ZÁPISNICA
Zo 6.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hubošovciach zo dňa
3.5.2012 so začiatkom o 19.00 hod.
Prítomní:
Starostka obce :
Poslanci OZ :

Hostia :

Katarína Škvarlová
Igor Goč
Jozef Guman
Anton Urban
Ing. Emanuel Marcin
Juraj Mikolaj

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Správa o hospodárení obce za rok 2011
4. Správa auditora
5. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2011
6. Plán práce hlavného kontrolóra na rok 2012
7. Informácia o súčasnej ekonomickej situácii obce
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11.Záver
K bodu 1: Otvorenie
Zasadnutie OZ otvorila a prítomných privítala starostka obce Katarína Škvarlová.
Prítomných poslancov oboznámila s programom rokovania. Keďže žiadny z poslancov
program nedoplnil ani nenavrhol pozmeniť- tento bol jednohlasne schválený.Vyzvala
poslancov,aby sa z časových dôvodov nevyjadrovali k jednotlivým bodom programu zvlášť,
ale až na záver v diskusii,lebo po oboznámení sa so všetkými bodmi získajú ucelenejší
prehľad o finančnej situácii obce.
K bodu 2: Kontrola uznesení
Uznesenie č. 18 z 3. riadneho zasadnutia OZ:

splnené čiastočne

Uznesenie č. 24 z 4. riadneho zasadnutia OZ:

nesplnené- trvá

Uznesenie č. 32 z 5. Riadneho zasadnutia OZ:

splnené

K bodu 3: Správa o hospodárení obce za rok 2011
Starostka obce oboznámila poslancov s hospodárením obce v roku 2011. Správa tvorí prílohu
tejto zápisnice a z nej vyberáme :
V roku 2011 obec rozpočtovala všetky svoje príjmy v sume 451 019 Eur v nasledovnej
štruktúre :
Bežné príjmy
166 019
oproti skutočnosti 149 923
rozdiel
16 096
Kapitálové príjmy 132 000
130 311
1 689
Finančné operácie 153 000
152 522
478

Najvýraznejší rozdiel medzi rozpočtom nastal v bežných príjmoch a bol spôsobený najmä
v týchto položkách :
Výnos dane z príjmov poukázaný obci
o 4088 Eur menej
Príjmy z prenájmu
o 1850 Eur menej
Iné
o 3455 Eur menej
Dotácia na rekonštrukciu MR
6845 Eur – nedostali sme
Kapitálové príjmy :
Obec na základe Zmluvy s PPA uzatvorenou v predchádzajúcom volebnom období obdržala
koncom roka 2011 finančné prostriedky v objeme 130 311 Eur podľa predložených faktúr
a súpisov prác.
Viď tabuľka z PPA
Finančné operácie :
Na úhradu kapitálových výdavkov spojených s výstavbou MOK Poľová si obec požičala na
prefinancovanie projektu sumu 152 521,62 Eur a to formou dvoch úverov :
Dexia komunál Eurofondy úver :
129 521,96
Dexia komunál univerzálny úver :
22 999,66
Prvý úver bol splatený dňa 15.12.2011
Druhý úver k dnešnému dňu uhradený nie je. Finančné prostriedky v sume 18 516 Eur sú na
bežnom účte obce
Plnenie rozpočtu obce vo výdajovej časti :
K najvýraznejším rozdielom pri rozpočtovaní výdajov obce na rok 2011 došlo v týchto
položkách :
Spotreba plynu, Reprezentačné ,Všeobecné služby, Bankové poplatky, Refundácie miezd
Petrovany, Opravy a údržba budov ZŠ
V roku 2011 obec hospodárila s finančnými prostriedkami v objeme 432 756 Eur
Bežné príjmy 149 923 Eur tvorili :
Výnos dane z príjmov poukázaný obci
100 419
Daň z nehnuteľnosti PO
4 431
Daň z nehnuteľnosti FO
3 026
Daň za psa
385
Daň za TKO
3 257
Príjmy z prenájmu budov a priestorov
6 913
Nedaňové príjmy obce- poplatky správne, relácie a pod.
643
Iné príjmy- dary, od rodičov, školné
565
Príjmy zo ŠR na prenesené kompetencie
26 519
Príjmy zo ŠR na originálne kompetencie
716
Príjmy zo ŠR iné- napr. CHP, SODB
3 051
Spolu :
149 923
Bežné výdaje v sume 141 135 Eur tvorili predovšetkým mzdy a odvody v ZŠ a MŠ+ŠJ, Ocu
a DVP vrátane odstupného a odchodného v objeme 91 202 Eur
Spotreba plynu 10 487 Eur, Spotreba elektriny 2899 Eur
Vývoz TKO 5052 Eur, Vývoz VOK 2795 Eur
Istina úveru 2 345 Eur, úroky z úveru 4549 Eur, Bankové poplatky 1334 Eur
Telefony, internet, pošt.poplatky 1 784 Eur, spracovanie miezd 1205 Eur.
Kapitálové výdavky :
Výstavba MOK Poľová
162 052,16
Z PPA
130 311
Úver z Dexie
23 000
Vlastné zdroje
8 741
Podrobný rozpis investičných nákladov na výstavbu cesty je v prílohe.

