠ je majetkom obce. Budova bola zrekonštruovaná v roku  2005 a 2008 . Materská 
škola má k dispozícií detské ihrisko. 
 

    
 
 

 Základná škola je od roku 1994 nefunkčná a jej budova s pozemkom bola vrátená v reštitúcii 
gréckokatolíckej cirkvi. 
Väčšina školopovinných deti navštevujú základnú školu v obci Budkovce. 
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4. Kultúra 
 

            Obec sa vyznačuje bohatým kultúrnym životom. Kultúrno -spoločenské akcie sú 
organizované v miestnom kultúrnom dome, postavenom v r. 1958-1962. 
Organizovaním týchto akcií ako sú : privítanie nového roka, karneval pre detí, Deň detí, posedenie 
pre seniorov z príležitosti Mesiaca úcty k starším,... sa obec snaží o zachovanie, oživenie a rozvoj 
tradícií obce a spríjemnenie života svojim občanom. 
 Najvýznamnejším kultúrno spoločenským podujatím je pre obec Deň Dúbravčanov, na 
ktorom sa stretávajú rodáci obce. Usporiadava sa každoročne v mesiaci august. V kultúrnom 
programe vystupujú významné súbory a hudobno- zábavne skupiny, ako sú súbor Zemplín, Šarišan, 
PUĽS, Železiar, Chemlon, Drišľák, Ščamba, Jožko-Jožka... 
 

  
 

5. Podnikateľské subjekty: 
 Predajňa zmiešaného tovaru  COOP Jednota  
 Súkromný bar – vlastník Štefan Kišík 
 Súkromný bar – vlastník Šimon Melník, nájomca Hruška 
 AT – Zemplín / poľnohospodársky dvor/ 
 SHR – Alexander Tačár / Komanice/ 
 

6. Infraštruktúra v obci 
 Plynofikácia obce bola urobená v roku 1994. 
 Verejný vodovod so zdrojom vody z vodárenskej nádrže Starina/ dokončený v r. 2004/ 
 Verejná kanalizačná sieť, ktorej kolaudácia bola v r. 2012 
 Zrekonštruované cesty a chodníky v strede obce  
 
 V obci sa nachádza Dom smútku, skolaudovaný v r. 2005 
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 Verejná správa a administratíva je zastúpená obecným úradom, ktorý je umiestnený v 
spoločnom objekte s miestny kultúrnym domom. Budova bola zrekonštruovaná v roku 2005 a r. 
2009. 
  

  
 

7. Symboly obce 
 
 Erb obce Dúbravka tvorí zlatý/žltý/ dubový list zasadený v zelenom podklade . 
 Pri tvorbe tohto erbu sa nevychádzalo z historickej obecnej pečate, nakoľko táto nebola 
nájdená v dostupných prameňoch na Slovenskú ani v zahraničí. 
 Symbol dubového listu bol daný do erbu na základe starých legiend, že na území obce sa 
pred jed založením nachádzal dubový les. 
 Obecná vlajka  je zložená z troch pozdĺžnych pruhov, z ktorých stredný je žltej farby a dve 
postranné sú zelené. 
 

                                                 
 

8. Orgány obce 
 
 Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce. 
 Najvyšším výkonným orgánom obce a štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych a 
pracovnoprávnych vzťahov obce je starosta.  
 
 Starosta obce:  Andrej BAJUŽÍK 
 
 Starostu počas jeho neprítomnosti či nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje zástupca 
starostu obce. 
 
 Zástupca starostu obce: MVDr. Miroslav EĽKO 
 
 Obecné zastupiteľstvo je orgánom obce, zloženým z poslancov zvolených v priamych 
voľbách obyvateľmi obce.  
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            Obecné zastupiteľstvo: Mgr. Martina BAJUŽIKOVÁ 
     Ing. Miroslav HORŇÁK 
     Miroslav BAJUŽIK 
     Radovan MELNÍK 
     Marián VALIGA 
     Alena UJHELSKÁ 
  
 
 Obecná rada pracuje v zložení: 
     MVDr. Miroslav EĽKO 
     Ing. Miroslav HORŇÁK 
     Radovan MELNÍK 
 
 
 Pri OZ je zriadených 6 komisií: 
 
 Finančná komisia – predseda – Miroslav Bajužik 
 Ochrany verejného poriadku – MVDr. Miroslav Eľko 
 Rozvoja telovýchovy a športu – Radovan Melník 
 Výstavby a rozvoja obce – Marián Valiga 
 Rozvoja kultúry a sociálna oblasť – Mgr. Martina Bajužiková 
 Životného prostredia – Ing. Miroslav Horňák 
 
