INDIVIDUÁLNA VÝROČNÁ SPRÁVA
Obce DÚBRAVKA

za rok 2016

MVDr. Miroslav EĽKO
starosta obce

1. Úvodné slovo starostu obce
Výročná správa za r. 2016 je dokument, ktorý hodnotí, ako obec hospodárila v uplynulom roku,
poskytuje základne informácie o majetku, finančnej situácii, podáva analýzu príjmov a výdavkov,
nákladov a výnosov, prehľad o transferoch a dotáciách a iné dôležité informácie o našej obci.
Taktiež poskytuje reálny pohľad na dosiahnuté výsledky obce a na jej činnosť v uplynulom roku.
Z vykonanej práce spomeniem aspoň niekoľko akcií:
O našej činnosti, pripravovaných akciách a ďalších dôležitých aktivitách týkajúcich sa života
v našej obci sú naši občania informovaní aj prostredníctvom web stránky, ktorú promptne
aktualizuje zástupca starostu Mgr. Ján Červeňák.
Počas roka sme pripravili niekoľko kultúrno spoločenských akcií a to.: Privítanie nového roka
2016, Obecný ples, Športové popoludnie pre naše deti, Akcia – Mesiac úcty k starším, ktorá bola
spojená s privítaním našich nových občanov narodených v r. 2015.
Pokračovali sme v čiastočnej rekonštrukcii kuchynskej časti kultúrneho domu a to výmenou
dlažby a obkladov v chodbe pri kuchyni.
V materskej škole boli vymenené všetky ležadlá a šatňové skrinky pre deti.
Na miestnom cintoríne bola zrekonštruovaná časť oplotenia a pri cintoríne bola z dôvodu
nedostatku vody urobená nová studňa.
V kultúrnom dome a na OcÚ bolo zrekonštruované kúrenie s výmenou nového plynového kotla.
Za pomoc pri realizácii uvedených aktivít ďakujem poslancom OZ, pracovníkom na menších
obecných službách a v neposlednom rade aj všetkým občanom, ktorí akýmkoľvek spôsobom
prispievajú ku skrášľovaniu a zveľaďovaniu našej obce.

2.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Právna forma:
Štatutárny zástupca:
web-stránka:
e-mail:
tel.čísla:

Obec Dúbravka
Obecný úrad Dúbravka 88, 07215
00325112
2020738775
obec
MVDr.Miroslav Eľko, starosta obce
www.obecdubravka.eu
obecdubravka@minet.sk
056 – 6493112
0907 972731

3. ORGANIZAČNÁ
PREDSTAVITEĽOV

ŠTRUKTURA

OBCE

A

IDENTIFIKÁCIA

VEDÚCICH

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 – MVDr. Miroslav Eľko
Zástupca starostu obce: Mgr. Ján Červeňák

Hlavný kontrolór obce:

Ing. Milan Kicka

Obecné zastupiteľstvo je orgánom obce, zloženým z poslancov zvolených v priamych
voľbách obyvateľmi obce.
Obecné zastupiteľstvo :

Ing. Stanislav Bajužík
Bc. Mária Čurmová
Vincent Eľko
Emil Čurma
Marcela Benetinová
Vincent Eštok

Pri OZ je zriadených 6 komisií:
Finančná komisia – predseda – Marcela Benetinová
Ochrany verejného poriadku – Vincent Eštok
Rozvoja telovýchovy a športu – Emil Čurma
Výstavby a rozvoja obce – Ing. Stanislav Bajužík
Rozvoja kultúry a sociálna oblasť – Bc. Mária Čurmová
Životného prostredia – Vincent Eľko
Obecný úrad:

Eva Viselková, Ľudmila Vartašová / administratíva/
Miroslav Vartaš / údržba/
Zlatica Eštoková / upratovačka – pre OcÚ,DK,MŠ,DS- nástup od
1.9.2016

Materská škola:

Jaroslava Blahutová – riaditeľka MŠ
Lenka Lešková – učiteľka MŠ
Anna Kušnírová - kuchárka

