Konsolidovaná výročná správa obce Dunajov
za rok 2019

Mgr. Milada Chlastáková

starostka obce
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Základná charakteristika obce Dunajov
Obec Dunajov 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 samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými
príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj
jej územia a potreby jej obyvateľov.
Identifikačné údaje
Názov: Obec Dunajov
Adresa pre poštový styk: Obecný úrad Dunajov 222, 023 02 Krásno nad Kysucou
IČO: 00314013
DIČ: 2020553018
Právna forma: obec
Telefón: 041/4385121,0911 932 046
E-mail: obec@dunajov.sk
www.dunajov.sk
Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom riadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ústavou Slovenskej republiky.
Geografické údaje
Celková rozloha obce: 605 ha
Nadmorská výška: 373 m
Demografické údaje
Počet obyvateľov: 1 156 obyvateľov k 31.12.2019
Služby v obci poskytujú
Pohostinstvo – Milan Bulej
Pohostinstvo – Vando – Lenka Vrábľová
Potraviny – Jozefína Piková
COOP Jednota, spotrebné družstvo
Večierka – Kristína Danová
Kaderníctvo SUNNY
História obce
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1598. V tomto období mala obec 7 domov.
V 17. storočí zasiahla obec valašská kolonizácia. Nevoľníctvo a stupňovanie sociálneho
útlaku malo na Slovensku za následok vznik zbojníctva. V družine Juraja Jánošíka bol aj
Dunajovčan Plančík, ktorý tvoril jadro družiny zbojníckeho kapitána.
Koncom 19. storočia bola v centre vybudovaná kaplnka so zvonicou. Veľký význam pre
obec malo vybudovanie košicko-bohumínskej železnice. Prvú školu si Dunajovčania postavili
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z vlastných zbierok v roku 1905. Prvou učiteľkou bola Ilona Belicová. Do pamäti občanov sa
zapísala Margita Bremzayová, ktorá vystriedala prvú učiteľku po dvoch mesiacoch
a vychovala celé generácie žiakov.
Symboly obce

Erb, pečať a vlajka

Základné orgány obce

1. Obecné zastupiteľstvo
2. Starosta obce
V roku 2018 sa konali voľby do územnej samosprávy, obecné zastupiteľstvo obce Dunajov je
zastupiteľský zbor zložený zo 7 poslancov zvolených v priamych voľbách, ktoré sa konali
dňa 10. novembra 2018 na obdobie 4 rokov.
Poslanci obecného zastupiteľstva

1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/

Vladislav Brisuda
Mgr. Jarmila Brodňanová
Mária Damašková
Mgr. Milan Chlasták
Ing. Peter Kubánek
Ing. Ľudmila Macurová, PhD.
Ing. Martin Švaňa

Za starostku obce Dunajov bola zvolená
Mgr. Milada Chlastáková
Zástupca starostky obce
Za zástupcu starostu z radov poslancov na návrh starostky bol zvolený:
p. Vladislav Brisuda
Hlavný kontrolór
Jana Tvaružková, zvolená do funkcie obecným zastupiteľstvom uznesením č. 27/2017 zo
dňa 28.06. 2017 na obdobie 6. rokov. V roku 2017 hlavná kontrolórka pracovala v zmysle
Zamerania kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dunajov.
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Schválené právne normy obce Dunajov
Štatút obce Dunajov
Organizačný poriadok OZ
Pracovný poriadok obce Dunajov
Obecný úrad
Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné
a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.
Zamestnanci obecného úradu
1/ Dana Šimaliaková - samostatný referent
2/ Bc. Natália Macurová – samostatný referent
3/ Jana Sýkorová - upratovačka
4/ Jana Tvaružková– hlavná kontrolórka obce
Komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Dunajove neboli schválené OZ na obdobie 20142018.

Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2019
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c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce
13. Uznesenie

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 trikrát:
- 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

1 322 475,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1 471 070,98

832 091,00
404 984,00
69 600,00
5 800,00
10 000,00

869 163,84
467 783,89
110 659,25
13 000,00
10 464,00

1 322 475,00

1 471 070,98

375 952,00
147 044,00
534 052,00
255 427,00

424 812,53
225 309,94
537 733,51
273 215,00

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou- ZŠ s MŠ
Príjmy RO s právnou subjektivitou- ŠJ – stravovací
účet

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou – ZŠ s MŠ
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Výdavky RO
stravovací účet

s právnou

subjektivitou-

ŠJ

–

10 000,00

10 000,00

Rozpočet obce

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
Rozpočet
bežný rozpočet
kapitálový rozpočet
finančné operácie
RO: ZŠ s MŠ
RO: ŠJ – stravovací účet
RO – finančné operácie ,

schválený
832 091,00
404 984,00
69 600,00
5 800,00
10 000,00

upravený
869 163,84
467 783,89
110 659,25
13 000,00
10 464,00

skutočnosť
865 797,70
467 783,89
38 500,00
13 013,24
10 450,67
95,96

1 322 475,00

1 471 070,98

1 395 641,46

ŠJ - stravovací účet

Spolu príjmy

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
869 163,84

Skutočnosť k 31.12.2019
865 797,70

% plnenia
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
461 430,00

Skutočnosť k 31.12.2019
450 115,11

% plnenia
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
245 624,33

Skutočnosť k 31.12.2019
253 573,09
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% plnenia
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.
- 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
50,67 prenesený výkon – úsek CD
doprava
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
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3 000,00 dotácia požiarnici
5 000,00 dotácia oprava obecného rozhlasu
1 500,00 dotácia prístrešok kultúrne podujatia, prvky drobnej

MV SR
MF SR Bratislava
VÚC Žilina
Mesto Krásno nad Kysucou

SPOLU:

architektúry

945,81 Dotácia cyklotrasa - bežné výdavky
162 109,50

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2019
467 783,89

Skutočnosť k 31.12.2019
467 783,89

% plnenia
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
Mesto Krásno nad Kysucou
VÚC Žilina

Suma v EUR
Účel
404 983,20 Dotácia cyklotrasa
62 800,69 Nadstavba MŠ

2. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2019
110 659,25

Skutočnosť k 31.12.2019
38 500,00

% plnenia
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
23 464,00

Skutočnosť k 31.12.2019
23 463,91

% plnenia
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.
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Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
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
95,96

% plnenia

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
bežný rozpočet
kapitálový rozpočet
finančné operácie
RO: ZŠ s MŠ
Spolu výdavky

schválený
375 952,00
147 044,00
534 052,00
265 427,00
1 322 475,00

upravený
424 812,53
225 309,94
537 733,51
283 215,00
1 471 070,98

skutočnosť
349 986,43
116 784,30
537 733,51
286 203,86
1 290 708,10

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 471 070,98 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2019 v sume 1 290 708,10 EUR, čo predstavuje 87,74 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2019
424 812,53

Skutočnosť k 31.12.2019
349 986,43

% čerpania
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
Výdavky verejnej správy
Ekonomická oblasť
Všeobecné verejné služby
Transakcie verejného dlhu
Policajné služby
Požiarna ochrana
Cestná doprava
Všeobecná pracovná oblasť
Nakladanie s odpadmi
Verejné osvetlenie
Bývanie a občianska vybavenosť
Rekreačné a športové služby
Kultúrne služby
Vysielacie a vydavateľské služby
Náboženské a iné spol. služby

Rozpočet
154 602,83
4 080,00
2 187,34
33 140,63
1 200,00
6 461,00
28 034,00
4 616,56
32 613,57
12 920,00
68 103,00
7 410,00
44 520,00
5 700,00
350,00
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Skutočnosť
126 307,80
3 745,64
2 187,34
33 140,63
1 200,00
6 473,33
24 926,89
4 387,13
28 184,06
11 885,33
40 675,17
7 339,06
41 936,19
5 520,00
232,74

% plnenia
83,63
91,80
100,00
100,00
100,00
100,19
88,92
95,03
86,42
91,99
59,73
99,04
94,20
96,84
66,50