 

9. Demografické údaje: / k 31.12.2011/ 
 
 Počet obyvateľov:  686 
 z toho muži:   337 
            ženy:   349 
 Rozdelenie podľa veku: 
 do 18 rokov   119 
 od 18 do 60 rokov  370 
 nad 60 rokov   197 
 
 Počet narodených 2011     7 
 Zomreli:                10 
 Prisťahovaní:     11 
 Odsťahovaní:                 1 
  
 
III. CHARAKTERISTIKA  A  ANALÝZA  STAVU OBCE 
 
 Obec Dúbravka je samostatným územným samosprávnym celkom Slovenskej republiky, 
ktorý združuje osoby s trvalým pobytom na jej území. 
 Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom hospodári s vlastným 
majetkom a s vlastnými príjmami. 
 Jej základnou úlohou pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj územia a o 
potreby občanov.  
 Obec zabezpečuje výkon originálnych kompetencií a prenesený výkon štátnej správy v 
súlade s platnými právnymi predpismi.  
 Svoje potreby financuje predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo ŠR a ďalších zdrojov. 
 Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce. 
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 Silnou stránkou obce je kompletne vybudovaná infraštruktúra v obci. 
 Slabou stránkou je málo podnikateľských subjektov na území obce, hlavne čo sa týka 
predaja. Na území obce je len jedna predajňa potravín a zmiešaného tovaru s obmedzeným časom 
otváracích hodín. 
 
 V obci dlhodobo vyvíja činnosť Obecný futbalový klub, ktorého predsedom je p. Štefan 
Kišík. 
 Obec mala v roku 2011 podpísanú dohodu o menších obecných službách s 11 dlhodobo 
nezamestnanými občanmi, ktorí vykonávali práce týkajúce sa kosenia a čistenia v obci. 
 
 

1. Súhrn vykonaných prác a činností v roku 2011 
 
a/ Správa majetku : 

− kolaudácia rekonštrukcie miestnych komunikácii a chodníkov v strede obce 
− rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ 
− pokračovanie vo výstavbe kanalizácie / už skolaudovaná v r. 2012/ 

 
 
b/ miestne komunikácie 

− pravidelné vykosovanie priekop pri cestách 
− zimná údržba ciest / odhŕňanie snehu vlastným traktorom/  

 
c/ údržba verejných priestranstiev 
 

− pravidelné kosenie verejných priestranstiev, parkov, dvora MŠ  a cintorína 
− udržiavanie poriadku na autobusových a vlakovej zástavke 

 
d/ kultúrno-spoločenské akcie 
 

− privítanie Nového roka 2011 
− Obecný ples 
− Posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším 

 Najdôležitejšia akcia Deň Dúbravčanov sa v tomto roku nekonala, z dôvodu dlhodobej 
neprítomnosti starostu obce. 
 

2. Plnenie rozpočtu obce za rok 2011 
 
 Rozpočet obce na rok 2011 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 19.11.2010 
uznesením č 6/2010  
 Bol upravený : 

  14.11.2011, Rozpočtovým opatrením 1/2011, uznesenie OZ č. 8/2011/B/1  
       13.12.2011, Rozpočtovým opatrením 2/2011, uznesenie OZ č. 9/2011/B/3 
 
 
 
 
 
 
 



9/16 

2.1. Rozpočet obce k 31.12.2011  
v celých € 
 

 Rozpočet  Rozpočet  
po zmenách  

Príjmy celkom 191000 770681 
z toho :   
Bežné príjmy 161000 164720 
Kapitálové príjmy 0 290667 
Finančné príjmy 30000 315294 
Výdavky celkom 191000 765668 
z toho :   
Bežné výdavky 161000 154720 
Kapitálové výdavky 30000 312654 
Finančné výdavky  298294 
   

 

2.2. Plnenie príjmov za rok 2011 

 
Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

770681               764001,28               99,13 
 
a) Bežné príjmy - daňové príjmy :  
  
Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

144980                   143071,04                98,68 
 
b) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :  
  
Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

17177 16780,88                97,69 
 
c) Bežné príjmy - ostatné príjmy :  
  
Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

2563               2562,18                 99,96% 
 

Obec prijala nasledovné granty a transfery : 
 
