Výročná správa
obce
Zemplínska Široká
za rok 2010

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE
Obec Zemplínska Široká leží vo východnej časti Slovenska
v Košickom kraji a patrí do okresu Michalovce. Rozprestiera sa na
Východoslovenskej rovi ne.
Obec vznikla urbanistickým a správnym zlúčením pôvodných obcí
Rebrín a Krášok dňa 1. januára 1961.
Zemplínska Široká je pomerne mladou obcou. Obec Rebrín bola
staršou a rozlohou väčšou dedinou. Prvá písomná zmienka o tejto obci
pochádza z roku 1266. Obec Krášok vznikla až v prvej polovici 16. st.
na území rebrinského chotára, o čom svedčí písomná správa z roku
1549. Zemepisná poloha a klimatické podmienky oboch obcí boli
predurčené pre rozvoj poľnohospodárstva. Napriek tomu, že obe d ediny
ležali veľmi blízko a že Krášok vznikol v chotári Rebrína, každá obec
sa vyvíjala samostatne. Mala vlastného richtára, obecnú pečať
i zemepánov. Mali však aj veľa spoločného – náboženstvo, podobnú
skladbu obyvateľstva.
Doslova klenotom medzi pa miatkami z doby rímskej sa javí
nádherná zlatá brošňa, zdobená polodrahokamami – objavila sa ešte
v polovici 19. storočia /v roku 1852/ priamo v Zemplínskej Širokej
v chotári jej miestnej časti Rebrín.
V súčasnosti sa táto výnimočná pamiatka nachádza v Umeleckohistorickom múzeu vo Viedni.

ORGÁNY OBCE
Volené orgány obce sú: - obecné zastupiteľstvo a
- starosta obce
Obecné zastupiteľstvo je zložené zo 7 poslancov. Poslanci aj starosta sú
zvolení v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Ich funkčné
obdobie končí zložením sľubu novozvolených poslancov obce
a zložením sľubu novozvoleného starostu obce. Obecné zastupiteľstvo
zriadilo komisie: Finančnú komisiu, Komisiu pre kultúru a školstvo,
Komisiu verejného pori adku a Komisiu športu a schválilo hlavného
kontrolóra obce. Výkonným orgánom obce je obecný úrad. Pracovníci
obecného úradu vykonávajú úlohy stanovené obecným zastupiteľstvom
a starostom obce.

ÚLOHY OBCE
Obec udržiava miestne komunikácie, verejné o svetlenie, zabezpečuje
separovaný zber odpadov, vytvára podmienky pre zapájanie sa sociálne
slabších občanov do pracovných skupín v rámci aktivačných činností.
Obec má zriadenú Základnú školu s ročníkmi 1-4, ktorú navštevujú deti
obce. Pri Základnej škole funguje aj Školský klub detí. Obec tiež
zriadila aj Materskú školu spolu so Školskou jedálňou, ktorú navštevujú
aj deti zo školy a školského klubu. Obec ponúka na prenájom budovy,
ktoré sú v jeho vlastníctve.

Dominantou obce je kultúrne a administratívne centrum. Na
športovú činnosť, sa využíva futbalové ihrisko, ktorého súčasťou je
tribúna so šatňami pre hráčov a spoločenskou miestnosťou. V obci sa
nachádzajú dva
chrámy: Gréckokatolický chrám sv. Petra a Pavla
a Pravoslávny chrám Presvätej Bohorodičky. Obidva chrámy sú
chránené Pamiatkových úradom SR ako národné kultúrne pamiatky,
zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej
republiky.

