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1. Úvodné slovo starostu obce

     Ku skončeniu roka patrí  určitá bilancia, jednak hospodárenia a aj ostatnej činnosti v obci. 

V roku 2016 sa v obci do rozvoja, resp. do výstavby veľmi neinvestovalo, a to hlavne z 

toho dôvodu, že aj keď boli predkladané rôzne projekty, niektoré už opätovne, obci sa 

nepodarilo získať prostriedky zo štátneho rozpočtu alebo prostriedky EU na ich financovanie.

Išlo o projekt „Zateplenie budovy základnej a materskej školy“, „ Rekonštrukcia domu 

smútku a úprava cintorína“, „Dobudovanie Kanalizácie v obci“ ako aj „Rekonštrukcia

miestnych komunikácií“. 

       Zo spoločenských akcií sa každoročne tešia obľube občanov : „Stavanie mája“, „Deň

matiek“, „Rybnický rodinný juniáles“, „Mesiac úcty k starším“ a „Mikuláš“. 

Obec v roku 2016 postihla v mesiaci november lokálna povodeň v dôsledku dlhotrvajúcej 

zvýšenej zrážkovej činnosti v celej oblasti nášho regiónu. Pri tejto príležitosti je potrebné 

vydvihnúť pomoc krízového štábu obce, členov DHZ Vyšná Rybnica pri záchranných

prácach majetku  občanov, a samozrejme pomoc všetkých ostatných občanov.

      Záverom chcem poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispievajú k tomu, 

aby sa nám v našej obci žilo dobre.

   2.  Identifikačné údaje obce

Názov: Obec Vyšná Rybnica

Sídlo: Vyšná Rybnica č.119, 072 41

IČO: 00326003

Štatutárny orgán obce: starosta obce

Telefón: 056/6595 238

Mail: vysnarybnica@lekosonline.sk

Webová stránka: www.vysnarybnica.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov

Starosta obce: František Gejguš

Zástupca starostu obce: Ing. Anna Čigášová

Hlavný kontrolór obce: Ing. Mária Kirilová
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Obecné zastupiteľstvo: 
 Ing. Anna Čigášová
 Milan Exemberger
 Bc. Lívia Kotorová
 Jozef Pado
 Anna Záhorčáková

Komisie:

            1. komisia pre verejný poriadok a riešenie sťažností,
2. kultúrna a športová komisia,
3. komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Obecný úrad:

- je  výkonným  orgánom  obecného  zastupiteľstva  a starostu  obce,  zabezpečuje
organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce

Zamestnanci obce Vyšná Rybnica :
a) za aparát obecného úradu:

 Bc. Emília Dudejová
b) za aparát školstva:

 Mgr. Eva Koreňová, učiteľka základnej školy,
 PaedDr. Mária Trúchlyová, riaditeľka základnej školy
 Mgr. Michal Baran, učiteľ náboženskej výchovy ZŠ,
 Ľubomír Bocko, školník 
 Silvia Michaličová, vychovávateľka ŠKD  
 Petra Valčáková, poverená riadením materskej školy
 Bc. Alena Modráková, vedúca školskej jedálne a upratovačka MŠ
 Slávka Mikovčíková, kuchárka školskej jedálne

4. Poslanie, vízie, ciele 

Poslanie obce: Základnou úlohou obce pri výkone samosprávnych činnosti je snaha 

o všestranný rozvoj jej územia a o zabezpečovanie rozsiahlych potrieb jej obyvateľov. Obec 

k tomu využíva predovšetkým vlastné zdroje príjmov, dotácie zo štátneho rozpočtu a  zdroje 

od ostatných subjektov.  Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 

523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je 

právnickou osobou zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa 

zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike. Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou 

účtovníctvo vrátane účtovnej závierky rozpočtových organizácií a obcí je zákon o účtovníctve

v znení neskorších predpisov. V zmysle tohto zákona účtujú obce v sústave podvojného 

účtovníctva. Obec ako samostatný územný samosprávny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 
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Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou Slovenskej 

republiky.

