
 OBEC DVOREC – Obecný úrad, 956 55 Dvorec 69  

 
 
 
 
 
 
 
 

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ  SPRÁVA  

 OBEC  DVOREC  

ZA  ROK  2020 

 
 

/ obsahuje údaje z individuálnej výročnej správy /  

 
 

 
                                                       ............................ 
                                                                                 starostka obce 

 

 

 

 
10.06.2021 

 

 

 

 

 



                                                                        2 

Obsah 

 
 
 

1 Základná charakteristika konsolidovaného celku  
 

1.1 Identifikačné údaje  
 

1.2 Geografické údaje  
 

1.3 Demografické údaje  
 

1.4 História obce  
 

1.5 Symboly obce  
 

1.6 Základné orgány obce  
 

1.7 Obecný úrad  
 

1.8 Výchova a vzdelávanie  
 

1.9 Organizačná štruktúra konsolidovaného celku  
 

2 Rozpočet obce a jeho plnenie  
 

2.1 Rozpor plnenia príjmov  
 

2.2 Rozbor plnenia výdavkov  
 

2.3 Plán rozpočtu na roky 2021-2023  
 

3 Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2020  
 

4 Bilancia aktív a pasív  
 

4.1 Aktíva a pasíva za materskú účtovnú jednotku  
 

4.2 Aktíva a pasíva za konsolidovaný celok  

5 Náklady a výnosy  

5.1 Náklady a výnosy za materskú účtovnú jednotku 

5.2 Náklady a výnosy za konsolidovaný celok 

6 Vývoj pohľadávok a záväzkov  

6.1 Pohľadávky a záväzky za materskú účtovnú jednotku  
 

6.2 Pohľadávky a záväzky za konsolidovaný celok  
 

7 Ostatné dôleţité informácie  
 

7.1 Prijaté granty a transfery  
 

7.2 Poskytnuté dotácie  
 
    7.3    Významné investičné akcie v roku 2020 

7.4.      Predpokladaný budúci vývoj obce  
 

7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  
 

 

 

 



                                                                        3 

 

1. Základná charakteristika obce  

 
        Obec  Dvorec je  samostatný  územný  samosprávny  a správny  celok  Slovenskej  

republiky, zdruţuje 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. 
        Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom roku 
je rozpočet obce, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Vyjadruje 
samostatnosť hospodárenia obce, obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené 
finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim 
na území obce, ako aj k obyvateľom  ţijúcim na území obce. 
         Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v 
znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 zákona sa vyhotovuje táto výročná správa. 

 

 

1.1. Identifikačné údaje 

 
Názov:                           Obec Dvorec 

Sídlo:                             Dvorec 69 

IČO:                              00310387   

Štatutárny orgán obce:  Ing. Eva Srncová – starostka obce 

Telefón:                         0911 328 668, 038/7602368 

Mail:                              obec@dvorec.sk 

Webová stránka:           www.dvorec.sk 

 

1.2. Geografické údaje 

 
Obec Dvorec leţí v bánovskom výbeţku Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, na dolnom toku 

potoka Inovec. Nadmorská výška v strede obce je 218 m n. m. Obec je vzdialená 4 kilometre 

od Bánoviec nad Bebravou. Katastrálnymi susedmi obce sú na severe Malé Chlievany, na 

severozápade Dolné Drţkovce, z juţnej strany Haláčovce a na východe Veľké Chlievany.         

Chotár obce má poľnohospodársky charakter s výmerou 264 hektárov, z čoho  80 % tvorí orná 

pôda, zastavané plochy zaberajú 6,42 %, 3,02 % lesné pozemky, vodné plochy zaberajú 2,64 

%, trvalé trávnaté pozemky 1,13 % a ostatné plochy 1,13 %.   

 

1.3. Demografické údaje     

 
Z hľadiska vývoja počtu obyvateľov je obec Dvorec dlhodobo stabilizovaná. Počet obyvateľov 

k 31.12.2020 bol 468 osôb. (Stav k 1.1.2020 bol 446, t.j. prírastok 22 osôb). 

Poloha obce, ekonomický a sociálny rozvoj láka nových obyvateľov k prisťahovaniu, obec 

však nevlastní stavebné pozemky na výstavbu nových rodinných domov. 

http://www.dvorec.sk/
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Z hľadiska náboţenskej štruktúry obyvateľstva prevláda v obci jednoznačne rímskokatolícke 

vierovyznanie. Ostatné náboţenstvá sú v obci zastúpené menšinovo, prípadne bez 

náboţenského vyznania alebo vierovyznanie nebolo zistené.   

