Obec Dedinky

Príloha č. 1

Správa o plnení uznesení
Na 13. zasadanie Obecného zastupiteľstva obce Dedinky,

Dňa: 25.03.2021

2. Prerokovanie založenia integračného sociálneho podniku.
3. Schválenie zámeru obce Dedinky na odpredaj budovy Obecného úradu súp. č. 79

Milan Červenka
starosta obce

V Dedinkách, 15.12.2020

1

č
Dôvodová správa
k rozpočtu Obce Dedinky na rok 2021
Rozpočet Obce Dedinky na roky 2021-2023 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi
normami:
· so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
· so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektor ých zákonov v znení neskorších predpisov,
· so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
· so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
· s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov
územnej samospráve
· so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
· s opatrením MF SR č. MF/10175/2004-42 zo dňa 7.12.2016 v znení neskorších predpisov,
ktorým sa ustanovuje dr uhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia
rozpočtovej klasifikácie,
· v súlade s VZN Obce Dedinky

PRÍJMOVÁ ČASŤ
Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške a štruktúre uvedenej v tabuľke.
v€

B e ž n é p r í j m y SPOLU
V tom :

1 288 829,00
106 286,00

- daňové príjmy

81 401,00

- nedaňové príjmy

22 433,00

- granty a transfery

2 452,00

K api tá l ov é p r í jm y
Finančné operácie príjmové
PRÍJMY SPOLU

Bežné príjmy
1. Daňové príjmy

0,00
38 439,00
144 725,00

106 286,00 ,- €
81 401,00 ,- €

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
64 170,00,- €
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve je rozpočtovaný na základe východiskových
štatistických údajov o podiele obcí na výnose DPFO pre rok 2021.
1.2. Daň z nehnuteľnosti
9 600,- €
Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň
z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci
stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť,

ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. Sadzby
dane z nehnuteľností pre rok 2021 upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 36/2020 o dani
z nehnuteľností na území obce Dedinky s platnosťou od 01.01.2021.
1.3. Daň za psa
231,- €
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou, alebo právnickou osobou.
Sadzba dane je 7 € za kalendárny rok za jedného psa. Obec nemá vo VZN zakotvené žiadne úľavy na
dani za psa.
1.4. Daň za ubytovanie
2 200,- €
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom
zariadení. Sadzba dane je 0,50 eura na osobu a prenocovanie v obci Dedinky. Platiteľom dane je
prevádzkovateľ zariadenia podľa knihy ubytovaných.
1.5.Za užívanie verejného priestranstva
200,- €
Patria sem poplatky za užívanie verejného priestranstva, pri použití pr iestranstva na službu, predaj
a rôzne skládky materiálov . Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky.
1.6. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad
5 000,- €
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dedinky pre rok 2021
upravuje VZN č. 36/2020. Sadzba poplatku na osobu s trvalým pobytom na území obce za rok je 5
€ ročný paušál a suma zakúpených žetónov a vriec. Výška poplatku pre právnické osoby a pôsobiace
na území obce je ročný poplatok 10 € ročný paušál a suma zakúpených žetónov a vriec , pre FO –
vlastníkov zariadení na r ekreáciu a chát na ktorých nie je vedený trvalý pobyt je ročný poplatok 35,-€.
V cene poplatku je zahrnutých 12 ks 2 € žetónov alebo vriec na 1 rok. Je však potrebné počítať so
zľavami, ktoré si poplatníci uplatňujú z dôvodu štúdia a práce mimo územia obce. Poplatok možno
znížiť len u osôb študujúcich a pracujúcich mimo trvalého pobytu a osôb, ktoré sa dlhodobo
zdržiavajú v zahraničí, na základe ich písomnej žiadosti a predloženia preukazujúcich dokladov.

