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Záverečný účet obce  

a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 
 

1. Rozpočet obce na rok 2019 

 
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 Dunajov na rok 2019 bol zostavený ako 

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

schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 27.12.2018  

uznesením č. 68/2018. 

Rozpočet bol zmenený tri  krát: 

- prvá zmena schválená dňa 28.03.2019  starostkou obce –účelovo určené prostriedky 

zo ŠR - schválená dňa 28.08.2019  uznesením č. 24/2019 

- druhá zmena schválená dňa 28.08.2019  uznesením č. 25/2019 

- tretia  zmena rozpočtu dňa 31.12.2019  starostkou obce –účelovo určené prostriedky 

zo ŠR 

 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2019 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 1  322 475,00 1 471 070,98 

z toho :   

Bežné príjmy 832 091,00 869 163,84 

Kapitálové príjmy 404 984,00 467 783,89 

Finančné príjmy 69 600,00 110 659,25 
Príjmy RO s právnou subjektivitou- ZŠ s MŠ 5 800,00 13 000,00 
Príjmy RO s právnou subjektivitou- ŠJ – stravovací 

účet 
10 000,00 10 464,00 

Výdavky celkom 1 322 475,00 1 471 070,98 

z toho :   

Bežné výdavky 375 952,00 424 812,53 

Kapitálové výdavky 147 044,00 225 309,94 

Finančné výdavky 534 052,00 537 733,51 
Výdavky RO s právnou subjektivitou – ZŠ s MŠ 255 427,00 273 215,00 
Výdavky RO s právnou subjektivitou- ŠJ – 

stravovací účet 
10 000,00 10 000,00 

Rozpočet  obce   
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019 

 
Rozpočet schválený                                           upravený                                             skutočnosť 

bežný rozpočet 832 091,00 869 163,84 865 797,70  

kapitálový rozpočet 404 984,00 467 783,89 467 783,89 

finančné operácie 69 600,00 110 659,25 38 500,00 

RO: ZŠ s MŠ 5 800,00 13 000,00 13 013,24 

RO: ŠJ – stravovací účet 10 000,00 10 464,00 10 450,67 

RO – finančné operácie , 

 ŠJ  - stravovací účet 
  95,96 

Spolu príjmy 1 322 475,00 1 471 070,98  1 395 641,46 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 471 070,98  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 

v sume 1 395 641,46  EUR, čo predstavuje 94,87  % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

869 163,84 865 797,70 99,61 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 869 163,84 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 

v sume 865 797,70  EUR, čo predstavuje  99,61 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

461 430,00 450 115,11 97,55 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 440 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 428 628,23  EUR, čo predstavuje 

plnenie na 97,42  %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 4 700,00EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume  4 807,69 EUR, čo 

je 102,29 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 2 927,74 EUR, dane zo stavieb a 

bytov boli v sume  1 879,95 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z 

nehnuteľností v sume  96,81  EUR. 

 

Daň za psa ..........................................................................................   725,50 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad ......... 15 953,69 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

245 624,33 253 573,09 103,24 

 

Príjmy z poplatkov a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných  245 624,33  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume  253 573,09 

EUR, čo je 103,24  % plnenie.  
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- príjmy z prenajatých budov …………………………                                6 650,43 € 

- príjmy z prenajatých bytov …………………………                             223 688,40 €  

-  popl. a  platby  za predaj výrobkov, tovarov a služieb vyhl. MR                   49,00 € 

- popl. a platby  za predaj výrobkov, tovarov a služieb preplatky  energie   5 880,62 € 

- popl. a  platby  za predaj výrobkov, tovarov a služieb  

                                                energie bytové a nebytové priestory               14 903,11 € 

- úroky z tuzemských vkladov ………………………………..                           99,33 € 

-  príjmy z odvodov z hazardných hier …………………………                      326,87 € 

-  príjmy z vratiek     .........................................................                                    71,75 € 

- príjmy z poistného plnenia ..............................................                                  846,88 €     

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných  1 500,00  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 056,70 EUR, 

čo je 70,45  % plnenie.  

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

 

 Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

0 0 0 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 0 EUR, bol skutočný príjem vo výške 0 EUR, 

čo predstavuje 0 % plnenie.  

