
O B E C   D U B I N N É,  Obecný úrad Dubinné 9,  086 12 Kurima 

 

 

 

 

 
 

 

Individuálna výročná správa 
 

Obce Dubinné 
 

za rok 2019 
 

 

 

 

                                                        
                                                              Ing. Milan Hudák 

     starosta obce Dubinné 



                                                                     2 

                                                        
OBSAH str. 

 
1. Úvodné slovo starostu obce          3 
2. Identifikačné údaje obce         3 
3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov   3 
4. Poslanie, vízia           4 
5. Základná charakteristika obce        4 
    5.1.  Geografické údaje         4 
    5.2.  Demografické údaje         4 
    5.3.  Ekonomické údaje         5 
    5.4.  Symboly obce          5 
    5.5.  Logo obce          6 
    5.6.  História obce          6 
    5.7.  Pamiatky          6 
    5.8.  Významné osobnosti obce        6 
6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)   7 

6.1. Výchova a vzdelávanie        7 
6.2. Zdravotníctvo          7 

     6.3. Sociálne zabezpečenie        7 
     6.4. Kultúra          7 
     6.5. Šport           8 
     6.6. Hospodárstvo          8 
7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva     8 
    7.1.  Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019    9 

    7.2.  Rozpočet na roky 2020 - 2022        9 
8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva      10 
     8.1.  Majetok          10 
     8.2.  Zdroje krytia          10 
     8.3.  Pohľadávky          11 
     8.4.  Záväzky          11 
9. Hospodársky výsledok za rok 2019 - vývoj nákladov a výnosov   11 
10.  Ostatné dôležité informácie        12 
       10.1.  Prijaté granty a transfery        12 
       10.2.  Poskytnuté dotácie        12 
       10.3.  Významné investičné akcie v roku 2017      12 
       10.4.  Predpokladaný budúci vývoj činnosti      12 
       10.5   Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia   12 
       10.6.  Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   13 
 
 

 

 

 



                                                                     3 

 

1. Úvodné slovo starostu obce  

 
Vážení občania Obce Dubinné, 

výročná správa za rok 2019 predstavuje súhrn činností obce v hodnotovom vyjadrení a je v podstate 

kronikou uvedeného obdobia.  

Individuálna výročná správa Obce Dubinné za rok 2019 je zostavená na základe výsledkov 

ekonomických ukazovateľov  počas celého roka 2019. Poskytuje pragmatický prehľad na činnosť obce 

a výsledky dosiahnuté v minulom roku v širokej škále činností vykonaných v rámci samosprávnych 

kompetencií a kompetencií v rámci preneseného výkonu štátnej správy. 

Ďakujem orgánom obce, členom Obecného zastupiteľstva za ich činnosť v predchádzajúcom roku. 

Osobitné poďakovanie patrí všetkým občanom, ktorí svojou, predovšetkým dobrovoľníckou 

činnosťou prispeli k úspešnému napredovaniu našej obce. 

 

2. Identifikačné údaje obce 
 

Názov:    Obec Dubinné 

Sídlo:    Obecný úrad Dubinné 9, 086 12  Kurima 

IČO:    00321931 

Štatutárny orgán obce: starosta obce 

Telefón:   054/ 73 913 87, 0915 566 043 

Mail:    obecdubinne@stonline.sk, starosta@dubinne.sk 

Webová stránka:   www.dubinne.sk 
 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 
 

Starosta obce:   Ing. Milan Hudák 

Zástupca starostu obce: Peter Fellegi 

Hlavný kontrolór obce: Bc. Vieroslava Bezegová 

Obecné zastupiteľstvo: František Hanč 

    Andrej Lipták 

    Jakub Bezeg 

    Ján Tomčo 

    Peter Fellegi 

 

mailto:obecdubinne@stonline.sk
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Komisie:  

- Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (predseda: Andrej 

Lipták) 

Obecný úrad: Mária Kovaliková 

 

4. Poslanie, vízia 

Poslaním obce je slúžiť jej obyvateľom, zabezpečiť dôstojný  a spokojný život v obci, rozvíjať ju 

a efektívne hospodáriť so zvereným majetkom a zdrojmi 

 Víziou Obce Dubinné je jej ďalší rozvoj, modernizácia a skvalitňovanie služieb pre zlepšenie života 

v obci. 