 

1.4. História obce 

 
Na území dnešnej obce Dvorec bolo osídlenie v neolite, boli tu sídliska zo staršej a mladšej 

doby bronzovej, z doby veľkomoravskej a pohrebisko z 10.-12. storočia. Obec sa spomína od 

roku 1455 ako Odwarcz, doloţená je z roku 1469 ako Dwhoreczk, z roku 1472 ako Odworcz, z 

r. 1520 ako Dworecz, maďarsky Dvorec, Bánudvard. Obec patrila viacerým zemianskym 

rodinám (Dvorecký, Dobrý, Palček). V roku 1598 mala 6 zemianskych domov, v roku 1784 

mala 25 domov, 35 rodín a 144 obyvateľov, v roku 1828 mala 32 domov a 205 obyvateľov. 

Zaoberali sa poľnohospodárstvom a obchodovali s drevom. Poľnohospodársky charakter si 

obec zachovala aj po roku 1918.  

 

1.5. Symboly obce   
Erb obce :                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlajka obce : 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.6. Základné orgány obce 

 
1. starosta obce 

2. obecné zastupiteľstvo 

 

Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí a odvoláva OZ. 

   

     Starosta obce  je  predstaviteľom  a najvyšším  výkonným  orgánom,  ktorého  obyvatelia 

volia v priamych voľbách. Rozsah výkonu funkcie (prac. úväzok) určuje obecné  
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zastupiteľstvo najneskôr 90 dní pred konaním volieb. Starosta obce je štatutárnym 

zástupcom obce v majetkovo-právnych a pracovno-právnych   vzťahoch   obce,   v 

administratívnych   vzťahoch   je   správnym  orgánom. Starosta po zvolení a pred uvedením 

do funkcie skladá sľub podľa § 13 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb.  Starosta  obce  vykonáva  

svoje  právomoci  v zmysle  ustanovení  zákona  č.  369/1990  Zb. z. o obecnom zriadení v 

znení neskorších zmien a doplnkov a ďalších príslušným právnych noriem a predpisov. 
      Starostkou obce Dvorec je Ing. Eva Srncová , ktorá bola  zvolená vo voľbách do 
orgánov samosprávy obcí  na volebné obdobie 2018-2022. 
        
      Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zloţený z poslancov zvolených v 

priamych voľbách, ktoré sa konali v roku 2018 na volebné obdobie 2018-2022. Funkčné 

obdobie OZ sa skončilo zloţením sľubu poslancov novozvoleného OZ. 

       Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé funkčné obdobie určí pred voľbami 

obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov. V prípade obce Dvorec  je to 5 poslancov. 

 

 Poslanci obecného  zastupiteľstva : ( volebné obdobie 2018-2022) 

1. Dominik Chromek 

2. Marián Broniš 

3. Mgr. Lineta Feketeová 

4. Mgr. Júlia Masárová 

5. Jana Polušinová 

                   

     Obecné zastupiteľstvo rokovalo počas roka 6 x, na ktorých rozhodovalo o základných 

otázkach ţivota obce. Pozvánka na zasadnutie bola zverejnená na úradnej tabuli najneskôr 3 

dni pred konaním zasadnutia. Kaţdé zasadnutie bolo verejné. 

     

       Hlavný kontrolór obce je zamestnancom   obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce 

vyplývajúcich z pôsobnosti obce. Kvalifikačným predpokladom na funkciu HK je 

ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. 
       Hlavného kontrolóra volí v zmysle § 18a zákona č. 369/1990 Zb. obecné zastupiteľstvo 
na dobu 6 rokov. Jeho funkčné obdobie začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do 
práce. 
       Hlavným kontrolórom Obce Dvorec je Ing. Miroslav Kubica,  ktorý bol zvolený  

do funkcie obecným zastupiteľstvom na obdobie 6 rokov od 01.07.2019.  

      V roku 2020 hlavný kontrolór obce pracoval v zmysle plánu kontrolnej činnosti na rok 

2020 schváleného obecným zastupiteľstvom. 

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve vo Dvorci: 

- Komisia na ochranu verejného záujmu – predseda Marián Broniš 

- Komisia inventarizačná – predseda – Mgr. Lineta Feketeová 

 

 

1.7. Obecný úrad 
 

    Obecný  úrad  je  výkonným  orgánom  obecného  zastupiteľstva  a starostu  obce.  
Zabezpečuje organizačné  a administratívne  veci  obecného  zastupiteľstva  a starostu  obce,  
ako  aj  komisií zriadených obecným zastupiteľstvom. 
       Obecný úrad najmä : 

a)  zabezpečuje  písomnú  agendu  orgánov  obce  a komisií  obecného  zastupiteľstva  
a je podateľňou a výpravňou písomností obce 

b)  zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného 
zastupiteľstva a komisií 

c)  vypracúva písomné vyhotovenie rozhodnutí obce 
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d)  vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce 
Prácu obecného úradu riadi starosta. Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov 

a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu. 