2. Nedaňové príjmy
2.1. Príjem z dividend
Podtatranská vodárenská spoločnosť

22 433,- €
75,00,- €

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov
58,00,- €
príjem za prenájom pozemku, obec prenajala pozemky p. Mihókovi na poľnohospodárske účely.
2.2. Príjmy z prenajatých budov, prístrojov a zariadení
2 250,00.- €
príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv: Sklad Lodí . p. Tököly, Garáž p. Kalkahus, Bufet p.
Góčová, poskytnutie priestorov na pr edaj tovaru.
2.3. Ostatné poplatky
800,00.- €
poplatky za potvrdenia o trvalom pobyte, za overovanie podpisov a listín, za povolenie drobnej
stavby, výrub drevín a iné.
2.5. Príjmy z predaja tovarov, výrobkov a služieb
16 500,00,- €
používanie faxu, kopírovanie, poplatky za parkovacie služby, platba za reláciu v rozhlase, iné služby
2.7. Prijem za stravovanie od zamestnancov
povinný príspevok od zamestnancov za stravné lístky

1 500,00,- €

2.8. Ostatné príjmy a príjmy z dobropisov a vratiek
Preplatky za elektrinu z predchádzajúceho roka

1 200,00,- €

2.9. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov

50,00,-€ €

3. Granty a transfery

2 452,00,- €

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2021 predpokladáme v nasledujúcej
štruktúre:
v€

REGOB evidencia obyvateľov
Sčítanie ľudu
CO dohoda

100,00
2 272,00
80,00

Kapitálové príjmy

0,00 €

Obec Dedinky na rok 2021 nerozpočtovala kapitálové príjmy z dôvodu že doposiaľ nemá žiaden
prísľub na poskytnutie kapitálového transferu na začaté akcie ako je napríklad dokončenie LD,
kanalizácia obce, vybudovanie chodníka.

Finančné operácie
Zostatok prostriedkov z min. rokov

38 439,00,- €
24 612,00,- €

Z toho
účelové finančné prostriedky poskytnuté v roku 2020 na rekonštrukciu LD
na sčítanie ľudu
skladník CO.
Rezervný fond obce

Príjmy celkom

23 884,00,- €
648,00,- €
79,99,- €
13 827,- €

144 725,00,- €

VÝDAVKOVÁ ČASŤ
Celkové výdavky sú rozpočtované vo výške a štruktúre uvedenej v tabuľke.
B e ž n é v ý d a v k y SPOLU
V tom :
výdavky verejnej správy

ROK 2021 V €
106 286,00
75 800,00

výdavky verejnej správy ŠR

2 452,00

finančná rozpočtová oblasť

870,00

ochrana pred požiarmi

500,00

cestná doprava vrátane akt. činnosti

2 134,00

nakladanie s odpadmi

6 500,00

rozvoj obce

2 500,00

verejné osvetlenie

2 000,00

rekreačné a športové služby LD

12 650,00

kultúrne služby

150,00

miestny rozhlas

400,00

dom smútku

300,00

Starostlivosť o občanov

30,00

Kapitálové výdavky

12 439,00,- €

Výdavky sú rozpočtované na rekonštrukciu Lanovej dráhy a projektovú dokumentáciu na
kanalizáciu.

Finančné operácie výdavkové

26 000,- €

Splátka úveru
Splátka poskytnutej pôžičky v roku 2020 na LD

6 000,00,- €
20 000,- €

Výdavky celkom

144 725,00,- €

V predloženom rozpočte výdavkov sú uvedené položky, z názvu ktorých už vyplýva konkrétny
výdavok.
VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA NA ROK 2021
Výsledok rozpočtového hospodárenia
Bežné príjmy – bežné výdavky

v€
0,00

Kapitálové príjmy – kapitálové výdavky

-12 439,00

Finančné operácie príjmové - výdavkové

+12 439,00

Ce l ko m

0

Návrh rozpočtu na roky 2022 a 2023 je orientačný a nie je pre obec záväzný.
Vyhotovila: Janka Leskovjanská
V Dedinkách dňa: 17.03.2021

č

Hlavná kontrolórka Obce Dedinky

Stanovisko

hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2021-2023 a k návrhu
rozpočtu obce na rok 2021

V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov (ďalej len v z.n.p.)
p r e d k l ad á m
odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2021 – 2023 a k návrhu
rozpočtu obce na rok 2021 :
Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2021 – 2023 a k návrhu
rozpočtu obce na rok 2021 (ďalej len „odborné stanovisko“) bolo spracované na základe
predloženého návrhu viacročného rozpočtu na roky 2021 – 2023 a návrhu rozpočtu na rok
2021, ktorý bol spracovaný v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
A. Východiská spracovania odborného stanoviska
Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu
viacročného rozpočtu obce na roky 2021 – 2023 a návrhu rozpočtu obce na rok 2021 (ďalej
len „ návrh rozpočtu“) z dvoch hľadísk:
1.

Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov:
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné
stavebné odpady v z.n.p.
č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe ktorého v
súlade s § 3 predmetného zákona výnos dane z príjmov fyzických osôb je v príslušnom
rozpočtovom roku príjmom rozpočtu obce
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1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s všeobecne záväznými nariadeniami obce
VZN o miestnych daniach a VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom na internetovej stránke obce
ako aj na úradnej tabuli obce, v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho
schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Zverejnený dňa : 05.03.2021
2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu
a/ Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením
č.MF/10175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia
rozpočtovej klasifikácie v z.n.p., ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej
samosprávy.
Návrh rozpočtu bol vypracovaný v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu
verejnej správy na roky 2021 – 2023 č. MF/009077/2020-411.
b/ Podľa zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v z.n.p., v § 4 ods.5 rozpočet obce má obsahovať aj zámery a ciele, ktoré bude obec
realizovať z výdavkov rozpočtu obce, to neplatí, ak obecné zastupiteľstvo obce s počtom
obyvateľov do 2000 rozhodne o neuplatňovaní programu obce. Obecné zastupiteľstvo Obce
Dedinky schválilo uznesením č. 87-12/12/2017 dňa 12.12.2017 neuplatňovanie programov
v rozpočte Obce Dedinky s účinnosťou od 12.12.2017 s platnosťou stále, počas platnosti
zákona.
B. Východiská tvorby návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu na aktuálny rok 2021 vychádza z hospodárenia obce v predchádzajúcich
rokoch a z hospodárenia predchádzajúceho rozpočtového roka, ktorého dosiahnuté
ukazovatele sú zároveň východiskom pre rozpočet aktuálneho roka.

C. Tvorba návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v členení podľa §9 ods. 1 citovaného zákona na:
a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2021
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2022
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – rok
2023.
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Viacročný rozpočet na roky 2021 – 2023 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa
zostavuje rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet obce na príslušný rozpočtový
rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len
orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.
Viacročný rozpočet na roky 2021 – 2023 je v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č.583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov vnútorne členený na:
- bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky,
- kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
- finančné operácie.
Vo viacročnom rozpočte na roky 2021 – 2023 sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci
financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom, k zriadeným
a založeným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým sa poskytujú prostriedky z rozpočtu.
D. Základná charakteristika návrhu rozpočtu
Na prerokovanie je predložený návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2021 – 2023a na
schválenie návrh rozpočtu obce na rok 2021
Rozpočtové roky
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce: prebytok
rozpočtu – schodok rozpočtu
v členení:

Rozpočet celkom: v Є
2021
144 725,00
144 725,00
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2023
100 644,00
100 644,00

0,00

0,00

2021
106 286,00
106 286,00

2022
100 644,00
100 644,00

2023
100 644,00
100 644,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bežný rozpočet: v Є

Rozpočtové roky
Bežné príjmy celkom
Bežné výdavky celkom
Hospodárenie obce: prebytok
rozpočtu – schodok rozpočtu

Rozpočtové roky
Kapitálové príjmy celkom
Kapitálové výdavky celkom
Hospodárenie obce: prebytok
rozpočtu – schodok rozpočtu

2022
100 644,00
100 644,00

Kapitálový rozpočet: v Є
2021
0,00
12 439,00
-

12 439,00

2022

0,00
0,00
0,00

2023

0,00
0,00
0,00

Finančné operácie: v Є
Rozpočtové roky
2021
Príjmové finančné operácie celkom
38 439,00
Výdavkové finančné operácie
26 000,00
celkom
Hospodárenie obce: prebytok
+ 12 439,00
rozpočtu – schodok rozpočtu

2022

0,00

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Predložený celkový rozpočet vo všetkých troch rozpočtovaných rokoch 2021 – 2023 je
zostavený ako vyrovnaný. Bežné rozpočty sú vyrovnané. Kapitálový rozpočet na rok 2021 je
schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu v roku 2021 je vykrytý prebytkom rozpočtu
finančných operácií. V rokoch 2022 a 2023 nie sú rozpočtované kapitálové príjmy , výdavky
a finančné operácie príjmové a výdavkové.
E. Záver
Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2021 – 2023 a návrh rozpočtu obce na rok 2021
je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi - zákonom č. 523/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .
Uznesením č. č. 87-12/12/2017 dňa 12.12.2017 bolo schválené neuplatňovanie programov
v rozpočte Obce Dedinky s účinnosťou od 12.12.2017 s platnosťou stále počas platnosti
zákona.
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami
a internými predpismi obce.
Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým v zákonom
stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Na základe vyššie uvedeného
Odporúčam
obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu Obce Dedinky na rok 2021 schváliť.
V Dedinkách dňa 21.03.2021
Viera Bilá
hlavná kontrolórka
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59 059,39

