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Záverečný účet Obce Dulov za rok 2010 
 
 
1. Rozpočet obce na rok 2010  
 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  na  rok   2010 bol rozpočet obce. 
Obec na rok 2010 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) s prihliadnutím na § 
21c (platné ešte na rok 2010) 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 2010 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný   a kapitálový rozpočet   bol   
zostavený   ako  schodkový,   finančné operácie boli rozpočtované ako prebytkové. Schodok 
bežného a kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom finančných operácií.    
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2010.  
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2009 uznesením č.8/2009.  
Bol zmenený štyrikrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 5.5.2010 uznesením č. 4/2010 
- druhá zmena schválená dňa 28.7.2010 uznesením č. 6/2010 
- tretia zmena  schválená dňa 20.10.2010 uznesením č. 27/2010 
- štvrtá zmena schválená dňa 16.2.2011 uznesením č. 4/2011 

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný : 
 
 

Rozpočet obce k 31.12.2010 v celých € 
 
 
 

 Rozpočet na 
rok 2010 

Rozpočet po 
zmene 2010 

Príjmy celkom 325.390 1,009.260 
z toho :   
Bežné príjmy 271.780 306.619 
Kapitálové príjmy 2.330 330.089 
Finančné príjmy 51.280 372.552 
Výdavky celkom 325.390 1,009.260 
z toho :   
Bežné výdavky 288.210 318.746 
Kapitálové výdavky 37.180 401.646 
Finančné výdavky     0 288.868 
Rozpočet obce za rok 2010  0 0 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2010 v celých €  
 
 

Rozpočet  Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia 
325.390 1,002.943,25 308 % 

 
1) Bežné príjmy - daňové príjmy :  
  

Rozpočet Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia 
180.040 166.565 93 % 

 
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške  160.000 € z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2010 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 145.602 €, čo predstavuje plnenie na 
91%.  
b) Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 11.500 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 12.389 €, čo je 108 % 
plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 7.353 €, dane zo stavieb boli vo výške 4.951 
€ a dane z bytov vo výške 85 €. Za rozpočtový rok bolo uhradených  11.172 €,   za nedoplatky 
z minulých rokov 1.204 €, za sankčný úrok 13 €. K 31.12.2010 obec eviduje pohľadávky na 
dani z nehnuteľností vo výške  383 €. 
c) Daň za psa bola rozpočtovaná vo výške 460 € a skutočný príjem k 31.12.2010 dosiahol 
459 €, čo je 100 % plnenie. Pohľadávky na dani za psa neboli.  
d) Daň za užívanie verejného priestranstva 
Rozpočet 300 €, plnenie 456 €, čo predstavuje 152%. V roku 2010  sa zvýšil počet predajcov 
ambulantného predaja, z čoho plynie nárast skutočnosti oproti rozpočtu.   
e) Daň za nevýherné hracie prístroje  
Z rozpočtovaných 80 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 40 €, čo je 50% plnenie. 
Daň bola vyrubená pohostinským zariadeniam na základe priznania. Jedno zariadenie 
nevykazuje nevýherné prístroje.  
f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 
Z rozpočtovaných 7.700 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 7.619 €, čo je  99% 
plnenie. Pohľadávky z minulých rokov boli uhradené v plnej výške 42 €.  K 31.12.2010 obec 
eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 30 
€.  
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :  
  

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia 
36.860 43.869 119 % 

 
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 6.380 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 9.348 €, čo je 147 % 
plnenie. Ide o príjem z prenájmu pozemkov vo výške 6.543 € za hrobové miesta, rybníky 
a poľovný revír,  príjem z prenájmu budov a objektov vo výške 2.772 € za priestory 
kultúrneho domu a multifunkčného ihriska.  Príjem z prenájmu vodovodu vo výške 33 €.  
 
