Výročná správa obce

Kusín
za rok 2011

Spracovali:

Vladimír Jus – starosta obce

- úvodnú časť

Dana Kováčová – administratívna pracovníčka obce - finančnú časť
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Identifikačné údaje:
Názov:
Obec Kusín
Adresa pre poštový styk: Obec Kusín, Kusín č. 130, 072 32 pošta Jovsa
Telefón/Fax:
056/6492194
e-mail:
obeckusin@lekosonline.sk
web:
www.kusin.sk
Okres:
Michalovce
Kraj:
Košický
IČO:
00325392
DIČ:
2020738940
Právna forma:
obec
Deň vzniku: obec je samostatný územný samosprávny a správny celok,
ktorý sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, zmien a doplnkov a Ústavou Slovenskej republiky.
Rozloha obce:
981,52 ha
Počet obyvateľov
k 31.12.2011:
347

Základné orgány obce:
•
•

Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo

Starostom obce je od volieb 2010 Vladimír Jus. V týchto voľbách bolo do
obecného zastupiteľstva zvolených 5 poslancov:
•
Július Rachel – zástupca starostu obce
•
Ján Bencuľák
•
Ľuboš Birbič
•
Emil Čornej
•
Ján Roško
V
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 27.12.2010.
roku 2011 sa zasadnutia konali v dňoch:
11.1.2011
22.2.2011
15.3.2011
26.5.2011
22.6.2011
1.8.2011
20.10.2011
7.12.2011

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa konali v kancelárii starostu obce.
Program, zápisnice a uznesenia zo zasadnutí OcZ sú zverejnené na webovej
stránke obce. Všetky zasadnutia sú verejné.

Poloha obce:

Obec Kusín leží na južnom úpätí Vihorlatských vrchov, v údolí potoka
Kusín, blízko vodnej nádrže Zemplínska Šírava, približne 15 kilometrov od
okresného mesta Michalovce. Nadmorská výška v strede dediny dosahuje
hodnotu 116 metrov nad morom.

Z histórie obce:

Do katastra obce Kusín (poloha "Hradek") lokalizujú archeológovia
"slovanské hradisko" z obdobia včasného stredoveku. Nad obcou Kusín, v
lesoch Vihorlatu bol v 70-tych rokoch 20. storočia uskutočnený prieskum a
pokusný výskum na mieste predpokladanej lokality z obdobia včasného
stredoveku. Povrchovým zberom, i z pokusných sond sa podarilo získať
praveký črepový materiál z mladšej doby brondzovej a zlomky slovanskej
keramiky. Nedostatok zachovaných písomných správ spôsobuje, že počiatky
dediny nie sú do dnešných dní jednoznačne doložené. Predpokladá sa, že
obec Kusín vznikla na Jasenovskom panstve šľachticov z Michaloviec niekedy
začiatkom 15. storočia na základe zákupného (nemeckého alebo valašského)
práva.
Doteraz najstaršia známa písomná zmienka o Kusíne (v podobe "in
montibus ... Kwsyn") pochádza z roku 1416 a zachovala sa v latinsky písanej
listine, ktorá súvisí s vyšetrovaním zajatia obyvateľov Veľkých Zalužíc.
Ako dedina vystupuje Kusín po prvýkrát v donačných listinách panovníka
Žigmunda Luxemburského z rokov 1418 a 1419. V ďalších písomnostiach sa
názov dediny najčastejšie vyskytuje v podobe "Hwzin".
V 15. až 17. storočí bol Kusín súčasťou panstva Jasenov. Koncom 16.
storočia patril Kusín ako súčasť panstva Jasenov medzi stredne veľké dediny.
V roku 1599 sa tu nachádzalo 21 obývaných poddanských domov a príbytok
šoltýsa. V 17. storočí začali obyvatelia Kusína chudobnieť a postupne ich
ubúdalo. Túto nepriaznivú situáciu zapríčinili najmä protiturecké vojny,
protihabsburské stavovské povstania a udalosti, súvisiace s reformáciou a
rekatolizáciou.
Začiatkom 18. storočia bývali v Kusíne členovia štyroch poddanských
domácnosti. V rokoch 1712 - 1717 dedinu opustili poslední poddaní, teda
Kusín zostal opustený. Postupne sa však do dediny začali vracať pôvodní
poddaní, prisťahovali sa tu i viacerí noví obyvatelia. V roku 1828 v obci
bývalo 436 obyvateľov. Až do roku 1918 sa názov obce v písomnostiach
uvádzal v podobách "Kuszin", "Kusýn" a od roku 1907 pod oficiálnym
názvom "Harapás".
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Ďalší vývoj obce je zachytený v publikácii, vydanej obcou pri príležitosti
590. výročia prvej písomnej zmienky o obci.