6 000,00

Kapitálové výdavky

Finančné výdavky

V Dedinkách: 05.03.2021
Vypracovala:Janka Leskovjanská

Hospodárenie obce

11 273,39

145 438,04

80 378,65

Bežné výdavky

Výdavky spolu

156 711,43

Príjmy spolu

0,00

56 107,42

Kapitálové príjmy

Finančné príjmy

100 604,01

53 564,29

458 824,36

6 000,00

310 630,16

142 194,20

512 388,65

7 990,00

357 884,00

146 514,65

za rok 2019

za rok 2018

Bežné príjmy

Skutočné plnenie

Skutočné plnenie

24 302,97

336 516,37

6 000,00

219 977,00

110 539,37

360 819,34

137 451,84

118 400,00

104 967,50

za rok 2020

skutočnosť

-29 261,32

-122 307,99

0,00

-90 653,16

-31 654,83

-151 569,31

129 461,84

-239 484,00

-41 547,15

2019 - 2020

Rozdiel rok

0,00

144 725,00

26 000,00

12 439,00

106 286,00

144 725,00

38 439,00

0,00

106 286,00

na rok 2021

Rozpočet

0,00

100 644,00

0,00

0,00

100 644,00

100 644,00

0,00

0,00

100 644,00

na rok 2022

Rozpočet

0,00

100 644,00

0,00

0,00

100 644,00

100 644,00

0,00

0,00

100 644,00

na rok 2023

Rozpočet

Tabuľka plnenia rozpočtu a návrh rozpočtu v zmysle smernice na tvorbu rozpočtu obce

č

Rozpočet obce Dedinky na rok 2021
Viacročný rozpočet 2022 - 2023
100
111003
121001
121002
133001
133006
133012
133013
200
211003
212002
212003
221004
223001
223003
242
292012
292017
300

Rozpočet bežných príjmov

Daňové príjmy
Výnos dane z príjmov - DU
Daň z pozemkov
Daň zo stavieb
Daň za psa
Daň z ubytovania
Za užívanie verejného priestranstva
Daň za komunálne odpady
Nedaňové príjmy
Dividendy
Príjmy z prenájmu pozemkov
Príjmy z prenájmu budov
Ostatné poplatky
Poplatky z predaja výrobkov, služieb
Poplatky za stravné
Úroky z vkladov
Príjmy z dobropisov
Príjmy z vratiek
Granty a transfery
Voľby
CO dohoda
Covid-19
Sčítanie ľudu
ObÚ - evidencia obyvateľstva
UPSVaR BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM

Rozpočet kapitálových príjm ov
231 Príjem z predaja kapitálových aktív
322 Kapitálové transfery
Rozpočet príjmov finančných operácií
453 Prevod zost.prostr.min.rokov ŠR
514002 Návratné finančné výpomoce
454001 Prevod z rezervného fondu obce
513002 Dlhodobý úver
514001 Ostatné úvery, pôžičky

ROZPOČET PRÍJMOV

Rozpočet bežných výdavkov

01.1.1.

01.1.2
01.6.0

1 Všeobecné verejné služby
Obce
610 Mzdy a platy
620 Poistné a príspevok do poisťovní
630 Tovary a služby ŠR
630 Tovary a služby
640 Bežné transfery
Finančná a rozpočtová oblasť
630 Tovary a služby
Voľby, sčítanie

Skutočnosť 2020 Rozpočet 2021 Rozpočet 2022 Rozpočet 2023
77472,10
63436,00
2580,58
7062,96
231,00
2254,50
45,00
1862,06
15702,99
73,20
57,68
2249,28
789,10
8467,60
1450,18
50,83
737,11
1828,01
11792,41
1418,92
79,99
451,12
1348,00
97,86
8396,52