4. POSLANIE, VÍZIE, CIELE
Poslanie obce:
Obec Dúbravka je samostatným územným samosprávnym celkom Slovenskej republiky,
ktorý združuje osoby s trvalým pobytom na jej území.
Je právnickou osobou zapísanou v registri organizácii vedenom Štatistickým úradom SR,
ktorá za podmienok ustanovených zákonom hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce , slúži na plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a
zhodnocovať. Neprípustné je darovanie nehnuteľného majetku obce.
Majetok obce možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon
samosprávy obce.
Obec svoje potreby financuje predovšetkým z vlastných príjmov a dotácií zo ŠR
Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce.
V zmysle zákona o účtovníctve účtuje obec v sústave podvojného účtovníctva.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj územia
a o potreby občanov, pričom sa riadi zákonom č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení
Obec zabezpečuje výkon originálnych kompetencií a prenesený výkon štátnej správy v
súlade s platnými právnymi predpismi.

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.
Vízie obce:
– Formovať obec ako vidiecke centrum, ktoré využíva svoje ľudské materiálne a ekonomické
zdroje na zvýšenie kvality života občanov obce
– Individuálnym prístupom poslancov OZ a starostu obce zvyšovať záujem a zapojenie
občanov do vecí verejných
– Posilniť služby, podporiť rozvoj hospodárskeho života a vytvoriť podmienky pre
podnikateľskú činnosť obci
Ciele obce:
– Zvyšovanie kvality života občanov obce
– Podpora podnikateľského prostredia v obci
– Skvalitňovanie životného prostredia v obci
Podporovanie cirkevných ustanovizní v obci, spoločenských a športových organizácii
5. ZÁKLADNA CHARAKTERISTIKA OBCE
5.1. Geografické údaje:
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.
5.2.Demografické údaje:
Počet obyvateľov k 31.12.2016 : 679
z toho muži:
339
ženy:
340
Rozdelenie podľa veku:
do 18 rokov:
135
nad 60 rokov:
198
Počet narodených detí:
7
Zomreli:
8
Najstarší občania:
Alžbeta Bajužíková
Peter Lalo
Národnostná štruktúra obyvateľov : slovenská
Náboženská štruktúra: rímsko-katolícke, grécko-katolícke, pravoslávne vyznanie

5.3. História obce
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.
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.
5. 4 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 Slovensku ani v zahraničí.
Symbol dubového listu bol daný do erbu na základe starých legiend, že na území obce sa
pred jej založením nachádzal dubový les.
Obecná vlajka je zložená z troch pozdĺžnych pruhov, z ktorých stredný je žltej farby a dve
postranné sú zelené.

5.5.

Cirkev

Obec je sídlom gréckokatolíckej farnosti, ktorej patrí chrám Narodenia Panny Márie,
postavený v roku 1927. Správcom farnosti je od 1.7.2014 dp. Mgr. Štefan Jusko.
Nachádza sa tu aj filiálny rímsko-katolícky kostol Božieho Tela vysvätený v roku 1993. Sídlo
rímskokatolíckej farnosti je v obci Budkovce, správcom farnosti je dp. Mgr. Marek Pristáš.
V roku 2008 bol vysvätený aj nový chrám Pravoslávnej cirkevnej obce, ktorá patrí pod farnosť
Lastomír. Správcom farnosti je dp. Mgr.Marek Sedlický