Predprimárne vzdelávanie
Sociálna pomoc občanom
Spolu

9 700,00
9 173,60
424 812,53

2 784,77
9 060,35
349 986,43

28,71
98,76

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
225 309,94

Skutočnosť k 31.12.2019
116 784,30

% čerpania
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 EUR,
čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
3) Výdavkové finančné operácie :
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Rozpočet na rok 2019
537 733,51

Skutočnosť k 31.12.2019
537 733,51

% čerpania
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
283 215,00

Skutočnosť k 31.12.2019
286 203,86

% čerpania
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
865 797,70

z toho : bežné príjmy obce
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
467 783,89
467 783,89

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
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
-97 928,27

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku

11

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií

38 500,00

– finančné operácie ,
ŠJ - stravovací účet

RO

95,96

Výdavky z finančných operácií

537 733,51
-499 137,55
1 395 641,46
1 290 708,10
104 933,36
38 583,39
66 349,97

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

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
7735542005/5600

26 507,40
0,00

10 453,83
1 837,20

7735546006/5600

35 568,45

49 395,12

7735548001/5600
7735543008/5600 – dotačný
7735547009/5600
7735541010/5600 – fond rezervný
7735545011/5600
7735549004/5600 - SF

27 059,95
38 500,00
0,00
10 022,56
0,00
46,29

40 236,01
0,00
0,00
72 159,25
0,00
255,86

7735548300/5600- Fond opráv bytovky

55 011,58

82 267,68

247,52

2 335,44

Pokladňa

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
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 :
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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
v sume 1 837,20 EUR, a to na :
- dotácia na stravovacie návyky dieťaťa

poskytnuté v rozpočtovom roku

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
ZS k 1.1.2019
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- 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

Suma v EUR
10 022,56
62 136,69

72 159,25

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2019
Prírastky - povinný prídel 1%
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
46,29
730,07

520,50

255,86
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
Aktíva
Názov

ZS k 1.1.2019

021 – stavby
022 – stroje, prístroje
023 – dopravné prostriedky
031 - pozemky
041-obstaranie nehmotného majetku
042 – obstaranie dlhodobého majetku
063 – dlhodobý finančný majetok
211 – pokladnica
213-ceniny
221 – bankové účty
314 – poskytnuté preddavky
318 – pohľadávky nedaňové
319 – pohľadávky daňové
355 – pohľadávky voči zamestnancom
378 – iné pohľadávky
355 – zúčtovanie transferov
381 – náklady budúcich období

Aktíva spolu :

KZ k 31.12.2019

3 464 623,14
21 880,82
0,00
82 680,98
19 328,40
688 456,83
152 326,89
247,52
0,00
192 716,23
2 836,74
14 531,98
125,88

3 521 893,93
20 170,45
0,00
82 680,98
17 346,00
421 963,02
152 326,89
2 335,44
0,00
256 604,95
2 548,13
14 465,91
110,01

17 387,32
5 973,54
6 149,02

17 791,12
7 705,85
6 314,54

4 669 265,29

4 524 257,22

Pasíva
Názov

ZS k 1.1.2019

428 – nevys. výsl. hospod. minul.
rokov
428 – výsledok hos. za účtovné
obdobie
323 – krátkodobé rezervy
357 – ostatné zúčtovanie rozpočtu
obce
479 – ostatné dlhodobé záväzky
472 – záväzky sociálneho fondu
379 – iné záväzky krátkodobé
379 – iné záväzky
321 – dodávatelia
331 – zamestnanci
336 – zučt. s orgánmi soc. a zdrav.
Poist.
342 – ostatné priame dane
357 – ostatné zúčtovanie rozpočtu obce
231 – Bežné bankové úvery
384 – výnosy budúcich období
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KZ k 31.12.2019

281 259,37

294 552,49

13 345,12

8 448,55

1 500,00

1 600,00

2 732 770,92
89,47

2 598 312,51
319,72

7 533,42
7 096,52
2 229,31
4 852,49

5 890,63
81 215,26
1 252,42
3 890,92

2 061,38
38 500,00
403 275,10
1 174 752,19

1 247,02
1 837,20
0,00
1 525 690,50

Pasíva spolu :