Pamätihodnosti obce:

• Gréckokatolícky chrám Zoslania Svätého Ducha
• Rímskokatolícky kostol Sedembolestnej Panny Márie
• Pamätník obetiam II. svetovej vojny

Symboly obce:

Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce.
Erb obce Kusín má teda túto podobu: v červenom štíte dvoma
zlatými ratolesťami ovenčené strieborné, zlato prepásané
zemské
jablko
opatrené
zlatým,
perlami
zdobeným
ďatelinkovitým krížom. Znamenie je vložené do dolu
zaobleného, tzv, neskorogotického, či tiež španielskeho
heraldického štítu. Pri čierno - bielom vyjadrení farieb sa
červená vyjadrí zvislým šrafovaním, zlatá bodkovaním a
strieborná ostáva voľná.
Pečať obce Kusín je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a
kruhopisom OBEC KUSÍN. Pečať má priemer 35 mm, čo je v
súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok
s obecnými symbolmi. Od spomenutých troch základných
symbolov možno odvodiť ďalšie.
Vlajka obce Kusín pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo
farbách žltej 2/6, červenej 1/6, bielej 1/6 a červenej 2/6. Vlajka
má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi
zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.
Zástava obce Kusín má podobnú kompozíciu ako obecná
vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne stanovený, čo
znamená, že zástava môže byť aj dlhšia. Zástava sa od vlajky
odlišuje tiež tým, že kým vlajka predstavuje voľný kus textilu,
ktorý sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka, zástava je vždy
pevne spojená so žrďou, stožiarom, alebo kratším priečnym
rahnom (ak ide o korahvu). Krátka zástava obce Kusín je tiež
prahová, je však svojou dlhšou stranou pripojená k žrdi. Je
vhodná najmä na hromadnú vlajkovú výzdobu obce. Koruhva
obce Kusín predstavuje zvislý typ obecnej zástavy, pri ktorej je
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textil pripojený k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar.
Znaková zástava obce Kusín má podobu takmer štvorca, jej výška sa však v
skutočnosti rovná (proporčne) výške erbu a šírka jeho šírke. Erbové
znamenie je rozvinuté do celej plochy textilu.
Kombinovaná, alebo tiež "veľká" koruhva obce Kusín
predstavuje spojenie koruhvy so znakovou zástavou,
ktorá sa pridáva k priečnemu rahnu do hornej časti
zástavy. Štandarda starostu obce Kusín má medzi
ostatnými symbolmi obce osobitné postavenie. Je
vlajkou starostu, jedným z odznakov jeho úradu.
Podobá sa znakovej zástave, je však doplnená o lem
vo farbách obce. Rozdiel je tiež v tom, že kým
znaková zástava môže byť zhotovená v mnohých
exemplároch, štandarda existuje spravidla len v
jednom vyhotovení a býva tiež zhotovená luxusnejšou
technikou.

