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Záverečný účet Obce Ďurkovce za rok 2020
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 2020
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020.
Obec na rok 2020 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 2020 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 2020.
Rozpočet obce na rok 2020 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Ďurkovciach dňa 15.12.2019
uznesením č. 34b/2019
V priebehu roka 2020 bol rozpočet zmenený:
- zmena schválená dňa 19.06.2020 uznesením č. 10a/2020
- zmena schválená dňa 15.12.2020 uznesením č. 22a/2020

Rozpočet obce k 31.12.2020 v eurách

Príjmy celkom
Z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Výdavky celkom
Z toho:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie

Rozpočet
schválený
229 209

Rozpočet
zmenený
251 674

43 405
85 804
100 000

44 640
85 804
121 230

229 209

252 592

41 425
100 500
87 284

43 831
121 823
86 938

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 2020
3.1 Plnenie rozpočtu – Príjmy spolu
Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia
229 209
252,592,11
110,20

3.1.1 Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia
43 405
44 639,85
102,84
3.1.1.1 Bežné príjmy - daňové /položky 100/

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia
40 620
39 354,64
90,88
Textová časť – bežné daňové príjmy:
a) Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve
Rozpočet
32 099 €
Skutočnosť
31 336,75 €
% plnenia

97,62%.

b) Daň z nehnuteľností
Rozpočet
Skutočnosť

94,64%.

6 640 €
6 284,39 €

% plnenia

K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 355,61 €.

c) Daň za psa
Rozpočet k 31.12.2020
Skutočnosť

216 €
186€

% plnenia

86,11%.

K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 30 €.

d) Poplatok za komunálny odpad a DSO
Rozpočet k 31.12.2020
1 665 €
Skutočnosť
1 547,60€

% plnenia

92,95

K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na poplatku za odpady v sume 117,40 €.

3.1.1.2 Bežné príjmy – nedaňové

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia
2 565
1 485,00
94,88
Textová časť – bežné nedaňové príjmy:
a) Príjmy z vlastníctva majetku (položky 212002, 212003) – prenájom hrobových miest, pozemkov a
budov
Rozpočet
294 €
Skutočnosť
381,46 €
% plnenia
129,74 %.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (položky 221004,223001, 243000)
Rozpočet
771 €
Skutočnosť
423,20 €
% plnenia
54,89 %
c) Iné nedaňové príjmy (položky 292012, 292019 a 292027)
Rozpočet
1 500 €
Skutočnosť
680,34 €
% plnenia
45,36 %
Medzi iné nedaňové príjmy boli zahrnuté príjmy z dobropisov, mylné platby a refundácia odmien.
d príspevok od neziskovej organizácie TA3 500 € - na ochranu proti COVID-19
3.1.3 Bežné príjmy – granty a transfery

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia
220
3 300,11
Viac ako 100
V sume skutočného príjmu sú zahrnuté prostriedky na zabezpečenie volieb do NR SR , nových volieb
do orgánov samosprávy obce, výkon činností preneseného výkonu štátnej správy, refundácia
nákladov na testovanie na COPVID-19 a dar od TA3 na výdavky spojené s ochranou proti COVID-19.
Textová časť – granty a transfery
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Suma v €

Účel____________

Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja

201,47

Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja

5,96

prenesený výkon - stavebný
poriadok
prenesený výkon na úseku
dopravy
hlásenie pobytu a register obyvateľov
register adries
zabezpečenie volieb do NR SR
zabezpečenie nových volieb do OSO
refundácia na ochranu proti COVID-19
sčítanie domov a bytov

Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
ŠÚ SR

45,54
18
1 037,80
562,90
194,21
948,00

ÚPSVR

286,23

osobitný príjemca DvHN

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

3.1.4 Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.20200 % plnenia
85 804
85 804,76
100 %

Účtovná jednotka prijala NFP z PPA na kapitálové výdavky a to „Rekonštrukcia obecného úradu “ vo
výške 85 804,76 €.
Ďalší kapitálový príjem mala obec z predaja nehmotného majetku – vysokorýchlostný internet, ktorý
obec na základe zmluvy po 5 rokoch predala za 1€.

3.1.5 Príjmové finančné operácie
V roku 2020 obec vykázala príjmové finančné operácie a to vo výške 122 147,50€ a to:
- 15 000
- zapojenie dotácie z predchádzajúceho roku na rekonštrukciu mostu
1 730
- dlhodobé návratné finančné prostriedky
5 417,56 - z rezervného fondu
- 85 803,71 - krátkodobý úver na zafinancovanie rekonštrukcie obecného úradu
- 14 196,23 - dlhodobý úver na zafinancovanie rekonštrukcie obecného úradu.