 

Prijaté granty a transfery 

 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 162 109,50 EUR bol skutočný príjem vo výške 

162 109,50   EUR, čo predstavuje 100,00  % plnenie. 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

OÚ Žilina, odbor školstva 129 886,00 ZŠ – prenesený výkon 

OÚ Žilina, odbor školstva 1 536,00 ZŠ –prenesený výkon – vzdelávacie poukazy 

OÚ Žilina, odbor školstva 1 927,00 MŠ –prenesený výkon – predškolská výchova 

OÚ Žilina, odbor školstva 303,00 ZŠ – prenesený výkon – učebnice 

OÚ Žilina, odbor školstva 200,00 ZŠ – prenesený výkon – znevýhodnené prostredie 

OÚ Žilina, odbor ŽP 109,65 prenesený výkon – úsek ŽP 

OÚ Žilina, odbor cestná 

doprava 

50,67 prenesený výkon – úsek CD 

OÚ Žilina, odbor stavebný 1 531,94 prenesený výkon – úsek stavebný 

OÚ Čadca 387,09 prenesený výkon – úsek hlásenie občanov 

OÚ Čadca 32,40 prenesený výkon – register adries 

OÚ Čadca 251,08 úsek CO a PIO 

OÚ Čadca 2 187,34 Voľby prezidenta SR a EP 2019 

ÚPSVaR Čadca 7 563,20 Dotácia stravovacie návyky dieťaťa a školské 

potreby  

Okresný úrad Čadca 4 524,00 snehová kalamita 

ÚPSVaR Čadca 1 174,32 znevýhodnený UoZ 

MV SR  3 000,00 dotácia požiarnici 

MF SR Bratislava 5 000,00 dotácia oprava obecného rozhlasu  

VÚC Žilina  1 500,00 dotácia prístrešok kultúrne podujatia, prvky 

drobnej architektúry  
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Mesto Krásno nad Kysucou 945,81 Dotácia cyklotrasa  - bežné výdavky 

SPOLU:  162 109,50  

 

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

Kapitálové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

467 783,89 467 783,89 100,00 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 467 783,89  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 

v sume  467 783,89  EUR, čo predstavuje   100,00   % plnenie.  

 

 

Granty a transfery 

Z rozpočtovaných 467 783,89 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 467 783,89 

EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie. 

 

Prijaté granty a transfery 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
Mesto Krásno nad Kysucou 404 983,20 Dotácia cyklotrasa  

VÚC Žilina 62 800,69 Nadstavba MŠ  

 

2. Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

110 659,25 38 500,00 34,79 

 

Z rozpočtovaných finančných príjmov 110 659,25  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 

v sume 38 500,00  EUR, čo predstavuje  34,79  % plnenie.  

 

Z rozpočtovaných finančných príjmov 38 500,00   EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 

v sume 38 500,00  EUR, čo predstavuje  100,00  % plnenie. Jedná sa o zostatok dotačných  

finančných prostriedkov k 31.12.2018, zúčtovaných v roku 2019 – dotácia Detské ihrisko 

a dotácia Rekonštrukcia  a modernizácia požiarnej zbrojnice.  

 

 

3. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Bežné príjmy  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

23 464,00 23 463,91 99,99 

 

Z rozpočtovaných bežných  príjmov 23 464,00  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 

v sume  23 463,91  EUR, čo predstavuje 99,99  % plnenie.  

 

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 
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Základná škola s Materskou školou            13 013,24    EUR 

ŠJ – stravovací účet                                     10 450,67    EUR 

 

Príjmové finančné operácie:  

 Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

 95,96  

 

V roku 2019 boli prevedené : 

- nevyčerpané prostriedky z roku 2017 a 2018 zo školského stravovania v sume 95,96  

EUR 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019 
 

Rozpočet schválený                                           upravený                                             skutočnosť 

bežný rozpočet 375 952,00 424 812,53 349 986,43 

kapitálový rozpočet 147 044,00 225 309,94 116 784,30 

finančné operácie 534 052,00 537 733,51 537 733,51 

RO: ZŠ s MŠ 265 427,00 283 215,00 286 203,86 

Spolu výdavky 1 322 475,00 1 471 070,98 1 290 708,10 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 471 070,98 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2019 v sume   1 290 707,10  EUR, čo predstavuje  87,74 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

424 812,53  349 986,43 82,39 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 424 812,53  EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 

v sume 349 986,43  EUR, čo predstavuje  82,39  % čerpanie.  

