
 

 

Výročná správa obce Ďurková za rok 2017 

        
 

 

 

Vypracovala: Emília Kunáková 

 

  

1. Základná charakteristika Obce Ďurková 

      

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. 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 o potreby jej obyvateľov.  

 

1 Identifikačné údaje: 

Názov: 
 Obec Ďurková 

 adresa pre poštový styk: Obecný úrad Ďurková, Ďurková 18, 065 41  Ľubotín 

Tel.  052 4924 411 
email: obeccdurkova@slnet.sk 

web: www.obecdurkova 

GPS 49º 14´N 20°51'E 

Okres: Stará Ľubovňa 

IČO: 00329843 

DIČO: 2020726070 

Právna forma: právnická osoba 

Deň vzniku:  Rok 1991 Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi 

zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou SR 

 
Geografická poloha obce :  

Rozloha katastra je 398 ha. Nadmorská výška od 500 do 700 m.n.m. 

Obec sa nachádza na východe Slovenska, je súčasťou Prešovského kraja. Patrí do okresu Stará 

Ľubovňa. Obec Ďurková leží na severovýchodnom úpätí Levočských vrchov, v doline potoka, 

vlievajúceho sa do Ľubotínky. Územie katastra obce má pretiahnutý tvar, orientovaný 

východozápadným smerom. Jeho prevažná časť je situovaná na južných svahoch od hradu Plaveč. 

Katastrálne územie  obce Ďurková je v dotyku s katastrálnym územím Vislanka , Hromoš, Šarišské 

Jastrabie,  Ľubotín, Bajerovce, Oľšov a Plaveč 

mailto:obeccdurkova@slnet.sk
http://www.obecdurkova/
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Obec Ďurková je dopravne sprístupnená prostredníctvom  cesty I/68 – Stará Ľubovňa – Prešov , na 

ktorú sa napája cesta III/54330 Ďurková – Vislanka . Na cestu III/54330 sa napájajú miestne 

komunikácie. Osobná hromadná doprava je v obci zastúpená autobusovou dopravou SAD. 

1.1 Demografické údaje  

 

Počet obyvateľov k 31.12.2017: 242 
 

Kategória Spolu Muži Ženy 

Vek od 0 – 3 rokov 8 5 3 

Vek od 4 – 6 rokov 8 4 4 

Vek od 7 – 14 rokov 33 16 17 

Vek od 15 – 17 rokov 9 5 4 

Vek od 18 – 60 rokov 125 59 66 

Vek nad 60 rokov 59  18 41 

Spolu 242 107 135 

 

1.2 Ekonomické údaje  

 

Nezamestnanosť v obci :  nepodstatná 

 

 

1.3 Symboly obce 

 

Erb obce Vlajka obce 

 

 
 
 

 

 

POPIS ERBU: 

 
V červenom štíte na zelenej pažiti vztýčený zlatý lev v striebornej zbroji vo vystretých labách so 

strieborným štítkom so znamením červeného priebežného kríža svätého Juraja 

 

POPIS VLAJKY: 
 

Vlajka obce Ďurková pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej(1/9), žltej 

červenej(2/9), bielej(1/9), červenej(2/9), žltej(1/9) a zelenej(1/9). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená 

je tromi cípmi, t.j. dvomi  zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu 
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1.4 História obce  

 

HISTORICKÁ CHARAKTERISTIKA SÍDLA 

 Najstaršia písomná zmienka o obci je z roku 1427 v znení Gewrkuagasa, ako osada patrila 

k hradnému panstvu Plaveč.  Jej maďarský názov dokumentuje, že vybudovaná bola Šoltysom Ďurkom 

a usadlíkmi podľa zákupného práva. V písomnostiach zo 16. storočia  sa obec vyskytuje pod 

slovenským názvom Ďurko. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka, uplatnili sa 

ako kolesári, tesári a stolári. Ako obec vznikla v roku 1958 osamostatnením osady Ďurka od obce 

Plaveč a premenovaním na svoj súčasný názov Ďurková. Od r. 1968 patrí do okresu Stará Ľubovňa, 

predtým do okresu Prešov. V obci je pamiatka - gr. kat. kostol z druhej polovice 16. stor. Chrám vznikol 

na základoch bývalej grófskej sýpky. 