SYMBOLY OBCE
Základnú trojicu sym bolov obce tvoria: pečať, erb a vlajka
Pečať
V Krášku zachované pečatidlo pochádza z roku 1904 a je erbové. V
pečatnom poli je vyrytý jeleň, ktorý symbolizuje lesné bohatstvo
chotára. Kruhopis pôvodného pečatidla
znie: „UNG VÁRMEGYE
KRÁSKA KOZSÉG * 1904 *.
V Rebríne zachované pečatidlo pochádza z druhej polovice 19.
storočia. Kruhopis pôvodného pečatidla znie: * REBRÉNY KOZSÉG
PECSÉ-TJE.
Terajšia pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a
kruhopisom OBEC ZEMPLÍNSKA ŠIROKÁ.
Erb
V modrom štíte v jeho hornej polovici po zelenej pažiti doprava
cvála strieborný /biely/ kôň. V dolnej polovici šítu stojí doľava
obrátený zlatý /žltý/ jeleň. V tejto podobe je erb obce historický a
jedinečný.
Vlajka
Obecná vlajka pozostáva zo siedmych pozdĺžnych pruhov vo farbách
modrej, žltej, zelenej a bielej. Farebné pruhy na vlajke sú umiestnené v
tomto poradí: modrá, žltá, modrá, zelená, modrá, biela a modrá. Vlajka
je ukončená tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do štvrt iny
jej listu.

SAMOSPRÁVA
Obec Zemplínska Široká je samostatný územný samosprávny
a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej
území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok
ustanovených zákonom samostat ne 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.

Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov,
dotácií zo štátneho rozpočtu. Majetkom obce sú veci vo vlastníctve
obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce,
má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne
nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je
neprípustné. Majetok obce sa používa na verejné účely a na výkon
samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné
zastupiteľstvo.
Podiely na
daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom
určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa
zabezpečujú prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do
ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon štátnej správy, ktorý sa preniesol
na obec. Poskytujú sa na základe zákona č.597/2003 Z.z. o financovaní
základných škôl a školských zariadení. Do prijatia prostriedkov
štátneho rozpočtu obcou na úhradu nákladov preneseného výkonu
štátnej správy môže obec použiť na ich úh radu vlastné príjmy. Po prijatí
prostriedkov ŠR obec zúčtuje prostriedky v prospech svojho rozpočtu.
Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný
rozpočtový rok sa zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií
SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR, do ktorého vecnej
pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať.
Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č.
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení
neskorších predpisov, je právn ickou osobou zapísanou v registri
organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 540/2001
Z.z.o štátnejštatistike.
Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane
účtovnejzávierky
rozpočtových
organizácií
a obcí
je
zákon
o účtovníctve vznení neskorších predpisov.
V zmysle tohto zákona účtuje obec v sústave podvojného účtovníctva.
Účtovnú závierku vo všeobecnosti upravuje zákon o účtovníctve
v znení neskorších predpisov a definuje ju 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 verný a pravdivý obraz o
účtovnej závierke. Informácie v účtovnej závierke sú užitočné, ak sú
posudzované z hľadiska významnosti, zrozumiteľné, porovnateľné
a spoľahlivé.
Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov st anovuje
povinnosť overenia individuálnej účtovnej závierky a vyhotovenie

výročnej správy, ktorej súlad s účtovnou závierkou musí byť tiež
overený audítorom. Pre obce to ustanovuje aj § 9 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších doplnkov .
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
z prípravných prác, uzatvorenia účtovných kníh a zostavenie účtovnej
závierky.
Prípravné práce sa
uskutočnili pred uzavretím účtovných kníh
a zahŕňali tieto okruhy činností:
- 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,
- kontrola zaúčtovania odpisov,
- doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia,
- kontrolu formálnej správnosti účtovných zápisov.
Pri uzatváraní účtovných kníh obec postupuje nasledovne:
- zisťujú sa obraty jednotlivých účtov,
- zisťujú sa konečné stavy účtov prostriedkov a zdrojov rozpočtového
hospodárenia,
- zisťuje sa účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Obec Zemplínska Široká od 1.1.2009 účtovala v mene euro.