P.č. Poskytovateľ   Suma v € Účel  
1. KÚ pre CD 35,37 Cestné hospodárstvo 
2. OU-Mi-ce- CO 80,40 Civilná obrana 
3. OÚ-Mi-ce- EO 223,41 Evidencia obyvateľstva 
4. ÚPSVaR - Mi-ce 379,40 Stravné/hmot.núdza 
5. KŠÚ- Košice 1020,00 Školstvo 
6. ÚPSVaR Mi-ce 16,60 Školské potreby/ HN 
7. OÚ- Mi-ce 742,00 Sčítanie obyvateľov 2011  
8. KÚ- ŽP 65,00 Životné prostredie 

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 
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d) Kapitálové príjmy :  
  
Rozpočet na rok 2011  Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

290667 290666,88 99,9 
 
Kapitálové príjmy tvorí: 
- Dotácia zo ŠR na čiastočnú úhradu rekonštrukcie hygienických zariadení v MŠ vo výške  5000,- € 
- Dotácia z PPA na rekonštrukciu MK a chodníkov v obci vo výške 250 666,88 € 

−−−− Príjem za predaj obecného majetku RD po Kušnírovi 35 000,- € 
 
e) Príjmové finančné operácie :  
  
Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

315294 310920,30 98,61 
 
Finančné operácie tvorí: 
  

− prevod z RF vo výške 12626,71 € na úhradu úveru z vl. fin. prostriedkov 
− krátkodobý bankový úver vo výške 298293,59 € 

 

2.3. Čerpania výdavkov za rok 2011  
 
Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

765 668,00 €            752 345,15 98,25 
 

a) Bežné výdavky : 
  
Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

154 720,00 €           141 195,65 €               91,25% 
 
v tom :                                                                                                                          
Funkčná klasifikácia  Rozpočet € Skutočnosť € % plnenia 
Výdavky verejnej správy 76510 70452,53 92,08 
Ekonomická oblasť 1250 1152,43 92,19 
Všeobecné verejné služby- sčítanie 742 742,00 100 
Civilná ochrana 81 80,40 99,25 
Cestná doprava 400 0 0 
Nakladanie s odpadmi 6750 6484,88 96,07 
Rozvoj obce, verejná zeleň 450 295,17 65,59 
Verejné osvetlenie 5100 4786,30 93,84 
Športové služby 3400 2692,81 79,2 
Kultúra v obci, vrát. KD 2470 1886,63 76,38 
Vysielacie a vyd. služby 400 366,55 91,63 
Náboženské a iné spol služby 600 260,49 43,41 
Predškolská výchova 36712 33253,81 90,58 
Školská jedáleň 2760 2137,26 77,43 
Opatrovateľská služba 6715 6332,85 94,3 
Ďalšie dávky soc. zabezpečenia 380 379,40 99,84 
Splátka úroku z úveru 10000 9872,14 98,72 
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b) Kapitálové výdavky : 
  
Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

312 654,00 € 312855,91 100,06 
Z toho: 
            -     Doplatok za projekt na MK a chodníky 3960,- € 

− Stavebný dozor 1250,-€ 
− Rekonštrukcia MK a chodníkov 298 293, 59 € / zaplatené z úveru/ 
− Rekonštrukcia v MŠ 9352,32 € 

  
c) Výdavkové finančné operácie : 
  
Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

298 294,00 € 298293,59 99,99 
 Z toho: 

−−−− Splátka úveru – 250 666,88 € / PPA projekt – zo ŠR/ 
−−−− Splátka úveru -   35 000,-  / vlastné fin. prostr. z kapitálových príjmov za predaj  

       obecného majetku/ 
−−−− Splátka úveru -   12 626,71  vlastné fin. prostr. - použitie rezervného fondu 

 
 
 
 

3. Majetok, vlastné imanie a záväzky obce 
 

A K T Í V A  v € 

Názov   ZS  k  1.1.2011 KZ  k  31.12.2011 

Majetok spolu 750553 732873 

Neobežný majetok spolu 637592 619911 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 515652 497971 

Dlhodobý finančný majetok 121940 121940 

Obežný majetok spolu 112656 112281 

z toho :   

Zásoby 177 74 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  16886 17616 

Finančné účty  95593 94590 

Časové rozlíšenie  305 681 
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P A S Í V A v € 

Názov ZS  k  1.1.2011 KZ  k  31.12.2011 

Vlastné imanie a záväzky spolu 750553 732873 

Vlastné imanie  332714 360324 

z toho :   

Výsledok hospodárenia  -24631 27610 

Záväzky 300201 11722 

z toho :   