 

1.5 Pamiatky Gréckokatolícky kostol sv. Valentína 

 

1.6 Výchova a vzdelávanie  
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

- Základná škola  Ľubotín, Šarišské Jastrabie, Plaveč, Lipany 

- Materská škola  Vislanka, Ľubotín 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude orientovať 

na : doterajší stav 

  

1.7  Zdravotníctvo 
 Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: 

- Zdravotné stredisko Ľubotín 

- Nemocnica s poliklinikou Stará Ľubovňa 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej starostlivosti sa bude 

orientovať na : doterajší stav   

 

1.8  Sociálne zabezpečenie 
 Sociálne služby v obci zabezpečuje : neziskové organizácie, spoločný sociálny úrad 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude 

orientovať skôr na umiestnenie obyvateľov so sociálnou odkázanosťou do zariadení sociálnych služieb. 

 

1.9  Organizačná štruktúra obce  
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné 

a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce 

Starosta obce: Ing. Ján Kuruc 

Zástupca starostu obce : Ľubica Bryndzová 

 

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách, ktoré 

sa konali v roku 2014 na obdobie 4 rokov v počte 5 

Poslanci obecného zastupiteľstva: 

 

 Ľubica Bryndzová, Ďurková 44- zástupca starostu obce 

 Ľuboš Nendza, Ďurková 3 

 Ing. Anna Chovancová, Ďurková 11 

 Mikuláš Galuščák. Ďurková 50 

 Valér Opina, Ďurková 87 

Obecné zastupiteľstvo rozhodovalo na svojich zasadnutiach o základných otázkach života obce. 

Zasadnutia sa konali v dňoch  15.3.2017, 1.6.2017, 11.9.2017, 29.11.2017  Každé zasadnutie OZ sa 

konalo v zasadačke obecného úradu. Pozvánka na zasadnutie bola zverejnená na úradnej tabuli 

najneskôr 3 dni pred konaním zasadnutia. Každé zasadnutie bolo verejné. 
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Komisie  

OZ má zriadené  komisie: 

1. na ochranu verejného poriadku 

     Obec Ďurková 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 o potreby jej 

obyvateľov.  

    Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu 

a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje financovania a prostriedky 

mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového programu obce alebo na plnenie inej 

úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť štátnu dotáciu. Svoje úlohy môže obec 

financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými 

právnickými a fyzickými osobami.  

     Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na plnenie 

úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený 

zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné. Majetok obce možno použiť na 

verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom 

obce určuje obecné zastupiteľstvo. Obec môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej organizácii, 

ktorú zriadila podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Obec môže vložiť svoj majetok 

ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu. Obec môže 

upustiť od vymáhania majetkových práv, ak dôvody pre trvalé alebo dočasné upustenie určí v zásadách 

hospodárenia s majetkom obce. 

     Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu 

dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

   Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú prostredníctvom 

správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon štátnej správy, ktorý sa 

preniesol na obec. Poskytujú sa na základe zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl 

a školských zariadení. Do prijatia prostriedkov štátneho rozpočtu obcou na úhradu nákladov 

preneseného výkonu štátnej správy môže obec použiť na ich úhradu vlastné príjmy. Po prijatí 

prostriedkov ŠR obec zúčtuje prostriedky v prospech svojho rozpočtu. 

     Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa zabezpečujú 

prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR, do ktorého vecnej 

pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať. 

   Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou osobou zapísanou v registri 

organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike.  

   Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky rozpočtových 

organizácií a obcí je zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V zmysle tohto zákona účtujú 

rozpočtové organizácie a obce v sústave podvojného účtovníctva. 

     Účtovnú závierku vo všeobecnosti upravuje zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

a definuje ju ako štruktúrovanú prezentáciu skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovanú 

osobám, ktoré tieto informácie vyžadujú, pričom účtovná závierka tvorí jeden celok pozostávajúci zo 

všeobecných náležitostí a z jednotlivých súčastí – súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok. 

     Cieľom účtovnej závierky je poskytnúť verný a pravdivý obraz o účtovnej závierke. Informácie 

v účtovnej závierke sú užitočné, ak sú posudzované z hľadiska významnosti, 

zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. 

     Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov stanovuje povinnosť overenia individuálnej 

účtovnej závierky a vyhotovenie výročnej správy, ktorej súlad s účtovnou závierkou musí byť tiež 
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overený audítorom. Pre obce to ustanovuje aj § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších doplnkov. 

     Účtovná závierka predstavuje kontinuálny proces činností, ktorých výsledkom je zostavenie 

účtovných výkazov, vypracovanie poznámok a následné predloženie účtovnej závierky ako celku 

vrátane všeobecných náležitostí na určené miesta predkladania. Z hľadiska charakteru ich môžeme 

rozčleniť na účtovnú závierku pozostávajúcu z prípravných prác,  uzatvorenia účtovných kníh 

a zostavenie účtovnej závierky. 

Prípravné práce sa  uskutočnili pred uzavretím účtovných kníh a zahŕňali tieto okruhy činností: 

- inventarizáciu,  

- kontrolu bilančnej kontinuity, 

- kontrolu nadväznosti analytických účtov a analytickej evidencie na syntetické účty, 

- zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok, 

- kontrolu účtu výsledku hospodárenia, 

- kontrola zaúčtovania odpisov, 

- doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia, 

- kontrolu formálnej správnosti účtovných zápisov. 

 

Pri uzatváraní účtovných kníh obec postupuje nasledovne: 

- zisťujú sa obraty jednotlivých účtov, 

- zisťujú sa konečné stavy účtov prostriedkov a zdrojov rozpočtového hospodárenia,  

- zisťuje sa účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 

Obec Ďurková od 1.1.2009 účtuje v mene euro. 

Iné inštitúcie v obci nie sú registrované 

 

2. Rozpočet obce na rok 2017 a jeho plnenie 
 

     Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č.583/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.  

     Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný 

rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné 

operácie.  

     Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný.     
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2017. 

Obec v roku 2017 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 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Návrh bežného 

rozpočtu pre rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný, pričom príjmy sú rozpočtované vo výške 56500,- € 

a výdaje vo výške 56500,- €. V príjmoch je ako hlavný príjem výnos dane z príjmov poukázaný 

územnej  samospráve. . 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu dňa 7.12.2016 uznesením č. 7/2016. 

 

Úpravy rozpočtu: 

- Rozpočtové opatrenia – schválené 30.9.2017 uznesením č. 4/2017 

      Schválené  29.11.2017 uznesením č. 5/2017 
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Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný : 

 

Rozpočet obce k 31.12.2017 v € Rozpočet po zmene 

2017 

Príjmy celkom 62696 

Z toho :  

Bežné príjmy 62696 

Kapitálové príjmy                     

Finančné príjmy  0 

Príjmy RO s právnou subjekt. 0 

 Príjmy kap. RO 0 

Výdavky celkom 60954 

Z toho :  

Bežné výdavky 57154 

Kapitálové výdavky 3800 

Finančné výdavky 0 

Bežné  výdavky RO  0 

Kapitálové výdavky RO  0 

  

2.1  Plnenie príjmov za rok 2017 

Obec 

      2.1.1 Bežné príjmy obce  

 

Príjmy celkom v celých €  

Schválený rozpočet 56500 

Rozpočet po zmenách  62696 

Skutočnosť k 31.12.2017 62657,01 

% plnenia k rozpočtu po zmenách   

 

Plnenie rozpočtu bežných príjmov obce  

 

Hlavná 

kategória, 

Kategória 

 

Text 

Rozpočet po 

zmenách 2017 

v celých € 

Skutočnosť 

2017 

v celých € 

 

% 

 Príjmy celkom 62696 62657,01 99,93 

100 Daňové príjmy 57120 57097,04 99,95 

200 Nedaňové príjmy 324,68 321,5 99,02 

310 Granty a transfery 4518,32 4518,71 100,01 

             
 

2.1.2 Kapitálové príjmy obce  

 

Príjmy celkom  v celých €  

Schválený rozpočet 0 

Rozpočet po zmenách 0 
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Skutočnosť k 31.12.2017 0 

% plnenia k rozpočtu po zmenách 0 

 

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov obce 

 

 

Kategória 

 

Text 

Rozpočet po 

zmenách 2017 

v celých € 

Skutočnosť 

2017 

v celých € 

 

% 

 Príjmy celkom    

230 Kapitálové príjmy    

320 Kapitálové granty a transfery 0 0  

 

