Obec Dedinky

Príloha č. 1

Správa o plnení uznesení
Na 14. zasadanie Obecného zastupiteľstva obce Dedinky,

Dňa: 07.05.2021

K uneseniu č. 91
2. Zmluva bola uzatvorená a zverejnená 01.04.2021
K uneseniu č. 93
3. Schválenie predaj budovy ceZ realitnú kanceláriu – uzatvorená dohoda s firmou aSiDoma
13.04.2021

Milan Červenka
starosta obce

V Dedinkách, 07.05.2021
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Príloha č. 2

OBEC DEDINKY

Dedinky 79, 049 73 Dedinky, IČO: 00328171, DIČ: 2020961228

Hlavná kontrolórka obce Dedinky
Stanovisko hlavnej kontrolórky
k návrhu Záverečného účtu Obce Dedinky za rok 2020

V zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Dedinky za rok 2020.
Odborné stanovisko (,, ďalej len stanovisko,, ) som spracovala na základe predloženého návrhu
záverečného účtu Obce Dedinky za rok 2020.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU
ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Pri spracovaní stanoviska so vychádzala z posúdenia predloženého návrhu záverečného účtu
Obce Dedinky za rok 2020 na základe dvoch hľadísk:
I. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu Obce Dedinky za rok 2020.
a/ Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh záverečného účtu Obce Dedinky za rok 2020 (ďalej len ,,návrh záverečného účtu,,) bol
spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v
znení neskorších predpisov a zohľadňuje aj ustanovenia zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a ostatné súvisiace právne predpisy. Návrh záverečného účtu Obce
Dedinky spĺňa náležitosti ustanovené v § 16 ods.5, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
b/ Dodržanie informačnej povinnosti
Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli v zákonom stanovenej
lehote dňa 14.4.2021 t.j. spĺňa podmienku najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy.

II. Metodická správnosť zostavenia návrhu záverečného účtu Obce Dedinky za rok 2020
Predložený návrh záverečného účtu bol vypracovaný v súlade s ustanovením § 16 zákona č.
583/ 2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Obsahuje najmä:
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a/ údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 tohto zákona v súlade s rozpočtovou
klasifikáciou t.j. bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len "bežný rozpočet"), kapitálové príjmy a
kapitálové výdavky (ďalej len "kapitálový rozpočet") a finančné operácie.
b/ bilanciu aktív a pasív k 31.12.2020
c/ prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020,
d/ informáciu o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa jednotlivých
príjemcov,
Obec netvorí programový rozpočet v zmysle §4 ods.5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a na základe uznesenia 87-12/12/2017 zo dňa 12.12.2017 .

B. SPRACOVANIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Obec Dedinky postupovala podľa §16 ods. 1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne
spracovala do záverečného účtu. V súlade s §16 ods. 2 tohto zákona finančne usporiadala svoje
hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným právnickým osobám, ktorým poskytla
prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej usporiadala finančné vzťahy k ŠR. Predložený návrh
záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Zostavovanie a členenie rozpočtu je v súlade s §10
ods. 3 tohto zákona.
1. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU
Rozpočet Obce Dedinky bol zostavený podľa ustanovenia § 10 ods.7/ zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a schválený uznesením obecného zastupiteľstva
č.39-09/03/2020 dňa 09.03.2020 Následne na základe rozborov skutočného plnenia rozpočtu bola
urobená úprava rozpočtu :
- uznesenie OZ č.82-15/12/2020
FIN 1-12
Rozpočet celkove
Príjmy celkove + fin.operácie
Výdavky celkove + fin.oper.
Hospodárenie celkom
Bežný rozpočet
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Hospodárenie

Schv. rozpočet
290 154,01
289 552,00
602,01
Schv. rozpočet
107 259,00
107 259,00
0,00

Rozp.po úpravách
374 707,31
361 752,17
12 955,14

Plnenie rozpočtu
360 819,34
336 516,37
24 302,97

Rozp.po úpravách
105 240,10
111 891,17

Plnenie rozpočtu
104 967,50
110 539,37

-6 651,07

-5 571,87

Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Hospodárenie

Schv. rozpočet
118 500,00
176 293,00
-57 793,00

Rozp.po úpravách
118 500,00
243 861,00
-125 361,00

Plnenie rozpočtu
118 400,00
219 977,00
-101 577,00

Finančné operácie:
Príjmové fin. operácie
Výdavkové fin. operácie

Schv rozpočet
64 395,01
6 000,00

Rozp.po úpravách
150 967,21
6 000,00

Plnenie rozpočtu
137 451,84
6 000,00
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Hospodárenie

58 395,01

144 967,21

131 451,84

Rozbor príjmov a výdavkov je uvedený v komentároch záverečného účtu k jednotlivým častiam
rozpočtu.

2. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA
Podľa §10 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. finančné operácie nie sú súčasťou príjmov
a výdavkov rozpočtu obce. Z toho dôvodu sa tieto pre stanovenie výsledku hospodárenia z rozpočtu
obce vylučujú.
Ukazovateľ
Bežné
a kapitálové
príjmy
Bežné
a kapitálové
výdavky
Rozdiel

Schválený
rozpočet
225 759,00

Rozpočet
po úpravách
223 740,10

Skutočnosť
k 31.12.2018
223 367,50

% plnenia
k rozpočtu
99,83

283 552,00

355 752,17

330 516,37

92,90

-57 793,00

-132 012,07

-107 148,87

Výsledok hospodárenia z bežného a kapitálového rozpočtu je – 107 148,87 € .
V zmysle §16 ods.6 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. sa
pre účely tvorby peňažných fondov vylučujú účelovo určené prostriedky poskytnuté
v predchádzajúcom roku.
Zistený výsledok hospodárenia je potrebné ponížiť o nevyčerpané účelovo poskytnuté finančné
prostriedky :
-

Sčítanie ľudu
CO skladník
Lanová dráha Dedinky
spolu

- Výsledok hospodárenia :
- Poníženie výsledku hospodárenia :
- Upravený výsledok hospodárenia :

-648,00 €
- 79,99 €
-23 884,00 €
-24 611,99 €
-107 148,87 €
-24 611,99 €
-131 760,86 €

Schodok rozpočtu v sume -131 760,86 ,- 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, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa
osobitných predpisov v sume -131 760,86,- EUR bol v rozpočtovom roku 2020 vysporiadaný :
- z úveru
46 000,00,- €
- z poskytnutej pôžičky
20 000,00,- €
- z návratnej finančnej výpomoci
3 533,00,- €
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- z finančných operácií
Zostatok finančných operácií v sume 131 451,84,- EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume
Upravené hospodárenie obce za rok 2020 je schodok vo výške

62 227,86,- €
131 760,86,- €
309,02,- €.

Podľa §15 ods.4 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je obec povinná
tvoriť rezervný fond minimálne vo výške 10 % z upraveného prebytku. Z uvedeného vyplýva: obec nie
je povinná tvoriť rezervný fond z výsledku hospodárenia.
.

3.TVORBA A POUŽITIE PEŇAŽNÝCH FONDOV
Rezervný fond.
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. v z.n.p. o použití
rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Zostatok rezervného fondu k 31.12.2020 bol
13 425,37,- €.
Sociálny fond.
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. v z.n.p. Tvorbu a použitie sociálneho
fondu upravuje kolektívna zmluva. Konečný stav k 31.12.2019 bol v sume
728,37.-€
4. BILANCIA AKTÍV A PASÍV
A. Celková hodnota majetku Obce Dedinky k 31.12.2020 je 1 518 928,97 €. Medziročne pokles
o 83 852,69 €.
B . Pohľadávky k 31.12.2020 predstavovali sumu 42 965,06 €. Medziročne poklesli 412 224,26 €.
C. Záväzky k 31.12.2020 predstavovali sumu 118 744,04 €. Medziročne narástli o 2 033,82

€.