 

1.8. Výchova a vzdelávanie 

 
         Základná škola je rozpočtovou organizáciou obce s právnou subjektivitou.  Súčasťou 

školy je aj školská jedáleň a  školský klub detí. Základnú školu v školskom roku 2019-2020 

navštevovalo 62 ţiakov, v školskom roku 2020-2021 to je 57 ţiakov. Základná škola hospodári 

s vlastnými  finančnými prostriedkami a je napojená na rozpočet obce. V školskom klube detí 

bolo v školskom roku 2019-2020 zapísaných 62 detí a v školskom roku 2020-2021 to bolo 57 

detí, školskú jedáleň vyuţívalo v školskom roku 2019-2020: 62 detí a v školskom roku 2020-

2021 to bolo 57 detí. 

 

        Materská škola je od 1.7.2002 zlúčená so základnou školou. Nachádza sa pri budove 

základnej školy, ktorá je umiestnená v peknom prostredí. 

Materská škola poskytuje celodennú aj poldennú starostlivosť deťom vo veku od 2 do 6 rokov 

a deťom s odloţenou povinnou školskou dochádzkou. Cieľom materskej školy je vytvoriť 

podmienky na celkový rozvoj jedinečného a zdravého vývoja kaţdého dieťaťa, pripraviť deti 

na vstup do základnej školy. Dôraz kladieme na enviromentálnu výchovu a zdravý ţivotný štýl. 

Materskú  školu  v školskom roku  2019-2020  navštevovalo 34  detí  z obce  a susedných  

obcí, v školskom roku 2020-2021 to je 31 detí.  

  

 

 

 

 

1.9 Organizačná štruktúra konsolidovaného celku 
 

Identifikačné údaje konsolidujúcej účtovnej jednotky – materská účtovná jednotka 

Názov konsolidujúcej účtovnej jednotky OBEC Dvorec 

Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky Dvorec 69 , PSČ 956 55 

Dátum zaloţenia/zriadenia r.1990 

Spôsob zaloţenia/zriadenia Podľa zákona č. 369/1990 Zb. 

IČO konsolidujúcej účtovnej jednotky 00 310387 

DIČO konsolidujúcej účtovnej jednotky 2021053375 

Hlavná činnosť  Výkon samosprávnych činností 

 

 

 

Identifikačné údaje konsolidovanej účtovnej jednotky – dcérska účtovná jednotka 

Názov konsolidujúcej účtovnej jednotky Základná škola s materskou školou Dvorec 

Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky Dvorec 63, PSČ 956 55 

Dátum zriadenia 1.9.1965 

Spôsob zaloţenia Zriaďovacia listina 

IČO konsolidujúcej účtovnej jednotky 36129674 

DIČO konsolidujúcej účtovnej jednotky 2021675040 

Hlavná činnosť KÚJ Základné školstvo 
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Informácie o vedúcich predstaviteľoch konsolidujúcej účtovnej jednotky: 

Štatutárny orgán /meno a priezvisko/ Ing. Eva Srncová 

Zástupca štat. orgán /meno a priezvisko/ Dominik Chromek 

Priemerný počet zamestnancov počas 

účtovného obdobia /vo fyz. osobách/ 
3 

Počet riadiacich zamestnancov 1 

Organizačné členenie účtovnej jednotky - 

 

Informácie o vedúcich predstaviteľoch konsolidovanej účtovnej jednotky: 

Štatutárny orgán /meno a priezvisko/ Mgr. Nadežda Sokolíková 

Zástupca štat. orgán /meno a priezvisko/ Renáta Mozolová  

Priemerný počet zamestnancov počas 

účtovného obdobia /vo fyz. osobách/ 
19 

Počet riadiacich zamestnancov 3 

Organizačné členenie účtovnej jednotky Základná škola 

Materská škola 

Školská jedáleň 

Školský klub detí 

 

 

2. Rozpočet konsolidovaného celku na rok 2020 a jeho plnenie 

      Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v roku 2020 bol rozpočet obce na rok 

2020. Obec pre rok 2020 zostavila rozpočet podľa ustanovenia §-u 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.  

        V zmysle zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov majú obce povinnosť po 

skončení rozpočtového roka zostaviť záverečný účet. 

        Pri spracovaní záverečného účtu obce vychádzajú z výsledkov účtovnej uzávierky a to  

z údajov uvedených v jednotlivých účtovných výkazoch, ktorými sú súvaha, výkaz ziskov 

a strát a poznámky podľa platných opatrení MFSR. V roku 2020 viedla obec svoje účtovníctvo 

podľa platnej metodiky na tzv. akruálnom princípe s povinnosťou časového rozlíšenia nákladov 

a výnosov, tvorby opravných poloţiek a tvorby rezerv. 

    

       Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020. 