 Vízie obce:  Obec prostredníctvom jej orgánov (starostu obce a obecného zastupiteľstva) 

bude vyvíjať aktivity v oblasti rozvoja cestovného ruchu, pre ktoré má obec potenciál 

vzhľadom na jej geografické umiestnenie . V obci sa nachádza vodná nádrž, ktorá môže 

v budúcnosti do značnej miery ovplyvniť rozvoj turistiky vybudovaním cyklotrás ako aj  

oddychovej zóny s možnosťou rybolovu. 

 Ciele obce: Cieľom obce je budovať infraštruktúru v obci tak, aby plnila úlohu pre sídelnú, 

ekonomickú ,kultúrnu a podnikateľskú činnosť v obci . 

  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  územia a o potreby jej obyvateľov. 

   5.1 Geografické údaje

Geografická  poloha  obce  :  Obec  Vyšná  Rybnica  sa  nachádza  v Košickom kraji  v okrese

Sobrance 

Susedné  obce  a mestá:  Jasenov,  Hlivištia,  Ruská  Bystrá,  Hrabová  Roztoka,  Strihovce,

Ladomírov, Kolonica, Stakčín, Snina, Remetské Hámre a Vyšné Remety 

Celková rozloha obce : 4 008 ha.

Nadmorská výška : 210 až 230 m nad morom

   5.2 Demografické údaje 

Počet obyvateľov:  351

Počet prisťahovaných: 8

Počet odsťahovaných: 2 

Narodení: 5

Zomrelí: 2

Národnostná štruktúra: obyvatelia obce sú slovenskej národnosti

Štruktúra  obyvateľstva  podľa  náboženského  vierovyznania:  prevažuje  grécko-katolícke

a rímsko-katolícke vierovyznanie.
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   5.3 Ekonomické údaje 

Nezamestnanosť v obci : dlhodobo nezamestnaní predstavujú v obci  7 %

Nezamestnanosť v okrese : predstavuje 21,87 %

Vývoj  nezamestnanosti :  Celkovú  situáciu  v ekonomickej  aktivite  obyvateľstva  obce
dokresľuje i stav nezamestnanosti.  Súčasný vývoj v evidencii  nezamestnaných odzrkadľuje
stagnujúci  trend  v počte  nezamestnaných  v obci.  V porovnaní  s ukazovateľmi  za  SR
vykazuje  obec  Vyšná  Rybnica  pozitívny  trend  v oblasti   zamestnanosti,  pri  narastajúcom
demografickom vývoji obyvateľstva a menej priaznivej vzdelanostnej štruktúre obyvateľstva.

    5.4 Symboly obce

Erb obce             Farby vlajky sú žltá, biela a modrá.

Erb obce: Zobrazenie troch mlynských kolies v erbe znamená symboliku toho, že v 
obci boli v minulosti tri vodné mlyny. Ryby sú symbolom  výskytu množstva rýb v 
miestnych riekach, čo sa objavuje aj v názve obce.

   5.5 História obce 

 Prvá písomná zmienka o obci Vyšná Rybnica (Rybnička) sa spomína 24.8.1418 
v listine, v ktorej kráľ Žigmund potvrdzuje majetkovú držbu v Zemplínskej a Užskej 
stolici vranjanskému prepoštovi Albertovi.
Vychádzajúc z pomaďarčeného slovenského slova Rybnychke-Rybnička možno 
povedať, že názov obce je odvodený od názvu riečky, na ktorej sa nachádza.
Vyšná Rybnica bola založená ako slovanská dedina na majetkoch šľachticov 
z Michaloviec a Tibavy na panstve Jasenov. Obývali ju v prevažnej miere sedliaci. 
Založili ju šoltýsi a pôsobili v nej ešte koncom 16. storočia. 
Základnou hospodárskou činnosťou obyvateľov, od vzniku dediny, bolo roľníctvo. 
Umožňovali to priaznivé podmienky tohto kraja. Pestovali hlavne obilniny, pšenicu, 
jačmeň, ovos a proso. Zo strukovín to boli najmä hrach a fazuľa. Darilo sa tu tiež 
dobytku a to najmä kravám, koňom, ovciam, kozám, sviniam, ale aj sliepkam, husiam či
kačkám.