 

Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Výdavky verejnej správy 154 602,83 126 307,80 83,63 

Ekonomická oblasť 4 080,00 3 745,64 91,80 

Všeobecné verejné služby 2 187,34 2 187,34 100,00 

Transakcie verejného dlhu 33 140,63 33 140,63 100,00 

Policajné služby  1 200,00 1 200,00 100,00 

Požiarna ochrana 6 461,00 6 473,33 100,19 

Cestná doprava 28 034,00 24 926,89 88,92 

Všeobecná pracovná oblasť 4 616,56 4 387,13 95,03 

Nakladanie s odpadmi 32 613,57 28 184,06 86,42 

Verejné osvetlenie 12 920,00 11 885,33 91,99 

Bývanie a občianska vybavenosť 68 103,00 40 675,17 59,73 

Rekreačné a športové služby 7 410,00 7 339,06 99,04 

Kultúrne služby 44 520,00 41 936,19  94,20 

Vysielacie a vydavateľské služby 5 700,00 5 520,00 96,84 

Náboženské a iné spol. služby 350,00 232,74 66,50 

Predprimárne vzdelávanie 9 700,00 2 784,77 28,71 

Sociálna pomoc občanom 9 173,60 9 060,35 98,76 
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Spolu 424 812,53 349 986,43  

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 99 229,76 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 83 744,11 

EUR, čo je 84,39  % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, kontrolórky 

obce, pracovníkov  UPSVaR,  prenesený výkon, voľby do orgánov samosprávy obcí   v roku 

2019. 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných 37 373,03   EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 29 319,41 

EUR, čo je 78,45  % čerpanie.  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 238 968,57  EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 187 996,64 

EUR, čo je 78,67  % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú 

cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za 

nájom a ostatné tovary a služby. 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 16 100,54  EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 15 785,64 

EUR, čo predstavuje 98,04   % čerpanie. 

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných 33 140,63 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 33 140,63 

EUR, čo predstavuje 100,00  % čerpanie.  

 

2) Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

225 309,94 116 784,30 51,83 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 225 309,94 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2019 v sume 116 784,30  EUR, čo predstavuje 51,83  % čerpanie.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

 

a) Rekonštrukcia a modernizácia budovy KD 

Z rozpočtovaných 4 276,00  EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 4 197,79 

EUR, čo predstavuje  98,17 % čerpanie.  

b) Realizácia nových stavieb- nadstavba, prístavba MŠ 

Z rozpočtovaných 208 303,94  EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 99 860,85 

EUR, čo predstavuje  47,94 % čerpanie.  

d) Výstavba detského ihriska 

Z rozpočtovaných 9 360,00  EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 9 355,66 

EUR, čo predstavuje  99,95  % čerpanie.  

e) Prípravná projektová dokumentácia – cyklotrasa, prístrešok   

Z rozpočtovaných 3 370,00  EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 3 370,00 

EUR, čo predstavuje  100,00  % čerpanie.  
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3) Výdavkové finančné operácie : 

  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

537 733,51 537 733,51 100,00 

 

Z rozpočtovaných finančných  výdavkov 537 733,51 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2019 v sume 537 733,51   EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.  

 

Medzi významné položky finančných operácií rozpočtu patrí 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 403 275,10 EUR na splácanie istiny 

úveru na cyklotrasu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 403 275,10 EUR, čo 

predstavuje 100 %.  

 

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

 Bežné výdavky a kapitálové 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

283 215,00 286 203,86 101,05 

 

Z rozpočtovaných bežných a kapitálových  výdavkov 283 215,00  EUR bolo skutočne 

čerpané  k 31.12.2019 v sume  286 203,86 EUR, čo predstavuje  101,05 % čerpanie.  