       2.1.3 Príjmové finančné operácie obce  

 

Príjmy celkom v celých €  

Schválený rozpočet 0 

Rozpočet po zmenách 0 

Skutočnosť k 31.12.2017 0 

% plnenia k rozpočtu po zmenách  

 

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií obce 

 

Hlavná  

kategória 

 

Text 

Rozpočet po 

zmenách 2017 

v celých € 

Skutočnosť 

2017 

v celých € 

 

% 

 Príjmy celkom 0 0  

400 Príjmy z transakcií s FA a FP 0 0  

500 Prijaté úvery, pôžičky a NFV 0 0  

 

    Rozpočtové organizácie nie sú zriadené 

 

      2.1.4 Bežné príjmy rozpočtových organizácií  

 

Príjmy celkom v celých €  

Schválený rozpočet 0 

Rozpočet po zmenách  0 

Skutočnosť k 31.12.2017 0 

% plnenia k rozpočtu po zmenách   

 

Plnenie rozpočtu bežných príjmov rozpočtových organizácií 

 

Hlavná 

kategória, 

Kategória 

 

Text 

Rozpočet po 

zmenách 2017 

v celých € 

Skutočnosť 

2017 

v celých € 

 

% 

 Príjmy celkom 0 0  
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200 Nedaňové príjmy 0 0  

310 Granty a transfery 0 0  

             
2.1.5 Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií 

 

Príjmy celkom  v celých €  

Schválený rozpočet 0 

Rozpočet po zmenách  

Skutočnosť k 31.12.2017  

% plnenia k rozpočtu po zmenách  

 

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov rozpočtových organizácií 

 

 

Kategória 

 

Text 

Rozpočet po 

zmenách 2017 

v celých € 

Skutočnosť 

2017 

v celých € 

 

% 

 Príjmy celkom 0 0  

230 Kapitálové príjmy    

320 Kapitálové granty a transfery    

 

 

 

2.2 Plnenie výdavkov za rok 2017 

 

Obec  

      2.2.1 Bežné výdavky obce 
 

Výdavky celkom  v celých €  

Schválený rozpočet 56500 

Rozpočet po zmenách 57154 

Skutočnosť k 31.12.2017 57139,19 

% čerpania k rozpočtu po zmenách  

 

 

Plnenie rozpočtu bežných výdavkov obce  

 

 

Oddiel 

 

Kategória 

 

Text 

Rozpočet po 

zmenách 

2017 

v celých € 

Skutočnosť 

2017 

v celých € 

 

% 

  Bežné výdavky celkom 57154 57139,19 99,97 

 600 Výdavky za obec celkom 57154 57139,19 99,97 

01 - obec  610 Mzdy, platy, služobné príjmy ... 18500 18453,70 99,74 

 620 Poist. a príspevok do poisťovní 5480   5627,33 102,6 

 630 Tovary a služby 29280,81 29194,38 99,70 
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 640 Bežné transfery 1750 1720,59 98,31 

 650 Splácanie úrokov a popl. z úverov 0 0  

05 - ŽP 600 Výdavky na ŽP celkom    

 610 Mzdy, platy, služobné príjmy    

 620 Poist. a príspevok do poisťovní    

 630 Tovary a služby    

08 - kultúra 600 Výdavky za kultúru celkom    

 610 Mzdy, platy, služobné príjmy    

 620 Poist. a príspevok do poisťovní    

 630 Tovary a služby  0  

 640 Bežné transfery    

09 - vzdeláv. 600 Výdavky za školstvo celkom    

 610 Mzdy, platy, služobné príjmy    

 620 Poist. a príspevok do poisťovní    

 630 Tovary a služby    

10 – 

aktivačná 

činn. 