 Medzi základné dokumenty strategického rozvoja Obce Dubinné patrí Územný plán Obce Dubinné 

ako aj Plán rozvoja mikroregiónu Stredná Topľa, kde je naša obec  aktívnym členom. 

 

5. Základná charakteristika obce 

     Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou 

osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s 

vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej 

územia a o potreby jej obyvateľov.  

 

5.1. Geografické údaje 

Geografická poloha obce :  Región Horný Šariš v Prešovskom kraji 

Susedné mestá a obce : Obec je 16 km juhovýchodne od okresného mesta Bardejov, bezprostredne  

susedí s obcami Poliakovce, Brezovka, Šašová a s obcou Kurima, kde je 

základná škola, pošta, zdravotné stredisko a základné prevádzky obchodu 

a služieb. 

Celková rozloha obce : kataster obce má rozlohu 707,7 ha 

Nadmorská výška :  235 metrov nad morom 

 

 

 

5.2. Demografické údaje  

Počet obyvateľov :  347 obyvateľov k 31. 12. 2019,  
  

 
 
 
  

 

0 – 14 rokov 15 – 59 rokov 60 a viac  rokov 

53 213 81 
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Národnostná štruktúra :  
Bývajúce obyvateľstvo podľa národností 
 

Obec Dubinné 

Národnosť Počet 
Slovenská 345 
Česká  
Poľská  
Nemecká  
Rómska  
Rusínska 2 
Ukrajinská  
Ostatné   

 
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu:  
Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania  
 
Obec Dubinné 
Náboženské vyznanie/cirkev Počet 
Rímskokatolícke vyznanie 327 
Gréckokatolícke vyznanie 14 
Pravoslávne vyznanie 1 
Evanjelická cirkev augsburského 
vyznania 

 

Svedkovia Jehovovi  
Židovské vyznanie  
Cirkev bratská  
Bez vyznania 2 
Ostatné  
Nezistené 3 

 

Vývoj počtu obyvateľov : 

Vývoj počtu obyvateľov 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 359 361 352 351 350 350 347 

 

5.3. Ekonomické údaje  

Počet nezamestnaných v obci v jednotlivých mesiacoch je rozdielny a priemer sa ustálil aj medziročne 

okolo čísla 12, dá sa teda konštatovať, že nezamestnanosť v obci klesá.  

 

5.4. Symboly obce 

Pečať obce :           Erb obce:                       Vlajka obce :        
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5.5. Logo obce obec nemá 

 

5.6. História obce  

 
Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1327. Už v tom čase to bola stredne veľká usadlosť a jej názov 

bol vždy spojený s existenciou prastarého duba, okolo ktorého sa zrejme sformovali prvé obydlia nových 

usadlíkov. História obce registruje obdobia rozvoja, ale aj kataklizmy epidémie moru, rozsiahleho požiaru aj 

povodne, svetové vojny, ale tiež vlny vysťahovalectva za prácou v dôsledku biedy. Najväčší rozvoj 

zaznamenala obec v čase prosperujúceho JRD MIER v Dubinnom a dostatku pracovných príležitostí 

v okresnom meste Bardejov, kde najmä JAS a ZŤS, ale aj výrobné družstva SNAHA a ŠPORTVÝROBA 

a stavebné podniky v meste zamestnávali prakticky všetky pracovné skupiny. Ľudia sa po práci denne 

vracali do svojich príbytkov v obci a zveľaďovali nielen svoje nehnuteľnosti, ale aj vzhľad a život vo 

svojom okolí. Žiaľ, v súčasnej dobe najmä mladá generácia je nútená migrovať za prácou a obyvateľstvo 

obce vo svojej štruktúre výrazne starne. Dopad tohto vývoja je na život obce veľmi negatívny. 