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
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Z rozpočtovaných správnych poplatkov 5.190 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 
6.932 €, čo je 134 % plnenie. Z toho predstavuje 5.974 € príjem za správne poplatky za 
vydanie rozhodnutí na prevádzku výherných hracích prístrojov.  
Poplatky z predaja služieb boli rozpočtované na 22.330 €, skutočné predstavujú príjem 24.239 
€. Najvýznamnejšie položky sú zo stočného 21.458 €, z predaja nádob na komunálny odpad  
265 €, z predaja druhotných surovín 999 €, z Recyklačného fondu za vyseparovaný odpad 239 
€, z opatrovateľskej služby 409 € a ďalšie drobné príjmy ako za miestny rozhlas, fotokópie.  
Príjem z tzv. „prevádzkových poplatkov“ za materskú školu a školský klub detí dosiahol 
1.295 € a rozpočet bol 1.180 €.   
Za stravné, teda z réžie pri stravovaní obec dosiahla príjem 2.055 €, čo je oproti rozpočtu 275 
€ nárast. Zvýšil sa počet stravníkov medzi zamestnancami i počet odobraných obedov od 
dôchodcov.    
 
3) Bežné príjmy - úroky :  
 

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia 
260 31 12% 

 
Obec z úrokov na bežných účtoch dosiahla  31 €.  Pokles príjmu z úrokov kopíruje pokles 
úrokových sadzieb.  
 
 
4) Bežné príjmy - ostatné príjmy :  
  

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia 
240 4.815 2006 % 

Ostatné príjmy sú z náhrad poistného plnenia od Komunálnej poisťovne  4.196 €, výnosu 
z hazardných hier 420 €, úhrady škody na majetku obce  a preplatku zo zdravotnej 
poisťovne spolu 199 €.  
 

5)  Bežné príjmy -  granty a transfery 
 

Obec prijala nasledovné transfery : 
 
P. č. Poskytovateľ   Suma v € Účel 
1. Krajský školský úrad 57.675 Financ. Základnej školy 
2. Krajský školský úrad 946 Financ. krúžkovej činnosti v ZŠ 
3. Krajský školský úrad 1.370 Financ. vzdelávania pre MŠ 
4. ÚPSVaR  357 Škol.potreby a stravné pre deti v HN 
5. ÚPSVaR  154 Osobitný príjemca rodin. prídavkov 
7. Krajský stavebný úrad 831 Financ. Spoločného staveb. úradu 
8. Obvodný úrad 305 Financ. Registra obyvateľstva 
9. Obvodný úrad 0 Financ. výkonu kompet. život. prost. 
10. Obvodný úrad 47 Financ.         - “ –  cestnej dopr. a PK 
11. Obvodný úrad 1.497 Financ. volieb prezident,VUC, EP 
12. Obvodný úrad 9 Financ. údržby vojnových hrobov 
13. Ministerstvo financií SR 10.743 Financov. výpadku podielových daní 
14. Pôdohosp. platob. agentúra 8.935 Preplatenie externého manažmentu 
 Spolu 82.869  
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Na financovanie výkonu kompetencií životného prostredia  obec dostala transfer 105 €. 
Transfer bol vrátený vzhľadom na neuskutočnené administratívne úkony v tejto oblasti.  
 
 
Obec prijala nasledovné granty: 
 
P. č. Poskytovateľ   Suma 

v € 
Účel 

1. Podnikatelia Dulova a okolia 2.000 Organizovanie Behu okolo Dulova 
2. Poslanci obecného zastupiteľstva 156 Potreby ZŠ  
    
 Spolu 2.156  

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

 
5) Kapitálové príjmy :  
  

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia 
2.330 330.089 14.167 % 

 
Granty a transfery 
V roku 2010 obec získala nasledovné kapitálové transfery: 

 
P.č. Poskytovateľ dotácie Suma v € Investičná akcia 
1. Nórsky fin.mechan, EHP,ŠR 1.388 Dofinanc. rekonštr. verej. osvetlenia 
2. Úrad vlády SR 39.833 Financov. multifunkč. ihriska 
3.  Eur. poľnoh. fond pre rozvoj 

vidieka, ŠR 
288.868 Preplatenie rekonštrukcie ciest 

a výstavby chodníkov 
 Spolu  330.089  

 
Z Nórskeho finančného mechanizmu  bola obci doplatená dotácia vo výške 5% za 
rekonštrukcie verejného osvetlenia. Úrad vlády SR obci poskytol dotáciu na výstavbu 
multifunkčného ihriska vo výške 39.833 €. Z európskeho poľnohospodárskeho fondu pre 
rozvoj vidieka a štátneho rozpočtu bola obci poskytnutá dotácia na preplatenie výdavkov na 
rekonštrukciu miestnej komunikácie a výstavbu chodníkov vo výške 288.868 €.   
 