4 669 265,29
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

4 524 257,22

Obec k 31.12.2019 eviduje tieto záväzky:
-

voči štátnym fondom (ŠFRB)
voči dodávateľom
voči zamestnancom
voči poisťovniam a daňovému úradu
iné záväzky

2 598 312,51 €
81 215,26 €
1 252,42 €
5 137,94 €
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
903.24,- €

úver ŠFRB 11 b.j. Dunajov č. 317 – splátka mesačne úrok + úver
- zostatok úveru vo výške
úver ŠFRB 22 b.j. Dunajov č. 323, 324 – splátka mesačne úver +
úrok
- zostatok úveru vo výške
úver ŠFRB Nadstavba ZŠ č. 235 - splátka mesačne úrok + úver
- zostatok úveru vo výške

119 745,55 €
2 151.53,- €

KZ k 31.12.2019
903.24,- €
113 515,24 €
2 151.53,- €

396 283,96 €

374 373,75 €

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,- €
323 263,466 €

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
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018
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
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
- zostatok istiny z ........
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- 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
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019
Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2018
822 810,11

Zostatok istiny k 31.12.2019
0,00

795 958,38
26 851,73
822 810,11

2 598 312,51

2 598 312,51
2 598 312,51

2 598 312,51
0,00
§ 17 ods.6 písm. a)

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
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie z MF SR
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
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795 958,38
26 851,73
822 810,11
121 835,81
17 352,83

- účelovo určené peňažné dary
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2018
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019

683 621,47
683 621,47

134 458,41

33 140,63

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 ....
-1Telovýchovná jednota - bežné výdavky na
šachový oddiel, futbalový oddiel , volejbalový turnaj

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Požiarnici - bežné výdavky

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

7 000 €

7 000 €

0

3 200 €

3 200 €

0

-4-

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)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
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
ZŠ s MŠ Dunajov
ŠJ – stravovací účet

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

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:
Dotácia deti stravovacie návyky dieťaťa
Dotácia z OÚ - vzdelávacie poukazy
Dotácia z OÚ - učebnice

129 886,00 €
5 662,40 €
1 536,00 €
303,00 €
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Dotácia z OÚ - znevýhodnené prostredie

200,00 €

Originálne kompetencie :
Dotácia z KŠÚ cez obec pre MŠ:
Originálne kompetencie dotácia MŠ a ŠJ

1 927,00 €
123 805,35 €

Celkový príjem RO
Celkový výdaj RO
Zostatok k 31.12.2019

286 879,62 €
286 203,86 €
675,76 €

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne použitých
finančných prostriedkov

OÚ Žilina,
odbor školstva
OÚ Žilina,
odbor školstva
OÚ Žilina,
odbor školstva
OÚ Žilina,
odbor školstva

129 886,00

129 886,00

1 536,00

1 536,00

1 927,00

1 927,00

303,00

303,00

OÚ Žilina,
odbor školstva

200,00

200,00

ZŠ – prenesený výkon –
znevýhodnené
prostredie

OÚ Žilina,
odbor ŽP
OÚ Žilina,
odbor cestná
doprava
OÚ Žilina,
odbor stavebný
OÚ Čadca

109,65

109,65

50,67

50,67

prenesený výkon – úsek
ŽP
prenesený výkon – úsek
CD

1 531,94

1 531,94

387,09

387,09

OÚ Čadca

32,40

32,40

OÚ Čadca
OÚ Čadca

251,08
2 187,34

251,08
2 187,34

ÚPSVaR Čadca

7 536,20

5 726,00

OÚ Čadca
ÚPSVaR Čadca
MV SR

4 524,00
1 174,32
3 000,00

4 524,00
1 174,32
3 000,00
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Účel