Rezervy - 4073 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 

Dlhodobé záväzky 594 620 

Krátkodobé záväzky 299607 7028 

Časové rozlíšenie 117638 360827 

 
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku:/ v celých €/ 
 

Názov OC k 1.1.2011 Pohyb OC k 31.12.2011 

Pozemky 5 668,00 € -845 4 823,00 € 

Stavby 363 966,00 € +313448, -3955, € 673 459,00 € 

Samost. hnut.vecí 14 804 €   0 14 804,00 € 

Dopravné prostriedky 5 150,00 € 0 5 000,00 € 

Drobný HM 42 840 €   0 42 840 € 

    

Spolu: 432 428,00 €  432 428 € 
 
 Dlhodobý majetok bol povýšený o zaradenie rekonštrukcie miestnych komunikácii a 
chodníkov a rekonštrukcie soc. Zariadení v MŠ. 
Ponížený bol z titulu predaja obecného majetku – rodinných dom po Kušnírových. 
 
              Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011 

 
Záväzky obce k 31.12.2011   : 

 
Voči dodávateľom   1226,30€ 

      Ide o neuhradené fa za mesiac 12/2011, ktoré boli vyfakturované až v 1/2012 
 
Pohľadávky vo výške 16884,98 € a to: 
 
− Neuhradené dane z nehnuteľnosti do r. 2005 – 15 696,09 € 
− Neuhradené dane z nehnuteľnosti r. 2005 – 2011 vo výške 1030,76 € 
− Neuhradené poplatky vo výške 45,99 € / TKO, cin/ 
− ost. pohľadávky 813,56 / 315-ŠJ, dobropis VSE/ 
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 INFORMÁCIE O ÚVERE 
 
 Obec uzatvorila v r. 2011 Zmluvu o úvere na projekt podporený z fondov EÚ a zo ŠR 
na úhradu výdavkov v zmysle Zmluvy s PPA. 
 Názov projektu: Komplexná rekonštrukcia MK, spevnených plôch, chodníkov a  
       vjazdov.  
 Výška úveru:      298 293,59 € 

 Čerpanie úveru : zaplatenie fa pre dodávateľa stavby EKOSTAV Mi-ce dňa 19.1.2011 . 

            Splatenie úveru :   23.11.2011 – 250 666,88 € / z PPA/ 
       23.11.2011 -    35 000,-    €  /  z vl. fin. prostr. obce/ 
 23.11.2011 -    12 626,71   €  / z vl. fin prost. čerpanie RF/ 
 Výška zaplatených úrokov z úveru: 9 872,14 € 
 
 
 
IV. NÁKLADY, VÝNOSY A VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROK 2011 
 
Náklady obce v EUR 
 

Druh nákladov Rok 2010 Rok 2011 

Spotreba materiálu 14851 10531 

Spotreba energie 11523 11520 

Opravy a udržiavanie 307 822 

Cestovné 1643 704 

Náklady na reprezentáciu 664 372 

Ostatné služby 13673 18971 

Mzdové náklady 74596 62209 

Zákonné sociálne poistenie a náklady 23281 20776 

Ostatné soc. poistenie 674 2310 

Zákonné soc. náklady 2707  

Ostatné dane a poplatky  72 

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 809 518 

Zost. cena predaného HDM  4360 

Odpisy 15146 27883 

Rezervy  4073 

Poplatky bankám, poistné 2977 1607 

Úroky z úveru  9952 

Náklady na transfery 1784 1936 

Daň z príjmov 19 5759 

Spolu: 164654 184375 
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Výnosy obce v EUR 
 

Druh výnosov Rok 2010 Rok 2011 

Tržby z predaja služieb 4509 5111 

Daňové výnosy samosprávy 111452 139632 

Výnosy z poplatkov 6461 6669 

Tržby z predaja majetku  35000 

Tržby z prenájmu 1000 10416 

Úroky 101 110 

Ostatné finančné výnosy 26 60 

Výnosy z BT KR 14811 2509 

Výnosy z KT ŠR 797 12478 

Výnosy od iných subjektov 966  

Spolu: 140123 211985 
 
Výsledok hospodárenia obce v EUR 
 

Druh Rok 2010 Rok 2011 

Výnosy 140123 211985 

Náklady 164654 178616 

Výsledok hospodárenia pred zdanením -24512 33369 

Daň z príjmov 19 5759 

Výsledok hospodárenia po zdanení -24531 27610 
 
UDALOSTI OSOBITNĚHO VÝZNAMU, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ 
ÚČTOVNÉHO OBDOBIA, ZA KTORÉ SA VYHOTOVUJE VÝROČNÁ SPRÁVA 
   
 Po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré 
by významným spôsobom ovplyvnili výsledky hospodárenia obce. 
 
