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Výročná správa 

o  hospodárení obce ĎAPALOVCE za rok 2019 

predkladaná v súlade s § 20 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o  účtovníctve. 

 

 

 

 Základná charakteristika obce 

 

Názov účtovnej jednotky:  Obec Ďapalovce 

Sídlo:     Obecný úrad, Ďapalovce 136, 094 05 

Dátum zriadenia:              zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

Identifikačné číslo- IČO:  00332321 

Daňové identifikačné číslo:  2020640941 

Kód obce:    544141 

Kód okresu:    713 

Právna forma:   801 – obec 

     (samostatný územný samosprávny a správny celok SR) 

OKEČ:    75110 – všeobecná 

 

Vedenie obce do 31.12.2018 

 Štatutár obce:   Ing. Ján Cmár – starosta obce 

 Zástupca štatutára:  Jozef Mitalčák– zástupca starostu obce 

 Hlavný kontrolór:    
            Orgán samosprávy obce: obecné zastupiteľstvo 

 Počet poslancov:  5 

 Počet komisií OZ:  0 

 

Obec Ďapalovce má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, zriadené bez právnej 

subjektivity: Základnú školu (ročník 1-4), Materskú školu, Školskú jedáleň a Školský klub 

detí. 

 

 Počet zamestnancov k 31.12.2019 17 zamestnancov 

z toho riadiaci:   3- starosta obce,   riaditeľka ZŠ, riaditeľka MŠ 

Zamestnanec kontroly:   

Ostatní: 

 obecný úrad   6 - 4 s prevahou duševnej práce, 1 prevádzkový     

      pracovník ,  1 pracovník  par. 54  

 základná škola  6 - 3 učitelia, 2 učitelia  náboženskej výchovy 1  

                upratovačka  

 materská škola  2 - 2 učiteľky 

 školská jedáleň  1 - 1 kuchárka  

 školský klub detí  1 - 1 učiteľka 
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Štruktúra zamestnancov  

podľa pohlavia:   13 žien a 4 muži 

z toho:      
obecný úrad vrátane starostu 4 ženy a 2 muži 

základná škola:   4 ženy a 2 muži 

materská škola:   2 ženy 

školská jedáleň:   1 žena 

školský klub detí:   1 žena 

 

Obec Ďapalovce 

 

 

Geografické údaje: 

 

Geografická poloha obce: 

 

     Obec sa nachádza 

v Prešovskom kraji, leží 

v Nízkych Beskydách, 

východne (6 km) od vodnej 

nádrže Domaša, v doline 

potoka Ondalík. 

 

Nadmorská výška: od 180 – 

398 m.n.m. 

 

Demografické údaje: 

 

Národnostná štruktúra: národnosť slovenská – 100 % 

 

Vývoj počtu obyvateľstva k 31.12.2019 : 441 obyvateľov - klesajúca tendencia 

 

Symboly obce: 
 

Erb obce: 
 

 

V zelenom štíte z čiernej rozoranej pažite vyrastajúce dva strieborné listnaté 

stromy, medzi nimi na pažiti zlaté osemspicové koleso. 

 

 

 

 

Vlajka obce: 
 

 

Vlajka obce Ďapalovce pozostáva z  piatich pruhov vo farbách bielej a zelenej, 

v ktorej v strede je farba žltá a nakoniec pruh vo farbe čiernej. 
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História obce: 

 

 Prvá písomná zmienka pochádza až z r. 1408. Do r. 1567 bola obec majetkom panstva 

Stropkov. Obyvateľstvo sa živilo prácou v lesoch a povozníctvom, menej 

poľnohospodárstvom. Bola tu parná píla a pálilo sa tu aj drevené uhlie (1930-1943). Pomoc 

partizánom a značné poškodenie a vypálenie obce počas oslobodzovacích bojov, to sú fakty 

ktoré priniesla obci II. svetová vojna. 

 Dnes patrí obec do Vranovského okresu. V obci sa nachádza 132 domov, obývaných  

domov je 110, v ktorých žije 441obyvateľov.  