Starostka obce podrobne informovala poslancov o stave dlhu a dlhovej službe obce. Prílohou
tejto zápisnice je aj tabuľka : Vyúčtovanie investičných nákladov pri výstavbe cesty Poľová.
Ku dňu rokovania OZ je potrebné uhradiť ešte 10 013 Eur z rozpočtu obce.
K bodu 4: Správa nezávislého audítora pre obecné zastupiteľstvo
Poslancom bola predložená Správa o vykonaní auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2011.
Z nej vyplýva, že účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý
a verný obraz finančnej situácie obce Hubošovce k 31. 12.2011 a výsledky jej hospodárenia
a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.
Správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
K bodu 5: Schválenie záverečného účtu obce za rok 2011
Záverečný účet obce predložil poslancom kontrolór obce .Záverečný účet obce obsahuje :
- plnenie rozpočtu
- rozbor plnenia príjmov za rok 2011
- rozbor plnenia výdavkov za rok 2011
- bilanciu aktív a pasív
- rekapitulácia a použitie prebytku hospodárenia
Záverečný účet tvorí takisto prílohu tejto zápisnice.
Hlavný kontrolór obce navrhol záverečný účet schváliť bez výhrad.
K bodu 6 : Plán práce hlavného kontrolóra na rok 2012
Hlavný kontrolór obce pripravil pre poslancov plán činnosti hlavného kontrolóra obce na
rok 2012. Žiadny z poslancov uvedený plán nedoplnil a preto bol jednohlasne schválený
a tvorí prílohu tejto zápisnice.
K bodu 7 : Informácia o súčasnej ekonomickej situácii v obci
Starostka obce oboznámila poslancov so stavom finančných prostriedkov na účtoch obce
k 30.4.2012. Zhodnotila situáciu ako nepriaznivú, keďže je potrebné ešte splácať záväzky
z roku 2008 za rekonštrukciu miestneho rozhlasu na čo spracovaný splátkový kalendár po 500
Eur mesačne firme MK Hlas a po 500 Eur mesačne sa splácajú práce navyše firme ROPO pri
výstavbe MK Poľová. Nie sú vôbec uhradené práce geodeta pri tejto akcii vo výške 3513 Eur,
ktoré sú dávno po lehote splatnosti. Celkový dlh dodávateľom predstavuje k 30.4.2012 sumu
14513 Eur. Zároveň je potrebné splácať úver a bežné výdavky obce.
K bodu 8 : Rôzne
V tomto bode starostka obce informovala poslancov o aktivitách,ktoré je potrebné začať
v letných mesiacoch a to hlavne : výstavba autobusovej zastávky na Hure, havarijný stav na
streche ZŠ, dobudovanie priestorov po KD na posilňovňu, skrášlenie verejného priestranstva
pred obecným úradom,spevnenie brehu potoka pri ihrisku, zakúpenie nového krovinorezu na
kosenie obce, keďže súčasný je pokazený a oprava je finančne náročná, odpredaj Renaultu,
a jeho následné odhlásenie z evidencie kvôli poisteniu a iné. Keďže skoro 2 mesiace po
predčasných voľbách do NR SR nie sú jasné výzvy z programov EÚ niektoré z týchto aktivít
budú musieť byť realizované z vlastných zdrojov avšak na opravu strechy je potrebné žiadať
prostriedky z KŠÚ. Poslanci odporučili starostke aby realizovala len tie práce,ktoré finančne
obec nezaťažia, keďže prvoradé je splatiť všetky záväzky, ktoré obec má.