600 Výdavky za soc. zabez. celkom    

 610 Mzdy, platy, služobné príjmy 1448,87 1448,87 100 

 620 Poist. a príspevok do poisťovní 626,85 626,85 100 

 630 Tovary a služby    

    

 

 2.2.2 Kapitálové výdavky obce 
 

 

Výdavky celkom v celých €  

Schválený rozpočet 0 

Rozpočet po zmenách                  3800 

Skutočnosť k 31.12.2017 3800     

% čerpania k rozpočtu po zmenách 100 

 

 

Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov obce  

 

 

Oddiel 

 

Kategória 

 

Text 

Rozpočet po 

zmenách 

2017 

v celých € 

Skutočnosť 

2017 

v celých € 

 

% 

  Kapitálové výdavky celkom 3800 3800  

 700 Výdavky za obec celkom 3800 3800  

01 - obec  710 Obstarávanie kapitálových aktív 3800 3800  

 720 Kapitálové transfery    

05 - ŽP 700 Výdavky na ŽP celkom    

 710 Obstarávanie kapitálových aktív    
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08 - kultúra 700 Výdavky za kultúru celkom    

 710 Obstarávanie kapitálových aktív    

 720 Kapitálové transfery   

09 - vzdeláv. 700 Výdavky za školstvo celkom    

 710 Obstarávanie kapitálových aktív    

 720 Kapitálové transfery    

10 - soc. zab. 700 Výdavky za soc. zabez. celkom    

 710 Obstarávanie kapitálových aktív    

 720 Kapitálové transfery    

 

      2.2.3 Výdavkové finančné operácie obce  

 

Výdavky celkom v celých €  

Schválený rozpočet 0 

Rozpočet po zmenách 0 

Skutočnosť k 31.12.2017 0 

% čerpania k rozpočtu po zmenách  

 

 

Plnenie rozpočtu výdavkových finančných operácií obce 

 

 

Oddiel 

 

Kategória 

 

Text 

Rozpočet po 

zmenách 

2017 

v celých € 

Skutočnosť 

2017 

v celých € 

 

% 

  Bežné výdavky celkom 0 0  

 800 Výdavky za obec celkom 0 0  

01 - obec  810 Úvery, pôžičky, NFV ....    

 820 Splácanie istín    

05 - ŽP 800 Výdavky na ŽP celkom    

 820 Splácanie istín    

08 - kultúra 800 Výdavky za kultúru celkom    

 820 Splácanie istín    

09 - vzdeláv. 800 Výdavky za školstvo celkom    

 820 Splácanie istín    

10 - soc. zab. 800 Výdavky za soc. zabez. celkom    

 820 Splácanie istín    

 

Rozpočtové organizácie 

      2.2.4 Bežné výdavky rozpočtových organizácií 
 

Výdavky celkom  v celých €  

Schválený rozpočet 0 

Rozpočet po zmenách  
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Skutočnosť k 31.12.2017  

% čerpania k rozpočtu po zmenách  

 

Plnenie rozpočtu bežných výdavkov rozpočtových organizácií 

 

 

Oddiel 

 

Kategória 

 

Text 

Rozpočet po 

zmenách 

2017 

v celých € 

Skutočnosť 

2017 

v celých € 

 

% 

  Bežné výdavky celkom 0 0  

08 - kultúra 600 Výdavky za kultúru celkom    

 610 Mzdy, platy, služobné príjmy    

 620 Poist. a príspevok do poisťovní    

 630 Tovary a služby    

 640 Bežné transfery    

09 - vzdeláv. 600 Výdavky za školstvo celkom    

 610 Mzdy, platy, služobné príjmy    

 620 Poist. a príspevok do poisťovní    

 630 Tovary a služby    

10 - soc. zab. 600 Výdavky za soc. zabez. celkom    

 610 Mzdy, platy, služobné príjmy    

 620 Poist. a príspevok do poisťovní    

 630 Tovary a služby    

 

 

 2.2.5 Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií 
 

Výdavky celkom v celých €  

Schválený rozpočet 0 

Rozpočet po zmenách  

Skutočnosť k 31.12.2017  

% čerpania k rozpočtu po zmenách  

 

Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov rozpočtových organizácií 

 

 

Oddiel 

 

Kategória 

 

Text 

Rozpočet po 

zmenách 

2017 

v celých € 

Skutočnosť 

2017 

v celých € 

 

% 

  Kapitálové výdavky celkom 0 0  

08 - kultúra 700 Výdavky za kultúru celkom    

 710 Obstarávanie kapitálových aktív    

 720 Kapitálové transfery   

09 - vzdeláv. 700 Výdavky za školstvo celkom    

 710 Obstarávanie kapitálových aktív    
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 720 Kapitálové transfery    

10 - soc. zab. 700 Výdavky za soc. zabez. celkom    

 710 Obstarávanie kapitálových aktív    

 720 Kapitálové transfery    

 