6. PLNENIE FUNKCII OBCE
6.1.Výchova a vzdelávanie
V rámci základného vzdelávania patrí obec do školského obvodu Základnej školy
Budkovce
Predškolskú starostlivosť poskytuje deťom Materská škola v Dúbravke s celodennou
prevádzkou, ktorá ma 1 triedu a v r. 2016 ju navštevovalo 21 detí.
Materská škola nemá právnu subjektivitu, jej zriaďovateľom je Obec Dúbravka.
Objekt MŠ je majetkom obce. Budova bola zrekonštruovaná v roku 2005 , 2008 a 2011 .
V roku 2012 bola zrekonštruovaná zadná časť a to výmenou plastových okien a rekonštrukciou
fasády. Materská škola má k dispozícií detské ihrisko.
6.2.Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť, v prevažnej miere, zabezpečuje pre občanov obce obvodný lekár
MUDr. Peter Urban, ktorý ordinuje v obci Budkovce a MUDr. Štefan Schnizer ordinujúci v obci
Hatalov.
Odbornú zdravotnú starostlivosť zabezpečuje občanom Nemocnica s poliklinikou v
Michalovciach.
6.3 Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby obec zabezpečovala prostredníctvom opatrovateľskej služby v byte.
V roku 2016 sme nemali žiadne opatrované osoby.
6.4.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.
6.5. Hospodárstvo:
Podnikateľské subjekty:
Predajňa zmiešaného tovaru COOP Jednota
Súkromný bar – vlastník Štefan Kišík
AT – Zemplín / poľnohospodársky dvor/
SHR – Alexander Tačár / Komanice/
Hornmont – Ján Horňák / vodoinštalačné a kúrenárske práce
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 r.2010

7. INFORMÁCIA O VÝVOJI OBCE Z POHĽADU ROZPOČTOVNÍCTVA
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016. Obec
zostavila rozpočet na rok 2016 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.
Celkový rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako
prebytkový, kapitálový rozpočet ako schodkový . Finančné operácie boli zostavené ako prebytkové vo výške
plánovaného schodku kapitálového rozpočtu.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2015 uznesením č 07/2015/B/6
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 08.06.2016 uznesením č. 11/2016
- druhá zmena schválená dňa 15.08.2016 uznesením č. 20/2016
- tretia zmena schválená dňa 20.12.2016 uznesením č. 23/2016
- štvrtá zmena schválená dňa 30.12.2016
starostom obce

Rozpočet obce k 31.12.2016

221700

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
203055,06

186700
0
35000
221700

203055,06
0
0
197280,06

181700
40000
0
0

197280,06
0
0
5775

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
Rozpočet na rok 2016
203055,06

Skutočnosť k 31.12.2016
204360,10

% plnenia
100,75

2.1.Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2016
203055,06

Skutočnosť k 31.12.2016
204360,10

% plnenia
100,75

Skutočnosť k 31.12.2016
195041,62

% plnenia
100,68

2.1.1. Daňové príjmy
Rozpočet na rok 2016
193720
2.1.2. Nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2016
6398

Skutočnosť k 31.12.2016
6400,79

% plnenia
100,04%

2.1.3. Prijaté granty a transfery
Rozpočet na rok 2016
2937,06
Poskytovateľ dotácie
KÚ CDaPK Košice
OŠÚ Košice
OU Michalovce
KÚ ŽP Košice
ÚPSVaR
Univerzita Prešov
OU Michalovce
SŠP Prešov

Skutočnosť k 31.12.2016
2917,69

Suma v EUR
29,94
1194
237,69
55,00
133,00
66,13
55,25
51,96

% plnenia
99,34
Účel
dotácia pre cestné komunikácie
dotácia na predškolákov MŠ
dotácia na ohlasovňu
dotácia pre životné prostredie
dotácia stravné HN
dotácia na prax na OcÚ
dotácia odmeny skladníka CO
Dotácia na prax v MŠ

Ttransfery boli účelovo učené, rozpočtované v plnej výške poskytnutých prostriedkov a boli
vyčerpané do 31.12.2016 v súlade s ich účelom. Nevyčerpané dotácie na cestné komunikácie a ŽP
boli do 31.12.2016 vrátené poskytovateľom.
2.2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2016
0,-

Skutočnosť k 31.12.2016
0

% plnenia
0

2.2.1. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2016
0

Skutočnosť k 31.12.2016
0

% plnenia
0

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016 v €
Rozpočet na rok 2016
186633,-