  

Bežné  a kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 

Základná škola  s Materskou školou                     286 203,86  EUR 

 

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 

 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 889261,61 

z toho : bežné príjmy obce  865 797,70 

             bežné príjmy RO 23 463,91 

Bežné výdavky spolu 636 190,29 

z toho : bežné výdavky  obce  349 986,43 

             bežné výdavky  RO 286 203,86   

Bežný rozpočet 253 071,32 

Kapitálové  príjmy spolu 467 783,89 

z toho : kapitálové  príjmy obce  467 783,89 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 116 784,30 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  116 784,30 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  350 999,59 
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Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -97 928,27 

Vylúčenie z prebytku  
 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 
 

Príjmy z finančných operácií 38 500,00 

RO – finančné operácie , 

 ŠJ  - stravovací účet 
95,96 

Výdavky z finančných operácií 537 733,51  

Rozdiel finančných operácií -499 137,55 
PRÍJMY SPOLU   1 395 641,46  

VÝDAVKY SPOLU 1 290 708,10 

Hospodárenie obce  104 933,36 
Vylúčenie z prebytku 38 583,39  

Upravené hospodárenie obce 66 349,97 

 

 

 

 

 

Stav finančných prostriedkov na účtoch v bankách a v pokladni  k 31.12.2019 

 

Obec Dunajov má bankové účty vedené v OTP Slovensko a.s., Čadca, Prima Banka  a.s., 

Čadca, zostatok na účtoch k 31.12.2019 je nasledovný : 

 

 ZS k 1.1.2019 

 
KZ k 31.12.2019 

 

9557884/5200 26 507,40 10 453,83 

7735542005/5600  0,00 1 837,20 

7735546006/5600 35 568,45 49 395,12 

7735548001/5600 27 059,95 40 236,01 

7735543008/5600 – dotačný  38 500,00 0,00 

7735547009/5600 0,00 0,00 

7735541010/5600 – fond rezervný 10 022,56 72 159,25 

7735545011/5600 0,00 0,00 

7735549004/5600  - SF 

  

46,29 255,86 

7735548300/5600- Fond opráv bytovky 55 011,58 82 267,68 

Pokladňa 

 

247,52 2 335,44 

 

Prebytok rozpočtu v sume 104 933,36    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   66 349,97   EUR  

        

    V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 

3 písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú :  

a) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 

ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 

v z.n.p. v sume   36 102,68   EUR  

 

b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené a   poskytnuté v rozpočtovom roku  

v sume 1 837,20 EUR, a to na : 

-  dotácia na stravovacie návyky dieťaťa  

    c) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia          

§140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v sume  643,51  EUR 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) 

a sociálneho fondu 
 

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. 

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

              

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2019 10 022,56       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

62 136,69       

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

 

                - z finančných operácií  

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

 

 

               - krytie schodku rozpočtu  

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2019 72 159,25 

 

 

 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2019 46,29 

Prírastky - povinný prídel -       1 %                    730,07 

               - povinný prídel -        %                        

               - ostatné prírastky  

Úbytky   - závodné stravovanie                     520,50 

               - regeneráciu PS, dopravu                

               - dopravné                            

               - ostatné úbytky                                                 

KZ k 31.12.2019 255,86 
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 

 

Aktíva 

 

Názov ZS k 1.1.2019 KZ k 31.12.2019 
021 – stavby 3 464 623,14 3 521 893,93 

022 – stroje, prístroje                                                                    21 880,82 20 170,45 

023 – dopravné prostriedky                                                            0,00 0,00 

031 -  pozemky                                                                             82 680,98 82 680,98 

041-obstaranie nehmotného majetku 19 328,40 17 346,00 

042 – obstaranie dlhodobého majetku                                        688 456,83 421 963,02 

063 – dlhodobý finančný majetok                                              152 326,89 152 326,89 

211 – pokladnica                                                                                247,52 2 335,44 

213-ceniny 0,00 0,00 

221 – bankové účty                                                                       192 716,23 256 604,95 

314 – poskytnuté preddavky                                                           2 836,74 2 548,13 

318 – pohľadávky nedaňové                                                          14 531,98 14 465,91 

319 – pohľadávky daňové                                                                    125,88 110,01 

355 – pohľadávky voči zamestnancom   

378 – iné pohľadávky                                                                       17 387,32 17 791,12 

355 – zúčtovanie transferov                                                              5 973,54 7 705,85 