V obci stál rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie z roku 1893, ktorý bol 

v roku 2005 zbúraný kvôli veľmi zlému technickému stavu a bol nahradený novostavbou, 

ktorá bola 17.10.2009 konsekrovaná. Do konca 70. rokov sa v kostole nachádzala vzácna 

gotická plastika Madony s Ježiškom z pol. 15. storočia. Nachádza sa tu ešte jedna umelecko-

historická pamiatka – plastika trpiaceho Krista z konca 19. storočia. 

 

 

 

 

 

 

Na hrebeni Ďapalovského vrchu medzi údolím 

riečka Oľka a Ondalík sa ťahá v troch skupinách pás 

12 mohýl v smere od S – J v dĺžke 370 m. Na polohe 

Hradziska bola zistená skupina 4 mohýl, z ktorých boli 

2 čiastočne skúmané. 

 Ďapalovce sú jedna z obcí, ktoré sa môžu pochváliť zmodernizovaným vykurovacím 

systémom – v rokoch 2006, 2007 boli vďaka finančnej podpore z Enviromentálneho fondu 

vybudované nové kotolne na biomasu. 

 

Cieľ predkladanej výročnej správy o hospodárení Obce Ďapalovce je poskytnúť: 

 základné informácie o majetkovej a finančnej situácii obce v rozsahu stanovenom 

zákonom o účtovníctve 

 analýzu príjmov a výdavkov v roku 2019 

 prehľad o prijatých, poskytnutých a zúčtovaných transferoch 

 

 

ROČNÁ ZÁVIERKA 

 

 Podľa ustanovenia § 17 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov (ďalej len zákon o účtovníctve) sa účtovnou závierkou rozumie 

štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytované osobám, 

ktoré tieto informácie využívajú. 

  

 Obec Ďapalovce viedla v roku 2019 účtovníctvo v rozsahu a spôsobom ustanoveným 

zákonom NR SR číslo 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení, ktorý upravuje rozsah, 

spôsob a preukázateľnosť vedeného účtovníctva. 

 Obec takisto v plnom rozsahu rešpektovala rámcovú účtovnú osnovu a postupy 

účtovania v znení Opatrenia MF SR zo 17. decembra 2008 č. MF/25189/2008-311 (FS 

13/2008) a v znení Opatrenia 9. decembra 2009 č. MF /24240/2009-31 (FS 15/2009) záväzné 
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medziiným aj pre obce, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej 

účtovej osnove. 

 Obec predložila v stanovených termínoch a predpísaným spôsobom aj účtovné výkazy 

podľa Opatrenia MF SR z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové 

organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (FS č. 12/2007) v znení opatrenia MF 

SR zo 17. decembra 2008 č. MF/25189/2008-311 (FS č. 13/2008) a v znení Opatrenia MF SR 

z 9. decembra 2009 č. MF/24241/2009-31 (FS 15/2009). 

 

 Obec Ďapalovce zostavila za účtovný rok 2019 riadnu účtovnú závierku k 31.12.2019, 

ktorá má v znení ustanovenia § 16 zákona o účtovníctve štandardnú štruktúru- jej obsahom je: 

 

 súvaha („Úč. ROPO SFOV 1 – 01“) 

 výkaz ziskov a strát („Úč. ROPO SFOV 2 – 01“) 

 poznámky 

 finančný výkaz o plnení rozpočtu FIN 1 – 12 

 

V súvahe je prehľadné usporiadanie majetku podľa druhov na strane aktív a podľa zdrojov 

majetku na strane pasív  v peňažnom vyjadrení k 31.12.2019. Vertikálna štruktúra súvahy 

súvisí s členením majetku a zdrojov majetku k 31.12.2019 a horizontálna štruktúra súvahy 

súvisí s oceňovaním jednotlivých druhov majetku a zdrojov majetku a rozumieme ňou spôsob 

vykazovania súvahových stavov. 