5. STAV A VÝVOJ DLHU
Celková výška zostatku úveru a prijatých návratných finančných výpomocí a pôžičiek k 31.12.2020
bola vo výške 78 153,00 €. Medziročne narástla o 53 209,01 €.
Obec dodržiava pravidlá používania návratných zdrojov financovania podľa §17 ods.6 zákona č.
583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
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C. ZÁVER
Návrh záverečného účtu obce Dedinky za rok 2020 je spracovaný v súlade s príslušnými
ustanoveniami § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Návrh záverečného účtu v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení a §16 ods. 9
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený v zákonom
stanovenej dobe.
Na základe vyššie uvedeného v zmysle §16 ods.10 písmeno a) zákona č. 583/2004 o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy odporúčam Obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie
Záverečného účtu obce Dedinky za rok 2020 výrokom
celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad

V Dedinkách : 30.04.2021

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

Príloha č. 3

Záverečný účet Obce Dedinky
za rok 2020

Predkladá : Milan Červenka, starosta
Spracoval: Janka Leskovjanská
V Dedinkách dňa 14.04.2021
Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 14.04.2021
Záverečný účet schválený OZ dňa 07.05.2021

uznesením č. 98

Záverečný účet obce za rok 2020
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Záverečný účet obce za rok 2020
1. Rozpočet obce na rok 2020
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020.
Obec 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 prebytkový. Bežný
rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09.03.2020
uznesením č. 39-09/03/2020
Rozpočet bol zmenený raz:
prvá zmena schválená dňa 15.12.2020 uznesením č. 82 – 15/12/2020
Rozpočet obce k 31.12.2020

Schválený
rozpočet

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové hospodárenie obce

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

290 154,01

374 707,31

107 259,00
118 500,00
64 395,01
289 552,00

105 240,10
118 500,00
150 967,21
361 752,17

107 259,00
176 293,00
6 000,00
602,01

111 891,17
243 861,00
6 000,00
12 955,14
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
Schválený rozpočet na rok
2020po poslednej zmene
374 707,31

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

360 819,34

96,29

Z rozpočtovaných celkových príjmov 374 707,31 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
360 819,34 EUR, čo predstavuje 96,29 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
105 240,10

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

104 967,50

99,74

Z rozpočtovaných bežných príjmov 105 240,10 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
104 967,50 EUR, čo predstavuje 99,74 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
77 472,10

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

77 472,10

100,00

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 63 436,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 63 436 EUR, čo predstavuje plnenie
na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 14 036,10 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 14 036,10 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100,00 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 2 580,58 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 7 062,96 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných
9 643,54 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1 814,46
EUR.
Daň za psa 231,00 €.
Daň za užívanie verejného priestranstva 45,00 €.
Daň z ubytovania 2 254,50 €.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 1 862,06 €
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
13 410,47

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

13 137,87

97,96
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Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 2 380,16 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 2 380,16 EUR, čo je
100,00 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 73,20 €, prenajatých
pozemkov v sume 57,68 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume
2 249,28 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 11 030,31 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 10 757,71 EUR, čo je
97,53 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
2 565,12

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

2 565,12

100,00

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2 565,12 EUR, bol skutočný príjem vo výške
2 565,12 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a vratiek za elektrickú
energiu.
prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 11 792,41 EUR bol skutočný príjem vo výške 11 792,41
EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
ÚPSVaR
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo vnútra SR

Suma v EUR
97,86
1 418,92
8 396,52
1 348,00
451,12
79,99

Účel
REGOB, Register adries
Voľby
Mzdy ÚPSVaR
Sčítanie ľudu
COVID - 19
Skladník CO

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
118 500,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

118 400,00

99,91

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 118 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume 118 400,00 EUR, čo predstavuje 99,91 % plnenie.
Príjem zo štátneho rozpočtu 118 000,00 EUR na rekonštrukciu lanovej dráhy Dedinky – Geravy.
Príjem z predaja vyradeného auta 400,00 EUR.
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3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
150 967,21

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

137 451,84

91,04

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 150 967,21 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2020 v sume 137 451,84 EUR, čo predstavuje 91,04 % plnenie.
Obec čerpala municipálny úver Univerzal vo výške 46 000,-€ a 20 000,-€ - pôžička na úhradu
faktúr rekonštrukcia LD Dedinky. 3 533,-€ - návratná finančná výpomoc úhrada faktúr na bežné
výdavky z dôvodu výpadku podielových daní, 9 606,87,-€ použite rezervného fondu na bežné
výdavky a 58 311,97,-€ účelovo určené finančné prostriedky prevod z roku 2019, použité na
bežné a kapitálové výdavky.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
361 752,17

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

336 516,37

93,02

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 761 135,62 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 458 824,36 EUR, čo predstavuje 60,28 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020po poslednej zmene
111 891,17

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

110 539,37

98,79

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 111 891,17 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 110 539,37 EUR, čo predstavuje 98,79 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 43 837,75 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume
43 829,98 EUR, čo je 99,98 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
aktivačných pracovníkov a kontrolórky.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 15 959,59 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
15 941,60 EUR, čo je 99,88 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 50 656,83 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
49 336,04 EUR, čo je 100,05 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako
sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za
nájom a ostatné tovary a služby.
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Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 1 437 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 1 431,75
EUR, čo predstavuje 99,63 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
243 861,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

219 977,00

90,20

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 243 861,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 219 977,00 EUR, čo predstavuje 90,20 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Kúpa komunálnej techniky vo výške 5 368,00 €
b) Projektová dokumentácia Autocamping v sume 1 200,00 €
c) Rekonštrukcia a modernizácia Lanová dráha Dedinky 213 409,00 €
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
6 000,00

Skutočnosť k 31.12.2020
6 000,00

% čerpania
100,00

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 6 000,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2020 v sume 6 000,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných výdavkových operácií 6 000,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo
skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 6 000,00 EUR, čo predstavuje 100 %.
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4.Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet

Skutočnosť k 31.12.2020 vEUR
104 967,50
104 967,50
110 539,37
110 539,37
-5 571,87
118 400,00
118 400,00
219 977,00
219 977,00
-101 577,00

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-107 148,87

Vylúčenie z prebytku – Kapitálová dotácia zo ŠR LD

-23 884,00
-648,00
-79,99
-131 760,86
137 451,84
6 000,00
131 451,84
360 819,34
336 516,37
24 302,97

Vylúčenie z prebytku – sčítanie ľudu
Vylúčenie z prebytku – Transfer CO skladník
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie – spolu (bez SF)
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce bez SF
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce bez SF