   5.6 Pamiatky

V obci je kostol východného obradu zasvätený Narodeniu nepoškvrnenej

Matky  Božej  .  Má  neskoroklasicistický  štýl  s  prvkami  baroka.  Skriňa  na  bohoslužobné

predmety, z 18. stor., ľud. práca, drevo zdobené maľovaným kvetovým dekorom, v sakristii.

Významnou  dominantou,  ktorá  je  zaradená  medzi  kultúrne  pamiatky,  je  zrekonštruovaný

vodný mlyn patriaci rodine Dolinových. 
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   5.7 Významné osobnosti obce

Obec nemá významné osobnosti.

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

   6.1 Výchova a vzdelávanie 

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:

Základná škola 

Organizácia bez právnej subjektivity
Riaditeľka: PaedDr. Mária Trúchlyová
Adresa: 072 41 Vyšná Rybnica č.138
Tel. č.: 056/6595291
e-mail: zsvrybnica@post.sk
Počet žiakov: 30

Materská škola
organizácia bez právnej subjektivity
Riaditeľka: Petra Valčáková – poverená riadením
Adresa: 072 41 Vyšná Rybnica č.138
Tel.č.: 056/6595238
e-mail: msvysnarybnica@gmail.com
Počet žiakov: 18

Školská jedáleň pri MŠ Vyšná Rybnica
organizácia bez právnej subjektivity
Vedúca ŠJ: Bc. Alena Modráková
Adresa: 072 41 Vyšná Rybnica č.138
Tel.č.: 056/6595291
e-mail:sjrybnica@azet.sk

Školský klub detí
organizácia bez právnej subjektivity
Riaditeľka: PaedDr. Mária Trúchlyová  -  poverená riadením
Adresa: 072 41 Vyšná Rybnica č.138
Tel.č.: 056/6595 291
Počet žiakov: 29

   6.2 Zdravotníctvo

V obci sa nenachádzajú zdravotnícke zariadenia. 

   6.3 Sociálne zabezpečenie

 Sociálne služby v obci zabezpečuje :

- Spoločný úrad samosprávy Sobrance   
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   6.4 Kultúra

- Kultúrne   a spoločenské  akcie  organizuje  starosta  obce  v spolupráci  s poslancami

obecného  zastupiteľstva  v miestnom kultúrnom dome.  V  letnom období  je  využívaný

vonkajší areál kultúrneho domu s vybudovaným „Amfiteátrom“, kde sa začalo s tradíciou

organizovania  „  Rybnického  rodinného  juniálesu“,  medzi  občanmi  veľmi  obľúbenou

spoločenskou akciou.

     6.5 Hospodárstvo 

a) Obchody s potravinami a zmiešaným tovarm:
 Potraviny COOP Jednota , Vyšná Rybnica č.75, 
 Potraviny MI-EX Marta Exembergerová, Vyšná Rybnica č.87,

b) Reštaurácie a pohostinstvá:
 Motorest „Rybnička“, Vyšná Rybnica č.159
 Penzión „Valéria“, Vyšná Rybnica č.153

f) Ostatné prevádzky:
 „DUHÁK“ Dudej Viliam, pstruhová farma, Vyšná Rybnica č.137,
 „Píla „ Marián Dolina, Vyšná Rybnica č.59,
 STREŇO – geodetické práce, spol.s.r.o.

6.6. Cirkev

Grécko-katolícky farský úrad Vyšná Rybnica
Vyšná Rybnica č.118

   7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva

    Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok

2016.  Obec  v roku  2016  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 2016 bol zostavený ako vyrovnaný. 

Bežný   rozpočet   bol   zostavený   ako prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako schodkový.

Rozpočet finančných operácií bol schválený ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016. 

Rozpočet  obce bol  schválený obecným zastupiteľstvom 14.12.2015 uznesením č.  28/2015

písm. A.