 

5.7. Pamiatky  

Obec Dubinné, ako už aj samotný názov dokazuje, má svoju historickú ikonu v starom dube, ktorý je 

zrejme jediným živým svedkom všetkého diania na tomto území. Dub v Dubinnom bol až do roku 2000 

štátom chránený strom, ale na začiatku 21. storočia záhadne stratil túto ochranu. Dnes je starostlivosť o túto 

jedinečnú pamiatku už iba vecou ctí miestnych občanov a angažovaných ochrancov z rôznych kútov 

Slovenska, ktorí obci pomáhajú zvládnuť starostlivosť o unikátny starý dub, známy titulom Strom roka na 

Slovensku a 4. miestom v obdobnej súťaži v Európe.   

 

5.8. Významné osobnosti obce 

Z Dubinného už v časoch, keď to ešte nebolo tak bežné, odchádzali mladí ľudia za vzdelaním a je len 

potešiteľné, že svoju kariéru urobili aj v našich regionálnych podmienkach. MUDr. Andrej Goliáš bol 

popredným gastroenterológom uznávaným v bývalom Československu a mnohí rovesníci ešte zrejme 

pamätajú na dlhoročného okresného telovýchovného a dorastového lekára v Bardejove, MUDr. Andreja 

Grohoľa, ktorý dlhé roky sprevádzal futbalistov Partizána.  O rozvoj obce sa mimoriadne zaslúžil dlhoročný 

predseda trvalo prosperujúceho poľnohospodárskeho družstva Andrej Varali a úctu si zaslúžia mnohí ďalší 

naši rodáci. 
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6. Plnenie funkcií  obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  
 

6.1. Výchova a vzdelávanie  

Obec má v prevádzke predškolské zariadenie s celodenným režimom. Výchovu a vzdelávanie pre 

školopovinné detí z Dubinného poskytuje Základná škola v susednej Kurime, kde sú zriadené viaceré 

mimoškolské aktivity. V športovom areáli pri futbalovom ihrisku sú vybudované vonkajšie sprchy, ktoré sú 

neoddeliteľnou súčasťou plážového ihriska, ktoré je v teplých mesiacoch pravidelne využívané obyvateľmi 

všetkých vekových skupín. Okrem toho bola zabezpečená pravidelná údržba futbalového ihriska a areálu 

v jeho blízkosti. V areáli futbalového ihriska sú postavené šatne pre futbalistov. 

 

6.2. Zdravotníctvo 

Zdravotnú starostlivosť pre občanov obce poskytuje zdravotné stredisko v susednej Kurime. 
 
 

6.3. Sociálne zabezpečenie 

 Obec nemá zariadenie sociálnych služieb. Sociálne služby podľa zákona sú v podmienkach malých 

obcí iba ilúziou a povinnosť prakticky nerealizovateľná.  

O zriadení potrebného denného sanatória pre dôchodcov sa reálne ešte nedá ani uvažovať. Činnosť 

starostu v danej situácii je sústredená na pomoc pri umiestňovaní odkázaných osôb do vhodného sociálneho 

zariadenia a na administratívne formality. V októbri 2019 na  organizovalo „Posedenie so seniormi nad 60 

rokov“, ktoré malo výbornú účasť pozvaných hostí. Toto spoločenské podujatie obec plánuje organizovať 

pravidelne každý rok. Veľmi peknou aktivitou našich senioriek je pravidelné stretávanie a ich pohybová 

aktivita v telocvični Materskej školy v Dubinnom. 