Financovanie obce, majetok obce, rozpočet obce
Finančné hospodárenie obce Zemplínska Široká sa riadilo rozpočtom, ktorý bol
schválený uznesením obecného zastupiteľstva číslo 134/2009 zo dňa 16.12.2009.
Schválený rozpočet obce Zemplínska Široká bol v priebehu roka upravovaný jeden
krát – uznesením obecného zastupiteľstva č.141/2010 zo dňa 18.11.2010.
Obecné zastupiteľstvo schválilo nasledovné zmeny schváleného rozpočtu (údaje v € ):
Schválený 1.zmena 2.zmena 3.zmena 4.zmena 5.zmena Upraven
rozpočet rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočet
2010
2010
Bežný rozpočet
Príjmy 302 828
Výdavky 267 318

316 304
302 631

316 304
302 631
Kapitálový rozpočet

Príjmy 443 507
Výdavky 532 379

230 584
318 913

230 584
318 913
Finančné operácie

Príjmy
53 362 342 740
Výdavky
268 084
Po poslednej zmene rozPočet obce Zemplínska Široká bol takýto:

342 740
268 084

Rozpočet celkove:
Príjmy celkove
Výdavky celkove
Hospodárenie obce: prebytok rozpočtuschodok rozpočtu

889 628
889 628
-

Bežný rozpočet:
Bežné príjmy celkove
Bežné výdavky celkove

316 304
302 631

Hospodárenie obce: prebytok rozpočtuschodok rozpočtu

+13 673

Kapitálový rozpočet:
Kapitálové príjmy celkove
Kapitálové výdavky celkove
Hospodárenie obce: prebytok rozpočtuschodok rozpočtu

230 584
318 913
-88 329

Finančné operácie:
Príjmové finančné operácie celkove
Výdavkové finančné operácie celkove
Hospodárenie z finančných operácií

342 740
268 084
+74 656

1. Plnenie rozpočtu príjmov
Čerpanie príjmovej časti rozpočtu (údaje v €):
Rozpočet príjmov
celkove
Bežné príjmy celkove

Kapitálové príjmy

Skutočnosť
% plnenia
naplnenia príjmov
celkove
316 304
305 041
230 584
230 584

96,44
100,00

1. Bežné príjmy
Príjmy bežného rozpočtu tzv. vlastné predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy.
Ostatné príjmy boli tvorené dotáciami preneseného výkonu štátnej správy, príjmami
od obcí na činnosť spoločnej úradovne a príjmami zo zbierok a darov.

Čerpanie bežných príjmov (údaje v €):

Daňové príjmy

Rozpočet
200 383

Skutočnosť
189 066

% plnenia
94, 35

Nedaňové príjmy

Dotácie (transfery)

41 023
74 898

41 188
74 787

100,40
99,85

1.1
Daňové príjmy tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku
rozpočtu.
Čerpanie daňových príjmov (údaje v €):

Daň z príjmov a kap.
majetku
Daň z majetku
Dane za tovary a
služby

Rozpočet
139 719

Skutočnosť
128 833

% plnenia
92,20

57 259
3 405

56 805
3 428

99,21
100,68

Komentár k významným položkám daňových príjmov:
1.1.1. Najväčší podiel na náraste daňových príjmov má výnos dane poukazovanej
samospráve zo štátu, tzv. podielové dane zo štátneho rozpočtu (údaje v €):
Rozpočet
139 719

Skutočnosť
128 833

% plnenia
92,20

Výnos dane je stanovený zákonom č. 564/2004Z.z. o rozpočtovom určení výnosu
dane z príjmov územnej samosprávy v znení zákona č. 171/2005 Z.z.
1.1.2. Prehľad čerpania dane z nehnuteľnosti (údaje v €):
Rozpočet

Daň
Z pozemkov
Zo stavieb

54 709
2 550

Skutočnosť
54 263
2 542

% plnenia
99,18
99,69

1.1.3. Prehľad vývoja poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (údaje
v €):
Rok

2008
2009
2010

Rozpočet

Skutočnosť

2 390
2 510
2 760

2 390
2 507
2 790

% plnenia
100
99,88
101,09

1.2.
Nedaňové príjmy sú tvorené príjmami z podnikania, vlastníctva majetku
a z administratívnych poplatkov.
Čerpanie nedaňových príjmov (údaje v €):