Skutočnosť k 31.12.2015
180629,94

% čerpania
96,78

Skutočnosť k 31.12.2016
182151,68

% čerpania

.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2016
197280,06

Funkčná klasifikácia
0111 Výkonné a zákonodarné orgány
0112 Finančné a rozpočtové záležitosti
0160 Všeobecné verejné služby- refer.
0220 Civilná ochrana
0320 Ochrana pred požiarmi
0443 Výstavba
0451 Cestná doprava
0510 Nakladanie s odpadmi
0620 Rozvoj obce, verejná zeleň
0640 Verejné osvetlenie
0810 Rekreačné a športové služby
0820 Kultúrne služby
0830 Vysielacie a vyd. služby
0840 Náboženské a iné spol služby
09111 Predprimárne vzdelávanie
0950 Vzdelávanie nedefinované CVČ
09601 Školská jedáleň
1070 Sociálna pomoc občanom v HN

Rozpočet €
105218,96
600
1094,72
55,25
100
250
300
8510
2050
6670
5100
7750
200
3465
42006,13
100
13670
140

92,33

Skutočnosť €
99061,51
600,45
1094,72
55,25
0
224,45
29,94
7373,05
1781,02
5564,14
5055,75
6945,68
0
3176,94
39103,59
99,20
11852,99
133

% plnenia
94,14
100,07
100
100
0
89,78
9,98
86,63
86,87
83,42
99,13
89,62
0
91,68
93,09
99,20
86,70
95

2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2016
0-

Skutočnosť k 31.12.2016
0

% čerpania
0

4. Výpočet výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2016
Skutočnosť
k 31.12.2016

Hospodárenie obce
Bežné príjmy obce
Bežné výdavky obce

204360,10
182151,68
22208,42
0
0
0
22208,42
0
0
0
204360,10
182151,68
22208,42

Bežný rozpočet - prebytok

Kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

Príjmy finančných operácií
Výdavky finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 22208,42 € 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 predpisov, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu vo výške 22208,42 €

7.5.Rozpočet na roky 2017 - 2019 v €
Ukazovateľ

Rozpočet 2017 Rozpočet 2018 Rozpočet 2019

Bežné príjmy

199255

Kapitálové príjmy

-

Finančné operácie - príjmy

201970

201915

58000

39000

20000

PRÍJMY SPOLU

257255

240970

221915

Bežné výdavky

198255

195970

193915

Kapitálové výdavky

59000

45000

28000

ROZPOČET SPOLU

257255

240970

221915

8. INFORMÁCIA O VÝVOJI OBCE Z POHĽADU ÚČTOVNÍCTVA
8.1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 v €
Aktíva, t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2016 predstavuje sumu 682422,11 €.
Pasíva, t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky podľa účtovnej závierky k 31.12.2016 predstavujú sumu
682422,11 €
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2016 v EUR

KZ k 31.12.2016 v EUR

Majetok spolu

691757,32

682422,11

Neobežný majetok spolu

553716,72

522488,72

Dlhodobý hmotný majetok

431776,66

400548,66

Dlhodobý finančný majetok

121940,06

121940,06

Obežný majetok spolu

137226,74

159131,52

Zásoby

38,78

91,12

Zúčtovanie medzi subjektami VS

282,70

1558,66

0

0

3085,99

1443,07

133819,27

156038,67

Časové rozlíšenie

813,86

801,87

Náklady budúcich období

813,86

801,87

ZS k 1.1.2016 v EUR

KZ k 31.12.2016 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

691757,32

682422,11

Vlastné imanie

400080,51

408755,24

Výsledok hospodárenia

400080,51

408755,24

Záväzky

2705,17

2851,31

Rezervy

830

830

0

0

Dlhodobé záväzky

357,50

410,97

Krátkodobé záväzky

1517,67

1610,34

0

0

Časové rozlíšenie

288971,64

270815,56

Výnosy budúcich období

288971,64

270815,56

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

PASÍVA
Názov

Zúčtovanie medzi subjektami VS

Bankové úvery a výpomoci

8.2. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku:/ v €/
Názov

OC k 1.1.2016

Pozemky

Pohyb

4 822,67 €

4 822,67 €

827024,30 €

Stavby

OC k 31.12.2016

Samost. hnut.vecí

830024,30 €

+3000,-

26543,50

26543,50

Dopravné prostriedky

16 150,00 €

16 150,00 €

Drobný HM

39 149,27 €

Obstarávanie DHM

9.