2.3 Plán rozpočtu na roky 2018 – 2020 

 

      2.3.1 Príjmy celkom 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Plán na rok 

2018 

Plán na rok 

2019 

Plán na rok 

2020 

Príjmy celkom 62657,01 58300 59600 60000 

z toho :     

Bežné príjmy 62657,01 58300 59600 60000 

Kapitálové príjmy 0 0 0 0 

Finančné príjmy     
Príjmy RO s právnou 

subjektivitou 
0 0 0 0 

 

      2.3.2 Výdavky celkom 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Plán na  rok 

2018 

Plán na  rok 

2019 

Plán na  rok 

2020 

Výdavky celkom 60939,19 58300 59600 60000 

z toho :     

Bežné výdavky 57139,19 50300 59600 60000 

Kapitálové výdavky 3800 8000 0 0 

Finančné výdavky     
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
0 0 0 0 

 

3. hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2017 
     

 Rozpočet po 

zmenách 2017 

v celých € 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 

v celých € 

Príjmy celkom         62696 62657,01 

z toho :   

Bežné príjmy 62696 62657,01 

Kapitálové príjmy 0 0 

Finančné príjmy         0 0 

Príjmy RO 0 0 

Výdavky celkom 60954 60939,19 

z toho :   

Bežné výdavky 57154          57139,19 

Kapitálové výdavky         3800 3800 

Finančné výdavky 0 0 

Výdavky RO 0 0 

Rozpočet obce za rok 2017 0 1717,82 
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Hospodárenie obce  

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR 

 
Bežné  príjmy spolu 62657,01 

z toho : bežné príjmy obce  62657,01 

             bežné príjmy RO 
 

Bežné výdavky spolu 57139,19 

z toho : bežné výdavky  obce  57139,19 

             bežné výdavky  RO 
 

Bežný rozpočet 5517,82 

Kapitálové  príjmy spolu 0 

z toho : kapitálové  príjmy obce  0 

             kapitálové  príjmy RO 
 

Kapitálové  výdavky spolu 3800 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  3800 

             kapitálové  výdavky  RO 
 

Kapitálový rozpočet  -3800 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 1717,82 

Vylúčenie z prebytku  0 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 1717,82 

Príjmy z finančných operácií 0 

Výdavky z finančných operácií 0 

Rozdiel finančných operácií 0 
PRÍJMY SPOLU   62657,01 

VÝDAVKY SPOLU 60939,19 

Hospodárenie obce  1717,82 
Vylúčenie z prebytku 414,86 

Upravené hospodárenie obce 1302,96 

   

    Vylúčenie 414,86 – sociálny fond – nevedieme samostatný účet 

 

     Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.583/2004 

Z.z. za rok 2017 vo výške 1302,96  €,  bol na základe rozhodnutia  obecného zastupiteľstva 

uznesením č. 2/2018 zo dňa     11.5.2018 schválený na tvorbu rezervného fondu.  

 
     Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.583/2004 

Z.z. za rok 2017 vo výške  0 €, bol na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva uznesením 

č.               zo dňa                        vysporiadaný:   

- z  rezervného fondu    €   

- z ďalších peňažných fondov   € 

- z  návratných zdrojov financovania  € 

 
     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 z tohto  prebytku 

vylučujú:  
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 nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté 

v predchádzajúcom rozpočtovom roku  vo výške          €, a to na:  

- stravné pre deti v hmotnej núdzi vo výške        € 

- dopravné vo výške             €                                                                                                      

- ............ 

 

 nevyčerpané prostriedky účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v                           

   predchádzajúcom rozpočtovom roku  vo výške            €, a to na: 

- rekonštrukciu telocvične vo výške           € 

- ............ 