-24 611,99
-309,02

Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku podľa rozpočtového hospodárenia
Zistený výsledok hospodárenia vo výške – 107 148,87,-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 sa upravuje - o :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 727,99,- EUR, a to na :
- sčítanie ľudu 648,00,- EUR
- skladník CO 79,99,-€
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 23 884,00,- EUR, a to na :
- rekonštrukciu LD Dedinky v sume 23 884,- EUR
Schodok rozpočtu v sume -131 760,86 ,- 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, upravený o nevyčerpané
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prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume -131 760,86,- EUR bol v rozpočtovom
roku 2020 vysporiadaný :
- z úveru
46 000,- EUR
- z poskytnutej pôžičky
20 000,- EUR
- z návratnej finančnej výpomoci
3 533,00,- EUR
- z finančných operácií
62 227,86,- EUR
Zostatok finančných operácií v sume 131 451,84,- EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 131 760,86,- EUR
Upravené hospodárenie obce za rok 2020 je schodok vo výške 309,02-EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z. n. p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2020
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 85 zo dňa 15.12.2020
Splátka úveru – 6 000,-€
Na kapitálové výdavky – 1 658,-€
- krytie schodku bežného rozpočtu
uznesenie 85 zo dňa 15.12.2020
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
14 092,01
9 030,23
0,00
7 658,00

2 038,87
13 425,37

Sociálny fond - účet
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z. z. v z. n. p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
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Sociálny fond
ZS k 1.1.2020
Prírastky - povinný prídel - 1,5
Úbytky - príspevok na stravu
- vianočný príspevok
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
1 315,63
385,51
644,90
327,87
728,37

%

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich
úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo
prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov ................
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020

146 514,65
146 514,65
146 514,65
78 153,00
54 620,00
20 000,00
3 533,00
78 153,00

0,00
78 153,00

Zostatok istiny k 31.12.2020

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2019

§ 17 ods.6 písm. a)

78 153,00

146 514,65

53,34%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :
Text

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2019

Suma v EUR

146 514,65
146 514,65
146514,65
41 733,37
104 781,28
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Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019*
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821005
- 651002
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020**

104 781,28
6 000,00
44,28
6 044,28

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2020**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2019*

§ 17 ods.6 písm. b)

6 044,28

104 781,28

5,76%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 31.12.2020 v EUR
1 518 928,97
1 475 687,93

ZS k 31.12.2019 v EUR
1 602 781,66
1 146 016,84

0,00
1 427 097,77
48 590,16
42 965,06

0,00
1 097 426,68
48 590,16
455 189,32

0,00
0,00
0,00
2 778,81
40 186,25
0,00
0,00
275,98

0,00
112 426,09
24,36
249 035,96
93 702,91
0,00
0,00
1 575,50

ZS k 31.12.2020 v EUR
1 518 928,97
281 675,41

ZS k 31.12.2019 v EUR
1 602 781,66
476 486,10

0,00
0,00
281 675,41
118 744,04

0,00
0,00
476 486,10
116 710,22

960,00
24 611,99

432,00
0,00

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
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Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

753,94
14 265,11
78 153,00
1 118 509,52

938,20
90 396,03
24 943,99
1 009 585,34

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

Záväzky celkom
k 31.12.2020 v EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- iné záväzky
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2020

z toho v lehote splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

8 383,24
3 076,39
2 166,00
588,00
51,48

8 383,24
3 076,39
2 166,00
588,00
51,48

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

14 265,11

14 265,11

0,00

Stav úverov k 31.12.2020
Veriteľ

Prima Banka
Prima banka

Účel

Traktor + Ford
Ranger
Rekonštrukcia LD
Dedinky

Spolu

Výška
poskytnutéh
o úveru
k 1.1.2020

14 620,00
0
14 620,00

Ročná splátka
istiny
za rok 2020

Prijatý úver
rok 2020

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2020

6 000,00

Rok
splatnosti

8 620,00

r. 2030
r.2030

0

46 000,00

46 000,00

6 000,00

46 000,00

54 620,00

Ostatné prijaté návratné finančné výpomoci k 31.12.2020
Poskytovateľ
návratnej výpomoci

Ministerstvo financií
SR
Milan Červenka

Druh prijatej
Účel
návratnej
použitia
výpomoci
/krátkodobá,
dlhodobá/
Dlhodobá
Vyrovnanie poklesu
podiel.daní počas
pandémie Covid-19
Krátkodobá
Pôžička na úhradu
faktúr lanová dráha
Dedinky-Geravy

Dátum
splatn
osti

Výška prijatej
návratnej
výpomoci
k 31.12.2020

2027

3 533,00

2021

20 000,00
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8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Príspevkové organizácie obec zriadené nemá.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
Obec v roku 2020 poskytla dotácie na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Eurobus, a. s. bežné výdavky – príspevok na
pravidelnú linku autobusu.

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

616,92

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

616,92

-4-

0,00

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nemá založenú podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) 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 zriadeným a založeným právnickým osobám
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

Nemáme
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- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Suma poskytnutých
finančných prostriedkov
-2-

Rozpočtová organizácia

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

Nemáme
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa
Príspevková organizácia

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

Nemáme
- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Príspevková organizácia

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

Nemáme
- prostriedky vlastné
Príspevková organizácia

Vlastné finančné
prostriedky
-2-

-4-

Nemáme
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická osoba

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

Nemáme
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
ÚPSV a R

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2REGOB, register adries BV
Voľby BV
Skladník CO BV
Mzdy a materiál prac. ÚPSVaR BV

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-397,86
1 418,92
79,99
8 396,52

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-497,86
1 418,92
0,00
8 396,52

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)
-50
0
79,99
0
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Ministerstvo financií SR
Ministerstvo financií SR
Úrad
podpredsedu
vlády SR

Sčítanie ľudu BV
Testovanie COVID 19 BV
Elektročasť – lanová dráha Dedinky –
Geravy KV

1 348,00
451,12
118 000,00

700,00
451,12
94 116,00

648,00
0
23 884,00

b)Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov
-2-

Dotácia v rámci VS
spoločný stavebný úrad
Obec

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

416,24

Suma prijatých
finančných prostriedkov
-2-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

416,24

0,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

Nemáme
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov
Zostatok z roku 2019
-2-

KSK - lanovka Dedinky- 247 116,00
Geravy
VÚC

Suma prijatých
finančných prostriedkov
-2-

247 116,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

-4-

0,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

Nemáme
Hodnotenie plnenia programov obce
Obec netvorí programový rozpočet v zmysle § 4 odst. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy.
Vypracovala: Janka Leskovjanská
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13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko
k Záverečnému účtu za rok 2020.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
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Príloha č. 4

Správa
inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov
k 31.12.2020 Obce Dedinky .
I. ÚVOD
Inventarizačná komisia v zložení:
- predseda IK Šlejzáková Helena
- člen IK
Leskovjanská Janka
- člen IK
Ogurčáková Mária
- člen IK
Kollárik Miloš
- člen IK
Ing. Pamulová Erika
Predmetom inventarizácie k 31.12.2020 bolo:

1. Neobežný majetok
a/ dlhodobý nehmotný majetok
b/ dlhodobý hmotný majetok
c/ dlhodobý finančný majetok

2. Obstaranie dlhodobého hmotného, dlhodobého nehmotného a dlhodobého finančného
majetku
3. Obežný majetok:
a/ zásoby - materiálu, tovaru
b/ pohľadávky
c/ finančný majetok

- peňažné prostriedky v hotovosti
- peniaze na ceste
- ceniny
- bankové účty
- cenné papiere
- obstaranie krátkodobého finančného majetku
d/ poskytnuté návratné finančné výpomoci - dlhodobé, krátkodobé

4. Záväzky:
a/ krátkodobé záväzky
b/ dlhodobé záväzky
c/ vlastné imanie
d/ časové rozlíšenie nákladov a výnosov
e/ bankové úvery a ostatné prijaté výpomoci

5/ Operatívna evidencia- podsúvahové účty:
a/ drobný hmotný a nehmotný majetok

II.Zhodnotenie jednotlivých bodov inventarizácie
1. Neobežný majetok:
ZS k l.1.
prírastky
úbytky
KZ k 31.12.