Príjmy z nájmu
vlastníctva majetku
Administratívne
popl. a iné poplatky
a platby

Rozpočet
17 880

Skutočnosť
17 841

%plnenia
99,78

23 143

23 347

100,88

2.Kapitálové príjmy
Čerpanie kapitálových príjmov (údaje v €):

Príjem z predaja
majetku
Ďalšie kapitálové
príjmy

Rozpočet kap.
Skutočnosť
príjmov
naplnenia kap.
príjmov
230 584

%plnenia

230 584
100

2.2. Granty a transfery (kapitálové)
Obec prijala na plnenie svojich investičných zámerov a na obstarávanie kapitálových
aktív tieto účelové kapitálové granty a transfery (údaje v €):
Poskytovateľ
EPFRV

Rozpočet
230 584

Skutočnosť
Účel
230 584 Oprava ciest

II. Čerpanie rozpočtu výdavkov
Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu (údaje v €):
Rozpočet výdavkov Skutočnosť
%plnenia
celkove
naplnenia výdavkov
celkove

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

302 631
318 913

282 701
313 387

93,41
98,27

1. Bežné výdavky
1.1. Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie (údaje v €):

Mzdy, platy, služ.
príjmy
Poistné a príspevky
do poisťovní
Tovary a služby
Bežné transfery

Rozpočet
113 003

Skutočnosť
113 153

% plnenia
100,13

39 551

39 603

100,13

139 677
10 400

123 363
6 582

88, 32
63,29

1.1.1.
Vývoj výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania
Mzdy v roku 2010 neboli prekročené.
1.1.2.
Vývoj výdavkov na poistné a príspevky do poisťovní:
Poistné a príspevky do poisťovní sa vyvýjali od miezd zamestnancov obce.
Poistné a príspevky do poisťovní oproti rozpočtu neboli prekročené.
1.1.3.
Vývoj výdavkov na tovary a služby:
Čerpanie tovarov a služieb oproti rozpočtu nebolo prekročené.
1.1.4.
Bežné transfery:
Čerpanie bežných transferov oproti rozpočtu nebolo prekročené.

1.2.

Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie (údaje v €):

1. Všeobecné verejné
služby, v tom
1.1. Činnosť úradu
1.2. Matrika
1.3. Transakcie verejného
dlhu-splácanie úverov
2. Obrana – civilná
ochrana
3. Verejný poriadok
a bezpečnosť, v tom
3.1. Mestská polícia
3.2. Ochrana pred požiarmi
4. Ekonomická oblasť,
v tom:
4.1. Správa a údržba ciest
4.2. Cestovný ruch
5. Ochrana životného
prostredia v tom:
5.1 Nakladanie s odpadmi
6. Bývanie a občianska
vybavenosť, v tom:
6.1 Rozvoj bývania
6.2 Rozvoj obcí
6.3 Verejné osvetlenie
6.4. Správa bytov
a nebyt.priestorov
7. Šport
8. Školstvo, v tom:
8.1 Školstvoprenes.kompetencie
8.2 Školstvoorig.kompetencie
9. Sociálne služby
10.
Kultúra
67,36

Rozpočet
153 007

Skutočnosť
141 780

% čerpania
92,65

143 748
2 674
6 585

132 521
2 674
6 585

92,18
100
100
74,48

196
-

146
-

-

-

-

17 160

15 132

88,18

17 160
1 570

15 132
1 342

88,18
85,47

570
1 000
-

645
697
-

113,15
69,70
-

8 810
99 374
55 475

8 548
97 741
55 319

97,02
98,35

43 899

42 422

99,71
96,63

9 704

9 383

96,69

2. Kapitálové výdavky
Čerpanie kapitálových výdavkov (údaje v €):

12 810

8 629

Obstaranie kapit.výdavkov
Kapitálové dotácie
(transfery)

Rozpočet
88 329
230 584

Skutočnosť % čerpania
82 803
93,74
230 584
100,00

2.1. Kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie
Obstaranie kapitálových aktív (údaje v €):
Rozpočet
Skutočnosť
Oprava ciest
48 680
48 680
Odvodnenie
27 546
22 040
Verejné osvetlenie
1 577
1 577
Rozhlas
10 526
10 507
2.1.1.

