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Záverečný účet Obce Ďurkovce za rok 2019 
 
1. Úvod  
 
Obec Ďurkovce je samostatný územný samosprávny a správny celok SR. Je právnickou osobou, ktorá 
za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a finančnými 
prostriedkami. 
  

2. Rozpočet na rok 2019  
 
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019.  
 
Obec na rok 2019 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z.z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  
 
Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako 
prebytkový. Kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový. Do rozpočtu boli zahrnuté aj 
príjmové finančné operácie. 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.  
 
Rozpočet obce na rok 2019 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Ďurkovciach dňa 02.12.2018 
uznesením č. 22/2018. 
 V priebehu roka 2019 bol rozpočet zmenený:  
- zmena schválená dňa 14.04.2019 uznesením č. 8e/2019 
- zmena schválená dňa 24.09.2019 uznesením č. 25b/2019 
- zmena schválená dňa 15.01.2020 uznesením č. 3a/2020 
 
 

Rozpočet obce k 31.12.2019 v eurách 
    
 Rozpočet 

schválený 
Rozpočet 
 zmenený 

Príjmy celkom 125 669 62 642 
Z toho:   
Bežné príjmy 39 865 43 892 
Kapitálové príjmy 0 15 950 
Príjmové finančné operácie 85 804   2 800 
   
Výdavky celkom 125 669 43 826 
Z toho:   
Bežné výdavky   37 893 39 928 
Kapitálové výdavky   86 336   3 898 
Výdavkové finančné operácie     1 440           0 
   
   

Príjmy a výdavky členené podľa rozpočtovej klasifikácie sú uvedené vo finančnom výkaze  
FIN 1-12, ktorý tvorí prílohu tohto záverečného účtu.  



3. Rozbor plnenia rozpočtu za rok 2019  
 
3.1 Plnenie rozpočtu – Príjmy 
 
 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 
62 642 61 810,37 98,67 

 
                                                                                                                                      
3.1.1 Bežné príjmy – daňové /položky 100/ 
 
 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 
38 826 37 993,19 97,85 

 
Textová časť – bežné daňové príjmy:  
 
a) Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve  
Zo ŠR k 31.12.2019 boli poukázané finančné prostriedky v sume 30 553,75 €, čo predstavuje plnenie 
100%.  
 
b) Daň z nehnuteľností  
Z rozpočtovaných 6 640 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 6 043,76 € čo predstavuje plnenie 
91,02%.  
 
K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 596,24 €.  
 
c) Daň za psa  
Z rozpočtovaných 252 € bol skutočný príjem k 31.12.2019   210,26€, čo predstavuje plnenie  83,55%. 
 
K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 41,74 €.  
 
d) Poplatok za komunálny odpad a DSO  
Rozpočet k 31.12.2019           1 380 €  
 
Skutočnosť                                1 185,42€  
 
% plnenia 85,9 
 
 
3.1.2 Bežné príjmy – nedaňové 
 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 
3 746 3 552,06 94,82 

 
 
 



Textová časť – bežné nedaňové príjmy:  
 
a) Príjmy z vlastníctva majetku (položky 212002)  
- prenájom hrobových miest a pozemkov - rozpočtovaných 1 380 €  bol skutočný príjem k 31.12.2019 
1 185,42 €, čo predstavuje plnenie 85,9 %.  
 
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (položky 221004,223001, 243000)  
 
Z rozpočtovaných  677 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume  677 €, čo je 100 % plnenie. 
 
c) Iné nedaňové príjmy (položky 292012 a 292019)  
 
Z rozpočtovaných 1 689 € bol skutočný príjem 1689,64 €, čo predstavuje 100 % plnenie.  
Medzi iné nedaňové príjmy boli zahrnuté príjmy z dobropisov a refundácia odmien. 
 
 
3.1.3 Bežné príjmy – granty a transfery  
 
 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 
2 190 2 190,76 100 

 
 
V sume skutočného príjmu sú zahrnuté prostriedky na zabezpečenie voľby prezidenta , volieb do EP a 
transfery na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy .  
 