Dlhodobý hmotný
Dlhodobý nehmotný
Dlhodobý finančný
1 550 765,94
0,00
48 290,16
399 324,25
19 550,21
0
57 018,82
0
0
1 893 071,37
19 550,21
48 590,16

Inventarizáciou neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Inventarizácia bola vykonaná fyzicky a
dokladovo.
Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFVO 1-01 a so stavom
uvedeným v inventárnej knihe.

2. Obstaranie dlhodobého majetku
účet 041
ZS k 1.1.
prírastky
úbytky
KZ k 31.12.

účet 042
0
0
0
0

účet 043
951 213,17
393 956,25
13 524,41
1 331 645,01

0
0
0
0

Inventarizáciou neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Inventarizácia bola vykonaná
dokladovo.
Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFVO 1-01 a so stavom
uvedeným v inventárnej knihe.
Opravné položky
Účet 094 – OP k nedokončeným DHM
ZS k 1.1.
prírastky
úbytky
KS k 31.12.

93 840,40
26 594,76
0,00
120 435,16

Inventarizáciou
opravných položiek neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely.
Inventarizácia bola vykonaná dokladovo.
Skutočný stav súhlasí so stavom účtovným.

3. Obežný majetok
a/ zásoby
materiálu
ZS k 1.1.
Prírastky
Úbytky
KZ k 31.12.

0
63,04
63,04
0

potravín
0
0
0
0

ostatné
0
0
0
0

Inventarizáciou neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Inventarizácia bola vykonaná dokladovo
a fyzicky.
Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFVO 1-01 a so stavom
uvedeným v inventárnej knihe.

b/ pohľadávky
Účet
314 poskytnuté prevádzkové preddavky
315 pohľadávky za rozpočtové príjmy nedaňové HČ
318 ostatné pohľadávky
319 pohľadávky za daňové príjmy obcí a VUC
378 iné pohľadávky
Spolu

Suma v €
0
0
929,28
1 814,46
0
2 743,74

391 – Opravná položka k pohľadávkam

0

Inventarizáciou neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Inventarizácia bola vykonaná dokladovo.
Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFVO 1-01 a so stavom
uvedeným v inventárnej knihe.

c/ finančný majetok
účet

Suma v €

211 - Pokladnica
Hlavná činnosť
213- Ceniny
221- základný bežný účet
SLSP
Prima banka
Prima Banka

1 381,05
23 884,00
11 079,02

Bežné účty finančných fondov
Sociálny fond- SLSP
Spolu Hlavná činnosť

728,37
37 072,44

2 095,03
1 018,78

Pokladničná hotovosť súhlasí so stavom uvedeným v pokladničnej knihe k 31.12.2020 Účtovný stav
súhlasí so stavom fyzickým. Inventarizácia pokladnice bola vykonaná dokladovo a fyzicky.
Inventarizáciou nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel.

Stav na bankových účtoch súhlasí s účtovným stavom v hlavnej knihe.
Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFVO 1-01 a s účtovným
stavom uvedeným v hlavnej knihe.
d/ Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy
Účet
357 – Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce

Suma v €
-24 611,99

4. Záväzky
a/ krátkodobé záväzky
Účet
321 – Dodávatelia HČ, PČ
323 – Krátkodobé rezervy
331 – Zamestnanci HČ, PČ
336 – Zúčtovanie s inštitúciami soc.zab. a zdr.
342 – Ostatné priame dane
345- - Ostatné dane a poplatky

Suma v €
8 383,24
960,00
3 076,39
2 166,00
588,00
35,07

379 – Iné záväzky
Spolu

51,48

Inventarizácia záväzkov bola vykonaná dokladovo. Inventarizáciou nebol zistený žiadny inventarizačný
rozdiel.
Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFVO 1-01 a so stavom
uvedeným v inventárnej knihe.
b/ dlhodobé záväzky
Účet
472 Záväzky zo sociálneho fondu

Suma v €
753,94

Spolu

753,94

Inventarizácia záväzkov bola vykonaná dokladovo. Inventarizáciou nebol zistený žiadny inventarizačný
rozdiel.
Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFVO 1-01 a s účtovným
stavom uvedeným v knihe záväzkov.
c/Vlastné imanie
Účet
428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
d/ Časové rozlíšenie nákladov a výnosov
Účet
381 – Náklady budúcich období
384 – Výnosy budúcich období
e/bankové úvery krátkodobé, dlhodobé

Suma v €
- 306 412,29

Suma v €
275,98
-1 118 509,52

Suma v €

Účet 231 a 461
stav k l.l.2020
prírastky
úbytky
Stav k 31.12.2020

14 620,00
46 000,00
6 000,00
54,620,00

Obec vykazuje k 31.12.2020 zostatok nesplateného úveru vo výške 54 620,-€.

Inventarizácia dlhodobých bankových úverov bola vykonaná dokladovo. Inventarizáciou nebol zistený
žiadny inventarizačný rozdiel.
Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFVO 1-01 a s účtovným
stavom uvedeným v hlavnej knihe.
e/Ostatné krátkodobé finančné výpomoci:

Stav k 01.01.
prírastky
Úbytky
Stav k 31.12.2020

Účet 249
0
20 000,00
0
20 000,00

Účet 273
0
3 533,00
0
3 533,00

Inventarizácia ostatných krátkodobých finančných výpomocí bola vykonaná dokladovo.
Inventarizáciou nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel.
Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFVO 1-01 a s účtovným
stavom uvedeným v hlavnej knihe.

5. Podsúvahové účty
ZS k 1.1
Prírastky
Úbytky
KZ k 31.12

Účet 751 HČ
Účet 771 PČ
37 585,84
0,00
0,00
1 309,62
31 018,56
,00
6 567,28
1 309,62

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Inventarizáciou podsúvahových účtov nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Inventarizácia bola
vykonaná fyzicky v niektorých prípadoch aj dokladovo.
Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným v operatívnej evidencii a v hlavnej knihe.

III. Záver
Inventarizácia majetku a záväzkov k 31.12.2020 sa uskutočnila v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve. Za správnosť uvedených údajov zodpovedajú členovia inventarizačnej komisie .

Za IK:
- predseda IK
- člen IK
- člen IK
- člen IK
- člen IK

Šlejzáková Helena
Leskovjanská Janka
Ogurčáková Mária
Kollárik Miloš
Ing. Pamulová Erika

.................................
.................................
.................................
.................................
.................................

Dátum 22.01.2021
S výsledkami inventarizácie súhlasím – nesúhlasím
....................................
Milan Červenka
starosta obce
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1. Úvodné slovo starostu obce
V roku 2020 sme sa snažili zabezpečovať, tak ako po iné roky, chod samosprávy pre najväčšiu
spokojnosť našich občanov. Podali sme projekt a žiadosť v rámci výzvy Ministerstva investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie o finančný príspevok na vybudovanie autokempingu,
ktorého realizácia by nám priniesla finančné prostriedky do rozpočtu obce, tento ale nebol
schválený. V roku 2019 sme začali realizovať rekonštrukciu lanovej dráhu Dedinky – Geravy,
ktorá pokračovala v priebehu celého roka 2020. V júli 2020 sme podali žiadosť o nenávratný
finančný príspevok na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, ktorý
nám nebol schválený, čo nám značne skomplikovalo záver realizácie.
Napriek tomu sa budeme snažiť celý projekt zrealizovať a spustiť do prevádzky na letnú
sezónu 2021. Aby sme toto a mnoho ďalších vecí mohli zrealizovať patrí poďakovanie
všetkým, ktorí sa na tom podieľali. Tiež sa chcem poďakovať občanom obce, ktorí nás
reprezentujú a taktiež občanom, ktorí sa podieľali a podieľajú na skrášľovaní našej obce, na jej
zveľaďovaní a prispievajú k skrášleniu životného prostredia a dobrému menu obce. Obec
dosiahla za sledované obdobie prebytkový rozpočet, čo vytvára podmienky a zdroje pre jej
ďalší rozvoj. Osobne verím, že sa nám spoločnými silami podarí uskutočňovať aj ďalšie ciele,
ktoré sme si do ďalšieho roka stanovili a budeme tak pokračovať v nastolenom trende rozvoja
našej obce.