2.1.2.

% čerpania
100
0
100
99,82

Kapitálové granty a transfery

Obec prijala tieto granty a transfery (údaje v €).
Poskytovateľ
EPFRV

2.2.

Rozpočet
230 584

Skutočnosť Účel
230 584 Oprava ciest

Kapitálové výdavky podľa funkčnej klasifikácie

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie (údaje v €):
Rozpočet
Skutočnosť
% čerpania
10 526
10 506
99,82
1. Všeobecné verejné
služby, v tom
1.1. Činnosť úradu
10 526
10 506
99,82
2. Obrana – civilná ochrana
3. Verejný poriadok
a bezpečnosť, v tom
3.1. Mestská polícia
3.2. Ochrana pred požiarmi
279 264
279 264
100
4. Ekonomická oblasť
4.1. Správa a údržba ciest
279 264
279 264
100
5. Ochrana životného
prostredia
29 123
23 617
81,09
6. Bývanie a občianska
vybavenosť, v tom:
6.1 Rozvoj bývania
6.2 Rozvoj obcí
27 546
22 040
80,01
6.3 Verejné osvetlenie
1 577
1 577
100
6.4. Správa bytov
a nebyt.priestorov
7. Šport

8. Školstvo, v tom:
8.1 Školstvoprenes.kompetencie
8.2 Školstvoorig.kompetencie
9. Sociálne služby
III. Finančné operácie
1. Príjmové finančné operácie
Obec Zemplínska Široká v roku 2010 na krytie svojich investičných zámerov použila
rezervný fond z roku 2009 a úver z Dexia banky a.s..
2. Výdavkové finančné operácie
Z rozpočtovaných 268 084 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné
čerpanie 268 084€ tis. Sk (údaje v tabuľke v €):
Rozpočet
268 084

1. Splácanie istiny úveru

Skutočnosť
268 084

% čerpania
100

Výsledok hospodárenia
Podľa opatrenia MF SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne
fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky v z.n.p. výsledok
hospodárenia je - 4 110,- €. Stav na účte 221-Základný bežný účet, ktorý tvoria
zostatky jednotlivých bankových účtov, je 652,- €.
Rekapitulácia zdrojov a ich použitie v roku 2010 a výsledok hospodárenia obce (údaje
v €):
Rozpočet

Príjmy

Bežný rozpočet
305 041
Kapitálový rozpočet
230 584
Výsledok hospodárenia

Výdavky
282 701
313 387

Výsledok
hospodárenia
+22 340
- 82 803
- 60 463

Výsledok hospodárenia – schodok – rozpoč tu za obec Zemplínska Široká v roku
2010 je v účtovníctve – 60 463,- €. Tento schodok bol pokrytý z finančných operácií v
sume 73 507 €. Výsledok hospodárenia po úprave bude - 13 044 ,- €
/úver na cesty 274 395 – splatený úver na cesty 268 084 = 6 311+úver 67 196=73 507/

V. Hospodárenie fondov

V roku 2010 obec Zemplínska Široká tvorila v súlade s platnou legislatívou vlastné
mimorzpočtové fondy (údaje v €):
Názov fondu
Sociálny fond
Rezervný fond

Počiatočný stav
k 1.1.2010

143,79

Tvorba
1 245,75

Čerpanie
990,20

Konečný stav
k 31.12.2010
339,34
0

Sociálny fond
Sociálny fond bol tvorený na základe Z. 153/1994 Z.z. O sociálnom fonde v znení
neskorších predpisov a opatrenia MF SR č.65/394/1994 a par.70 MF SR č.
24501/2003-92 zo dňa 11.12.2003.