6) Príjmové finančné operácie :  
  

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia 
51.280 372.551 727% 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 5/2010 zo dňa 9.6.2010 bolo schválené použitie 
Rezervného fondu vo výške 14.100 € na krytie schodku bežného rozpočtu r. 2010  vo výške 
14.100 €.  
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 5/2010 zo dňa 9.6.2010 bolo schválené zvýšenie úveru.   
Z limitu úveru bolo v roku 2010 čerpané 69.583 €.  
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 1/2010 zo dňa 10.2.2010 bol schválený preklenovací 
úver. Čerpaný bol do výšky oprávnených výdavkov bez DPH t. j. 288.868 €.  
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3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2010 v celých €  
 

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia 
325.390 991.596 305% 

 
1) Bežné výdavky : 
  

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia 
288.210 301.082 104% 

 
v tom :                                                                                                                                                     

Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Výdavky verej. správy – obec 88.900 84.783 95% 
Z toho: vlastné prostriedky  87.720 73.407  
- štátny rozpočet 1.180 2.442  
11K1 0 6.700  
11K2 0 2.234  
Všeobecné verejné služby (voľby) 0 1.498 1.498% 
Fin.a rozp.oblasť (styk s bankou) 1.060 404 38% 
Transakcie verejného dlhu (úver) 1.340 4.700 350% 
Z toho: vlastné prostriedky  1.340 3.915  
- štátny rozpočet 0 785  
Ochrana pred požiarmi (hasiči) 2.000 1.994 99% 
Miestne komunikácie 1.040 1.746 168% 
Nakladanie s odpadmi 11.900 13.047 110% 
Nakladanie s odpadovými vodami 19.470 17.839 92% 
Rozvoj bývania 0 9.680 9.680% 
Z toho: vlastné prostriedky  0 6.346  
- prevod z RF 0 3.334  
Rozvoj obcí 300 401 134% 
Verejné osvetlenie 3.120 2.693 86% 
Z toho: vlastné prostriedky  3.120 1.316  
- štátny rozpočet 0 1.377  
Občianska vybavenosť 560 940 168% 
Športové služby 3.500 5.514 158% 
Z toho: vlastné prostriedky 3.500 3.541  
- grant 0 1.973  
Knižnica 260 217 83% 
Kultúrny dom 11.350 9.231 81% 
Z toho: vlastné prostriedky  11.350 7.394  
- štátny rozpočet 0 1.837  
Miestny rozhlas 140 156 111% 
Cintorínske sl. + transfery NO 2.300 1.635 71% 
Z toho: vlastné prostriedky  2.300 1.626  
- štátny rozpočet 0 9  
Materská škola 54.760 54.876 100% 
Z toho: vlastné prostriedky  41.860 37.256  
- štátny rozpočet 1.500 6.854  
- prevod z RF 11.400 10.766  
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Základná škola 51.700 59.773 116% 
Z toho: vlastné prostriedky  0 968  
- štátny rozpočet 51.700 58.622  
- grant 0 183  
Školský klub detí  8.480 5.667 67% 
Školská jedáleň  15.170 14.179 93% 
Opatrovateľská služba 9.960 8.921 90% 
Dávky soc. zabezp. – rodina a deti 0 154 154% 
Dávky soc. pomoci – občan v HN 500 664 132% 
Z toho: vlastné prostriedky  500 307  
- štátny rozpočet 0 357  
Sociálne služby - staroba 400 370 92% 
Spolu 288.210 301.082  