     Rozpočet Obce Dvorec na rok 2020 bol schválený Uznesením OZ č.7/2019 dňa 10.12.2019  

     

    V priebehu roka 2020 bol schválený rozpočet upravený v zmysle zák. č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. 

Rozpočet bol zmenený 4 krát : 

 prvá zmena   schválená dňa 25.02.2020  uznesením č. 6/2020 

-Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 - schválené dňa 09.12.2020  UZ 9/2020 

-Rozpočtové opatrenie č.1/2020  - starostky – na vedomie OZ dňa 09.12.2020- UZ 9/2020 

-Rozpočtové opatrenie č.2/2020  - starostky – na vedomie OZ dňa 09.12.2020- UZ 9/2020 
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Rozpočet obce k 31.12.2020 

 

 
 Schválený 

rozpočet 

V EUR 

Upravený 

rozpočet 

V EUR 

Príjmy celkom 517 500,00 552 544,00 

z toho :   

Beţné  príjmy spolu 483 500,00 527 064,00 

z toho : beţné príjmy obce  475 500,00 509 038,00 

             beţné príjmy RO 8 000,00 18 026,00 

Kapitálové príjmy 15 000,00 5 000,00 

Finančné operácie obec 19 000,00  15 340,00  

Finančné operácie RO  5 140,00 

Výdavky celkom 517 500,00 552 544,00 

z toho :   

Beţné výdavky 502 500,00 535 244,00 

z toho : beţné výdavky  obce  167 222,00 139 481,00 

             beţné výdavky  RO 335 278,00 395 763,00 

Kapitálové výdavky 15 000,00 17 300,00 

Finančné operácie 0,00 0,00 

Rozpočet  obce (schodok) 0,00 0,00 

Rozpočet obce (prebytok)   

 

 

 

 

2.1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 

 
Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

552 544 547 576,78 99,10 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 552 544 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

547 576,78 EUR, čo predstavuje 99,10 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

509 038  504 071,25 99,02 

 

Z rozpočtovaných beţných príjmov 509 038 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

504 071,25 EUR, čo predstavuje  99,02 % plnenie.  

 

a) Bežné príjmy obce 

a1) daňové príjmy  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

256 231 256 141 99,96 
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Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 241 141 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 241 107 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 99,99  %.  

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 6 909 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 6 902 EUR, čo je 

99,90 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 4 902 EUR, dane zo stavieb boli v sume 

1 974 EUR a dane z bytov boli v sume  26 EUR.  

Daň za psa  384,00 EUR. Rozpočet bol 430 EUR, t.j.89,30%-né plnenie. 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  7 747 EUR, rozpočet bol 7751 

EUR, t.j.99,95%. 

 

a2) nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

9 730,00 6 656,00 68,40 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných  896 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 249,35  EUR, čo je 

27,83 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov(66 EUR) a 

príjmy z prenajatých budov a priestorov(167 EUR) a príjem z prenájmu techniky 16,35 EUR. 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Z rozpočtovaných 8028 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 6 354,15 EUR, čo je 

79,15 % plnenie. Uvedený príjem predstavujú správne poplatky  a poplatky za sluţby. 

Úroky z účtov 

Z rozpočtovaných 1,00 EUR k 31.12.2020 skutočný príjem nebol. 

 

Iné nedaňové príjmy 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 805 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo 

výške 52 EUR, t.j. 6,46%. (rozpočtované nedaňové príjmy zahŕňajú vratky, dobropisy a príjmy 

od ostatných neziskových právnických osôb, skutočnosť vo výške 52 EUR sú uhradené 

dobropisy od dodávateľov.)   

 

   a3)   prijaté granty a transfery 

 

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

243 077 241 274,93 99,26 

 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 243 077 EUR bol k 31.12.2020 skutočný príjem vo 

výške 241 275 EUR, čo predstavuje 99,26 % plnenie. 

 

 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Okresný úrad Trenčín 193 497,00 Prenesené komp. ZŠ (mzdy, prevádzka) 

Okresný úrad Trenčín 1 869,00 Prenesené komp. ZŠ (vzd. poukazy) 

Okresný úrad Trenčín 1 272,00 Prenesené komp. ZŠ (dopravné) 

Okresný úrad Trenčín 1 965,00 Prenesené komp. ZŠ (vzd. MŠ) 

Okresný úrad Trenčín 1 880,00 Prenesené komp. ZŠ (učebnice) 

Okresný úrad Trenčín 1 000,00 Prenesené komp. ZŠ (škola v prírode) 

ÚPSVaR 12 048,00 Príspevok na stravu ÚPSVaR 



                                                                        10 

UPSVaR 21 937,63 Dotácie z UPSVaR udrţanie prac.miest 

(opatrenia covid19) 

MV SR Bratislava 40,84 Dotácia – ţivotné prostredie 

Enviromentálny fond 283,43 Enviro-príspevok 

MV SR Bratislava  141,90 Dotácia – register obyvateľov, TP 

Štatistický úrad SR 1 416,00 Dotácia – na sčítanie obyvateľov, 

domov a bytov 

MV SR Bratislava 910,48 Dotácia – voľby NR SR 

MV SR Bratislava 1582,85 Dotácia na testovanie Covid19 

Dobrovoľná PO Bratislava 1 400,00 Dotácia DHZ 

MV SR Bratislava 30,80 Dotácia na register adries 

Spolu 241 274,93  

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli pouţité v súlade s ich účelom. 