81401,00
64170,00
2600,00
7000,00
231,00
2200,00
200,00
5000,00
22433,00
75,00
58,00
2250,00
800,00
16500,00
1500,00
50,00
200,00
1000,00
2452,00
0,00
80,00
0,00
2272,00
100,00
0,00

82531,00
65000,00
2600,00
7000,00
231,00
2500,00
200,00
5000,00
17933,00
75,00
58,00
2250,00
800,00
12000,00
1500,00
50,00
200,00
1000,00
180,00
0,00
80,00
0,00
0,00
100,00
0,00

82531,00
65000,00
2600,00
7000,00
231,00
2500,00
200,00
5000,00
17933,00
75,00
58,00
2250,00
800,00
12000,00
1500,00
50,00
200,00
1000,00
180,00
0,00
80,00
0,00
0,00
100,00
0,00

104967,50

106286,00

100644,00

100644,00

118400,00
400,00
118000,00
137451,84
58311,97
3533,00
9606,87
46000,00
20000,00

0,00
0,00
0,00
38439,00
24612,00
0,00
13827,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

360819,34 144725,00 100644,00 100644,00

Skutočnosť 2020 Rozpočet 2021 Rozpočet 2022 Rozpočet 2023
82265,42
78919,99
36462,23
13117,43
132,60
28392,90
814,83
864,74
864,74
2029,57

79122,00
78252,00
39000,00
13000,00
2452,00
23000,00
800,00
870,00
870,00
0,00

75344,00
75344,00
39000,00
13000,00
0,00
22544,00
800,00
0,00
0,00
0,00

75344,00
75344,00
39000,00
13000,00
0,00
22544,00
800,00
0,00
0,00
0,00

02.2.0
01.7.0

03.2.0

04.1.2

3

4

04.5.1

04.7.3

05.1.0

06.2.0

5

6

06.4.0

08.1.0

8

08.2.0
08.3.0
08.4.0

10.2.0

08.1.0.

05.1.0
06.2.0

01.7.0
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630 Tovary a služby
Civilná ochrana
630 Tovary a služby ŠR
Transkcie verejného dlhu
650 Úroky a poplatky
Verejný poriadok a bezpečnosť
Požiarna ochrana
630 Tovary a služby
Ekonomická oblasť
Všeobecná pracovná oblasť
610 Mzdy a platy
610 Mzdy a platy ŠR
620 Poistné a príspevok do poisťovní
620 Poistné a príspevok do poisťovní ŠR
Cestná doprava
630 Tovary a služby
640 Bežné transfery
Cestovný ruch
630 Tovary a služby
Ochrana životného prostredia
Nakladanie s odpadmi
630 Tovary a služby
Bývanie a občianska vybavenosť
Rozvoj obcí - verejná zeleň
630 Tovary a služby
Verejné osvetlenie
630 Tovary a služby
Rekreácia, kultúra, náboženstvo
Rekreačné a športové služby
610Mzdy a platy
620 Poistné a príspevok do poisťovní
630 Tovary a služby
Kultúrne služby - KD
630 Tovary a služby
Vysielacie a vydavateľské služby
630 Tovary a služby
Náboženské a spoločenské služby
630 Tovary a služby
Sociálne zabezpečenie
Starostlivosť o občanov
630 Tovary a služby
Bežné výdavky celkom

Rozpočet kapitálových výdavkov
8 Ekonomická oblasť
Rekreačné a športové služby
717 Rekonštrukcia a modernizácia
716 Projektová dokumentácia
Nakladanie s odpadmi
716 Projektová dokumentácia
713 Nákup strojov príst. Zariad. techniky a náradia
713 Prevádzkové stroje, prístroje
Rozpočet výdavkov finančných operácií
1 Všeobecné verejné služby
Transakcie verejného dlhu
821 Splátky úverov

ROZPOČET VÝDAVKOV

2029,57
451,12
451,12
0,00
0,00
531,02
531,02
531,02
13261,64
9999,92
1312,10
5937,29
291,30
2459,23
3261,72
2644,80
616,92
0,00
0,00
6515,95
6515,95
6515,95
5610,98
3144,41
3144,41
2466,57
2466,57
2339,36
1515,94
0,00
0,00
1515,94
152,54
152,54
398,31
398,31
272,57
272,57
15,00
15,00
15,00
110539,37