Rozdiel

ZŠ – prenesený výkon
ZŠ –prenesený výkon –
vzdelávacie poukazy
MŠ –prenesený výkon –
predškolská výchova
ZŠ – prenesený výkon –
učebnice

1 837,20

prenesený výkon – úsek
stavebný
prenesený výkon – úsek
hlásenie občanov
prenesený výkon –
register adries
úsek CO a PIO
Voľby prezidenta SR
a EP 2019
dotácia stravovacie
návyky a školské
potreby
snehová kalamita
znevýhodnený UoZ
dotácia požiarnici

Ú

Bratislava
MF SR
Bratislava

5 000,00

5 000,00

oprava rozhlasu

VÚC Žilina

1 500,00

1 500,00

945,81

945,81

dotácia prístrešok
kultúrne podujatia,
prvky drobnej
architektúry
dotácia cyklotrasa

162 109,50

160 272,30

Mesto Krásno nad
Kysucou

SPOLU:

Zostatok nevyčerpanej dotácie vo výške 1 837,20
poskytovateľovi dotácie.

1 837,20
€ bude v roku 2020 vrátený

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.

Vymedzenie konsolidovaného celku v roku 2019
Všeobecne do konsolidovaného celku obce patria predovšetkým rozpočtové
a príspevkové organizácie (prostredníctvom ktorých obec zabezpečuje vykonávanie
povinností obce) a iné právnické osoby (spravidla obchodné organizácie založené
obcou, ktoré môžu mať charakter dcérskych, spoločných resp. pridružených
účtovných jednotiek).
Obec Dunajov 1 dcérsku účtovnú jednotku k 31.12.2019.
Konsolidovaný celok obce Dunajov predstavuje nasledovná organizácia:
Názov a adresa
účtovnej
jednotky

IČO

Druh
vzťahu

Právna
forma
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Konsolidovaný
podiel (%)

Súčasťou súhrnného
celku od do

ZŠ s MŠ Dunajov

42216095 Dcérska
ÚJ

RO

100

01.01.2019 31.12.2019

Základná škola s Materskou školou, Dunajov 235, IČO: 42216095, rozpočtová
organizácia. Základná škola s Materskou školou bola zriadená Zriaďovacou listinou
od 01.04.2011. Štatutárnym zástupcom je riaditeľka Mgr. Alena Kinierová od
01.07.2017.
Pri uvedenej účtovnej jednotke sa v rámci konsolidácie použila metóda úplnej
konsolidácie.
Pri úplnej konsolidácii Obce Dunajov voči dcérskym spoločnostiam bola
vykonaná:
1. konsolidácia kapitálu - nie
2. konsolidácia záväzkov - áno
3. konsolidácia medzivýsledku hospodárenia v položkách majetku - áno
4. konsolidácia nákladov a výnosov - áno
Obec Dunajov, ako materská účtovná jednotka, oboznámila dcérsku účtovnú
jednotku o povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2019.
Na základe toho konsolidovaná účtovná jednotka predložila účtovnú závierku.
Z predložených údajov bola zostavená agregovaná súvaha a agregovaný výkaz
ziskov
a strát. Následne konsolidačnými operáciami bol konsolidovaný kapitál, pohľadávky a
záväzky, náklady a výnosy a transfery. Transfery predstavovali hlavnú zložku
konsolidácie - vzájomného vylučovania z konsolidovanej súvahy a výkazu ziskov a
strát. Medzivýsledok hospodárenia v položkách majetku sa nekonsolidoval vzhľadom
k tomu, že vzájomné vzťahy v majetku neovplyvňovali výsledok hospodárenia.
Jednotlivé konsolidačné operácie boli popísané formou tabuľky a popisov.
Technika konsolidácie bola vykonaná s využitím programového vybavenia
IVES.
Na základe konsolidácie sa zostavila konsolidovaná súvaha, konsolidovaný
výkaz ziskov a strát a poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2019 po deviatykrát od
existencie Obce Dunajov s tým, že predchádzajúce obdobie predstavoval rok 2018.