 

b)   Príjmy ZŠ a MŠ:  

  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

18 025,00 18 025,45 100 

 

Z rozpočtovaných príjmov 18 025 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 18 025,45 

EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. 

 

 

2. Kapitálové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

5 000,00 4999,50 100 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov  5 000,00 EUR bol k 31.12.2020 skutočný príjem vo 

výške 4999,50 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. 

 

 

3. Príjmové finančné operácie: a) obec 

  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

15 340 15 340 100 

 

Z rozpočtovaných finančných operácií  15 340 EUR bol k 31.12.2020 skutočný príjem vo 

výške 15 340 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. 

 

                                                      b) RO: 

 

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

5 140 5 140 100 

 

Z rozpočtovaných finančných operácií  5 140 EUR bol k 31.12.2020 skutočný príjem vo výške 

5 140 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. 
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2.2. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020  
 

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

552 544 541 172,95 97,94 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 552 544 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 v 

sume 541 172,95 EUR, čo predstavuje  97,94 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

    

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

530 103 523 919,71 98,83 

 

Z rozpočtovaných beţných výdavkov  530 103 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume  523 919,71 EUR, čo predstavuje  98,83 %  čerpanie.  

 

a) Bežné výdavky obce 

 

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

139 481,07 128 156,78 91,88 

 

Z rozpočtovaných beţných výdavkov obce 139 481 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume  128 157 EUR, čo predstavuje  91,88 %  čerpanie.  

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z  rozpočtovaných  výdavkov 46 600 EUR bolo  skutočné  čerpanie  k 31.12.2020 v sume 

44 683,46 EUR, čo je 95,89 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ. 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 16 687 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

16 530,32 EUR, čo je 99,06 % čerpanie.  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 72 284,07 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

63 499,51 EUR, čo je 87,85 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky obce, ako sú cestovné 

náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údrţba, náklady za nájom a ostatné 

tovary a sluţby. 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 3 910 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 3 443,49 

EUR, čo predstavuje 88,07  % čerpanie. 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu 

obce. 

 

b) Bežné výdavky ZŠ a MŠ 

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

395 763 395 763 100 

 

Z rozpočtovaných výdavkov 395 763 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 vo výške  

395 762,93 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. 
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2) Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

17 300 17 253,24 99,73 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 17 300 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 

 vo výške 17 253,24 EUR, čo predstavuje 99,73 % čerpanie. 

 

3) Výdavkové finančné operácie 

  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

0,00 0,00  

 

 

2.3. Plán rozpočtu na roky 2021 - 2023 

 
2.3.1 Príjmy celkom ( v EUR )  

 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Rozpočet   

na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Príjmy celkom 532 236,20 497 240 497 240 497 240 

z toho :     

Beţné príjmy obce  504 071,25 451 000 451 000 451 000 

Kapitálové príjmy 4 999,50 15 000 15 000 15 000 

Finančné príjmy 5 140,00 0 0 0 
Príjmy RO s právnou 

subjektivitou 
18 025,45  31 240 31 240 31 240 

 

 

   2.3.1 Výdavky celkom ( v EUR)  

 Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Rozpočet  

 na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Výdavky celkom 541 172,95 497 240 497 240 497 240 

z toho :     

Beţné výdavky obce  128 156,78 126 500 126 500 126 500 

Kapitálové výdavky 17 253,24 15 000 15 000 15 000 

Finančné výdavky 0,00 0 0 0 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
395 762,93 355 740 355 740 355 740 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        13 

3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia obce za  

    rok 2020 
 
             V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v znení neskorších predpisov podľa § 2 písm. b) a c) a § 10, ods. 3 písm. a) a b) sa výsledok 

hospodárenia obce zisťuje ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce, ktorý 

vykazuje prebytok alebo schodok rozpočtu obce. Súčasťou príjmov a výdavkov  nie sú 

finančné operácie sú však súčasťou rozpočtu obce a ich prebytkom  sa vykrýva schodok 

rozpočtu. 