3.2 Plnenie rozpočtu – Výdavky
Rozpočet na rok 2020

Skutočnosť k 31.12.2020

229 209

252 592,11

% plnenia
100 a viac

Z rozpočtovaných 229 209 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 252 592,11 €, čo je
čerpanie na 110,20 %.
3.2.1 Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2020
41 425
Oblasť
Verejná správa
Všeob.verejné služby-Voľby do NR SR
a nové voľby OSO
Nakladanie s odpadmi
Občianska vybavenosť – verejné osvetlenie
Ochrana, podpora a rozvoj verejného

Skutočnosť k 31.12.2020
43 831,32
Rozpočet
35 540
0
2 000
750
0

Skutočnosť k 31.12.2020
37 326,99
1 600,70
3 302,64
890,80
710,19

% plnenia
100 a viac
% plnenia
100 a viac
100 a viac
100 a viac
100 a viac
100 a viac

zdravia
Kultúrne služby
Náboženské a iné služby
Nezamestnanosť
Sociálna pomoc v HN

2 330
780
25
0

1 095,36
150,84
0
286,23

Textová časť – bežné výdavky:
Významné položky bežného rozpočtu :
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Rozpočet
Skutočnosť

15 100 €
16 218,75 €

% plnenia

107,40 %

Sem sú zaradené mzdové prostriedky na plat starostu a hlavného kontrolóra.
Poistné a príspevok do poisťovní
Rozpočet
Skutočnosť

7 090 €
7 818,97 €

% plnenia

110,28 %

Tu sú uvedené odvody do sociálnej poisťovne a príspevky do zdravotných poisťovní.
Energie
Rozpočet
Skutočnosť

2 491,00 €
2 494,70 €

% plnenia

100,14 %

Uvádzajú sa tu náklady na elektrinu a plyn spolu vo všetkých budovách obce.
Telekomunikačné služby a internet
Rozpočet
Skutočnosť

1 020,00 €
1 422,68 €

% plnenia

139,47 %

310 €
440,96 €

% plnenia

142,24%

Poistné
Rozpočet
Skutočnosť

3.2.2 Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
100 500
121 823,03
100 a viac

47,01
19,33
0
100 a viac

Textová časť – kapitálové výdavky:
Významné položky kapitálového rozpočtu

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené výdavky, ktoré boli do rozpočtu zaradené s chybným
kódom zdroja nadobudnutia /99 999,99€/, ktorých potreba vznikla počas účtovného obdobia
/ napr. fotopasca, web stránka, kamerový systém .../ alebo bola možnosť ich zaobstarať
z dotácií, ktoré neboli plánované /napr. počítač, rekonštrukcia mostu.../ a tie boli
rozpočtované úpravou rozpočtu.
Názov výdavku

Rozpočet 2020

Skutočnosť
k 31.12.2020

%
plnenia

Zriadenie novej web stránky obce

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

948
369
780
1400
99 999,99
620
15 000
578,24
327,80
1 800
121823,03

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Nákup zosilovača k miestnemu rozhlasu
Zriadenie kamerového systému
Prípravné práce „Trhovisko obce“
Rekonštrukcia obecného úradu- z úveru
Nákup počítača-z dotácie na SODB
Rekonštrukcia mostu – zo ŠR
Rekonštrukcia mostu- z vlastných
Nákup prístroja - fotopasca
Rozšírenia obradného miesta o posuvnú stenu
Spolu

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené rozpočtované výdavky, ktorým boli priradené chybné
zdroje financovania a preto skutočnosť je nulová hodnota.
Nákup interiérového vybavenia
Rekonštrukcia obecného úradu- z EÚ
Rekonštrukcia obecného úradu- z ŠR
Rekonštrukcia obecného úradu- vlastné
Spolu

500
64 353
21 451
14 196
100 500

0
0
0
0
0

0
0
0
0

3.2.3 Výdavkové finančné operácie
Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
87 284
86 937,76
99,60

V rozpočtovom roku 2020 obec prijala platbu od PPA, ktorá bola schválená obci na
rekonštrukciu obecného úradu a z tých vyplatila celú sumu krátkodobého úveru od SZRB.
Tu sú zaradené aj splátky istiny z dlhodobého úveru od SZRB.