Obecný úrad:

Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne práce, súvisiace
s chodom obce. Pracovníkov obecného úradu, a to administratívnu
pracovníčku a pracovníkov aktivačnej činnosti, a ich prácu organizuje
starosta obce.
Hlavným kontrolórom obce je Kvetoslava Bencuľáková, ktorú zvolilo
obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 18.2.2008 na 6-ročné
funkčné obdobie s pracovným úväzkom 0,10 % fondu pracovnej doby.
Komisie obecného zastupiteľstva:
• Komisia na ochranu verejného záujmu - predseda p. Ľuboš Birbič
• Komisia na ochranu verejného poriadku - predseda p. Ján Bencuľák
• Komisia športová - predseda p. Július Rachel
V zmysle zákona č. 369/1990 je obec Kusín samostatným územným
samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky. Obec združuje
osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt a ako právnická osoba za
podmienok stanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným
majetkom a vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone
samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj územia obce a potreby jej
obyvateľov.
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií
zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže
používať návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových
peňažných fondov. Na plnenie rozvojového programu obce, resp. na plnenie
inej úlohy v štátnom záujme môže obec získať dotáciu zo strany štátu. Svoje
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úlohy a program môže obec financovať aj z prostriedkov združených s inými
obcami, so samosprávnym krajom, či inými právnickými alebo fyzickými
osobami.
Majetok obce tvoria veci vo vlastníctve obce a jej majetkové práva.
Majetok obce slúži na plnenie úloh obce. Snahou obce je zveľaďovať a
zhodnocovať tento majetok a zachovať ho v nezmenšenej hodnote. Darovať
majetok, ktorý je vlastníctvom obce je neprípustné. Majetok obce možno
použiť len na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy
obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo.
Zákon NR SR č. 564/2004 Z.z. v zmysle neskorších predpisov o
rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve upravuje
podiely obce na daniach v správe štátu.
Dotácie na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej
správy sa zabezpečujú prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu,
do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon štátnej správy, ktorý bol prenesený
na obec. V súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový
rok sa všetky dotácie zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR
alebo správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti
príslušná činnosť patrí.
Podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 v
znení neskorších predpisov je obec ako subjekt verejnej správy právnickou
osobou zapísanou v registri organizácií, ktorý vedie Štatistický úrad SR v
zmysle zákona č. 540/2001 o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov je
základnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej
závierky rozpočtových organizácií a obcí. Tento zákon upravuje povinnosť
rozpočtových organizácií a obcí účtovať v sústave podvojného účtovníctva.
Účtovnú závierku zákon definuje ako štruktúrovanú prezentáciu skutočností,
ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovanú osobám, ktoré tieto
informácie vyžadujú, pričom účtovná závierka tvorí jeden celok pozostávajúci
zo všeobecných náležitostí a z jednotlivých súčastí - súvahy, výkazu ziskov a
strát, poznámok. Cieľom účtovnej závierky je poskytnúť vecný a pravdivý
obraz o účtovnej závierke. Informácie v účtovnej závierke sú užitočné, ak sú
posudzované z hľadiska významnosti, zrozumiteľné, porovnateľné,
spoľahlivé. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov stanovuje
povinnosť overenia individuálnej účtovnej závierky a vyhotovenia výročnej
správy, ktorej súlad s účtovnou závierkou musí byť rovnako overený
auditorom. Pre obce to stanovuje § 9 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov. Účtovná závierka predstavuje
kontinuálny proces činností, ktorých výsledkom je zostavenie účtovných
výkazov, vypracovanie poznámok a následné predloženie účtovnej závierky
ako celku vrátane všeobecných náležitostí na určené miesta predkladania. Z
hľadiska charakteru ich môžeme rozčleniť na účtovnú závierku pozostávajúcu
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z prípravných prác, uzatvorenia účtovných kníh a zostavenia účtovnej
závierky.
Prípravné práce sa uskutočňujú pred uzavretím účtovných kníh a zahŕňajú
tieto okruhy činnosti:
• inventarizáciu
• kontrolu bilančnej kontinuity
• kontrolu nadväznosti analytických účtov a analytickej evidencie na
syntetické účty
• zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný
zostatok
• kontrolu účtu výsledku hospodárenia
• kontrolu zaúčtovania odpisov
• doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia
• kontrolu formálnej správnosti účtovných zápisov
Pri uzatváraní účtovných kníh obec postupuje takto:
• zistia sa obraty jednotlivých účtov
• zistia sa konečné stavy účtov prostriedkov a zdrojov rozpočtového
hospodárenia
• zistí sa účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