 

6.4 Kultúra 

Na obecnú knižnicu sme boli právom hrdí, ale pri súčasných možnostiach dopĺňania a obnovy knižného 

fondu sa toto zariadenie stane časom pre stálu klientelu už nezaujímavé. Obec v rámci svojich finančných 

možnosti kupuje a dopĺňa nové knižné tituly. V súčasnosti je obecná knižnica prístupná verejnosti 1 hodinu 

týždenne, v pravidelnom čase, v sobotu. Úspešnou a obľúbenou kultúrno-spoločensko akciou sú Fašiangové 

hody, ktoré sú spojené s karnevalom a sprievodom masiek obcou. Peknú tradíciu majú v obci oslavy Cyrila 

a Metoda 5. júla.  Záslužnú činnosť odvádza obecná folklórna skupina Dubinčan, ktorá  zachováva 

dedičstvo našich predkov nielen v piesňach a tancoch, ale aj oživovaním starých zvykov (fašiangové 

sprievody obcou, stavanie mája, príležitostnými scénkami a pod. ) V roku 2015 sa DfSk Dubinčan 

prezentovala ako jedna z mála nášho okresu v Slovenskej televízii v relácii „Kapura“.  V roku 2019 sa obci 

podarilo zorganizovať 5. Ročník Folklórnych slávnosti obce Dubinné, kde okrem  folklórnej skupiny 

Dubinčan vystúpilo ďalšie folklórne skupiny. Tieto folklórne slávnosti sa pravidelne organizujú každý rok 

v areáli miestneho futbalového ihriska. V máji sa sa uskutočnila spoločenská akcia „Pálenie Vatry“ v areáli  
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futbalového ihriska. Uvedené akcie boli zorganizované na veľmi dobrej úrovni. V decembri pokračovala 

tradícia „Sv. Mikuláš prechádza obcou“.  

6. 5 Šport 

V oblasti športu robilo veľkú radosť  futbalové mužstvo TJ Dubinné, ktoré v roku 2019 dosiahlo  

pekné športové výsledky.. V letných mesiacoch  bol zorganizovaní Turnaj v plážovom volejbale, ktorý mal 

tiež veľký úspech. Medzi Vianocami a Novým rokom sa už tradične organizoval Stolnotenisový turnaj 

o pohár starostu obce Dubinné. 

 

6. 6 Hospodárstvo  

K najvýznamnejším poskytovateľom služieb v obci okrem predajne potravín a pohostinstva je treba 

zaradiť autoservisné služby, stolárske a stavebné práce a požičovňu náradia. Priemysel v obci nemá 

zastúpenie a významným  zamestnávateľom je poľnohospodárska výroba v miestnom PD MIER Dubinné. 

       

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

 Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2019. 

Obec 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 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako 

prebytkový/schodkový a kapitálový rozpočet ako  prebytkový/schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.  

Rozpočet obce bol schválený obecným  zastupiteľstvom dňa 27. 12. 2018 uznesením č. 13/2018/2/a. 

Úprava rozpočtu bola schválená 07. 11. 2019 uznesením č. 70/2019. 

 
Rozpočet obce k 31.12.2019 

  
Rozpočet  Rozpočet  Skutočnosť  plnenia  
schválený po zmenách 31.12.2019 % 

Príjmy celkom 298 412,00 292 311,00 291 322,52 99,66  
z toho :         
Bežné príjmy 165 784,00 169 683,00 170 053,84 100,22  
Kapitálové príjmy 93031 93 031,00 91 671,82 98,54  
Finančné príjmy 39 597,00 29 597,00 29 596,86 100,00  
          
Výdavky celkom 298 412,00 291 938,00 285 798,86 97,90  
z toho :         
Bežné výdavky 162 099,00 160 574,00 152 422,24 94,92  
Kapitálové výdavky 39 597,00 34 647,00 36 660,20 105,81  
Finančné výdavky 96 716,00 96 717,00 96 716,42 100,00  
Rozpočet obce HV 0,00 373,00 5 523,66 1 480,87  
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7.1. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 