Textová časť – granty a transfery  
 
Obec prijala nasledovné granty a transfery:  
 
 
Poskytovateľ                                                                   Suma v €                                  Účel____________  
 
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja        173,70                     prenesený výkon - stavebný  
                                                                                                                          poriadok  
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja            5,75                     prenesený výkon na úseku  
                                                                                                                          Dopravy 
 
Ministerstvo vnútra SR                                                  43,89                     hlásenie pobytu a reg.                    
                                                                                                                          Obyvateľov 
Ministerstvo vnútra SR                                                   18                         register adries 
Ministerstvo vnútra SR                                                 687,03                   zabezpečenie volieb do EP 
 
Ministerstvo vnútra SR                     1 262,39                                           transfer na zabezpečenie voľby                 
                                                                                                                        prezidenta 
 
Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. 
 
   



3.1.4 Kapitálové príjmy  
 
Účtovná jednotka dostala dotáciu z MF SR v roku 2019 na kapitálové výdavky a to „Rekonštrukcia 
hlavného mosta v obci“ vo výške 15 000€.  Finančné prostriedky budú použité v roku 2020. 
 
Ďalší kapitálový príjem mala obec z predaja pozemku na základe dôvodu hodného osobitného zreteľa 
vo výške 950€. 
 
 
3.1.5 Príjmové finančné operácie 
 
V roku 2019 obec vykázala príjmové finančné operácie a to vo výške 2 800€ ako použitie prostriedkov 
z rezervného fondu na kapitálové výdavky. 
 
 
3.2 Plnenie rozpočtu – Výdavky  
 
 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019   % plnenia 
43 826 44 932,10 102,5 

 
Z rozpočtovaných 43 826 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 44 932,10 €, čo je čerpanie 
na 102,5 %.  
 
3.2.1 Bežné výdavky  
 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019   % plnenia 
39 928 39927,91 100 

 
Oblasť Rozpočet Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 
Verejná správa 33 775 33 773,88  99,99 
Voľby do EP a voľby prezidenta    1 949    1 949,42 100 
Životné prostredie     1 897    1 897 100 
Kultúra a náboženstvo   1 249    1 249,29 100 
Občianska vybavenosť       781       781 100 
Nezamestnanosť         36          36 100 

 
Textová časť – bežné výdavky:  
 
Významné položky bežného rozpočtu :  
 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  
 
Z rozpočtovaných 15 175 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 15 174,57 €, čo je 100 % 
čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky na plat starostu a hlavného kontrolóra.  
 
Poistné a príspevok do poisťovní  
 
Z rozpočtovaných 7 361 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 7 361,51 €, čo je 100 % 
čerpanie.  



Energie  
 
Z rozpočtovaných   2 732 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 2 731 €, čo je 100 % 
čerpanie.  
 
Telekomunikačné služby 
  
Z rozpočtovaných 1 160 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 1 159,58 €, čo je 100 % 
čerpanie.  
 
Nakladanie s odpadmi  
 
Z rozpočtovaných 1 897 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 1 897 €, čo je 100 % čerpanie. 
 
Bežné transfery  
 
Z rozpočtovaných 2186 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 2 186,07 €, čo je 111 % 
čerpanie. 
 
3.2.2 Kapitálové výdavky  
 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019   % plnenia 
3 898  3 898,08 100 

 
Textová časť – kapitálové výdavky:  
 
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  
 
Významné položky kapitálového rozpočtu  
 
Nákup nového počítača,  reťazovej hojdačky so šmýkačkou, vyhotovenie  projektovej 
dokumentácie k projektu Obecná tržnica a ohnisko na opekanie.   
 
3.2.3 Výdavkové finančné operácie  
 
 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019   % plnenia 
1 440 0 0 

 
V rozpočtovom roku 2019 obec mala schválené výdavkové finančné  operácie, ale do konca 
roka 2019 neboli realizované. 
 

 
 
 
 
 
 



Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 
 

Hospodárenie obce  

 

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR 

  

Bežné  príjmy spolu 43 060,37

z toho : bežné príjmy obce  43 060,37

             bežné príjmy RO 0,00

Bežné výdavky spolu 39 927,91

z toho : bežné výdavky  obce  39 927,91

             bežné výdavky  RO 0,00

Bežný rozpočet +3 132,46

Kapitálové  príjmy spolu 15 950,00

z toho : kapitálové  príjmy obce  15 950,00

             kapitálové  príjmy RO 0,00

Kapitálové  výdavky spolu 5 004,19

z toho : kapitálové  výdavky  obce  5 004,19

             kapitálové  výdavky  RO 0,00

Kapitálový rozpočet  0

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu +14  078,16

Vylúčenie z prebytku  15 000,00

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového 
rozpočtu 0,00

Príjmové finančné operácie  2 800,00

Výdavkové finančné operácie 0,00

Rozdiel finančných operácií +2 800,00

PRÍJMY SPOLU   61 810,37

VÝDAVKY SPOLU 44 932,10

Hospodárenie obce  +16 878,27

Vylúčenie z prebytku 15 000,00 

Upravené hospodárenie obce +1 878,27



Prebytok rozpočtu v sume 1 878,27 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 v sume: 1 878,27 €  
 
Rezervný fond  
 
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na analytickom 
účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.  
 