2. Identifikačné údaje obce
Názov:

Obec Dedinky

Sídlo:

049 73 DEDINKY 79

IČO:

00328171

DIČ:

2020961228

IČ DPH:

SK2020961228

Štatutárny orgán obce:

starosta obce

Telefón:

058/7883250

E-mail:

ocu.dedinky@gmail.com

Webová stránka:

www.dedinky.eu

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:

Milan Červenka

Zástupca starostu obce:

Ing. Saskia Kisová
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Hlavný kontrolór obce:

Ing. Erika Pamulová do 30.04.2020
Viera Bilá - od 01.09.2020

Obecné zastupiteľstvo:

Ing. Saskia Kisová
Mgr. Anton Horváth
Maroš Korfanta
Miroslav Majerčák
Helena Šlejzáková

Obecný úrad:

Dedinky 79

Rozpočtové organizácie obce (uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, základnú činnosť, IČO,
telefón, e-mail, webovú stránku): obec nemá
Príspevkové organizácie obce (uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, základnú činnosť, IČO,
telefón, e-mail, webovú stránku): obec nemá
Neziskové organizácie založené obcou (uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, vklad do
základného imania, predmet činnosti, IČO, telefón, e-mail, webovú stránku): obec nemá
Obchodné spoločnosti založené obcou (uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, vklad do
základného imania, percentuálne podiely, podiel na hlasovacích právach, predmet činnosti,
IČO, telefón, e-mail, webovú stránku): obec nemá

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: Starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potrieb jej obyvateľov.
Vízie obce: Skvalitnenie života obyvateľstva.
Ciele obce: Zvýšenie turizmu.

5. Základná charakteristika obce
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.
5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce: Obec sa nachádza na východnom Slovensku v Košickom kraji, v okrese
Rožňava. Vzdialenosť obce od okresného mesta je približne 36 km. Obec leží na severnom brehu
Hnileckej vodnej nádrže, v nadmorskej výške 795 m a spadá do Národného parku Slovenský raj.
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Susedné mestá a obce: Dobšiná, Mlynky, Stratená
Celková rozloha obce: 3,64 km²
Nadmorská výška: 795 m
5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov: 1,25 obyvateľov/m²
Národnostná štruktúra: slovenská národnosť
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: zastúpené katolícke náboženstvo
Vývoj počtu obyvateľov: počet obyvateľov má klesajúci charakter
Dátum

Počet obyvateľov

31.12.2018

242

31.12.2019

240

31.12.2020

236

5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci: 7,27 %
Nezamestnanosť v okrese: 15,66 %
Vývoj nezamestnanosti: má stúpajúci charakter
5.4. Symboly obce
Erb obce:
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Vlajka obce:

Pečať obce:

5.5. Logo obce
Obec nemá
5.6. História obce
Prvá písomná zmienka sa datuje už k roku 1380. Obec Dedinky vznikla v roku 1933 zlúčením obcí
Imrichovce a Štefanovce. Pôvodní obyvatelia boli baníci, ktorí v priľahlých horách vyhľadávali a ťažili
medenú a železnú rudu. K baníkom sa prisťahovali drevorubači, uhliari a spracovatelia vyťažených rúd.
V novodobej histórii sa začalo rozvíjať drevorubačstvo a lesné práce. Nový ráz obec získala v roku
1956 vybudovaním vodnej nádrže, od kedy jej charakter je v značnej miere ovplyvňovaný rozvojom
turistiky. V roku 1960 bola k obci Dedinky priradená aj časť Dobšinská Maša.

5.7. Pamiatky
V obci sa nachádza rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie, ktorého prvá etapa výstavby –
drevený kostol sa datuje ešte k roku 1785.

5.8. Významné osobnosti obce
Významnou osobnosťou aj keď verejnosti nie veľmi známou bol básnik Jozef Spišák – Geravčan (1924
– 1953). Písal básnické cykly a poviedky. Jeho literárne dielo je spracované v životopisnom náčrte
z roku 2001, ktoré vydala Obec Dedinky.
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6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
Obec nemá.
6.2. Zdravotníctvo
Obec nemá
6.3. Sociálne zabezpečenie
Obec nemá.
6.4. Kultúra
Obec nemá.
6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
-

Ubytovanie v súkromí, chaty, penzióny a hotely

-

Slovenská pošta

Najvýznamnejší priemysel v obci :
-

obec nemá rozvinutý priemysel

-

evidovaní sú súkromne hospodáriaci roľníci, ktorí vykonávajú lesné a drevorubačské práce

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020.
Obec 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 prebytkový. Bežný
rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09.03.2020
uznesením č. 39-09/03/2020
Rozpočet bol zmenený raz:
prvá zmena schválená dňa 15.12.2020 uznesením č. 82 – 15/12/2020
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020
Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31. 12. 2020

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

290 154,01

374 707,31

360 819,34

96,29

107 259,00
118 500,00
64 395,01

105 240,10
118 500,00
150 967,21

104 967,50
118 400,00
137 451,84

99,74
99,91
91,04

Schválený
rozpočet

Príjmy celkom
z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
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Výdavky celkom
z toho:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

289 552,00

361 752,17

336 516,37

93,02

107 259,00
176 293,00
6 000,00
602,01

111 891,17
243 861,00
6 000,00
12 955,14

110 539,37
219 977,00
6 000,00
24 302,97

98,79
90,20
100,00
X

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet

Skutočnosť k 31.12.2020
v EUR
104 967,50
104 967,50
110 539,37
110 539,37
-5 571,87
118 400,00
118 400,00
219 977,00
219 977,00
-101 577,00

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-107 148,87

Vylúčenie z prebytku – Kapitálová dotácia zo ŠR LD

-23 884,00
-648,00
-79,99
-131 760,86
137 451,84
6 000,00
131 451,84
360 819,34
336 516,37
24 302,97

Vylúčenie z prebytku – sčítanie ľudu
Vylúčenie z prebytku – Transfer CO skladník
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce bez SF
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce bez SF

-24 611,99
-309,02

Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku podľa rozpočtového hospodárenia
Zistený výsledok hospodárenia vo výške – 107 148,87,-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 sa upravuje o :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 727,99,- EUR, a to na :
- sčítanie ľudu 648,00,- EUR
- skladník CO 79,99,-€
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b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 23 884,00,- EUR, a to na :
- rekonštrukciu LD Dedinky v sume 23 884,- EUR
Schodok rozpočtu v sume -131 760,86 ,- 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, upravený o nevyčerpané
prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume -131 760,86,- EUR bol
v rozpočtovom roku 2020 vysporiadaný :
- z úveru
46 000,- EUR
- z poskytnutej pôžičky
20 000,- EUR
- z návratnej finančnej výpomoci
3 533,00,- EUR
- z finančných operácií
62 227,86,- EUR
Zostatok finančných operácií v sume 131 451,84,- EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 131 760,86,- EUR
Upravené hospodárenie obce za rok 2020 je schodok vo výške 309,02-EUR.
7.2. Rozpočet na roky 2021 - 2023
Skutočnosť
k 31. 12. 2020