Informácie o metódach oceňovania použitých pri ocenení jednotlivých položiek
konsolidovanej účtovnej závierky obce Dunajov


Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti. Za základ
sa berú všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku
a záväzkov a sú známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky.

21



Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, nakupovaný, sa oceňuje obstarávacou
cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo,
prepravu, montáž, poistné a pod.).



Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
(nie) sú úroky z úverov.



Dlhodobý majetok, vytvorený vlastnou činnosťou, sa oceňuje vlastnými
nákladmi, ktoré predstavujú

všetky priame náklady vynaložené na výrobu

alebo inú činnosť a všetky nepriame náklady vzťahujúce sa na výrobu alebo
inú činnosť.


Dlhodobý majetok, nadobudnutý darovaním, sa oceňuje reprodukčnou
obstarávacou cenou, teda cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď
sa o ňom účtuje.



Dlhodobý majetok, nadobudnutý prevodom správy, sa oceňuje cenou, v ktorej
sa doteraz viedol v účtovníctve.



Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.



Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorou je cena
obstarania, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním ako napr. prepravné,
provízia, poistné a zľavy.



Zásoby, vytvorené vlastnou činnosťou, sa oceňujú vlastnými nákladmi, t.j.
priamymi nákladmi vynaloženými na tvorbu zásob, ako aj časťou nepriamych
nákladov, ktoré sa k tvorbe zásob vzťahujú.



Pohľadávky sa oceňujú v menovitej hodnote.



Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami, vrátane nákladov
súvisiacich s obstaraním.
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Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou.



Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.



Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou.



Záväzky sa pri ich prevzatí oceňujú obstarávacou cenou.



Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška
v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto
zistenom ocenení.
Čl. II
Informácie o metódach a postupoch konsolidácie

Konsolidovaná účtovná závierka obce Dunajov bola zostavená v súlade so zákonom
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v súlade s Opatrením
Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo dňa 17. decembra 2008

č.

MF/27526/2008 – 31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch
konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek
konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe.
Zahrnutie konsolidovaných účtovných jednotiek do konsolidovanej účtovnej
závierky
Názov a adresa
účtovnej
jednotky
ZŠ s MŠ Dunajov

IČO

Druh
vzťahu

42216095 Dcérska
ÚJ

Právna
forma

Konsolidovaný
podiel (%)

RO

100

Súčasťou súhrnného
celku od - do
01.01.2019 31.12.2019

Metóda úplnej konsolidácie bola použitá pri dcérskych účtovných jednotkách.
Moment prvej konsolidácie kapitálu :
 Pri rozpočtových organizáciách je to deň ich zriadenia.
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Čl. III
Informácie o údajoch aktív a pasív
Hlavné údaje z konsolidovanej súvahy (v eurách):
Aktíva
021 – stavby
022 – stroje, prístroje
023 – dopravné prostriedky
031 - pozemky
019- ostatný dlhodobý nehmotný
majetok
041 - obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
042 – obstaranie dlhodobého majetku
063 - dlhodobý finančný majetok
112 - materiál
211 – pokladnica
357 – ostatné zúčtovanie rozpočtu obce
213 - ceniny
221 – bankové účty
222 – výdavkový rozpočtový účet
314 – poskytnuté prevádzkové
preddavky
318 – pohľadávky nedaňové
319 – pohľadávky daňové
335 – pohľadávky voči zamestnancom
378 – iné pohľadávky
381 – náklady budúcich období
Aktíva spolu :

Pasíva
428 – nevys. výsl. hospod. minul. rokov
428 – výsledok hos. za účtovné obdobie
323 – ostatné krátkodobé rezervy
357 – ostatné zúčtovanie rozpočtu obce
479 – ostatné dlhodobé záväzky
472 – záväzky sociálneho fondu
379 – iné záväzky krátkodobé
379 – iné záväzky dlhodobé
321 – dodávatelia
331 – zamestnanci
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2018
3 466 794,14
25 374,57
0,00
82 905,93
19 328,40