381 – náklady budúcich období                                                       6 149,02 6 314,54 

Aktíva spolu :                                                                          4 669 265,29 4 524 257,22 
 

Pasíva  

 

Názov ZS k 1.1.2019 KZ k 31.12.2019 
428 – nevys. výsl. hospod. minul. 

rokov 

281 259,37 294 552,49 

428 – výsledok hos. za účtovné 

obdobie 

13 345,12 8 448,55 

323 – krátkodobé rezervy 1 500,00 1 600,00 

357 – ostatné zúčtovanie rozpočtu 

obce 

  

479 – ostatné dlhodobé záväzky 2 732 770,92 2 598 312,51 

472 – záväzky sociálneho fondu 89,47 319,72 

379 – iné záväzky  krátkodobé   

379 – iné záväzky   7 533,42 5 890,63 

321 – dodávatelia 7 096,52 81 215,26 

331 – zamestnanci 2 229,31 1 252,42 

336 – zučt. s orgánmi soc. a zdrav. 

Poist. 

4 852,49 3 890,92 

342 – ostatné priame dane 2 061,38 1 247,02 

357 – ostatné zúčtovanie rozpočtu obce 38 500,00 1 837,20 

231 – Bežné bankové úvery 403 275,10 0,00 

384 – výnosy budúcich období 1 174 752,19 1 525 690,50 

Pasíva spolu : 4 669 265,29 4 524 257,22 
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019 
 

Obec k 31.12.2019 eviduje tieto záväzky: 

 

- voči štátnym fondom (ŠFRB) 2 598 312,51 € 

- voči dodávateľom                                  81 215,26  € 

- voči zamestnancom                       1 252,42 € 

- voči poisťovniam a daňovému úradu 5 137,94 € 

- iné záväzky                                                                         5 890,63 € 

 

Obec Dunajov k 31.12.2019 eviduje tieto záväzky: 

- úvery zo ŠFRB vrátane úrokov majú dobu splatnosti 30 rokov a splácajú sa mesačne 

vrátane úrokov 

Obec  Dunajov má uzatvorené Zmluvy o poskytnutí podpory na výstavbu nájomných bytov  

so ŠFRB vo forme úveru a to :  

 

Úvery ŠFRB – nájomné byty 

 

ZS k 1.1.2019 

 

KZ k 31.12.2019 

 

 

úver ŠFRB   11 b.j. Dunajov č. 317 – splátka mesačne úrok + úver 

                                - zostatok úveru  vo výške 

903.24,- €  

 

119 745,55  €                                           

903.24,- €  

 

113 515,24 €                                           

 

úver ŠFRB  22 b.j. Dunajov č. 323, 324 – splátka mesačne úver + 

úrok 

                                                    -  zostatok úveru vo výške 

 

2 151.53,- € 

 

396 283,96  €    

 

2 151.53,- € 

 

374 373,75  €    

   

úver ŠFRB Nadstavba ZŠ č. 235 -   splátka mesačne  úrok + úver 

                                                  -   zostatok úveru vo výške 

 

807.14,- € 

156 847,38  € 

 

807.14,- € 

148 709,59  € 

 

úver ŠFRB 14 b.j. č.326     – splátka mesačne úver + úrok vo výške 

                                                  -  zostatok úveru vo výške 

 

1 067.02,- € 

218 020,73 €  

 

1 067.02,- € 

207 371,18  €  

 

úver ŠFRB 14 b.j. č. 327    – splátka mesačne úver + úrok vo výške 

                                                    -  zostatok úveru vo výške 

 

1 067.02,- € 

218 020,73 € 

 

1 067.02,- € 

207 371,18  € 

 

úver ŠFRB  14 b.j. č. 328   – splátka mesačne úver + úrok vo výške 

                                                    -  zostatok úveru vo výške 

 

1 067.02,- € 

218 020,73 € 

 

1 067.02,- € 

207 371,18  € 

 

úver ŠFRB   14 b.j.  č.  329– splátka mesačne úver + úrok vo výške 

                                                    -  zostatok úveru vo výške 

 

1 067.02,- € 

218 020,73 € 

 

1 067.02,- € 

207 371,18  € 

 

úver ŠFRB 14 b.j.  č. 330   – splátka mesačne úver + úrok vo výške 

                                                    -  zostatok úveru vo výške 

 