 
V. PREDPOKLADANÝ DUDÚCI VÝVOJ ČINNOSTI OBCE 

 
 Zámery rozvoja obce Dúbravka a potrieb jej obyvateľov sú vyjadrené vo viacročnom 
programovom rozpočte, ktorý je zostavený na obdobie troch rokov 2012 – 2014, pričom príjmy a 
výdavky rozpočtov 2013 a 2014 nie sú záväzné. Programový rozpočet na roky bol schválený OZ 
dňa 13.12.2011, uzn. č. 9/2011/B/1, Rozpočet na rok 2012 bol schválený dňa 13.12.2011, uzn. č. 
9/2011/B/2  
 

1. Plán činnosti obce na rok 2012 
 
 Činnosť obce v roku 2012 priamo nadväzuje na realizácie projektov, ktoré začali v roku 
2011. Ide najmä o kolaudáciu výstavby kanalizácie obce, ktorej obec síce nie je investorom, no dbá 
hlavne nato aby realizátor stavby dal do pôvodného stavu miestne komunikácie a verejné 
priestranstvá, ktoré boli zničené počas výstavby. 
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 V rozpočte obce na rok 2012 je naplánované: 
         - demontáž a výstavba nového oplotenia pri novej autobusovej zastávke. / ku dňu          
 vypracovania VS  za rok 2011 – už zrealizované/. 

− Výstavba altánku v MŠ / už zrealizované/ 
− Výstavba garáže pre FIAT 
− Výstavba cestičky na cintoríne 
− Ozvučenie DS a cintorína 

 
2. Plán kultúrno -športovej činnosti na rok 2012 

 
− Privítanie nového roka 2012 
− Obecný ples 
− Karneval v MŠ 
− Deň Dúbravčanov 
− Posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším 

 
3. Rozpočet na rok 2012 v euro 

 

Ukazovateľ Schválený rozpočet 

Bežné príjmy 150 700,00 € 

Kapitálové príjmy - 

Finančné operácie - príjmy 22 000,00 € 

PRÍJMY SPOLU                                                                                             172 700,00 € 

  

Bežné výdavky 150 700,00 € 

Kapitálové výdavky 22 000,00 € 

ROZPOČET SPOLU 172 700,00 € 

  

 
VI. ĽUDSKÉ ZDROJE: 
 

1. Aparát obecného úradu 
 
a/ volení funkcionári – starosta obce 
 Andrej Bajužík – štatutárny zástupca obce, konkrétne úlohy vymedzené zákonom č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. nesk. predpisov 
 
b/ pracovníci obce 
 
hlavný kontrolór obce – Ing. Milan Kicka, do funkcie nastúpil od 1.3.2011, čiastočný úväzok 18 
h / mes. 
 
odborný referent: Eva Viselková  
 
 Do náplne odborného referenta patrí najmä: 

− referát miestnych daní a poplatkov, personalistiky a miezd, financií a rozpočtu, 
evidencie stavu a nakladania s majetkom, sekretariát starostu obce, vnútorné záležitosti obce / 
voľby, overovanie, registratúra, archív, register obyvateľov, účtovníctvo a výkazníctvo obce. 
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2. Správkyňa kultúrneho domu a upratovačka. 

 
 Kumulovaná funkcia – Ľudmila Vartašová 
 Do náplne patrí najmä: 
 Starostlivosť o kultúrny dom, prenajímanie KD, riadov, kuchyne. 
 Upratovanie OcÚ – denne, KD – po akciách a podľa potreby. 
 Upratovanie v DS. 
 
 Údržbár a kurič – Miroslav Vartáš 
 Do pracovnej náplne patrí najmä: 
 Údržba vo všetkých budovách patriacich obci: OcÚ, KD, MŠ, DS 
 Počas vykurovacej sezóny – kurič  
 

3. Materská škola  
 Viď odsek školstvo 
 

4. Opatrovateľská služba 
 
 Opatrovanie v domácnosti: 
 Mária Kmecová – opatrovala matku Annu Novákovú – ukončený PP 23.5.2011 
           opatrovaná zomrela 
 Melánia Mihočková – opatrovala matku Máriu Oleksovú – ukončený PP 26.4.2012 
       opatrovaná zomrela 
 Helena Marcinová – opatruje svokru Annu Marcinovú 
 
  
 
 
 
VII. ZÁVER 
 
 Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011. 
Účtovná závierka bola odovzdaná metodičke DÚ v Michalovciach v termíne stanovenom zákonom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Dúbravke september 2012 
 
 
Vypracovala: Eva Viselková      Andrej Bajužík 
         starosta obce 
 
 
 
 
 