2019
3 523 622,93
25 246,59
0,00
82 905,93
17 346,00

0,00
688 456,83
152 326,89
733,05
247,52
0,00
0,00
208 962,70
9,47
2 836,74

0,00
421 963,02
152 326,89
1 038,22
2 335,44
0,00
0,00
277 321,75
9,47
2 548,13

14 531,98
125,88
0,00
17 387,32
6 149,02
4 686 170,44

14 465,91
110,01
0,00
17 791,12
6 314,54
4 545 368,73

2018
279 293,12
15 301,81
1 500,00
38 500,00
2 732 770,92
446,42
16 726,05

2019
294 542,93
8 115,55
1 600,00
1 837,20
2 598 312,51
1 023,74
17 087,12

7 234,72
2 229,31

81 468,89
1 252,42

333 – ostatné záväzky zamestnanci
324 – prijaté preddavky
336 – zučt. s orgánmi soc. a zdrav.
poistenia
341- daň z príjmov
342 – ostatné priame dane
431 – bankové úvery
384 – výnosy budúcich období
Pasíva spolu:

538,52
10 383,43

1 127,15
10 482,82

3 218,85
403 275,10
1 174 752,19
4 686 170,44

2 827,90
1 525 690,50
4 545 368,73

Hlavné údaje z konsolidovaného výkazu ziskov a strát (v eurách):
Položka

2018

2019

501 – spotreba materiálu
502 – spotreba energie
511 – opravy a udržiavanie
512 - cestovné
513 – náklady na reprezentáciu
518 – ostatné služby
521 – mzdové náklady
524 – zákonné soc. poistenie
525 – ostatné soc. poistenie
527 – zákonné soc. náklady
538 – ostatné dane a poplatky
541 – zostatková cena predaného
DHM
546- Odpis pohľadávky
548 – ostatné náklady
551 – odpisy dlhodobého
nehmotného a hmotného majetku
553 – tvorba ostatných rezerv
562 - úroky
568 – ostatné finančné náklady
586 - náklady na transfery
z rozpočtu obce
Náklady spolu
602 - tržby z predaja služieb
632 - daňové výnosy samosprávy
633 – výnosy z poplatkov
641 – tržby z predaja DHM
648 – ostatné výnosy
652 – zúčt. zákonných rezerv
653 – zúčt. ostatných rezerv
662 - úroky
672 – náhrady škôd
693 – výnosy samosprávy
z bežných transferov zo štátneho

37 728,02
28 533,12
30 711,69
590,64
1 278,29
63 637,45
220 737,75
74 081,73
3 932,81
10 323,46
121,68
374,00

37 718,15
29 054,39
46 752,80
537,58
3 307,08
91 570,12
256 149,45
83 917,23
4 070,61
8 774,36
489,42

8 339,52
409 568,12

15 264,47
400 505,74

1 500,00
32 224,78
2 740,48
10 200,00

1 600,00
32 757,75
2 196,19
10 200,00

936 623,54
20 397,46
389 645,19
2 003,04
374,00
262 594,14
0,00
1 200,00
78,72
0,00
138 471,64

1 024 865,34
18 359,84
434 145,55
1 056,70
0,00
258 966,50
0,00
1 500,00
99,33
0,00
190 970,11
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rozpočtu a od iných subjektov
verejnej správy
694 - výnosy samosprávy
z kapitálových transferov zo
štátneho rozpočtu a od iných
subjektov verejnej správy
695 – výnosy samosprávy od EÚ
696- Výnos samosprávy
z kapitálových transferov EÚ
697- Výnos samosprávy z bežných
transférov
Výnosy spolu
Výsledok hospodárenia pred
zdanením
Splatná daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po
zdanení

129 362,41

119 247,64

5 746,70

5 746,70

2 052,05

2 888,52

951 925,35
15 301,81

1 032 980,89
8 115,55

15 301,81

8 115,55

Táto konsolidovaná výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie
od 1.1.2019 do 31.12.2019.
Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré
by bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe.

V Dunajove 26.10. 2020
Vypracovala: Dana Šimaliaková

Mgr. Milada Chlastáková
starostka obce
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