4. Výsledok hospodárenia obce

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR

44 639,85

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

44 639,85

bežné príjmy RO

0,00

43 831,32

Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

43 831,32

bežné výdavky RO

0,00

+808,53

Bežný rozpočet

85 804,76

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

85 804,76

kapitálové príjmy RO

0,00

121 823,03

Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

121 823,03

kapitálové výdavky RO

0,00

-36 018,27

Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-

35 209,74

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového
rozpočtu

-35 209,74

Príjmové finančné operácie

122 147,50

Výdavkové finančné operácie

86 937,76

Rozdiel finančných operácií

+35 209,74

PRÍJMY SPOLU

252 592,11

VÝDAVKY SPOLU

252 592,11

Hospodárenie obce

0,00

Vylúčenie z prebytku

0,00

Upravené hospodárenie obce

Schodok rozpočtu v sume 35 209,74 € 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 z.z.p. bol v rozpočtovom roku 2020 vysporiadaný:
- z návratných zdrojov financovania
v sume 99 999,99 €
- z prijatej návratnej finančnej výpomoci zo ŠR v sume 1 730 €
- z rezervného fondu
v sume 5 417,56 €
- z nevyčerpaných finančných prostriedkov zo
ŠR v roku 2019
v sume 15 000 €
zapojením cez finančné operácie v roku 2020.
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
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2020 v EUR

KZ k 31.12.2020 v EUR

Majetok spolu

333 212,29

423 366,15

Neobežný majetok spolu

304 497,76

415 013,09

45,60

748

Dlhodobý hmotný majetok

274 940,16

384 753,09

Dlhodobý finančný majetok

29 512,00

29 512,00

Obežný majetok spolu

28 714,53

8 353,06

Zásoby

0

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

Krátkodobé pohľadávky

1 572,17

1 551,16

Finančné účty

27 142,36

6 801,90

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :

Časové rozlíšenie

0

0

Názov

ZS k 1.1.2020 v EUR

KZ k 31.12.2020 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

333 212,29

423 366,15

Vlastné imanie

271 097,92

269 578,04

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

Výsledok hospodárenia

271 097,92

269 578,04

Záväzky

17 548,96

16 772,81

Rezervy

1 000

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

15 000

0

Krátkodobé záväzky

2 548,96

1 980,58

Bankové úvery a výpomoci

0

14 792,23

Časové rozlíšenie

44 565,41

137 015,30

PASÍVA

z toho :

z toho :

Dlhodobé záväzky

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
Stav záväzkov k 31.12.2020
Druh záväzku

z toho v lehote
splatnosti

Záväzky celkom
k 31.12.2020 v EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom

0
1 163,76

1 163,76

- poisťovniam

630,12

630,12

- daňovému úradu

186,70

186,70

z toho po lehote
splatnosti

- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2018

1 980,58

Stav úverov k 31.12.2020

Veriteľ

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny

Ročná splátka
úrokov

za rok 2020

za rok 2020

SZRB

Rekonštr.obec.
úradu

85 803,76

85 803,76

SZRB

Rekonštr.obec.
úradu

14 196,23

1 134

Minist. Financií
SR

Výpadok dane
z Príjmu FO v r.
2020

1 730

0

0

0

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2020

Rok
splatnosti

0

2020

13 062,23

2029

1 730

2027

Obec prijala v roku 2020 krátkodobý úver na rekonštrukciu obecného úradu v sume 85 803,76€
a dlhodobý úver na ten istý účel v sume 14 196,23€. Krátkodobý úver bol splatný naraz po obdržaní
platby z PPA. Úver dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2029, splátky istiny a úrokov sú mesačné.
Na základe Uznesenia vlády SR č. 494 z 12.8.2020 obec požiadala MF SR o bezúročnú návratnú finančnú
výpomoc na kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO v sume 1 730€ s dobou splatnosti do 31.12.2027.
Prvá splátka istiny je splatná do 31.12.2024.

7. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec Ďurkovce nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách
V roku 2020 Obec Ďurkovce poskytla finančné prostriedky vo výške 150,00€ ako dar obci
Kolíňany na finančnú pomoc obetiam autobusovej tragédie.

9. Podnikateľská činnosť
V roku 2020 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 zo 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

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

Suma
poskytnutých

- bežné výdavky

finančných
prostriedkov

- kapitálové výdavky
-2-

-1Ministerstvo
dopravy...SR

Stavebný poriadok

Ministerstvo
dopravy...SR

Špeciálny stavebný úrad

Ministerstvo
vnútra

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-4-

-3-

-5-

201,47

201,47

0

5,96

5,96

0

Hlásenie pobytu a register obyvateľstva

45,54

45,54

0

Ministerstvo
vnútra

Register adries

18,00

18,00

0

Ministerstvo
vnútra

Voľby do NR SR

974,48

974,48

0

MV SR

Nové voľby do OSO – poslanec OZ

562,90

562,90

0

b/ Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

c/ Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec v roku 2020 nezískala dotáciu od iných obcí.

d/ Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec v roku 2020 nezískala dotáciu od VÚC.

11. Prílohy
- Výkaz FIN 1-12
- Súvaha
- Výkaz ziskov a strát
- Poznámky
- Návrh uznesenia

Vypracovala: Egryová

V Ďurkovciach, dňa 18.05.2020

Predkladá: Eva Egryová

12. Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za
rok 2020.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora k záverečnému účtu obce za rok 2020
.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Ďurkovce za
rok 2020 bez výhrad.

Eva E g r y o v á
starostka obce