 
Kapitálové  príjmy spolu 91 671,82 
z toho : kapitálové  príjmy obce  91 671,82 
             kapitálové  príjmy RO 0 
Kapitálové  výdavky spolu 36 660,20 
z toho : kapitálové  výdavky  obce  36 660,20 
             kapitálové  výdavky  RO 0 
Kapitálový rozpočet  55 011,62 
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 72 643,22 
Vylúčenie z prebytku  210,00 
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového 
rozpočtu 72 433,22 

Príjmy z finančných operácií 29 596,86 
Výdavky z finančných operácií 96 716,42 
Rozdiel finančných operácií -67 119,56 
Príjmy spolu   291 322,52 
Výdavky spolu 285 798,86 
Hospodárenie obce  5 523,66 
Vylúčenie z prebytku strata  210,00 
  0,00 
Upravené hospodárenie obce 5 313,66 

 

 
  Prebytok rozpočtu v sume 72 433,22 EUR  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 5 313,66 EUR  
- na vysporiadanie zostatku finančných operácií 67 119,56 EUR 

 
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
v sume -67 119,56  EUR, bol vysporiadaný z  prebytku rozpočtu.                              
 
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške 5 313,66 
EUR.  
 
 
7.2. Rozpočet na roky 2020 – 2022 
  Skutočnosť 

k 31.12.2019 
Rozpočet  na rok 

2020 
Rozpočet Rozpočet 

 na rok 2021  na rok 2022 
Príjmy celkom 291 322,52 169 770,00 169 570,00 165 450,00 
z toho :         
Bežné príjmy 170 053,84 164 770,00 164 770,00 164 770,00 
Kapitálové príjmy 91 671,82 0,00 0,00 0,00 
Finančné príjmy 29 596,86 5 000,00 4 800,00 680,00 

  
   

  Skutočnosť 
k 31.12.2019 

Rozpočet  na rok 
2020 

Rozpočet Rozpočet 
 na rok 2021  na rok 2022 
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Výdavky celkom 285 798,86 169 770,00 169 570,00 165 450,00 
z toho :         
Bežné výdavky 152 422,24 158 519,00 157 159,00 157 009,00 
Kapitálové výdavky 36 660,20 6 451,00 7 611,00 7 761,00 
Finančné výdavky 96 716,42 4 800,00 4 800,00 680,00 

 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 
8.1. Majetok  

Názov 
Skutočnosť Skutočnosť 
k 31.12.2019 k 31.12.2018 

Majetok spolu 1 111 859,42 1 253 840,12 
Neobežný majetok spolu 1 082 323,97 1 136 557,38 
z toho :     
Dlhodobý nehmotný majetok 9 574,98 12 418,98 
Dlhodobý hmotný majetok 999 598,23 1 050 987,64 
Dlhodobý finančný majetok 73 150,76 73 150,76 
Obežný majetok spolu 29 048,30 116 702,26 
z toho :     
Zásoby 90 180 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 62074,96 
Dlhodobé pohľadávky     
Krátkodobé pohľadávky  6 820,38 7 940,86 
Finančné účty  22 137,92 46 506,44 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.     
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.     
Časové rozlíšenie  487,15 580,48 

 

8.2. Zdroje krytia 

Názov 
Skutočnosť Skutočnosť 

k  31.12.2019 k  31.12.2018 
Vlastné imanie a záväzky spolu 1 111 859,42 1 253 840,12 
Vlastné imanie  258 300,78 248 325,01 
z toho :     
Oceňovacie rozdiely      
Fondy     
Výsledok hospodárenia  258 300,78 248 325,01 
Záväzky 16 067,95 113 859,70 
z toho :     
Rezervy  700 500 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 210,00   
Dlhodobé záväzky 48,16 59,47 
Krátkodobé záväzky 9 629,39 11 103,41 
Bankové úvery a výpomoci 5 480,40 102 196,82 
Časové rozlíšenie 837 490,69 891 655,41 
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8.3. Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok k 31.12 2018 Zostatok k 31.12 2019 
Pohľadávky do lehoty splatnosti  609,98  0,00  
Pohľadávky po lehote splatnosti  7 330,88  6 820,38  