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
2134,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2134,00
1534,00
600,00
0,00
0,00
6500,00
6500,00
6500,00
4500,00
2500,00
2500,00
2000,00
2000,00
13500,00
12650,00
8500,00
2650,00
1500,00
150,00
150,00
400,00
400,00
300,00
300,00
30,00
30,00
30,00
106286,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
1500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1500,00
1000,00
500,00
0,00
0,00
6500,00
6500,00
6500,00
4000,00
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
13000,00
12150,00
8500,00
2650,00
1000,00
150,00
150,00
400,00
400,00
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
100644,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
1500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1500,00
1000,00
500,00
0,00
0,00
6500,00
6500,00
6500,00
4000,00
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
13000,00
12150,00
8500,00
2650,00
1000,00
150,00
150,00
400,00
400,00
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
100644,00

219977,00
219977,00
214609,00
213409,00
1200,00
0,00
0,00
5368,00
5368,00
6000,00
6000,00
6000,00
6000,00

12439,00
12439,00
6439,00
6439,00
0,00
6000,00
6000,00
0,00
0,00
26000,00
26000,00
26000,00
26000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

336516,37 144725,00 100644,00 100644,00

č

č
ZMLUVA O DIELO
č. zmluvy zhotoviteľa ZoD_IKF_DEDINKY_PDkanal_...._2020
(podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov)

čl. 1.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1.ZHOTOVITEĽ:
zapísaný
osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach zmluvných:
banka:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
telefón, fax:
e-mail:
1.2 OBJEDNÁVATEĽ:
osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach zmluvných:
banka:
IBAN:
IČO:
DIČ:
telefón, fax:
mobil. telefón:
e-mail:

IKF Service, s.r.o.
Karpatská 15, 058 01 Poprad
Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro,
vložka: 16070/P
Ing. Dušan Faix, konateľ
Tatra banka a.s.
SK79 1100 0000 0026 2479 6675
36504254
2021985735
SK2021985735
č
0904 902 901
ikf@ikf.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)
Obec Dedinky
Dedinky č.79, 049
Milan Červenka, starosta obce
Prima banka Slovensko, a.s.
SK55 5600 0000 0075 2452 5002
00 328 171
2020961228
058/7883250
0905 756 788
ocu.dedinky@gmail.com
(ďalej len „objednávateľ“)

Táto zmluva sa uzatvára na základe vyhodnotenia zákazky s názvom:
„Dedinky – Splašková kanalizácia a ČOV“ zo dňa .......................... Cena dohodnutá v tejto Zmluve je
výsledkom vykonaného prieskumu trhu postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Čl. 2. Predmet zmluvy
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve vypracuje a dodá
objednávateľovi projektovú dokumentáciu stavby v rozsahu pre vydanie územného rozhodnutia
a stavebného povolenia pre akciu „Dedinky – Splašková kanalizácia a ČOV“.
2. Projektová dokumentácia musí byť vyhotovená podľa platných STN a EN, všeobecne záväzných
technických požiadaviek, platných všeobecne záväzných právnych predpisov, prevádzkových a
1

bezpečnostných predpisov, ako aj požiadaviek tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zaručuje úplnosť, kvalitu a
komplexnosť dokumentácie v rozsahu východiskových podkladov, ktoré objednávateľ urobil ako
ústne zadanie zákazky pri obhliadke trasy. Technické riešenie bude zodpovedať súčasnej technickej
úrovni v súlade s platnými zákonmi a príslušnými STN a EN.
Súčasťou vypracovanej projektovej dokumentácie splaškovej kanalizácie podľa zadania bude aj
spracovaný rozpočet, výkaz výmer, geodetické zameranie trasy splaškovej kanalizácie a projekt ČOV
podľa zadania.
Projektová dokumentácia bude pred odovzdaním odsúhlasené objednávateľom a odovzdaná
preberacím protokolom.
3. Počet vyhotovení pr ojektovej dokumentácie: dokumentácia pre realizáciu stavby min. 6 x
v tlačenej podobe a 1 x v elektronickej forme na CD/DVD vo formáte PDF. Počet vyhotovení
(výtlačkov) situácie stavby bude upresnený na základe požiadaviek objednávateľa .
4. Zhotoviteľ vykoná dielo osobne, resp. osobami oprávnenými na vykonávanie činností, ktoré súvisia
s vykonaním diela. Pri využití iných osôb zhotoviteľ zodpovedá voči objednávateľovi za akékoľvek
vady diela alebo akékoľvek iné odchýlky, resp. skutočnosti tak, akoby dielo vykonával osobne.
Čl. 3. Cena diela
1. Za úplné, riadne a včasné vykonanie diela podľa tejto Zmluvy je objednávateľ povinný zaplatiť
zhotoviteľovi dohodnutú odmenu - cenu diela. Cena za dielo v rozsahu a obsahu podľa čl. 2 tejto
zmluvy je stanovená výsledkom verejného obstarávania – prieskumom trhu zo dňa .............. a
dohodou zmluvných strán podľa § 3 zák.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a
vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách v znení neskorších predpisov a
predstavuje:
Celkom bez DPH