12



Rozpočet bol zmenený štyrikrát:

- prvá zmena   schválená dňa 25.02.2016 uznesením č. 3/2016,

- druhá zmena   schválená dňa 15.06.2016 uznesením č. 11/2016,

- tretia zmena   schválená dňa 06.10.2016 uznesením č. 13/2016,písm.A),

- štvrtá zmena   schválená dňa 12.12.2016 uznesením č. 17/2016.

7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016

Rozpočet Rozpočet 
po zmenách 

Skutočné 
plnenie príjmov/

čerpanie výdavkov
k 31.12.2016

% plnenia príjmov/
% čerpania
výdavkov 

Príjmy celkom 202.386,00 244.921,61 264.864,95 108,14
z toho :
Bežné príjmy 193.826,00 240.253,62 248.984,78 103,63
Kapitálové príjmy 3.560,00 4.286,00 4.286,24 100
Finančné príjmy 5.000,00 381,99 11.593,93 -
Výdavky celkom 202.386,00 231.016,69 255.836,04 110,74
z toho :
Bežné výdavky 191.386,00 229.276,69 237.566,49 103,62
Kapitálové výdavky 6.000,00 7.740,00 7.020,00 90,7
Finančné výdavky 5.000,00 0,00 11.249,55 -
Rozpočet obce 0,00 + 7.904,92 9.028,91 114,22

7.2 Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2016

Bežné  príjmy spolu 242.626,63

Bežné výdavky spolu
226.173,78

Bežný rozpočet +16.452,85.
Kapitálové  príjmy spolu 4.286,24
Kapitálové  výdavky spolu 7.020,00
Kapitálový rozpočet -2.733,76
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu +13.719,09
Vylúčenie z prebytku -163,87
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu +13.555,22
Príjmy z finančných operácií 344,38
Výdavky z finančných operácií 0
Rozdiel finančných operácií +344,38
PRÍJMY SPOLU  247.257,25
VÝDAVKY SPOLU 233.193,78
Hospodárenie obce 

Vylúčenie z prebytku

Upravené hospodárenie obce
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Prebytok rozpočtu vyplývajúci z rozdielu bežných a kapitálových výdavkov je v sume
„+13.719,09 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, upravený o nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR
podľa osobitných predpisov v sume 163,87 EUR, navrhujeme použiť na tvorbu  rezervného
fondu +13.555,22  EUR.
Vylúčené nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
bežnom roku a použité v roku 2017:

 dotácia na dopravné                        92,62 €
 dotácia na vzd.poukazy                   71,25 €

spolu:                                             163,87 €.
Bežné príjmy boli upravené o nerozpočtované prostriedky vo výške 6.358,15 EUR (príjem za
stravné v ŠJ). Bežné výdavky boli upravené o nerozpočtované prostriedky v sume 6.649,23
EUR (nákup potravín v ŠJ) a depozit 4.743,48 EUR.
V  príjmových  ako  aj  vo  výdavkových  finančných  operáciách  bola  odpočítaná  finančná
zábezpeka, ktorú obec prijala a do konca roka 2016 vrátila.
             
Zostatok  finančných  operácií   je  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  „+344,38   EUR“   sa  použije  na  tvorbu rezervného
fondu.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo 
výške „+ 13.899,60 EUR.“ 

   7.3 Rozpočet na roky 2017 - 2019

Skutočnosť
k 31.12.2016

Rozpočet  na
rok 2017

Rozpočet
 na rok 2018

Rozpočet
 na rok 2019

Príjmy celkom 264.864,95 199.257,08 195 405,67 204.487,20
z toho :
Bežné príjmy 248.984,78 194.257,08 195.405,67 199.487,20

Kapitálové príjmy 4.286,24 0 0 0
Finančné príjmy 11.593,93 5.000,00 0 5.000,00

Skutočnosť
k 31.12.2016

Rozpočet  na
rok 2017

Rozpočet
 na rok 2018

Rozpočet
 na rok 2019

Výdavky celkom 255.836,04 199.257,08 195 405,67 204.481,11
z toho :
Bežné výdavky 237.566,49 194.257,08 195 405,67 195.481,11
Kapitálové
výdavky