 

8.4. Záväzky 

Záväzky Zostatok k 31.12 2018 Zostatok k 31.12 2019 
Záväzky do lehoty splatnosti  11 162,88  9 677,55  
Záväzky po lehote splatnosti  0,00  0,00  

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- pohľadávky -   neuhradená daň z pozemkov a stavieb a za komunálny odpad PD Mier Dubinné   
- záväzky činia faktúry lehote splatnosti 1 033,94 a ostatné sú mzdy a odvody za december 2019 

 
9. Hospodársky výsledok  za 2019 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov 
Skutočnosť Skutočnosť 

k 31.12.2018 31.12.2019 

Náklady 243 320,38  242 593,27  
50 – Spotrebované nákupy 25 648,65  25 961,71  
51 – Služby 22 011,62  21 499,45  
52 – Osobné náklady 95 560,26  95 994,98  
53 – Dane a  poplatky 95,66  223,96  
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 777,90  3 643,20  
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie časového rozlíšenia 91 798,09  89 640,54  
56 – Finančné náklady 1 637,60  2 169,43  
57 – Mimoriadne náklady     
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov 5 790,60  3 460,00  
59 – Dane z príjmov 0,00  0,00  
Výnosy 346 101,57  252 569,09  
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 13 819,44  13 856,63  
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb 0,00  0,00  
62 – Aktivácia 0,00  0,00  
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 139 191,70  143 709,92  
64 – Ostatné výnosy 97 677,93  1 182,60  
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie časového rozlíšenia 500,00  500,00  
66 – Finančné výnosy 11,80  0,28  
67 – Mimoriadne výnosy 277,59  0,00  
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, 
VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC 94 623,11  93 319,66  
Hospodársky výsledok /+ kladný HV, - záporný HV/ 102 781,19  9 975,82  
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Hospodársky výsledok záporný v sume  z roku 2018   102 781,19 € bol zúčtovaný na účet 428 – 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. V roku 2019 prebytok činil 9 975,82€ 

 

10. Ostatné  dôležité informácie  
10.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2019 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ 
Účelové určenie grantov a 

transferov 
Suma prijatých 

prostriedkov v EUR  

Zo ŠR MV  bežné - REGOB 135,48 
Zo ŠR MV bežné - voľby 2 157,48 
Zo ŠR MV bežné - predškoláci 455,00 
Zo ÚPSVAR  §54, §52, §50j bežné - zamestnanosť 6 109,00 
ÚPSVAR strava  bežné – výdavky na bežnú činnosť 721,20 
Zo ŠR PPA miestne komunikácie kapitálové - modernizácia MK  91 671,82 
MS bežné výdavky 350,00 
DPO bežné – výdavky na bežnú činnosť 1 400,00 
      

 

Dotácia na miestne komunikácie – úhrada nákladov z roku 2018.  

 

10.2. Poskytnuté dotácie 

V roku 2019 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotáciu športovému klubu 3 000,00 € a ZŠ Kurima 460,00 €. 

 

10.3. Významné investičné akcie v roku 2019 

- rekonštrukcia budovy DHZ  v hodnote 30 860,04 € 

- začatie rekonštrukcie budovy pohostinstva 

 

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- Rekonštrukcia Kultúrno-správnej budovy 

- Rekonštrukcia  budovy miestneho pohostinstva 

- Chodník cez celú obec 

- Sceľovanie pozemkov v katastri obce 

- Vytvorenie nových stavebných parciel a novej ulice 

- Osvetlenie Duba a kostola 

 

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  
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10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

Obec nevedie  žiadny súdny spor. 

 

Vypracoval:                                                                                       Schválil: 

Terézia Mihaliková, Mária Kovaliková                 Ing. Milan Hudák 

 

V Dubinnom,  dňa 20. 10. 2020 

 