         
 
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných 141.680 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2010 vo výške 137.849 €, čo je 
97 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OÚ, základnej a materskej školy, 
školského klubu, školskej jedálne, opatrovateľskej služby a čistiarne odpadových vôd. 
b) Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných  49.435 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2010 vo výške 46.962 €, čo je 95 
% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa. 
c) Tovary a služby 
Z rozpočtovaných 90.245 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2010 vo výške 106.362 €, čo je 
118 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako sú cestovné náhrady 
1.239 €, energie, voda, komunikácie 35.046 €, materiál 11.331 €, dopravné 1.667 €, rutinná 
a štandardná údržba 11.452 €, platba za nájom 2 € a služby 45.625 €.  
d) Bežné transfery 
Z rozpočtovaných 5.510 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2010 vo výške 5.209 €, čo 
predstavuje 95 % čerpanie. 
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými  
    finančnými výpomocami 
Z rozpočtovaných  1.340 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2010 vo výške 4.700 €, čo 
predstavuje 351 % čerpanie.  
 
2) Kapitálové výdavky : 
  

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia 
37.180 401.646 1.080 % 

 
v tom:                                  
Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Miestne komunikácie 660 347.562 52.661 % 
Z toho: vlastné prostriedky  0 1.217  
- úver 660 346.345  
Nakladanie s odpadmi 3.040 0 0 % 
Nakladanie s odpadovými vodami 5.080 0 0 % 
Rozvoj bývania 860 5.296 616 % 
Z toho: vlastné prostriedky  860 756  
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- úver 0 3.152  
- Európska hospodárska pomoc EHP 0 590  
- EHP – spolufinancovanie . zo ŠR 0 104  
- Nórsky finančný mechanizmus NFM 0 590  
- NFM - spolufinancovanie zo ŠR 0 104  
Športové služby 26.560 48.788 184 % 
Z toho: úver  8.955 8.955  
- štátny rozpočet 17.605 39.833  
Kultúrny dom 980 0 0 % 
Spolu 37.180 401.646  

 
Miestne komunikácie 
Z vlastných prostriedkov bol uhradený geometrický plán na chodník v „Suhrade“ ako 
podklad na vyhotovenie projektovej dokumentácie.  Z úveru preklenovacieho 
a investičného sa hradila rekonštrukcia miestnej komunikácie a výstavba chodníkov. Po 
skolaudovaní stavby a jej kontrole bola obci vyplatená dotácia - príspevok z EÚ.   
Nakladanie s odpadmi, Nakladanie s odpadovými vodami  
V týchto oddieloch bol rozpočtovaný výdavok na spoluúčasť k podaným projektom na 
realizáciu zberného dvora a 2. etapu výstavby ČOV. Keďže dotácie neboli schválené, 
rozpočet nebol čerpaný.  
Rozvoj bývania 
Z úverových zdrojov boli usporiadavané pozemky vo „Vankovej a Černuškovej“ ulici 
a v ulici Fúsek – Monček“ a hradená  projektová dokumentácia na rekonštrukciu 
verejného priestranstva. Z vlastných zdrojov bola zrealizovaná autobusová čakáreň.  
Športové služby 
Výstavba multifunkčného ihriska sa realizovala z dotácie a úverových zdrojov.  
Kultúrny dom  
Oddiel rozpočtuje  výdavky na spoluúčasť na výmenu okien.  Výdavky sa nerealizovali 
z dôvodu neposkytnutia dotácie. 
 

3) Výdavkové finančné operácie : 
  

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia 
0 288.868 288.868 % 

 
Výdavkové finančné operácie neboli rozpočtované, v skutočnosti bol splatený preklenovací 
úver v plnej výške.  
 
