Záverečný účet a výročná správa obce Dekýš
za rok 2012

Obec má 204 obyvateľov.
Obecný úrad
Starostom obce je Jozef Bucha, ktorý vo funkcii pôsobí tretie volebné obdobie.
Obecné zastupiteľstvo má 5 poslancov: Anna Bellanová, Ján Bellan, Juraj Angletta, Ján
Výboch, Ing.Roman Lauko.
Organizácie obce
Obec Dekýš nemá k 31.12.2012 zriadenú preddavkovú alebo rozpočtovú organizáciu obce.
Stav a vývoj obce
Obec Dekýš dosiahla prebytok hospodárenia za rok 2012 vo výške cca 7 500 €. Obec nie je
zaťažená záväzkami minulých období. Jej hospodárenie je vyrovnané a stabilné.
V hospodárení obce sa nenachádzajú významné neistoty ani riziká, ktoré by mohli narušiť jej
stabilitu. Po ukončení roka do vypracovania výročnej správy nenastali žiadne udalosti
osobitného významu.
Hospodárenie obce
Bežný rozpočet:
Najvýznamnejšou časťou príjmov bežného rozpočtu tvoril podiel na dani z príjmov fyzických
osôb, ako aj miestne dane a poplatok za komunálny odpad. Ďalšou položkou boli správne
poplatky, poplatky za poskytnutie služieb, úroky z vkladov na účtov. Z cudzích zdrojov to
boli finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy. Celkové
bežné príjmy za rok 2012 tvorili výšku 45 349 €.
Z hľadiska výdavkov bežného rozpočtu boli získané prostriedky použité na zabezpečenie
chodu obce. Súčasťou rozpočtu bežných výdavkov bolo aj použitie prostriedkov poskytnutých
zo štátneho rozpočtu. Celkové bežné výdavky za rok 2012 predstavovali výšku 37 829 €.
Kapitálový rozpočet
V roku 2012 obec nemala kapitálové príjmy.
V roku 2012 obec z kapitálových výdavkov zrealizovala projektovú dokumentáciu v sume
700 € .
Prehľad o stave a vývoji dlhu
Obec Dekýš nemá k 31.12.2012 žiadne záväzky.
Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
Obec Dekýš neposkytla k 31.12.2012 žiadne záruky.

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií vo svojej pôsobnosti
Obec Dekýš nemá k 31.12.2012 zriadené žiadne príspevkové organizácie.
Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
Obec Dekýš nemá k 31.12.2012 zriadenú podnikateľskú činnosť.

Záverečný účet obce Dekýš za rok 2012
(v €)

Bežné príjmy
Bežné výdavky
Bežné výdavky rozpočtovej organizácie
Prebytok bežného rozpočtu
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu
Prebytok/schodok rozpočtu spolu
Príjmy finančných operácií
Výdavky finančných operácií
Hospodárenie z finančných operácií

45 349
37 829
7 520

700

7520
0
0
0

Výsledok rozpočtového hospodárenia obce

7 520

Výsledok hospodárenia na rozdelenie

7 520

Finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia
Prebytok bežného rozpočtu
Schodok kapitálového rozpočtu
Rozpočet finančných operácií

7 520
0
0

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu.

PROGRAM Č. 1: MIESTNA SAMOSPRÁVA
Zámer programu:
Plánovanie , manažment a kontrola

Výdavky ............................................................................................................. 26 086,00 €

PROGRAM Č. 2: SOCIÁLNE SLUŽBY
ZÁMER PROGRAMU

OPATROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ V DOMACNOSTI OPATROVANÉHO

VÝDAVKY..............................................................................................................486,00 €

PROGRAM Č.3 : KULTÚRA

ZÁMER PROGRAMU
CINTORÍNSKE SLUŽBY , OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY

VÝDAVKY.............................................................................................................808,00 €

PROGRAM Č.4 : ŠPORT
ZÁMER PROGRAMU

PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT

VÝDAVKY.............................................................................................................103,00 €

Program č.5 :Služby občanom
Zámer programu:
Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce

Výdavky ................................................................................................................8 120 €

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Zámer programu:
Zvoz a likvidácia odpadu

Výdavky ............................................................................................................... 1160,00 €

PROGRAM Č. 7: KOMUNIKÁCIE
Zámer programu:
Bežné opravy a celoročná údržba

Výdavky ................................................................................................................1660,00 €

PROGRAM Č. 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT
Zámer programu:
Starostlivosť o životné prostredie

Výdavky ............................................................................................................... 148,00 €

PROGRAM Č.9 : BEZPEČNOSŤ
ZÁMER PROGRAMU

OCHRANA PRED POŽIARMI

Výdavky................................................................................................................579,00 €

V Dekýši 28.03.2012

___________________________
Jozef Bucha , starosta