B. BILANCIA AKTÍV A PASÍV
Aktíva, t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2010 predstavujú sumu
962 291 €.
Pasíva, t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky podľa účtovnej závierky k 31.12.2010
predstavujú sumu 962 291 €.
Členenie aktív:
Aktíva -názov

Počiatočný Prírastky
Úbytky
Končený stav k
stav k
31.12.2010
1.1.2010
Dlhodobý majetok,
677 221
838 989
556 551
959 659
v tom:
--Dlhodobý
nehmotný majetok
--Dlhodobý hmotný
majetok
--Dlhodobý
170 750
170 750
finančný majetok
Obežný majetok v
5 230
994 249
998 163
tom:
1 316

--Zásoby
--Pohľadávky
--Finančný majetok
Časové rozlíšenie

129
3 952
1 149
0

17 314
59 964
916 971
1 316

17 331
63 364
917 468
0

112
552
652
1 316

Členenie pasív:
Pasívá - názov

Počiatočný stav k Prírastky
1.1.2009

Vlastné zdroje krytia
majetku v tom:
Výsledok
hospodárenia
Záväzky

Úbytky

Končený stav k 31.12.

289 619
- 1 156

585 511
2 954

- 4 110

91 958

159 478

Bilancia pohľadávok
Na základe prijatia opatrení na odstránenie nedostatkov a ich dôsledného plnenia sa
pravidelne hodnotí stav pohľadávok a opatrenia na ich dôkladné a dôsledné
vymáhanie. Stav pohľadávok je celkove 55,94 € z toho po lehote splatnosti nie je
žiadna daňová pohľadávka.

Prehľad vývoja pohľadávok za roky 2009-2010 (údaje v €):
Pohľadávky
Pohľadávky celkove, v tom:

2009

2010
551,94

3 951,69
Do lehoty splatnosti

551,94
82,90

Po lehote splatnosti
3 868,79
premlčané
Odpísané v priebehu roka

0
0
0

0
0

C. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU
Predložený prehľad poskytuje údaje o stave dlhu k 31.12.2010 (spolu s porovnaním
stavu k predchádzajúcemu obdobiu) (údaje v €):
Záväzky
Záväzky celkove, v tom:
Krátkodobé
Dlhodobé

2009
91 958
19 743
72 215

2010
159 478
16 988
142 490

Záväzky
Záväzky celkove, v tom:
Do lehoty splatnosti
Po lehote splatnosti

2009
91 958
91 958
0

2010
159 478
159 478
0

Vývoj dlhovej služby za roky 2008-2010(údaje v €):
Počet obyvateľov k 31.12.
Dlhová služba v €
Dlhová služba na 1
obyvateľa v €
Splátky úverov a úrokov v
€

2008
930
34 820
37,44

2009
937
65 589
69,99

2010
962
135 396
140,74

31 202

41 450

268 084

Z hľadiska budúcich cieľov Obec Zemplínska Široká aj naďalej bude
prostredníctvom svojich orgánov plniť hlavne samosprávne funkcie, na ktoré bola
zriadená a prenesené úlohy štátnej správy, tak ako je to stanovené v zákone č.
416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce.
Všetky nutné zmeny, ktoré obec bude v budúcnosti realizovať budú mať jediný cieľ
a to zvýšenie starostlivosti o všestranný rozvoj územia obce a potreby jej obyvateľov.
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2010.
Účtovná závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade
v Michalovciach v písomnej aj elektronickej forme v termíne stanovenom v zákone.
Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré
by bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe.

Vypracovala: Bc. Dana Poľaková
….............................................

Starosta obce: Ing. Vladimír Mati
…..............................................

Vzemplínskej Širokej dňa 7.3.2011