4. Hodnotenie plnenia programov obce 
    Príloha č.1 Záverečného účtu. 
 
5. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2010 

 
 Schodok bežného a kapitálového  rozpočtu  v roku 2010 je v súlade s výnimkou z §  
21c zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (583/2004 Z. z.). Prebytok 
finančných operácií je vo výške 83.682,92 €. Po úhrade schodku bežného a kapitálového 
rozpočtu z prebytku finančných operácií zostáva celkový prebytok 11.357,71 €.  Uvedená 
suma obsahuje 5,04 € nevyčerpaný dar pre ZŠ (saldo účtu 372.400) a 27,24 € nevyčerpaný 
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dar na organizovanie športových podujatí (saldo účtu 372.500). Ponížený prebytok je vo 
výške 11.325,43 €, je to čiastka, z ktorej sa bude tvoriť rezervný fond.  
 
6. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 
 
Rezervný fond 
Obec vytvára rezervný fond z celého prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. 
Vedie sa na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné 
zastupiteľstvo. 
              
Fond rezervný Suma v € 

ZS k 1.1.2010        2.971,49 

Prírastky - z prebytku hospodárenia 7.889,42     

               - ostatné prírastky – vratka nepoužitého rezervného  

                                                fondu určeného na čerpanie  

                                                v roku 2009 

10.620,23 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : Uznesenie č. 5/2010      

                 z 9.6.2010   použitie Rezervného fondu na krytie  

                 schodku bežného rozpočtu r. 2010  vo výške  

                 14.100 €. 

       

 

14.100,00 

               - ostatné úbytky                                                 - 

KZ k 31.12.2010 7.381,14 

 
Sociálny fond 
Tvorba a  použitie sociálneho fondu: 
Sociálny fond Suma v € 

ZS k 1.1.2010 274,50 

Prírastky – prídel       1,25 %                    1.261,55 

               - ostatné prírastky  

Úbytky   - závodné stravovanie                     175,28 

              - regeneráciu PS, dopravu               1.123,00 

              - ostatné úbytky                                                  

KZ k 31.12.2010 237,77 

    
7. Finančné usporiadanie vzťahov  
 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 
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osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné 
vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 
 
A. Obec nemá založené  vlastné organizácie. 

 
B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu a EÚ:  
(v celých  €) 

 
Poskytovateľ 

 
Účelové určenie grantu, transferu 

Suma  
poskytnutých 
prostriedkov 
v roku 2010 

Suma použitých 
prostriedkov 
v roku 2010 

 
Rozdiel 

(stĺp. 3-4) 

Kraj. školský úrad Základná škola 57.675 57.675 0 
Kraj. školský úrad Krúžková činnosť 946 946 0 
Kraj. školský úrad Predškolské vzdelávanie 1.370                                     1.370                                         0 
ÚPSVaR Školské potreby a stravné HN 357 357 0 
ÚPSVaR Rodinné prídavky od osob.príj. 154 154 0 
Kraj. stavebný úrad Spoločný stavebný úrad 831 831 0 
Obvodný úrad Register obyvateľov 305 305 0 
Obvodný úrad Výkon ŠS - cestná doprava a PK 47 47 0 
Obvodný úrad Voľby NR SR, Referendum, 

Komunálne voľby 
1.497 1.497 0 

Obvodný úrad Údržba vojnových hrobov 9 9 0 
Minist. financií SR Financovanie výpadku podielov. daní 10.743 10.743 0 
Pôdohosp. platobná 
agentúra 

Rekonštrukcia miestnych komunikácii 
a výstavba chodníkov (bež.+ kapital.) 

297.803 297.803 0 

Sloven. inovačná a 
energetická agentúra 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia – 
doplatok  

1.388 1.388 0 

Úrad vlády SR  Výstavba multifunkčného ihriska 39.833 39.833 0 
    0 
SPOLU  412.958 412.958 0 

 
C. Obec neuzatvorila v roku 2010 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  
 
D. Obec poskytla transfer Obci Pruské – spoločnému stavebnému úradu. Transfer bol 
poskytnutý vo výške príspevku Krajského školského úradu na prenesený výkon štátnej správy 
v oblasti stavebného činnosti (830,70 €).  Obec Pruské transfer vyúčtovala.  