 

 

 

 

  Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 

 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR 

  

Beţné  príjmy spolu 522 097 

z toho : beţné príjmy obce  504 071 

             beţné príjmy RO 18 026 

Beţné výdavky spolu 523 920 

 z toho : beţné výdavky  obce  128 157 

             beţné výdavky  RO 395 763 

Bežný rozpočet -1 823 

Kapitálové  príjmy spolu 5000 

z toho : kapitálové  príjmy obce  5000 

             kapitálové  príjmy RO 0 

Kapitálové  výdavky spolu 17 253 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  17 253 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -12 253 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -14 077 

Úprava schodku HĆ -6 998 

Vylúčenie z prebytku  0 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -21 075 

Príjmy z finančných operácií obce 15 340 

Príjmy z finančných operácií RO 5 140 

Výdavky z finančných operácií 0,00 

Rozdiel finančných operácií 20 481 
PRÍJMY SPOLU   547 577 

VÝDAVKY SPOLU 541 173 

Hospodárenie obce  6 404 
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ -6 998 

Upravené hospodárenie obce -595 
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     Bilancia beţných príjmov a beţných výdavkov je dosiahnutý schodok beţného rozpočtu 

v sume 1 823 EUR. Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok 

kapitálového rozpočtu v sume -12 253 EUR. Výsledok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b) 

a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je 

schodok vo výške sume -14 077 EUR. Bilancia finančných operácií je prebytok finančných 

operácií v sume 20 481 EUR. 

      Podľa §16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  

v znení n. p. sa na účely tvorby peňaţných fondov vylučujú nevyčerpané účelovo určené 

prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na 

základe osobitného predpisu, ktoré moţno pouţiť v nasledujúcom rozpočtovom roku a to: 

dotácia na prístavbu hasičskej zbrojnice 4 999,50 EUR, dotácia na dopravné ZŠ vo výške 39,76 

EUR, dotácia na stravu zostatok 1083,60 EUR, dotácia na ŢP zostatok 283,43 EUR,  spolu vo 

výške 6 998,42 EUR. 

 

   

  Zostatok  finančných operácií v sume  20 481 EUR  bol  pouţitý na: 

- vysporiadanie schodku beţného a kapitálového rozpočtu v sume 20 481 EUR. 

    

Celkové hospodárenie obce: prebytok vo výške 6 404 EUR zníţený o nevyčerpané účelovo 

určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, z rozpočtu EÚ 

alebo na základe osobitného predpisu, ktoré moţno pouţiť v nasledujúcom rozpočtovom roku 

vo výške 6 998 EUR, celkový schodok 595 EUR. 

     Na základe uvedených skutočností navrhujeme schodok hospodárenia obce vo výške 595 

EUR vyrovnať z rezervného fondu v nasledujúcom roku.  

 

 

4. Bilancia aktív a pasív  
4.1. Aktíva a pasíva za materskú účtovnú jednotku   

 
A K T Í V A  

Názov KZ  k  31.12.2019 v EUR KZ  k  31.12.2020 v EUR 

Majetok spolu 375 241,18 351 832,90 

Neobežný majetok spolu 239 114,37 230 926,06 

z toho :   

Dlhodobý hmotný majetok 153 152,27 144 963,96 

Dlhodobý finančný majetok 85 962,10 85 962,10 

Obežný majetok spolu 135 667,51 120 906,84 

z toho :   

Zúčtovanie medzi subjektami VS 46 886,31 42 865,71 

Finančné účty  88 781,20 77 933,88 

Krátkodobé pohľadávky  107,25 

Časové rozlíšenie  459,30 0 
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P A S Í V A  

Názov KZ k 31.12.2019 v EUR KZ  k  31.12.2020 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 375 241,18 351 832,90 

Vlastné imanie  260 834,81 249 585,07 

z toho :   

Výsledok hospodárenia  260 834,81 249 585,07 

Záväzky 40 438,11 43 082,28 

z toho :   

Rezervy  0 0 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 29 959,99 35 966,97 

Dlhodobé záväzky 311,37 592,13 

Krátkodobé záväzky 10 166,75 6 523,18 

Časové rozlíšenie 73 968,26 59 165,55 

 

 

 

 

4.2. Aktíva a pasíva za konsolidovaný celok 

 
A K T Í V A  

Názov KZ  k 31.12.2019 v EUR KZ  k  31.12.2020 v EUR 

Majetok spolu 404 451,55 382 614,23 

Neobežný majetok spolu 280 860,32 269 855,01 

z toho :   

Dlhodobý hmotný majetok 194 898,22 183 892,91 

Dlhodobý finančný majetok 85 962,10 85 962,10 

Obežný majetok spolu 121 901,18 112 759,22 

z toho :   

Zásoby 285,14 545,98 

Krátkodobé pohľadávky  0,00 0,00 

Finančné účty  121 616,04 110 050,51 

Časové rozlíšenie  1 690,05 0 
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P A S Í V A  