Príjmy celkom
z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Finančné výdavky

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2023

360 819,34

144 725,00

100 644,00

100 644,00

104 967,50
118 400,00
137 451,84
336 516,37

106 286,00
0,00
38 439,00
144 725,00

100 644,00
0,00
0,00
100 644,00

100 644,00
0,00
0,00
100 644,00

110 539,37
219 977,00
6 000,00

106 286,00
12 439,00
26 000,00

100 644,00
0,00
0,00

100 644,00
0,00
0,00
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1. Majetok
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 31.12.2020 v EUR
1 518 928,97
1 475 687,93

ZS k 31.12.2019 v EUR
1 602 781,66
1 146 016,84

0,00
1 427 097,77
48 590,16
42 965,06

0,00
1 097 426,68
48 590,16
455 189,32

0,00
0,00
0,00
2 778,81
40 186,25
0,00
0,00
275,98

0,00
112 426,09
24,36
249 035,96
93 702,91
0,00
0,00
1 575,50

ZS k 31.12.2020 v EUR
1 518 928,97
281 675,41

ZS k 31.12.2019 v EUR
1 602 781,66
476 486,10

0,00
0,00
281 675,41
118 744,04

0,00
0,00
476 486,10
116 710,22

960,00
24 611,99
753,94
14 265,11
78 153,00
1 118 509,52

432,00
0,00
938,20
90 396,03
24 943,99
1 009 585,34

8.2. Zdroje krytia
9. Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

V roku 2020 obec zvýšila hodnotu dlhodobého nehmotného majetku o 19 550,21€ - a to
z dôvodu že územný plán obce bol evidovaný na podsúvahovom účte a pri inventarizácii
majetku bol preradený opravným zápisom na účet 019 – dlhodobý nehmotný majetok.
K zvýšeniu dlhodobého hmotného majetku došlo hlavne u obstarania dlhodobého hmotného
majetku účet 042 – rekonštrukcia LD Dedinky – Geravy.

10

8.3.

Pohľadávky

Pohľadávky
Pohľadávky po lehote splatnosti
Pohľadávky do lehoty splatnosti

Zostatok k 31.12.2020
2 244,46
534,35

Zostatok k 31.12.2019
249 035,96
0,00

Pohľadávky po lehote splatnosti predstavujú nedoplatky 31.12.2020 za komunálny odpad,
miestne dane a poplatky.

8.4. Záväzky
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

Zostatok k 31.12.2020
6 866,91
7 398,20

Zostatok k 31.12.2019
90 396,03
0,00

Záväzky do lehoty splatnosti predstavujú záväzky z obchodného styku, týka sa to faktúr za
prevedené služby v mesiaci december 2020 a za mzdu a odvody zamestnancom za mesiac
december 2020 vyplatené v januári 2021.

9. Hospodársky výsledok za 2020 - vývoj nákladov a výnosov
Názov
Náklady
50 – Spotrebované nákupy
51 – Služby
52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov
príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy

Skutočnosť
k 31.12.2020

Skutočnosť
k 31.12.2019

140 193,47
15 064,55
28 437,91
62 739,35
55,68
2 599,85
27 860,10

133 610,18
12 554,01
27 528,63
74 924,38
47,57
4 038,62
13 063,97

3 343,77
0,00
92,26

737,50
0,00
715,50

0,00
115 456,59
3 125,33
0,00
0,00
78 597,05
9 524,97
432,00

0,00
287 957,00
3 959,74
0,00
0,00
83 204,80
159 438,15
800,46

124,03
0,00

0,00
0,00

11

69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo
VÚC
Hospodársky výsledok
(+ kladný HV, –- záporný HV)

23 653,21

40 553,85

-24 736,88

154 346,82

Hospodársky výsledok záporný, v sume -24 736,88 odporúčame zúčtovať v roku 2021 na
základe výkazu ziskov a strát k 31.12.2020 na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov.
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov.
-

Celkové náklady v roku 2020 vzrástli oproti roku 2019 o 6 583,29 €. Nárast pozorujeme
hlavne na položke 55- odpisy, rezervy a opravné položky a to z dôvodu že obec
netvorila opravnú položku v roku 2019 k čističke odpadových vôd a na položke 56Finančné náklady platby za poistenie majetku a motorových vozidiel.

-

Celkové výnosy v roku 2020 sa znížili oproti roku 2019 o 172 502,41 €. Pokles
pozorujeme hlavne v položke 64 – ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti. Obec v roku
2019 nesprávne postupovala pri účtovaní uhradených faktúr za Rekonštrukciu lanovej
dráhy Dedinky – Geravy z toho dôvodu bol vysoký nárast za rok 2019 u výnosov na
účte 648.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1.Prijaté granty a transfery
V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

Suma prijatých
prostriedkov v EUR

Ministerstvo vnútra
SR

Transfer
na
úhradu
nákladov
preneseného výkonu štátnej správy na
úseku hlásenia pobytu občanov
a registra obyvateľov SR

97,86

Ministerstvo vnútra
SR
ÚPSVaR

Ministerstvo financií
SR

Voľby

1 418,92

Aktivačná a dobrovoľná činnosť –
finančné prostriedky boli poskytnuté na
mzdy a odvody pre zamestnancov
aktivačných služieb.
Sčítanie ľudu – poskytnuté finančné
prostriedky boli použité na úhradu

8 396,52

1 348,00
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Ministerstvo financií
SR
Ministerstvo vnútra
SR
Úrad podpredsedu
vlády SR

nákladov spojenú so sčítaním ľudu, na
nákup materiálu a vyplatenie odmien.
COVID – 19 – finančné prostriedky
boli poskytnuté na úhradu nákladov
spojených s testovaním obyvateľov.
Skladník CO – finančné prostriedky sú
poskytnuté na vyplatenie dohody
o vykonaní
práce
za
celoročné
udržiavanie skladu CO
Elektročasť - Lanová dráha Dedinky Geravy

451,12

79,99

118 000,00

Prijaté granty a transfery boli použité v súlade s ich určením.

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
-

Aktivačná a dobrovoľná činnosť- ÚPSVaR refunduje výdavky na osobné náklady
zamnestnancov. Prevádza sa bežné čistenie miestnych komunikácií a údržba verejného
priestranstva.

-

Elektročasť, lanová dráha Dedinky – Geravy – Ministerstvo financií SR poskytlo
obci transfer vo výške 118 000,00 € na rekonštrukciu lanovej dráhy – Dedinky –
Geravy na uvedenú akciu bolo vyčerpaných 94 116,00 €.

10.2.

Poskytnuté dotácie

V roku 2020 obec poskytla zo svojho rozpočtu nasledovné dotácie:
Prijímateľ dotácie

Eurobus, a. s.