 
E. Obec v roku 2010 poskytla dotácie v súlade s VZN o poskytovaní  dotácií z rozpočtu Obce 
Dulov. Všetky poskytnuté dotácie boli vyúčtované.   
 
Žiadateľ dotácie 
Účelové určenie dotácie : uviesť  
- bežné výdavky 
- kapitálové výdavky 

 

Suma  poskytnutých 
prostriedkov  
v roku 2010 

 
 

Suma  použitých 
prostriedkov 
v roku 2010 

 
 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 
 
 

 

Telovýchovná jednota - bežné výdavky 2.700 € 2.700 € 0 
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8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2010 v celých €  
 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2010 KZ  k  31.12.2010 

Majetok spolu 1,021.265 1,376.316 

Neobežný majetok spolu 965.631 1,331.720 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0  

Dlhodobý hmotný majetok 833.272 1,199.361 

Dlhodobý finančný majetok 132.359 132.359 

Obežný majetok spolu 55.218 44.098 

z toho :   

Zásoby 258 486 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 1.393 2.660 

Dlhodobé pohľadávky 0  

Krátkodobé pohľadávky  3.436 912 

Finančné účty  50.131 40.040 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie  416 498 

 

 

 

 

 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2010 KZ  k  31.12.2010 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1,021.265 1,376.316 

Vlastné imanie  670.510 634.741 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0 0 

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia  670.510 634.741 
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Záväzky 87.818 158.321 

z toho :   

Rezervy  28.210 30.780 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0  

Dlhodobé záväzky 274 238 

Krátkodobé záväzky 29.959 28.345 

Bankové úvery a výpomoci 29.375 98.958 

Časové rozlíšenie 262.937 583.254 

 
9. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2010 

 
Obec k 31.12.2010 eviduje tieto záväzky: 

- voči banke        98.958  € 
- voči dodávateľom               6.790  € 
- voči zamestnancom, daňovému úradu  
 a orgánom sociálneho a zdravotného zabezpečenia    
 z miezd za december 2010        20.128 € 
- voči zamestnancom zo SF            238 € 
- iné záväzky a vyrovnanie nákladov a výnosov ŠJ     1.395 € 
                  

Obec v roku 2007 uzavrela Zmluvu o úvere 27/009/07 a čerpala Dexia Komunál univerzálny 
úver, ktorým splatila predchádzajúci investičný úver. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do 
r. 2022. Úroková sadzba úveru je súčtom základnej sadzby BRIBOR a úrokového rozpätia. 
Do konca roka 2010 bola úroková sadzba upravená  na 2,377 %.  Stav úverového dlhu obce 
k 1.1.2010 bol 29.374,79 €. Obec v priebehu roka na kapitálové výdavky vyčerpala úver vo 
výške 69.582,92 €.   Stav úveru k 31.12.2010 je 98.957,71 €.   Úver  je zabezpečený vlastnou 
vista blankozmenkou.  V roku 2011 sa očakáva výrazná splátka úveru cca 41 tis. €, čo 
predstavuje preplatenie 14% DPH zo ŠR na  investičnej akcii rekonštrukcia miestnych 
komunikácii a výstavba chodníkov. 
V roku 2010 Obec Dulov uzavrela  Zmluvu o Dexia Komunál eurofondy úvere č. 27/009/10. 
Úver bol poskytnutý ako preklenovací, uhradila sa z neho rekonštrukcia miestnych 
komunikácií a výstavba chodníkov vo výške 288.868,56 €. Úver bol aj v roku 2010 splatený 
poskytnutím príspevku z Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Úver bol zabezpečený 
vlastnou vista blankozmenkou. Preklenovací úver bol čerpaný v zmysle § 17 ods. 8 zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  
 
10. Návrh uznesenia: 
 

1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez 
výhrad. 

2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku vo výške  11.325,43 €, zisteného 
podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy  v p. z.  a prebytku finančných operácií  na tvorbu 
rezervného fondu vo výške 11.325,43 €. 

3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie Rezervného fondu na kapitálové výdavky vo 
výške 5.000 €. 
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