Názov KZ  k 31.12.2019 v EUR KZ  k  31.12.2020 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 404 451,55 382 614,23 

Vlastné imanie  258 992,14 221 306,22 

z toho :   

Výsledok hospodárenia  258 992,14 251 443,41 

Záväzky 70 344,59 71 472,49 

z toho :   

Rezervy  0 0 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 29 959,99 35 966,97 

Dlhodobé záväzky 1 650,42 3 125,41 

Krátkodobé záväzky 38 734,18 32 380,11 

Časové rozlíšenie 75 114,82 59 698,33 

 

 

 

5. Bilancia nákladov a výnosov v € 
 

 

5.1. Náklady a výnosy za materskú účtovnú jednotku   
   

  N Á K L A D Y 

Názov KZ  k 31.12.2019 v EUR KZ  k 31.12.2020 v EUR 

Náklady 345 232,98 339 940,14 

50 – Spotrebované nákupy 15 845,47 18 687,92 

51 – Sluţby 37 205,53 37 944,62 

52 – Osobné náklady 64 114,87 63 210,34 

53 – Dane a poplatky 139,86 57,36 

54 – Ostatné nákl. na prev. činnosť 1 380,74 943,49 

55 – Odpisy, rezervy a OP  24 882,00 25 441,55 

56 – Finančné náklady 1 557,33 1 625,38 

58 – Náklady na transfery  200 107,18 192 029,48 
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V Ý N O S Y 

Názov KZ  k 31.12.2019 v EUR KZ  k 31.12.2020 v EUR 

Výnosy 384 627,27 328 690,40 

60 – Trţby za vlastné výkony a tovar 133,75 12,15 

63 – Daňové a colné a výnosy z popl. 290 802,96 258 057,78 

64 – Ostatné výnosy 10 570,78 4 024,35 

65 –Zúčtovanie rezerv 0,00 0,00 

66 – Finančné výnosy 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov  

        a rozpočtových príjmov  

83 119,78 66 596,12 

Hospodársky výsledok 39 394,29 -11 249,74 

 

 

Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2020 
    

Účtovný výsledok hospodárenia pred zdanením sa zisťuje ako rozdiel výnosov účtovaných  

na účtoch účtovnej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 5 (okrem účtov 

591 a 595) 

 

Trieda 6 Výnosy                                                              328 690,40 EUR  

Trieda 5 Náklady (bez účtu 591)                                     339 940,14 EUR 

Účtovný výsledok hospodárenia pred zdanením              -11 249,74 EUR 

591 splatná daň z príjmov                                                           0,00 EUR  

Účtovný výsledok hospodárenia                                       -11 249,74 EUR 

 

 

Celkový výsledok hospodárenia za rok 2020 je vo výške: -11 249,74 /strata/ 

Účtovný výsledok hospodárenia bude v roku 2021 preúčtovaný nasledovne - usporiadanie 

záporného  výsledku hospodárenia: 428/431 

 

 

5.2. Náklady a výnosy za konsolidovaný celok 
  

   N Á K L A D Y 

Názov KZ  k 31.12.2019 v EUR 

 

KZ  k 31.12.2020 v EUR 

Náklady 555 994,71 547 962,82 

50 – Spotrebované nákupy 65 427,64 59 086,79 

51 – Sluţby 49 763,31 52 698,37 

52 – Osobné náklady 396 773,21 400 905,07 

53 – Dane a poplatky 139,86 57,36 
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54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 8 635,21 2 750,87 

55 – Odpisy, rezervy a OP  27 995,79 28 258,55 

56 – Finančné náklady 2 945,69 2 705,81 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery  4 314,00 1 500 

 

V Ý N O S Y 

Názov KZ  k 31.12.2019 v EUR KZ  k 31.12.2020 v EUR 

Výnosy 593 680,63 540 414,09 

60 – Trţby za vlastné výkony a tovar 32 221,97 20 601,85 

63 – Daňové a colné a výnosy z popl. 290 802,96 258 057,78 

64 – Ostatné výnosy 13 586,02 4 190,11 

65 –Zúčtovanie rezerv 0,00 0,00 

66 – Finančné výnosy 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov  

        a rozpočtových príjmov  

257 069,68 257 564,35 

Hospodársky výsledok 37 685,92 -7 548,73 

 
Účtovný výsledok hospodárenia konsolidovaného celku za rok 2020 
Trieda 6 Výnosy                                                              540 414,09 EUR 

Trieda 5 Náklady (bez účtu 591)                                     547 962,82 EUR 

Účtovný výsledok hospodárenia pred zdanením               -7 548,73 EUR 

591 splatná daň z príjmov                                                           0,00 EUR  

Účtovný výsledok hospodárenia                                        -7 548,73 EUR 

 

Celkový výsledok hospodárenia za rok 2020 je vo výške: -7 548,73 EUR.   
 