7.020,00 0 0 0

Finančné výdavky 11.249,55 5.000,00 0 5.000,00

   8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva

   8.1 Majetok 
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Názov Skutočnosť
k 31.12.2015

Skutočnosť
k 31.12.2016

Predpoklad
na rok 2017

Predpoklad
na  rok 2018

Majetok spolu 563 646,49 568986,8 507228,88 504203,83
Neobežný majetok spolu 529 172,32 525797,6 472811,56 478888,69
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 0 0
Dlhodobý hmotný majetok 456 012,92 452638,2 400311,09 406388,22

Dlhodobý finančný majetok 73 159,40 73159,4 72500,47 72500,47

Obežný majetok spolu 33 618,42 43135,2 34118,56 25036,59
z toho :
Zásoby 613,50 190,51 498,66 295,38
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 0 0
Dlhodobé pohľadávky 301,50 3068,96 189,46 156,48
Krátkodobé pohľadávky 14 263,87 10546,61 12957,89 5987,21
Finančné účty 18 439,55 29329,12 20472,55 18597,52
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 0 0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 0 0
Časové rozlíšenie 855,75 54 298,76 278,55

   8.2 Zdroje krytia 

Názov Skutočnosť
k 31.12.2015

Skutočnosť
k  31.12.2016

Predpoklad
na rok 2017

Predpoklad
na  rok 2018

Vlastné imanie a záväzky spolu 563 646,49 568986,8 507228,88 504203,83
Vlastné imanie 251 724,02 258453,49 254885,31 255836,04
z toho :

Oceňovacie rozdiely 0 0 0 0
Fondy 0 0 0 0
Výsledok hospodárenia 251 724,02 258453,49 254885,31 255836,04
Záväzky 35 144,77 35567,54 43428,41 42946,73

z toho :
Rezervy 0 0 0 0
Zúčtovanie medzi subjektami VS 514,58 166,59 1981,07 986,33
Dlhodobé záväzky 1 752,05 2703,85 1546,32 1855,02
Krátkodobé záväzky 19 878,14 19697,1 19901,02 20105,38
Bankové úvery a výpomoci 13 000,00 13000 20000 20000
Časové rozlíšenie 276 777,70 274965,77 208915,16 205421,06

8.3 Pohľadávky 

Pohľadávky Zostatok
k 31.12 2015

Zostatok k 31.12
2016

Pohľadávky do lehoty splatnosti  1278,11 172,78

Pohľadávky po lehote splatnosti  13287,26 13442,79
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8.4 Záväzky

Záväzky Zostatok
k 31.12 2015

Zostatok k 31.12
2016

Záväzky do lehoty splatnosti  21630,19 22400,95
Záväzky po lehote splatnosti  0 0

   9. Hospodársky výsledok  za 2016 - vývoj nákladov a výnosov

Názov Skutočnosť
k 31.12. 2015

Skutočnosť
k 31.12.2016

Predpoklad
rok 2017

Predpoklad
rok 2018

Náklady 262 758,63 244005,19 245489,21 249468,37
50 – Spotrebované nákupy   35 741,90 36987,35 34251,8 36829,54
51 – Služby 54 334,40 18148,68 35362,88 42698,2
52 – Osobné náklady 143 852,95 174917,57 141200,34 142947,19
53 – Dane a  poplatky 372,10 629,59 350,6 314,52
54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť

1 820,49 7236,45 1466,5 1698,44

55 – Odpisy, rezervy a OP 
z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie 
časového rozlíšenia

23 946,10 3108,72 29211,89 21964,37

56 – Finančné náklady 1 576,64 2176,83 2461,1 1895,66
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery 
a náklady z odvodov príjmov

1 114,05 800 1184,1 1120,45

Výnosy 261 302,25 253928,89 244 487,01 248 546,61

60 – Tržby za vlastné 
výkony a tovar

8 191,81 8959,68 7511,24 8055,62

61 – Zmena stavu 
vnútroorganizačných 
služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné 
výnosy a výnosy z 
poplatkov

132 348,45 153829,18 135218,99 136845,21

64 – Ostatné výnosy 3 925,01 6742,8 4121,6 4298,22
65 – Zúčtovanie rezerv a OP 
z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie 
časového rozlíšenia