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona 

č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

4. Bilancia aktív a pasív v celých € 

4.1  A K T Í VA 

 

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2016 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Predpoklad 

rok 2018 

Predpoklad 

rok 2019 

Majetok spolu 205309,04 205965,26  1 

Neobežný majetok spolu 195518,64 194338,64   

z toho :     

Dlhodobý nehmotný majetok     

Dlhodobý hmotný majetok 157743,96 156563,96   

Dlhodobý finančný majetok 37774,68 37774,68   

Obežný majetok spolu 9790,4 11626,62   

z toho :     

Zásoby     

Zúčtovanie medzi subjektami VS     

Dlhodobé pohľadávky     

Krátkodobé pohľadávky  106,32 227,12   

Finančné účty  9684,08 11399,50   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0   

Časové rozlíšenie  0 0   

 

 

4.2  P A S Í V A 

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2016 

Skutočnosť 

k  31.12.2017 

Predpoklad 

rok 2018 

Predpoklad 

rok 2019 
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Vlastné imanie a záväzky spolu 205309,04 205965,26   

Vlastné imanie  113535,72 118198,68   

z toho :     

Oceňovacie rozdiely      

Fondy     

Výsledok hospodárenia  8377,58     4662,96   

Záväzky 3863,5 3399,64   

z toho :     

Rezervy      

Zúčtovanie medzi subjektami VS     

Dlhodobé záväzky 430,93 414,86   

Krátkodobé záväzky 3432,57 2984,78   

Bankové úvery a výpomoci 0 0   

Časové rozlíšenie 87909,82 84366,94   

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- významných prírastkov majetku 

- predaja  dlhodobého majetku  

- ... 

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov  v celých € 

5.1. Pohľadávky  

Pohľadávky  Stav 

k 31.12 2016 

Stav 

k 31.12 2017 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   106,32 227,12 

Pohľadávky po lehote splatnosti     

 

5.2 Záväzky 

 

Záväzky Stav 

k 31.12 2016 

Stav 

k 31.12 2017 

Záväzky do lehoty splatnosti   3432,57 2984,78 

Záväzky po lehote splatnosti   0 0 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- nárast/pokles pohľadávok 

- nárast/pokles záväzkov 

-  

6.  Výsledok hospodárenia v celých eurách 
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Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2016 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Predpoklad 

rok 2018 

Predpoklad 

rok 2019 

Náklady     

50 – Spotrebované nákupy 9058,49 7798,54   

51 – Služby 13506,66 18736,25   

52 – Osobné náklady 33310,13 27789,30   

53 – Služby     

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 
408,72 546,5   

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

3984 4980   

do56 – Finančné náklady 264,3 267,12   

57 – Mimoriadne náklady     

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 
259,03 1419,22   

59 – Dane z príjmov     

Výnosy     

60 – Tržby za vlastné výkony a 

tovar 
281,18 321,5   

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 
    

62 – Aktivácia     

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 
52945,47 57097,04   

64 – Ostatné výnosy 2031,32 719,76   

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

0 0   

66 – Finančné výnosy     

67 – Mimoriadne výnosy     

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

13910,62 8061,59   

Výsledok hospodárenia 

/ + kladný VH, - záporný VH / 

8377,58 4662,96   

 

Výsledok hospodárenia /kladný, záporný/ v sume 4662,96 € bol zúčtovaný na účet 428 – 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 
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Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných 

rozdielov  

Rok 2017 = 66199,89 výnosy,  

         61536,93 náklady   

výsledok hospodárenia 4662,96 

 

7. Ostatné  dôležité informácie  

7.1 Prijaté granty a transfery  

V roku 2017 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 

prostriedkov v €  

MV Voľby - vuc 664,40 

MV DHZ 1400 

upsvar MOS aktivačná činnosť 1780,31 

UPSVAR MOS 485,90 

   

MV Register adries 85,2 

MV Regob 80,19 

 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: 

 

 

7.2 Poskytnuté dotácie  

V roku 2017 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.     o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu obce: neposkytla 

Prijímateľ 

dotácie 

Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 

 prostriedkov v € 

   

   

 

7.3 Významné investičné akcie v roku 2017 

 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2017: 

-  projekt multifunkčné ihrisko – 2400,- eur 
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- Projekt ZTI ZOI – úprava – zmena projektovej dokumentácie =  1400,- eur 

 

7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

 

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- Zlepšenie technickej infraštruktúry a zlepšenie občianskej infraštruktúry (projekty, 

realizácia v prípade že projekt bude schválený) 

 

V roku 2017 neboli schválené predpokladané investičné akcie – projekty  

 

7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia   

 

 Predkladá: Ing. Ján Kuruc 

                    

V  Ďurkovej dňa 21.5.2018 

Prílohy: 

 

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

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  