1 067.02,- € 

218 020,73 € 

 

1 067.02,- € 

207 371,18  € 

 

úver ŠFRB 14 b.j.   č.331   – splátka mesačne úver + úrok vo výške 

                                                    -  zostatok úveru vo výške 

 

1 514.67,- € 

323 263,46  €   

 

1 514.67,- € 

308 286,01  €   

 

úver ŠFRB 14 b.j. č.332     – splátka mesačne úver + úrok vo výške 

                                                         -  zostatok úveru vo výške 

 

1 514.67 ,- € 

323 263,46 €   

 

1 514.67 ,- € 

308 286,01  €     

 

úver ŠFRB 14 b.j. č.333     – splátka mesačne úver + úrok vo výške 

- zostatok úveru vo výške 

 

1 514.67,- €  

323 263,46  €   

 

1 514.67,- €  

308 286,01  €   
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Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:   

    Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie 

svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak: 

a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka  

b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok 

záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom 

roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o 

prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu 

verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia 

alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.  

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a): 
Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:   

- skutočné bežné príjmy obce  795 958,38 

- skutočné bežné príjmy RO  26 851,73 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018 822 810,11 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2019:   

- zostatok istiny z bankových úverov  

- zostatok istiny z pôžičiek  

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí  

- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov  

- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ  

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty 2 598 312,51 

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu  

- zostatok istiny z ........  

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019 2 598 312,51 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 2 598 312,51 

- z úveru z Environmentálneho fondu  

- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ  

- z úverov ................  

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 2 598 312,51 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019 0,00 

 
Zostatok istiny k 31.12.2019 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2018 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

0,00 822 810,11 0 % 

 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  

 

 

 

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) : 
Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:   

- skutočné bežné príjmy obce  795 958,38 

- skutočné bežné príjmy RO  26 851,73 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018 822 810,11 

Bežné príjmy obce a RO znížené o:   

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 121 835,81 

- dotácie z MF SR 17 352,83 

- príjmy z náhradnej výsadby drevín  

- účelovo určené peňažné dary   
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-   

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2018 683 621,47 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018 683 621,47 

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821004  

- 821005  

- 821007 134 458,41 

- 821009  

-   

- 651002 33 140,63 

- 651003  

- 651004  

-   

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019 167 599,04 

 

 

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2019 

Skutočné upravené bežné príjmy 

k 31.12.2018 

§ 17 ods.6 písm. b) 

167 599,04 683 621,47 24,52 % 

 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola  splnená.  

 

 

8. Hospodárenie príspevkových organizácií 
 

Obec  Dunajov nemá príspevkovú  organizáciu.  

 

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým 

osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 
 

Obec v roku 2019 poskytla dotácie v súlade so VZN  o dotáciách, právnickým osobám, 

fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne 

prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky na ..... 

- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Telovýchovná jednota - bežné výdavky na 

šachový oddiel, futbalový oddiel , volejbalový turnaj 
7 000 € 7 000 € 0 

Požiarnici -  bežné výdavky 3 200 € 3 200 € 0 

 

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN  

o dotáciách. 
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10. Podnikateľská činnosť 

 
Obec Dunajov nemá podnikateľskú činnosť. 

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči 

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) rozpočtom VÚC 

 

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec 

finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 

založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, 

ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy 

k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 

 

 

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

 

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: 

 

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 

 

Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných prostriedkov 
Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel - vrátenie 

ZŠ s MŠ Dunajov 

ŠJ – stravovací účet 

 

286 879,62 286 203,86   32,25 

643,51 

 

 

Obec Dunajov mala v roku 2019 len 1 rozpočtovú organizáciu: ZŠ s MŠ Dunajov : Základnú 

školu, pod ktorú  patrí Školský klub detí aj  Materskú školu,  pod ktorú patrí Školská jedáleň. 

Všetky príjmy, dotácie a transfery prechádzajú cez účet Obecného úradu  v Dunajove . 