Dotácia v rámci VS spoločný stavebný
úrad

Účelové určenie
dotácie

Príspevok na
pravidelnú linku
autobusu.
Spoločný OcÚ

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

616,92

416,24

10.3. Významné investičné akcie v roku 2020
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2020:
-

Rekonštrukcia lanovej dráhy Dedinky - Geravy
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10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

Rekonštrukcia budovy bývalého OcÚ

-

Vybudovanie chodníka pre peších od hotela Priehrada do centra obce

-

Vybudovanie chodníka – prepojenie do časti obce Dobšinská Maša

-

Dokončenie rekonštrukcie lanovky na Geravy

-

Revitalizácia chodníka pre peších od hotela Priehrada k železničnej stanici

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Upozorňujeme na skutočnosť, ktorá nastala po 31.12.2020, ktorá je spojená s celosvetovým
pokračovaním šírenia ochorenia COVID – 19, ktorá má potenciálny vplyv na finančnú situáciu
obce. Aj keď v čase zverejnenia Výročnej správy, ako súčasti účtovnej závierky obce za rok
2020 sa situácia stále mení, zdá sa, že negatívny vplyv pandémie môže byť omnoho vážnejší,
ako sa pôvodne očakávalo. Firmy ako aj jednotlivci prichádzajú o svoje príjmy, čo môže mať
negatívny vplyv aj na príjmy obce. Predovšetkým výšku podielových daní, ako aj schopnosť
obyvateľov platiť miestne dane a poplatky čo môže ovplyvniť finančnú situáciu obce. Obec
pravidelne prehodnocuje finančnú situáciu a k výdavkom pristupuje na základe zásady
opatrnosti. Za týmto účelom máme v úmysle využiť všetky ponúkané a dostupné opatrenia zo
strany štátu. Obec nepretržite monitoruje vzniknutú situáciu a jej potenciálny dopad vzhľadom
k rizikám, ktorým je vystavená.
Obec Dedinky nemá organizačnú zložku v zahraničí.
Obec Dedinky nemá vplyv na zamestnanosť regiónu.
Obec Dedinky nemá vplyv na životné prostredie.
Obec Dedinky nemá úlohy, ktoré by bolo potrebné riešiť v spolupráci s vedeckými
a výskumnými inštitúciami.
10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec neeviduje žiaden súdny spor.
Vypracoval: Janka Leskovjanská

Schválil: Milan Červenka

V Dedinkách, dňa 20.04.2021
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Príloha č. 6

Názov materiálu: Návrh na použitie prostriedkov Rezervného fondu.
Predkladá : Janka Leskovjanská, Ekonómka obce

použitie prostriedkov rezervného fondu na základe Zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých
mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej
choroby COVID-19 podľa §36, ods. 2 nasledovným spôsobom.
Na bežné výdavky sumu:
Na kapitálové výdavky sumu:

738,00 €
2 160,00 €

(Znalecký posudok na budovu OcU)
(PD na vodovod na Dobšinsej Maši)

OBEC DEDINKY

Príloha č. 7

Dedinky 79, 049 73 Dedinky, IČO: 00328171, DIČ: 2020961228

Hlavná kontrolórka obce Dedinky
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie II. polrok 2021
V súlade s § 18f, ods. 1, písm. b) zákona NR SR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,
ako aj v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov predkladám Obecnému zastupiteľstvu v Dedinkách nasledujúci návrh kontrol na
obdobie 2. polroka 2021

Pravidelné kontroly :
1. Kontrola vedenia pokladnice.
2. Kontrola dodávateľských faktúr.
3. Kontrola plnenia uznesení OZ.
Ostatné kontroly :
1. Kontroly vykonané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva v Dedinkách
2. Kontroly vykonané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná
kontrolórka dozvie pri výkone svojej činnosti

Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov :
1. Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu za rok 2022
2. Pomoc pri spracovaní interných predpisov obce

V Dedinkách : 22.01.2021

Zverejnené obvyklým spôsobom dňa : 19.04.2021

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

OBEC DEDINKY

Príloha č. 8

Dedinky 79, 049 73 Dedinky, IČO: 00328171, DIČ: 2020961228

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky
Obec Dedinky v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) a § 7 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, § 5 zákona ods. 1 písm. e č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

vyhlasuje dobrovoľnú zbierku
s názvom

„Lanovka Dedinky - Geravy“
Usporiadateľ zbierky:
Obec Dedinky, Dedinky 79, 049 73 Dedinky, IČO: 00 328 171
Účel dobrovoľnej zbierky:
Finančný príspevok bude použitý na dofinancovanie rekonštrukcie lanovej dráhy Dedinky – Geravy.
Spôsob konania zbierky:
Zaslaním finančných prostriedkov na transparentný účet zriadený Obcou Dedinky, vedený v
Slovenskej sporiteľni, a.s.
číslo IBAN: SK19 0900 0000 0051 7831 3330
Zverejnený na: https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK1909000000005178313330
Doba konania dobrovoľnej zbierky: od 20.05.2021 do 31.12.2021.
Zbierkou získané finančné prostriedky budú použité na uvedený účel. O priebehu a výsledkoch
zbierky a zbierkou získaných finančných prostriedkov bude informovať starosta obce na Obecnom
zastupiteľstve v Dedinkách, zverejnením týchto údajov na úradnej tabuli obce a na webovej stránke
obce www.dedinky.eu.
Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky bolo prerokované a schválené na 14. zasadaní obecného
zastupiteľstva Obce Dedinky, konanom dňa 07.05 2021, uznesením č. 104/2021.
V Dedinkách, dňa 08.05.2021

..............................................
Milan Červenka, v. r.
starosta obce

Tel. : 058 / 7883250

e-mail : ocu.dedinky@gmail.com

Web : www.dedinky.eu

Príloha č. 9

Príloha č. 10

R6bert

T6k6Iy,PaIcmanske

MaSa 298,

053 76 Mlynky

CIgEC DEDINKY
Pedlnky 79, 049 73

Obccni 6rad Dedinky

w,

D6turn: 08-0q-2021

Dedinky 79

049 73 Dedinky
Vih,rvuic:

Prllohy-"

Dedinky,

Vec:

dia 22.03.2021

Ziadost o odktpenie pozemku

Ziadam o odkupenie pozemku v katastralnom Uzeml Dedinky z parcely registra C 415/8.

Jedna sa konkretne o pozemok medzi vodnou plochou

-

hlavnou cestou a vodamiekou

/

supisne

eisbm 175/, ktora sa nachadza na parcele C194n a dalef tento pozemok hranici s mojim pozemkom
415129.

Dakujem

S pozdravom

?

Tdk0ly

Príloha č. 11

OBEC DEDINKY

Všeobecne záväzné nariadenie
NÁVRH
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na
miestnych komunikáciách a na území obce
Dedinky

Vyvesené dňa:
Zvesené dňa:
Schválené dňa:
Účinnosť od:

20.04.2021
06.05.2021

Uznesením číslo:

Článok I.
Úvodné ustanovenia
1. Podľa § 6a) ods. 1 Zákona č. 135/1961 Zb. Zákon o pozemných komunikáciách (ďalej len „cestný
zákon“) môže obec za účelom organizovania dopravy na území obce ustanoviť všeobecne
záväzným nariadením (ďalej len „VZN") úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie
motorových vozidiel.
2. Toto VZN upravuje podmienky dočasného parkovania motorových vozidiel na vymedzených
úsekoch miestnych komunikácií, na plochách a verejných priestranstvách určených obcou
Dedinky, výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsob jej platenia a spôsob
preukázania jej zaplatenia.
3. VZN sa vzťahuje na všetky fyzické a právnické osoby, ktoré sú prevádzkovateľom motorového
vozidla a ktorých vozidlá sa nachádzajú trvale alebo dočasne na území obce.
4. Verejným priestranstvom pre účely tohto VZN sú všetky verejnosti prístupné pozemky a pozemky
vo vlastníctve obce
5. Vyhradenými priestormi verejného priestranstva na státie motorového vozidla v obci sú:
a) parkoviská vybudované obcou s príslušným dopravným značením,
b) priestory individuálne schválené obcou.
6. Vyhradené parkovacie miesto na verejnom priestranstve povoľuje a podmienky určuje obec.
7. Správcom miestnych komunikácií je obec Dedinky.
8. Podľa § 6a) ods. 3 cestného zákona výnos úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel je
príjmom obce.