Financovanie obce, majetok obce, rozpočet obce:
1. Rozpočet obce na rok 2011
Základným
nástrojom finančného hospodárenia obce bol
rozpočet
obce na rok 2011.
Obec v roku 2011 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 2011 bol zostavený ako vyrovnaný v členení bežný rozpočet,
kapitálový rozpočet a finančné operácie.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 22.2.2011
uznesením č. 3.
Bol zmenený štyrikrát.
· prvá zmena schválená dňa 20.10.2011 uznesením č. 7
· druhá zmena schválená dňa 20.10.2011 uznesením č. 7
· tretia zmena schválená dňa 7.12.2011 uznesením č. 8
· štrvrtá zmena schválená dňa 7.12.2011 uznesením č. 8
Po zmene bol rozpočet obce schválený ako vyrovnaný.
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Rozpočet obce k 31.12.2011 v €
Rozpočet po
zmene
2011
65.959,00

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Finančné
operáciemimoroz.zdr.
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Finančné
operácie
výdavkové
Rozpočet obce za rok
2011 +/-

58.759,00
0
0
7.200,00
65.959,00
58.759,00
1.200,00
0
6.000,00
0

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v €:
Rozpočet na rok 2011
65.959,-

Skutočnosť
k 31.12.2011
60.612,77

1) Bežné príjmy - daňové príjmy v €:
Rozpočet na rok 2011
Skutočnosť
k 31.12.2011
53.020,47.905,77

% plnenia
91,89 %
% plnenia
90,35 %

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Výnos dane z príjmov FO bol v skutočnosti v dôsledku finančnej krízy nižší
ako bolo plánované, čo spôsobilo plnenie daňových príjmov len na 91,24 %.
Tento výpadok podielových daní nebol zo strany štátu
kompenzovaný
dotáciou z MF SR tak, ako tomu bolo v predchádzajúcom rozpočtovom roku.
b) Daň z nehnuteľnosti
Z rozpočtovaných 5.247,- € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške
4.151,46 € čo je 79,12 % plnenie. K 31.12.2011 obec eviduje pohľadávky
na dani z nehnuteľností vo výške 1.836,55 € a na poplatku za TKO 317,72 €.
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a) Daň za psa 16,60 €
b) Daň zo stavieb 697,27 €
c) Daň z pozemkov 1.122,68 €
d) Poplatok za TKO 317,72 €
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy v €.
Rozpočet na rok 2011
Skutočnosť
% plnenia
k 31.12.2011
2.621,00
2.623,64
100,10 %
a) Príjmy z majetku
Z rozpočtovaných 1.078,- € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške
1.129,51 €, čo je 104,78 % plnenie. Ide o príjem z prenájmu vo výške
1.128,70 € a úroky z vkladov vo výške 0,81 €. Vyššie plnenie týchto príjmov
bolo spôsobené tým, že nájomca školského bytu uhradil svoje záväzky z
predchádzajúceho rozpočtového roka.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky, príjmy z predaja tovarov a
služieb, príjem zo stravného od zamestnancov, cintorínskeho poplatku,
recyklačného fondu a podobne:
Z rozpočtovaných 1.543,- € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške
1.494,13 €, čo je 96,83 % plnenie.
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy v €:
Rozpočet na rok 2011
Skutočnosť
% plnenia
k 31.12.2011
3.118,00
2.883,36
92,47 %
Nižšie plnenie týchto príjmov bolo spôsobené tým, že obec mala
uzatvorenú zmluvu na aktivačnú činnosť na 6 mesiacov oproti
plánovaným 9 mesiacom.
Obec prijala nasledovné granty a transfery :
P.č. Poskytovateľ
Suma v €
Účel
1.
Ministerstvo financií SR
359,00.Financovanie ščítania
obyvateľov, domov a bytov
2.
ÚPSVaR Michalovce
2.354,26.Aktivačná činnosť
3.
Obvodný úrad
21,60.Civilná obrana – prenes.výkon
Michalovce
št.spr.
4.
Obvodný úrad
33,00.Cestná doprava, životné
Michalovce
prostredie – prenesený výkon
štátnej správy
5.
Obvodný úrad
115,50.Evidencia obyvateľovMichalovce
prenes.výk.štátnej správy
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
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4) Kapitálové príjmy v €:
Rozpočet na rok 2011
0