K bodu 9 : Diskusia
V diskusii boli poslancom vysvetlené jednotlivé položky výdavkov rozpočtu, podľa ich
otázok. Podrobný rozpis výdavkov je zverejnený aj na internetovej stránke obce.
V závere diskusie starostka poďakovala prítomným za účasť a prijatím návrhu na uznesenie e
bolo 6.zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hubošovciach ukončené.
K bodu 10 : Návrh na uznesenie
Na 6. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva boli prijaté a schválené nasledovné
uznesenia :
Uznesenie zo 6. Riadneho zasadnutia OZ obce Hubošovce konaného dňa 3.5.2012
Obecné zastupiteľstvo v Hubošovciach na svojom riadnom 6. zasadnutí prerokovalo:
1. Správu o hospodárení obce za rok 2011
2. Správu auditora
3. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2011
4. Plán práce hlavného kontrolóra na rok 2012
5. Informácia o súčasnej ekonomickej situácii obce
Uznesenie č. 33:
Obecné zastupiteľstvo v Hubošovciach

s ch v a ľ u j e :

a/Správu o hospodárení obce Hubošovce na rok 2011
b/Správu nezávislého auditora
c/Záverečný účet obce za rok 2011
d/Plán práce hlavného kontrolóra obce na rok 2012
Termín : rok 2012
Zodpovedá: starostka obce, kontrolór
Hlasovanie:
Za návrh
Igor Goč
Jozef Guman
Ing. Smolková Mária
Anton Urban
Ing. Emanuel Marcin

Proti návrhu

Zdržal sa hlasovania

Uznesenie č. 34:
Obecné zastupiteľstvo v Hubošovciach berie na vedomie :
Informáciu o súčasnej ekonomickej situácii obce Hubošovce
Termín : rok 2012
Zodpovedá: starostka obce, kontrolór
Jozef Guman
Anton Urban
overovatelia zápisnice

Katarína Škvarlová
starostka obce

Obec - Obecný úrad Hubošovce, Hubošovce č. 136, PSČ 082 66 Uzovce

Výpis z uznesení
z riadneho 6 zasadania Obecného zastupiteľstva v Hubošovciach, konaného dňa 3.5. 2012
o 19.00 hod. v zasadačke Ocú.
Uznesenie č. 33:
Obecné zastupiteľstvo v Hubošovciach

s ch v a ľ u j e :

a/Správu o hospodárení obce Hubošovce na rok 2011
b/Správu nezávislého auditora
c/Záverečný účet obce za rok 2011
d/Plán práce hlavného kontrolóra obce na rok 2012
Termín : rok 2012
Zodpovedá: starostka obce, kontrolór
Uznesenie č. 34:
Obecné zastupiteľstvo v Hubošovciach berie na vedomie :
Informáciu o súčasnej ekonomickej situácii obce Hubošovce
Termín : rok 2012
Zodpovedá: starostka obce

Za správnosť vyhotovenia
Katarína Škvarlová
starostka obce