Článok II.
Základné pojmy.
1. Vymedzenými úsekmi sa na účely tohto VZN rozumejú vymedzené úseky na miestnych
komunikáciách, na plochách a verejných priestranstvách v obci Dedinky.
2. Dočasným parkovaním sa na účely tohto VZN rozumie dočasné parkovanie motorového vozidla
na vymedzenom úseku.
3. Platným parkovacím lístkom sa na účely tohto VZN rozumie parkovací lístok zakúpený u obsluhy
parkovísk. Základnými údajmi platného parkovacieho lístka sa na účely tohto VZN rozumie najmä
údaj o obci, cena parkovného, čas jeho platnosti a pod.
4. Viditeľným označeným motorového vozidla sa na účely tohto VZN rozumie umiestnenie
platného parkovacieho lístka na viditeľnom mieste za čelným sklom v motorovom vozidle tak, že
všetky údaje uvedené na parkovacom lístku sú čitateľné za obvyklých podmienok z vonkajšej
strany motorového vozidla.
5. Sadzby úhrad za dočasné parkovanie na vymedzených úsekoch sú zmluvné ceny medzi obcou
Dedinky a vodičmi motorových vozidiel podľa osobitného predpisu.
6. Parkovacia služba je pracovník poverený obcou Dedinky, ktorý je riadne označený nápisom
„Parkovacia služba“ a má pri sebe platné písomné poverenie a preukaz.
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Článok III.
Dočasné parkovanie motorových vozidiel.
2. V súlade s bodom č. 1. Článku II. tohto VZN sa vymedzujú úseky na nasledovných miestnych
komunikáciách, plochách a verejných priestranstvách na dočasné parkovanie nasledovne:
a) športový areál - plocha futbalového ihriska (za budovou Obecného úradu v Dedinkách).
b) miestne komunikácie na ktorých to nezakazuje dopravné značenie.
3. Povinnosť úhrady poplatku za dočasné parkovanie na vymedzených úsekoch uvedených v bode 1.
tohto článku majú všetci vodiči motorových vozidiel s výnimkou:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

pravidelnej hromadnej prepravy,
vozidiel policajného zboru,
vozidiel HaZZ a RZP
vozidiel zásobovania,
obyvatelia a vlastníci nehnuteľností v obci Dedinky,
návštevníci ubytovaní v miestnych ubytovacích zariadeniach.

Článok IV.
Sadzby za užívanie vymedzených úsekov.
1.

Sadzby úhrad za užívanie vymedzených úsekov na dočasné parkovanie sú nasledovné:
Druh

Celodenné parkovanie

Karavan, Autobus

6,00 €

Osobné motorové vozidlo

4,00 €

Motocykel

2,00 €

2. Obec Dedinky nezodpovedá za prípadné škody, ktoré držiteľovi motorového vozidla vzniknú pri
dočasnom parkovaní.

Článok V.
Kontrolné orgány
1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN s právom uložiť sankciu sú oprávnení vykonávať nižšie uvedené
oprávnené osoby:
a)
b)
c)
d)
e)

policajný zbor SR,
starosta obce,
hlavný kontrolór obce,
poslanci obecného zastupiteľstva,
poverení zamestnanci obecného úradu

2. Týmto nariadením nie je dotknuté oprávnenie ostatných orgánov verejnej správy vykonávať
kontrolnú činnosť, ktorá im vyplýva z osobitných právnych predpisov.

Článok VI.
Sankcie
1.

Porušenie tohto VZN fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok podľa osobitného
predpisu

2. Porušenie tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie ak
nejde o priestupok alebo o trestný čin sa posudzuje ako iný správny delikt.
3. Za porušenie tohto VZN sa pokladá parkovanie motorového vozidla na vymedzenom úseku
miestnych komunikácií, ktorý nemá viditeľne označené motorové vozidlo v súlade s bodom č. 4.
článku II. tohto VZN.
4. Za porušenie nariadení tohto VZN môže oprávnený orgán uložiť pokutu až do výšky 33,00 €.

Článok VII.
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Toto VZN bolo schválené uznesením č. xx Obecného zastupiteľstva v Dedinkách dňa dd.mm.rrrr.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom dd.mm.rrrr.
3. Akékoľvek zmeny alebo doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Dedinkách
4. Jednotlivé časti alebo ustanovenia tohto VZN, ktorými Obec plní úlohy štátnej správy'', a ktoré by
boli v rozpore Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami,
ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami
vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej
správy sú neplatné v takomto prípade sa postupuje podľa platnej právnej úpravy a normatívnych
právnych aktov, s ktorými by bolo toto VZN v rozpore, pričom ostatné ustanovenia VZN ostávajú
platné a účinné.
5. Jednotlivé časti alebo ustanovenia tohto VZN, ktorými Obec plní úlohy samosprávy, a ktoré by
boli v rozpore Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a
zákonmi sú neplatné; v takomto prípade sa postupuje podľa platnej právnej úpravy a
normatívnych právnych aktov, s ktorými by bolo toto VZN v rozpore, pričom ostatné ustanovenia
VZN ostávajú platné a účinné.

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

OBEC DEDINKY

Príloha č. 12

Dedinky 79, 049 73 Dedinky, IČO: 00328171, DIČ: 2020961228

Zámer obce na odpredaj pozemku
Obec Dedinky v zmysle zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v platnom znení predkladá návrh na
predaj majetku obce podľa ustanovenia §-u 9a ods. 8 písm. e) zákona číslo 138/1991 Zb. v platnom
znení.
Obec Dedinky zverejňuje svoj zámer predať nasledovné nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného
zreteľa Ing. Jozefovi Kačengovi a JUDr. Michaele Kačengovej rod. Tekáčovej.
Odôvodnenie:
Uvedené nehnuteľnosti bezprostredne susedia s nehnuteľnosťami C-KN 23/2 – zastavaná plocha a
nádvorie a C-KN 23/1 – zastavaná plocha a nádvorie na ktorej je postavená stavba – Rodinný dom
súp. č. 59, ktoré nadobudli menovaní v roku 2010.
V minulosti tieto nehnuteľnosti logicky patrili do jedného celku. Cez pozemok C-KN 23/6 bol a je
dodnes prístup k rodinnému domu z miestnej komunikácie.
Nehnuteľnosti vo vlastníctve obce vedené na LV č. 320 v katastrálnom území Dedinky:
1. pozemok C-KN č. 23/7 o výmere 83 m2 , zastavaná plocha a nádvorie,
2. pozemok C-KN č. 23/6 o výmere 31 m2, zastavaná plocha a nádvorie ,
3. stavba „Letná kuchyňa“, súp. č. 202, postavená na pozemku č. C-KN č. 23/7
Umiestnenie nehnuteľností – v zastavanom území obce.
Zámer predať nehnuteľný majetok obce bol predmetom schvaľovania Obecného zastupiteľstva na 14.
zasadnutí OZ dňa 07.05.2021, uznesením č. 107.

V Dedinkách 07.05.2021

Milan Červenka
starosta obce

Vyvesené dňa : 21.04.2021

Zvesené dňa : 07.05.2021

Tel. : 058 / 7883250

e-mail : ocu.dedinky@gmail.com

Web : www.dedinky.eu