Skutočnosť
k 31.12.2011
0

% plnenia
----

a) Granty a transfery
V roku 2011 neboli obci poskytnuté kapitálové granty a transfery :
P.č.
Poskytovateľ
Suma v €
Investičná akcia
dotácie
5) Príjmové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2011

Skutočnosť
% plnenia
k 31.12.2011
7.000,00
7.200,00
100 %
Príjmové finančné operácie ako mimorozpočtové zdroje pozostávali z prijatia
krátkodobého úveru od DEXIA banky na prefinancovanie bežných výdavkov
a to na úhradu odstupného pre predchádzajúceho starostu vo výške 6.000,€ a na financovanie kapitálových výdavkov a to vypracovanie projektovej
dokumentácie na investičnú akciu „Intenzifikácia separovaného zberu v obci“
vo výške 1.200,- €. Výška úveru na bežné výdavky, t.j. 6.000,- € bola v
zmysle zákona o rozpočtových pravidlách vrátená k 31.12.2011.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011 v €:
Rozpočet na rok 2011
65.959,00
1) Bežné výdavky v €:
Rozpočet na rok 2011
58.759,00
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Skutočnosť
k 31.12.2011
60.373,85

% plnenia

Skutočnosť
k 31.12.2011
53.173,85

% plnenia

91,53 %

90,49 %

v tom :
Program
číslo
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
3
4
5
6

Názov programu
Správa obce
Ľudské zdroje
Energie
Agenda obecného úradu
Správa budov, priestorov,
objektov ....
Prenesený výkon štátnej správy
FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ
OBLASŤ
NAKLADANIE S ODPADMI
AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ
ŠPORT A KULTÚRA
SOCIÁLNA OBLASŤ