26.190,- €

20% DPH

5.238,- €

Celkom s DPH

31.428,- €

Slovom: Tridsaťjedentisícštyristodvadsaťosemeur.
2. Cena uvedená v tabuľke podľa ods. 1 sú konečné a obsahuje všetky náklady zhotoviteľa potrebné
na riadne zhotovenie diela.
Čl. 4. Platobné podmienky a termín dodania
1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi odmenu (cenu diela) vo výške uvedenej v čl. 3 ods. 1 tejto
Zmluvy nasledovne,
zhotoviteľ bude dielo fakturovať:
1.1 objednávateľ zaplatí sumu po podpise zmluvy vo výške 1500,00 eur bez DPH,
1.2 objednávateľ zaplatí sumu 14200,- € bez DPH v mesačných splátkach 400,- eur bez DPH, pričom
minimálna výška, ktorá sa zaplatí v lehote splatnosti je 100,- eur bez DPH a zvyšná dlžná suma musí
byť uhradená do dátumu vystavenia ďalšej splátky (faktúry),
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1.3 objednávateľ zaplatí sumu 10490,- eur bez DPH len v prípade, že získa NFP pre vyššie uvedenú
akciu na úhradu nákladov spojených s vyhotovením projektovej dokumentácie podľa Čl. 2 Predmet
zmluvy.
Splatnosť faktúr je 14 dní od dátumu vystavenia faktúry. Zhotoviteľ je platca DPH.
2. Podkladom pre zaplatenie ceny diela budú faktúry vystavené Zhotoviteľom v zmysle čl. 3 ods. 1,
ktoré musia obsahovať minimálne náležitosti potrebné pre vyhotovenie daňového dokladu podľa
zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru
zhotoviteľovi na prepracovanie, ak neobsahuje všetky náležitosti podľa tejto zmluvy. Vrátením faktúr
sa plynutie lehoty splatnosti prerušuje.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať všetky činnosti tvoriace predmet Zmluvy v zmys le článku 2 tejto
Zmluvy a odovzdať dielo naraz v termínoch podľa priloženého harmonogramu v Prílohe č. 1 tejto
zmluvy (ďalej ako „lehota na zhotovenie diela“). Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od
Zmluvy ak dielo nebude riadne dodané v uvedenom termínoch, nakoľko dielo je podkladom pre
verejné obstarávanie na výber dodávateľa stavby.
Čl. 5. Práva a povinnosti zmluvných st rán
1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení svojich záväzkov stanovených touto Zmluvou s
odbornou starostlivosťou.
2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi všetku súčinnosť, a všetky informácie, podklady,
dokumenty, listiny alebo iné písomnosti, ktoré má k dispozícii, a ktoré od neho bude zhotoviteľ
požadovať, potrebné na splnenie povinností zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.
3. Pre prípad porušenia povinnosti objednávateľa zaplatiť čo i len časť platby odmeny, sa zmluvné
strany dohodli na zmluvnej pokute vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania so
zaplatením dlžnej sumy.
4. Pre prípad porušenia povinnosti zhotoviteľa vykonať a odovzdať dielo v lehote na zhotovenie diela
sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy počas doby, za ktorú
je Objednávateľ v omeškaní s povinnosťou poskytnúť súčinnosť.
5. Zhotoviteľ je oprávnený použiť na plnenie niektorých alebo všetkých svojich povinností podľa
Zmluvy tretiu osobu a za tým účelom uzatvoriť s takouto treťou osobou potrebnú zmluvu. Za výkon
činnosti tretej osoby zodpovedá Zhotoviteľ vo vzťahu k Objednávateľovi, ako by konal sám.
6. Zhotoviteľ sa zaväz uje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením predmetu
zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť
im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania sú
najmä:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,
Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
Najvyšší kontrolný úr ad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby,
Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až e) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