0

3000,-/-3000

913689,74 €

Spolu:

34982,22 €

-4167,05

0

3000,-/-4167,05

912522,69 €

NÁKLADY, VÝNOSY A VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROK 2016
9.1. Náklady obce v EUR

Druh nákladov

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Spotreba materiálu - 501

12158,09

19081,80

21487,49

Spotreba energie - 502

14246,83

13138,11

13166,02

Opravy a udržiavanie - 511

873,22

1236,61

4166,97

Cestovné - 512

1231,80

1313,63

1365,99

Náklady na reprezentáciu - 513

1720,82

1623,82

2203,08

Ostatné služby - 518

11690,25

16545,79

15706,01

Mzdové náklady - 521

69730,54

79111,63

83992,51

Zákonné sociálne náklady - 524

22126,08

26737,96

28485,31

Ostatné sociálne poistenie 525

-

-

1260,-

Zákonné soc. náklady - 527

1962,18

2540,48

3392,74

Ostatné náklady na prevádz. činnosť- 548 2240,29

1650,06

1761,36

Odpisy - 551

36735

37699

34228

Rezervy - 553

800

830

830,-

Tvorba ost. opravných položiek

15696,09

-

-

Ostatné finančné náklady 568

1752,52

1763,23

1752,48

Náklady na transfery 585

330

-

-

Náklady na transfery - 586

3950

4808,40

6374,40

9.2.Výnosy obce v EUR
Druh výnosov

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Tržby z predaja služieb- 602

3164

3728,48

4141,88

Aktivácia dlh.majetku - 624

230,10

Daňové výnosy samosprávy - 632

149395,81

167529,30

189923,12

Výnosy z poplatkov - 633

6340,68

7528,43

7743,28

Tržby z predaja DHM - 642

10

Ostatné výnosy z prevádz. Činnosti - 648 5853,02

1122,68

Zúčtovanie rezerv - 653

3268,33

4918,35

Zúčtovanie ost. opr. položiek

15696,09

Výnosy z BT KR 693

5633,74

1639,92

2656,26

Výnosy z KT ŠR- 694

21420,44

22573,39

21156,08

9.3.Výsledok hospodárenia obce v EUR
Druh

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Výnosy

196860,77

220184,39

229033,38

Náklady

197431,73

223829,82

220349,55

Výsledok hospodárenia pred zdanením -570,96

-3645,43

8683,83

Daň z príjmov

21,59

23,81

9,10

Výsledok hospodárenia po zdanení

-592,55

-3669,24

8674,73

Hospodársky výsledok v sume 8674,73 € bol zúčtovaný na účet 428.
10. Ostatné dôležité informácie
10.1. prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
KÚ CDaPK Košice
OŠÚ Košice
OU Michalovce
KÚ ŽP Košice
ÚPSVaR
OÚ Michalovce
OU Michalovce

Suma v EUR
29,94
1194
237,69
55
133
1094,72
55,25

Účel
dotácia pre cestné komunikácie
dotácia na predškolákov MŠ
dotácia na ohlasovňu
dotácia pre životné prostredie
dotácia stravné HN
dotácia na voľby do NR
dotácia odmeny skladníka CO

10.2. Poskytnuté dotácie
Obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce:
Prijímateľ dotácie
OFK Dúbravka

10.3

Výška v €
4500

Účel dotácie
Na činnosť v roku 2015

Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie v budúcich rokoch:

–
–
–
–

výstavba chodníkov – hradská – falkušovská
obnoviť oplotenie okolo cintorína a materskej školy
zrekonštruovať kuchynskú časť MŠ
rekonštrukcia miestneho rozhlasu

10.4. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
10.5. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie žiadny súdny spor.

Vypracovala: Eva Viselková

V Dúbravke 27.3.2017

Schválil: MVDr. Miroslav Eľko
starosta obce