Bežné výdavky celkom

Rozpočtované Skutočné
výdavky
výdavky

Percento
plnenia

49.769,00
39.058,00
4.919,00
2.404,00
2.839,00

44.623,11
34.394,35
5.004,60
2.416,20
2.278,86

89,66
88,06
101,74
100,51
80,27

549,00.
1.102,00

529,10.
1.120,29

96,38
101,66

3.682,00
2.994,00
1.212,00
0,00

3.679,95
2.680,32
1.070,18
0,00

99,94
89,52
88,3
-

58.759,00 53.173,85

90,49

Program č. 1 - S p r á v a o b c e Podprogram č.1.1. - Ľudské zdroje:
Efektívne fungovanie obce, ústretové a bezproblémové vedenie
agendy samosprávnych činností obce a agendy na úseku
preneseného výkonu štátnej správy.
Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, povinné odvody do
sociálnej a zdravotných poisťovní, prídel do sociálneho fondu, DDP
a cestovné náhrady, školenia zamestnancov, odmeny poslancov, stravné
zamestnancov a pod..
Vyhodnotenie merateľného ukazovateľa: V roku nebola podaná žiadna
sťažnosť na činnosť pracovníkov obce.
Podprogram č. 1.2 – Energie:
Efektívna spotreba médii v budovách, ktoré sú majetkom obce.
Sú tu zahrnuté platby za média (elektrická energia, plyn a voda).
Vyhodnotenie merateľného ukazovateľa: V roku 2011 zvýšené platby na
médiách oproti predchádzajúcemu rozpočtovanému roku o 248,90 €.
Podprogram č. 1.3 – Agenda obecného úradu:
Včasné a dôkladné vybavovanie písomnosti a celej agendy obce.
Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú materiál, dopravné, rutinná
a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.
Vyhodnotenie merateľného ukazovateľa: V roku 2011 znížené výdavky
na agendu obecného úradu oproti predchádzajúcemu rozpočtovanému roku o
692,62 €, čo bolo dosiahnuté značným šetrením.
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Podprogram 1.4 – Správa budov, objektov, priestranstiev obce,
spolupráca s vonkajšími subjektami vrámci aj mimo verejnej správy:
Údržba budov a objektov obce v dobrom technickom stave, údržba
verejných priestranstiev k spokojnosti občanov a rozvíjanie
spolupráce obce so subjektami vrámci obce aj mimo nej.
Výdavky na kosenie a údržbu verejných priestranstiev, budov obce, ako aj
povinné členské príspevky obce.
Vyhodnotenie merateľného ukazovateľa: V roku nebola podaná žiadna
sťažnosť na údržbu objektov a priestranstiev obce.
Podprogram 1.5 – Prenesený výkon štátnej správy:
Efektívne vybavovanie agendy na úseku životného prostredia,
civilnej obrany, cestnej dopravy a evidencie obyvateľstva.
Jedná sa o výdavky na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na
úseku CD, CO, ŽP a EO. V roku 2011 bolo vykonané sčítanie obyvateľov,
domov a bytov a tento program zahŕňa aj výdavky na jeho zabezpečenie.
Všetky výdavky sú vo výške prijatých dotácii na určený účel.
Vyhodnotenie merateľného ukazovateľa: V roku nebola vykonaná
žiadna previerka na úseku ŽP, CO, CD a EO.
Program č. 2 - F i n a n č n á a r o z p o č t o v á o b l a s ť Efektívne hospodárenie s finančnými prostriedkami obce.
Výdavky na vedenie účtov, ako aj úroky a poplatky z prijatého úveru od
DEXIA banky, a.s.
Vyhodnotenie merateľného ukazovateľa: Výdavky na finančnú a
rozpočtovú oblasť sa znížili o 940,20 € oproti predchádzajúcemu
rozpočtovému roku, čo bolo dosiahnuté nižšími úrokmi a poplatkami banke z
prijatého úveru.
Program č. 3 – N a k l a d a n i e s o d p a d m i Poskytovanie kvalitných služieb občanov na úseku vývozu domového
odpadu a rozširovanie počtu vyvážaných komodít separovaného
zberu odpadu.
Výdavky na zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu, za vedenie
agendy pre recyklačný fond SR a za tlač harmonogramov vývozov
separovaného odpadu.
Vyhodnotenie merateľného ukazovateľa: V roku 2011 nebola zistená
žiadna čierna skládka odpadu. Počet komodít separovaného zberu odpadu
ani frekvencia vývozov komunálneho odpadu sa oproti predchádzajúcemu
roku nezmenila.
Program č. 4 – A k t i v a č n á č i n n o s ť Zapojenie dlhodobo nezamestnaných občanov
procesu:
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do