Sociálny fond – obec nevytvára sociálny fond.  

 
5. Bilancia aktív a pasív  
 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2019  v EUR KZ  k  31.12.2019 v EUR 

Majetok spolu 342 107,37 333 212,29 

Neobežný majetok spolu 327 782,78 304 497,76 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 93,60 45,60 

Dlhodobý hmotný majetok 298 177,18 274 940,16 

Dlhodobý finančný majetok 29 512,00 29 512,00 

Obežný majetok spolu 14 283,19 28 714,53 

z toho :   

Zásoby 0 0 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  1 358,61 1 572,17 

Finančné účty  12 924,58 27 142,36 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie  41,40 0 

 

 



P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2019 v EUR KZ  k  31.12.2019 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 342 107,37 333 212,29 

Vlastné imanie  271 727,54 271 097,92 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0 0 

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia  271 727,54 271 097,92 

Záväzky 6 880,76 17 548,96 

z toho :   

Rezervy  0 1 000 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 15 000 

Dlhodobé záväzky 0 0 

Krátkodobé záväzky 6 880,76 2 548,96 

Bankové úvery a výpomoci 0 0 

Časové rozlíšenie 63 499,07 44 565,41 

 

 
6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019  
 
Obec k 31.12.2019 eviduje nasledovné záväzky:  
- voči dodávateľom                                       548,81 €  
- voči zamestnancom                                1 166,99 €  
- voči poisťovniam a daňovému úradu      833,16 €  
Záväzky spolu:                                      2 548,96 €   
 
Obec k 31.12.2019 nemala žiadny bankový ani iný úver. 
 
 
7. Hospodárenie príspevkových organizácií  
Obec Ďurkovce nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.  

 
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách  
 
V roku 2019 Obec Ďurkovce poskytla finančné prostriedky ako dar obci Kolíňany na finančnú pomoc 
obetiam autobusovej tragédie.  



9. Podnikateľská činnosť  
 
V roku 2019 Obec Ďurkovce nevykonávala podnikateľskú činnosť. 
 
 
10. Usporiadanie finančných vzťahov voči  
 
a) štátnemu rozpočtu  
b) štátnym fondom  
c) rozpočtom iných obcí  
d) 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 štátnemu rozpočtu:  
 

 

Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : 
školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  
poskytnutých 

finančných 
prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 
použitých 
finančných 
prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

Ministerstvo 
dopravy...SR 

Stavebný poriadok 173,70      173,70 0 

Ministerstvo 
dopravy...SR 

Špeciálny stavebný úrad 5,75 5,75 0 

Ministerstvo 
vnútra 

Hlásenie pobytu a register obyvateľstva 43,89 43,89 0 

Ministerstvo 
vnútra 

Register adries 18,00 18,00 0 

Ministerstvo 
vnútra 

Voľby do EP 687,03 687,03 0 

MV SR Voľby prezidenta 1 262,39 1 262,39 0 

     

     

 



b/ Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
 

Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

c/ Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  
 
Obec v roku 2019 nezískala dotáciu od iných obcí. 
 

        d/ Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 
 
         Obec v roku 2019 nezískala dotáciu od VÚC. 
 
 
 
 
11. Prílohy  
 
- Výkaz FIN 1-12  
- Súvaha  
- Výkaz ziskov a strát  
- Poznámky  
- Návrh uznesenia  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala: Egryová                                                                                 Predkladá: Eva Egryová  
 
 
 
 
 
V Ďurkovciach, dňa 02.06.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
12. Návrh uznesenia  
 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu  obce za 
rok 2019.  
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora k záverečnému účtu obce za rok 2019 
.  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Ďurkovce za 
rok 2019 bez výhrad.  
 
 
 
 
 
  
                                                                                                                         Eva E g r y o v á  
                                                                                                                          starostka obce 