3

7. Objednávateľ dáva Zhotoviteľovi súhlas v zmysle zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov k
spracovaniu osobných údajov Objednávateľa pre vlastné potreby Zhotoviteľa na účely súvisiace s
touto Zmluvou, a k poskytnutiu osobných údajov Objednávateľa tretím osobám, ktoré budú so
Zhotoviteľom na poskytovaní služieb spolupracovať, ktoré sú oprávnené ich ďalej v rozsahu údajov,
ktoré Zhotoviteľ získal na základe tejto Zmluvy, spracovať na účely súvisiace s touto Zmluvou, a to v
rozsahu osobných údajov uvedených vo všetkých dokumentoch a informáciách, ktoré Objednávateľ
poskytne Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy. Objednávateľ tiež súhlasí, aby Zhotoviteľ mohol získavať
jeho osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov a
iných dokumentov, ktoré obsahujú osobné údaje, na nosič informácií. Zhotoviteľ zároveň dáva
objednávateľovi súhlas v zmysle zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov k spracovaniu
osobných údajov zhotoviteľa pre potreby objednávateľa vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy.
Čl. 6. Záverečné ustanovenia
1. Zmluva má 4 strany. Táto Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých Zhotoviteľ dostane
jedno vyhotovenie a Objednávateľ jedno vyhotovenie.
2. Zmluvné strany majú záujem riešiť všetky svoje spory prednostne mimosúdne. V prípade ak spory
nebude možné odstrániť dohodou, zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi
vzniknú z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, sa budú rozhodovať
výlučne na miestne, vecne a funkčne príslušnom všeobecnom súde.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle obce Dedinky.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné,
pričom vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú
svoje podpisy.
Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Dedinkách dňa ..................

V Popr ade dňa ....................

..........................................................
Milan Červenka
starosta obce

...........................................................
Ing. Dušan Faix
konateľ

Prílohy:
Príloha č. 1 – Harmonogram prác
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Hlavná kontrolórka obce Dedinky
Správa
hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie
september – december 2020
predkladaná Obecnému zastupiteľstvu v Dedinkách podľa § 18f ods.e) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení.
Kontrolnú činnosť v roku 2020 som vykonávala na základe plánu kontrolnej činnosti schváleného
uznesením OZ č. 70 zo dňa 23.10.2020
Pri kontrolnej činnosti som postupovala podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite
a pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Dedinky schválených uznesením OZ 69 zo
dňa 23.10.2020

I.

VYKONANÉ KONTROLY :
1. Kontrola dodávateľských faktúr
Cieľ kontroly : Preskúmať vykonanie základnej finančnej kontroly, súlad s rozpočtom a správnosť
zaúčtovania dodávateľských faktúr.
Kontrolované obdobie : rok 2020
2. Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona o sociálnom fonde pri tvorbe a použití
sociálneho fondu
Cieľ kontroly : Preveriť dodržiavanie platných právnych predpisov a vnútorných predpisov
týkajúcich sa kontrolovanej oblasti.
Kontrolované obdobie : 1.- 9.2020
Z uvedených kontrol boli vypracované správy. Výsledky kontrol som oznámila a predložila
starostovi obce a následne boli prerokované v obecnom zastupiteľstve.
3.

Kontrola plnenia rozpočtu obce

4.

Kontrola nakladania s majetkom obce
Uvedené kontroly boli začaté, ukončené budú po odovzdaní ročnej uzávierky za rok 2020 a
vypracovaní záverečného účtu obce.

II. STANOVISKÁ :
1.

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Dedinky k prevereniu podmienok na prijatie finančnej
výpomoci

2. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Dedinky k prevereniu podmienok na prijatie finančnej
pomoci- pôžičke
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3.

Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu obce Dedinky na rok 2021
Stanoviská boli prednesené na rokovaniach obecného zastupiteľstva.

Metodická činnosť :
Spolupracovala som pri tvorbe nasledovných interných smerníc :
-

Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Dedinky

-

Smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly

-

Smernica o sociálnom fonde

-

Smernica o doplnkovom dôchodkovom sporení

-

Smernica na tvorbu opravných položiek

V Dedinkách : 22.01.2021

.....................................
Viera Bilá
hlavná kontrolórka obce

2