 

Prenesené kompetencie : 

Vlastné príjmy,  ŠKD, MŠ a ŠJ - zúčtované cez  rozpočet obce a  

poskytnuté na výdavky                                              13 013,24 € 

stravovací účet                                                           10 546,63 €  

 

 

Dotácia z OÚ  cez obec pre ZŠ:                              129 886,00 €   

Dotácia deti stravovacie návyky dieťaťa                     5 662,40  €  

Dotácia z OÚ -  vzdelávacie poukazy                         1 536,00  € 

Dotácia z OÚ -   učebnice                                              303,00  € 

Dotácia z OÚ -   znevýhodnené prostredie                    200,00  € 
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Originálne kompetencie : 

 

Dotácia z KŠÚ cez obec pre MŠ:                             1 927,00 €  

Originálne kompetencie dotácia MŠ a ŠJ              123 805,35 €  

  

 

Celkový príjem RO                                                286 879,62  €   

Celkový  výdaj  RO                                                286 203,86  €   

Zostatok k 31.12.2019                                                    675,76 € 

 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu bežné príjmy a výdavky: 

 
Poskytovateľ 

dotácie 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

 

Suma 

skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

 

Rozdiel 

 

Účel 

OÚ Žilina, 

odbor školstva 
129 886,00 129 886,00  ZŠ – prenesený výkon 

OÚ Žilina, 

odbor školstva 
1 536,00 1 536,00  ZŠ –prenesený výkon – 

vzdelávacie poukazy 

OÚ Žilina, 

odbor školstva 
1 927,00 1 927,00  MŠ –prenesený výkon – 

predškolská výchova 

OÚ Žilina, 

odbor školstva 
303,00 303,00  ZŠ – prenesený výkon –  

učebnice 

OÚ Žilina, 

odbor školstva 
200,00 200,00  ZŠ – prenesený výkon – 

znevýhodnené prostredie 

OÚ Žilina, 

odbor ŽP 
109,65 109,65  prenesený výkon – úsek ŽP 

OÚ Žilina, 

odbor cestná 

doprava 

50,67 50,67  prenesený výkon – úsek CD 

OÚ Žilina, 

odbor stavebný 
1 531,94 1 531,94  prenesený výkon – úsek 

stavebný 

OÚ Čadca 387,09 387,09  prenesený výkon – úsek 

hlásenie občanov 

OÚ Čadca 32,40 32,40  prenesený výkon – register 

adries 

OÚ Čadca 251,08 251,08  úsek CO a PIO 

OÚ Čadca 2 187,34 2 187,34  Voľby prezidenta SR a EP 

2019  

ÚPSVaR Čadca 7 563,20 5 726,00 1 837,20 dotácia stravovacie návyky 

a školské potreby  

OÚ Čadca 4 524,00 4 524,00  snehová kalamita 

ÚPSVaR Čadca 1 174,32 1 174,32  znevýhodnený UoZ 

MV SR 

Bratislava 
3 000,00 3 000,00  dotácia požiarnici 
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MF SR 

Bratislava 
5 000,00 5 000,00  oprava rozhlasu 

VÚC Žilina  1 500,00 1 500,00  dotácia prístrešok kultúrne 

podujatia, prvky drobnej 

architektúry  
Mesto Krásno nad 

Kysucou 
945,81 945,81  dotácia cyklotrasa 

SPOLU:  162 109,50 160 272,30 1 837,20  

 

Zostatok nevyčerpanej  dotácie vo výške 1 837,20 € bude v roku 2020 vrátený 

poskytovateľovi dotácie. 

 
c) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu kapitálové  príjmy a výdavky: 

 
Poskytovateľ 

dotácie 

Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

 

Rozdiel - vrátenie Účel 

     

     

Spolu     

 

12.Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu 

 
Obec Dunajov na základe zákona č. 583/2004, násl. noviel, zákona č. 426/2013, § 4 ods. 5 a  

 uznesenia OZ č. 68/2018,  zo dňa 27.12.2018  neuplatňuje programovú štruktúru v rozpočte 

obce.  

 

Vypracovala: Dana Šimaliaková                                 

 

V Dunajove dňa 04.05.2020 

 

 

 

                                                                                             Mgr. Milada Chlastáková 

                                                                                                    starostka obce 
 

 

13. Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2019. 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Napr.: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na 

tvorbu rezervného fondu vo výške  66 349,97 EUR. 
 