7 421,58 0     1 172,14 600

66 – Finančné výnosy 1,20 0,89 2,01 1,95
67 – Mimoriadne výnosy 2393,71 0 0
69 – Výnosy z transferov 
a rozpočtových príjmov 
v obciach, VÚC a v RO a PO 
zriadených obcou alebo VÚC

109 414,20 82002,63 96461,03 98745,61

Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný 

- 1 456,38 9923,7 -1002,2 -921,76
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HV/
59 – splatná daň z príjmov       0,30 0,08 0,25 0,29
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný 
HV/ po zdanení

- 1 456,68 9923,62 -1002,45 -922,05

Hospodársky výsledok /kladný/  v sume  + 9 923,62  EUR bol  zúčtovaný na  účet  428 –

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

   10. Ostatné  dôležité informácie 

   10.1 Prijaté granty a transfery 

V roku 2016 obec prijala nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých
prostriedkov v EUR 

Okresný úrad KE –
Odbor školstva

Normatívne - školstvo 59209

Okresný úrad KE –
Odbor školstva

Nenormatívne - dopravné 1258

Okresný úrad KE –
Odbor školstva

Nenormatívne – na 5.roč.detí MŠ 760

Okresný úrad KE –
Odbor školstva

Nenormatívne- soc.znevýhodnené prostredie 544

Okresný úrad KE –
Odbor školstva

Nenormatívne- škola v prírode 1933,6

Okresný úrad KE –
Odbor školstva

Nenormatívne – vzdelávacie poukazy 750

Okresný úrad KE –
Odbor školstva

Nenormatívne-  učebnice 20

ÚPSVaR MI Dotácia na šk.pomôcky –hmotná núdza 215,8

ÚPSVaR MI Dotácia na stravu –hmotná núdza 849,23

MV SR  –  verejná
správa

Výdavky spojené s voľbami 988,57

MVSR-sekcia
Verejnej  správy-
REGOB

výdavky spojene s REGOB 118,8

MVSR-sekcia
Verejnej  správy-
RA

výdavky spojene s registrom adries 45,8

ObÚ MI Odmena skladníka – Civilná obrana 82,67
UPSVaR Mi §54 – dotácia ESF a ŠR 12231,24
OU Košice Dotácia za životné prostredie 28,-
DPO SR Dotácia na DHZ 700
Recyklačný  fond
BA

Príspevok na separáciu odpadu 120
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   10.2 Poskytnuté dotácie 

V roku 2016 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.3/2014 o poskytovaní

dotácií z rozpočtu obce:

      dotáciu vo výške 500,- € pre DZH Vyšná Rybnica na bežné výdavky (výstroj,

štartovné  a  pohonné  hmoty  súvisiace  s  účasťou  na  súťažiach  a  na  organizovanie

tréningov a prezentačných akcií.

      dotáciu vo výške 300,- € pre ZO SZZP Vyšná Rybnica pri organizovaní kultúrno-

spoločenskej akcie s medzinárodnou účasťou pre jej členov. 

   10.3 Významné investičné akcie v roku 2016

1. Obec v roku 2016 nerealizovala žiadnu investičnú akciu, a to z dôvodu, že sa obci

nepodarilo získať financovanie zo štátneho rozpočtu, resp. z prostriedkov EU. Zo záväzkov

minulých období bola uhradená platba 6.000,- € ako spoluúčasť na financovaní vybudovania

optickej siete v našej obci. V areály základnej a materskej školy bol nainštalovaný kamerový

systém  v sume 1.112,16 €.

   10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti 

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

- dobudovanie kanalizácie v obci – ide o dlhodobú úlohu

- zateplenie budovy základnej a materskej školy,

- rekonštrukcia „Domu smútku“ a úpravy cintorína (chodníky,nové hrobové miesta)

     10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia. 

     10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená  

Obec nemá žiadne významné rizika.

Vypracoval:  Bc.Emília Dudejová                                       Schválil: František Gejguš

Vo Vyšnej Rybnici, 26.6.2016
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Prílohy:

 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke 
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