pracovného

Výdavky na aktivačnú činnosť pre 1 pracovníka, zamestnaného na základe
zmluvy s ÚPSVaR v zmysle § 50 j zákona o zamestnanosti na dobu 6
mesiacov.
Vyhodnotenie merateľnému ukazovateľa: Pracovník, ktorý boli v roku
2011 zamestnaný na aktivačnú činnosť v obci sa v roku 2012 nezamestnal v
riadnom pracovnom pomere, avšak obec ho opätovne zamestnala vrámci
aktivačnej činnosti.
Program č. 5 – Š p o r t a k u l t ú r a Rozvíjanie športových aktivít a skvalitnenie kultúrneho vyžitia
občanov obce.
Patrí sem poskytnutá dotácia na činnosť futbalového klubu a výdavky na
spoločenské a športové akcie.
Vyhodnotenie merateľného ukazovateľa: V roku 2011 futbalový klub
odohral všetky zápasy vo svojej triede. Okrem týchto športových podujatí
boli zorganizované 4 spoločenské akcie a to Stavanie mája, Deň matiek a 2
x stretnutie dôchodcov.
Program č. 6 – S o c i á l n a o b l a s ť Poskytovanie sociálnych služieb pre občanov obce, ktorí tieto služby
potrebujú.
V roku 2011 nebola v obci poskytovaná žiadna opatrovateľská služba ani iná
sociálna výpomoc.
Vyhodnotenie merateľného ukazovateľa: --------2) Kapitálové výdavky v €:
Rozpočet na rok 2011
1.200,00

Skutočnosť
k 31.12.2011
1.200,00

v tom :
Program
11. Intenzifikácia separovaného
zberu

% plnenia
100,00 %

Rozpočet Skutočnos % plnenia
v€
ť
v€
1.200,00 1.200,00
100,00

Program č. 11 – Intenzifikácia separovaného zberu Vybudovanie zberných miest na separovaný odpad v obci a
zjednodušenie manipulácie so separovaným odpadom a jeho
skladovania:
Výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie na túto investičnú akciu.
Vyhodnotenie merateľnému ukazovateľa: Investičná akcia nie je
ukončená, nie je možné porovnať merateľný ukazovateľ.
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3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2011
Skutočnosť
% plnenia
k 31.12.2011
6.000,00
6.000,00
100,00%
Výdavkovými finančnými operáciami bolo splatenie prijatého úveru na bežné
výdavky v plnej výške, t.j. 6.000,- € a výdavky boli účtované v programe 2
- Finančná a rozpočtová oblasť.

Výsledok hospodárenia za rok 2011:
Prebytok vo výške 238,92 € 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,
navrhujeme použiť na:
• tvorbu rezervného fondu 10 %
23,89 €
• tvorbu peňažného fondu 90 %
215,03 €
Zostatky hotovosti a na účtoch obce:
- bežné účty obce
- pokladňa obce
Stav k 31.12.2011

826,67 €
128,68 €
955,35 €

V tom:
- účet sociálneho fondu
- rezervný a peňažný fond obce
prebytok hospodárenia r.2011

327,69 €
388,74 €
238,92 €
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Bilancia aktív a pasív:
AKTÍVA
Názov
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjekt. verej.správy
Pohľadávky
Finančný majetok
Poskytnuté návr.fin. výpomoci dlhodobé
Poskytnuté návr.fin. výpomoci krátkodobé
Prechodné účty aktív
SPOLU

Stav k 31.12.2011
664242

591091
73151
3170

2205
965
190
667602

PASÍVA
Názov
Vlastné zdroje krytia majetku
z toho :
Nevyspor.výsl.hospod.minul. rokov
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a ostatné prij.výp.
Prechodné účty pasív
SPOLU

Stav k 31.12.2011
244788
254493
-9705
10848

2797
328
6523
1200
411966
667602

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011:
Obec k 31.12.2011 eviduje tieto záväzky vo výške 10.848,80 €
• voči dodávateľom
703,45 €
• voči zamestnancom
3.927,54 €
• voči org.soc. a zdrav.poist.
1.715,40 €
• iné záväzky (sporenie, poist.zam.)
12,31 €
• ostatné priame dane
165,32 €
• rezervy zákonné
2.797,09 €
• záväzky sociálneho fondu
327,69 €
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•

krátkodobý úver

1.200,00 €

Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od
1.1.2011 do 31.12.2011. Účtovná závierka bola odovzdaná
metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade v Michalovciach v
písomnej aj elektronickej forme v termíne stanovenom zákonom.
Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiane udalosti
osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť v tejto
výročnej správe.

Dana Kováčová
účtovníčka obce

V Kusíne, 3.5.2012
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Vladimír Jus
starosta obce