 

 

 

6. Vývoj pohľadávok a záväzkov  

 
   6.1. Pohľadávky a záväzky za materskú účtovnú jednotku  
 

1. Pohľadávky podľa doby splatnosti v €: 
 

Pohľadávky podľa doby splatnosti Hodnota v EUR 
k 31.12.2019 

Hodnota v EUR 
k 31.12.2020 

Pohľadávky v lehote splatnosti              0,00 107,25               

Pohľadávky po lehote splatnosti                     0,00                 0,00 

Spolu (súčet r. súvahy 048 a 060)              0,00 107,25               
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2. Záväzky podľa doby splatnosti v €: 

 
Záväzky podľa doby splatnosti Hodnota v EUR 

k 31.12.2019 
Hodnota v EUR 

k 31.12.2020 

Záväzky v lehote splatnosti 10 478,12 7 115,31 

Záväzky po lehote splatnosti             0,00              0,00 

Spolu 10 478,12 7 115,31 

 
 

 

6.2. Pohľadávky a záväzky za konsolidovaný celok 
 

1.  Pohľadávky podľa doby splatnosti v €: 
 

Pohľadávky podľa doby splatnosti Hodnota v EUR 
k 31.12.2019 

Hodnota v EUR 
k 31.12.2020 

Pohľadávky v lehote splatnosti            0,00 2 162,73 

Pohľadávky po lehote splatnosti                     0,00                    0,00 

Spolu (súčet r. súvahy 048 a 060) 0,00 2 162,73 

 

2. Záväzky podľa doby splatnosti v €: 

 
Záväzky podľa doby splatnosti Hodnota v EUR 

k 31.12.2019 
Hodnota v EUR 

k 31.12.2020 

Záväzky v lehote splatnosti 40 384,60 35 505,52 

Záväzky po lehote splatnosti                     0,00              0,00 

Spolu 40 384,60 35 505,52 

    

 

7. Ostatné dôležité informácie 
 

 

         7.1  Prijaté granty a transfery 
Granty a transfery boli účelovo učené a boli pouţité v súlade s ich účelom. Podrobný rozpis je 

uvedený v časti 2.1, bod 1, a3. 

 

7.2. Poskytnuté dotácie a výpomoci 
 

 

      Obec v roku 2020 poskytla jednorázovú sociálnu výpomoc - občanovi na podporu opravy 

bývania po poţiari vo výške 1000 EUR.  

 

7.3. Významné investičné akcie v roku 2020 

Investičné akcie realizované v roku 2020: 

a) obec 

 Na účte 021-stavby je vykázaný prírastok v sume 17 253,24 €,  ktorý vznikol: 

- zaradením stavby – Detské ihrisko BRANO v nadobúdacej cene 9252,84 EUR, financované 

zo zdrojov ŠR vo výške 8000 EUR a 1252,84 EUR z vlastných zdrojov, 
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- zaradením stavby – Spevnená plocha s prístreškom Dvorec ihrisko v nadobúdacej cene 

8000,40 EUR, financované zo zdrojov ŠR vo výške 7000 EUR a 1000,40 EUR z vlastných 

zdrojov. 

      

b) RO: Základná škola s materskou školou – ţiadne investície do dlhodobého majetku. 

 

7.4. Predpokladaný budúci vývoj 
 

 

      Z hľadiska budúcich cieľov Obec D v o r ec  a j  naďalej bude prostredníctvom 

svojich orgánov plniť hlavne samosprávne funkcie na ktoré bola zriadená a prenesené 

úlohy štátnej správy, tak ako je to stanovené v zákone č. 416/2001 Z. z. o prechode 

niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce. Všetky nutné zmeny, ktoré 

obec bude v budúcnosti realizovať budú mať jediný cieľ a to zvýšenie starostlivosti o 

všestranný rozvoj územia obce a potreby jej obyvateľov. 
      V roku 2021 sa bude obec priebeţne zapájať do projektov podľa svojich moţností 
 v závislostí od poţiadaviek na spolufinancovanie konkrétnych projektov. 

 

7.5.   Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 
 

 

       Po ukončení účtovného obdobia nenastali ţiadne udalosti osobitného významu, ktoré by 

bolo  potrebné uviesť v tejto výročnej správe. 

       Táto konsolidovaná výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2020 do 

31.12.2020. Účtovná  závierka  bola  odoslaná  elektronicky do Registra účtovných závierok  v  

stanovenom termíne. 

 

 

 

 

Vypracovala:                                                                         Schválila: 

Ing.Janka Polušinová                                                            Ing. Eva Srncová 

                                                                                              starostka obce 

 

V Dvorci, dňa 10.6.2021 

 

 

 

 

Prílohy: 

 

 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 

 Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov 

a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky  


