OBEC

JANÍKY

930 39

Janíky č.43

Záverečný účet za rok 2009

Záverečný účet bol vyvesený : 19.05.2010
Zvesený dňa: 03.06.2010
Schálený dňa: 08.06.2010

Predkladá: Berner Lajos
starosta obce
vypracovala:M.Mészárosová

1. Ú V O D
1.1.

Základné údaje

Názov:
Právna forma:

Obec Janíky
právnická osoba zriadená Zákonom č.369/90 Zb.
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov
Sídlo:
930 39 Janíky 43
Dátum vzniku:
01.01.1991
IČO:
305481
DIČ:
2021151792
Hlavná činnosť:
územná samospráva :
- starostlivosť o všestranný rozvoj a potreby obyvateľov obce
- usmerňovanie ekonomickej činnosti na území obce
- zabezpečuje výstavbu a údržbu miestnych komunikácií
- zabezpečuje verejnoprospešné služby - nakladanie s kom.odpadom,
udržiavanie čistoty v obci a pod.
- ochraňuje životné prostredie na území obce
- schvaľuje a obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu obce
- zabezpečuje verejný poriadok na území obce
- zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok na území obce
- vykonáva osvedčovanie listín a odpisov na listinách
- plní iné úlohy stanovené osobitnými právnymi normami.
Počet obyvateľov obce k 31.12.2009 :

1.2.

825

Orgány obce
Obecné zastupiteľstvo:

zastupiteľský zbor zložený zo
7 poslancov.Rozhoduje o základných
otázkach života obce v zmysle § 11
Zákona č.369/90 Zb. o obecnom
zriadení v znení zmien a doplnkov.
Zoznam členov obecného zastupiteľstva k 31.12.2009:
Csenkey Tibor,Ing.Szabados Alexander,Csenkey Gabriel,Kemény Zoltán,
Ajpek Ján,Nagyová Apolónia,Hegedus Alexander
Starosta Obce :

Berner Lajos
je najvyšším výkonným a štatutárnym orgánom obce

Hlavný kontrolór: Ing.Demian Štefan

Obecný úrad:

výkonný orgán obecného zastupiteľstva a starostu
obce. Zabezpečuje organizačné a administratívne
veci.K 31.12.2009 mala obec 10 zamestnancov:
*
*
*
*

Berner Lajos - starosta obce
Figuraová Rozália - odborná referentka Ocú
Bencsíková Monika - učiteľka MŠ
Hegedusová Gabriela - vedúca ŠJ pri MŠ -30%
a upratovačka MŠ-70%
* Deszkásová Eva - učiteľka MŠ
* Ing Demian Štefan - hlavný kontrolór obce
( čiastočný prac.úväzok)
* Nagyová Etela - kuchárka jedálne MŠ
* Valentínová Anna - upratovanie,drobné práce
* Nagy František - vodič,drobné práce
( skrátený prac.úväzok)
* Horváth Gašpar - údržba zelene,drobné práce
v obci
1.3.

Dôvod zostavenia záverečného účtu

Povinnosť zostaviť záverečný účet je pre obec stanovená zákonom
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a
doplnkov . Záverečný účet bol zostavený v súlade § 16 tohto zákona.
1.4.

Verejná diskusia

Verejná diskusia k záverečnému účtu prebehla v zmysle zákona
č. 583/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien
a doplnkov a to:
- uverejnením záverečného účtu dňa 19.5.2010 na informačnej tabuli obce
- prerokovaním a schválením záverečného účtu na zasadnutí obecného zastupiteľstva
dňa 8.6.2010

2. Záverečný účet
Záverečný účet obce za rok 2009 obsahuje:
2.1.
Plnenie rozpočtu k 31.12.2009
2.2.
Prehľad o stave a vývoji dlhu
2.3.
Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti
2.4.
Prehľad o poskytnutých zárukách
2.5.
Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

2.6.
2.7.

2.1.

Stavy na bankových účtoch
Bilancia aktív a pasív

Plnenie rozpočtu k 31.12.2009 v EUR

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2009.
Obec v r.2009 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
bol zostavený ako vyrovnaný.Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom
9.12.2008 uznesením. Rozpočet v r.2009 nebol menený.

príjmy celkom
výdavky celkom

rozpočet

plnenie

241 253
241 253

484 076
528 649

2.2.

Prehľad o stave a vývoji dlhu
Obec k 31.12.2009 eviduje záväzok voči ŠFRB vo výške 683 775 EUR
V r. 2009 už splácala úver vo výške 16 464,21 EUR. Prostriedky z úveru boli použité
vo výške 460 825 EUR na úhradu faktúr - realizácia nových stavieb.
2.3.

2.5.

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti
V obci nie sú príspevkové organizácie.
Údaje o poskytnutých zárukách
Obec neposkytla žiadne záruky v r.2009
Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľske činnosti
Stav k 31.12.2009:
náklady:
4 347 EUR
4 596 EUR
výnosy:
Výsledok.hosp.ŠJ:
151 EUR

2.6.

Stav na bankových účtoch k 31.12.2009 :

2.7.

Bilancia akív a pasív v EUR

2.4.

40 749 EUR

Stav majetku obce je zobrazený v úplnej forme v súvahe k 31.12.2009
a je nasledovný:
Aktíva
1 282 765
1 282 765
Pasíva

Záver
Záverečný účet obce je na 15 dní pred jeho schválením na vývesnej tabuli
obce ,aby sa mohli k nemu občania vyjadriť.
Na základe predloženého záverečného účtu obce,a po jeho prerokovaní
obecným zastupiteľstvom v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách žiadam
obecné zastupiteľstvo obce Janíky aby vyslovilo:
a/ súhlas s celoročným hospodárením obce bez výhrad
alebo
b/ súhlas s celoročným hospodárením obce s výhradami

V Janíkoch dňa 19.5.2010

Záverečný účet schválený dňa: 08.06.201008.06.10
č.uznesenia
č.uzn.A1/25pl./2010
OZ A1/25pl./2010
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