 

 Horizontálnu štruktúru aktív tvoria za dve účtovné obdobia vykazované v štyroch 

stĺpcoch, prvé tri vykazujú údaje bežného účtovného obdobia (brutto; korekcia a netto), štvrtý 

stĺpec údaje predchádzajúceho minulého účtovného obdobia (netto). V 1. stĺpci brutto je 

ocenenie majetku v účtovníctve v čase nadobudnutia, v 2. stĺpci korekcia je ocenenie zníženia 

hodnoty majetku (o účtovné odpisy) a v 3. stĺpci netto sa uvádza rozdiel stĺpcov 1. a 2. (brutto 

– korekcia). V 4. stĺpci sa uvádza stav majetku v minulom účtovnom  období v roku 2018 

v netto. Nasledujúca bilancia zobrazuje stĺpec 3 a 4 v netto (zostatková cena). 
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 Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 v EUR 
 

 

AKTÍVA KZ k 31.12.2018 KZ 31.12.2019 

Neobežný majetok spolu netto 429369,89 450170,31 

z toho:   

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 429369,89 450170,31 

Dlhodobý finančný majetok 0 0 

Obežný majetok spolu 32088,38 43033,41 

z toho:   

Zásoby 992,27 1153,49 

Účtovania medzi subjektmi VS 0 0 

Pohľadávky 567,08 501,25 

Finančný majetok 30529,03 41378,67 

Časové rozlíšenie 904,02 766,97 

Majetok spolu 462362,29 493970,69 

 

PASÍVA KZ k k 31.12.2018 KZ k 31.12.2019 

Vlastné zdroje krytia majetku 213594,13 229393,25 

z toho:   

Oceňovacie rozdiely 0 0 

Nevyspor. VH minulých rokov 220617,82 217303,71 

Výsledok hospodárenia -7023,69 12089,54 

Záväzky 33800,93 36779,89 

z toho:   

Rezervy 500 500 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 0 0 

Dlhodobé záväzky 19762,20 13228,52 

Krátkodobé záväzky 13538,73 17071,37 

Bankové úvery 0 6000,00 

Časové rozlíšenie 214967,23 227777,55 

Zdr. krytia majetku 462362,29 493970,69 

 

Doplňujúce informácie k neobežnému majetku 



 
 8/15 

Tel. / Fax: 057 / 488 07 12    E – mail: obecdapalovce@stonline.sk 

 

 

Porovnávacia tabuľka k 31.12.2019 

 

Druh majetku Stav k 31.12.2018 

v EUR 

Prírastky Úbytky Stav k 31.12.2019v 

EUR 

ú.021- Budovy a stavby  642330,37 31675,52 0 674005,89 

ú.042- Obstaranie DHM 78998,46 0 7555,87 71442,59 

ú.022- Samostat. hnut. v. 42656,33 6571,44 0 49227,77 

ú.023- Doprav. prostr.  121049,60 10309,00 0 131358,60 

ú.031- Pozemky  68298,24 0 0 68298,24 

ú.069  0 0 0 0 

Spolu: 953333 48555,96 7555,87 994333,09 

112.1- Mater. na sklade   0 0 0 0 

ú.112.2- Mater. na sklade 

ŠJ 

992,27 161,22 0 1153,49 

Spolu: 992,27 161,22 0 1153,49 

SPOLU: 954325,27 48717,18 7555,87 995486,58 

 

Korekcia - oprávky k majetku obce uvedenému v tabuľke k 31.12.2019  je spolu 544162,78 

EUR. Zostatková cena obecného majetku k 31.12.2019  predstavuje spolu hodnotu 493970,69 

EUR. 

 

 

 

Stav finančných prostriedkov obce k 31.12.2019 

P.č. Účet číslo Názov  Konečné zostatky FP na účtoch 

v banke a v pokladnici v EUR 

1. 221 Základný bežný účet obce v Prima banka 

a.s. 

41260,64 

  Spolu 41260,64 

2. 221.8 Účet Školskej jedálne MŠ (potravinový 

účet) 

0 

  Spolu  0 

3. 221.16 Bankový účet rezervného fondu 0,00 

  Spolu 0,00 

4. 211.1 Pokladnica 118,03 

  Spolu 41378,67 
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3. Bilancia ziskov a strát za rok 2019 

 

 

Náklady- popis a výška významných položiek (EUR) 

 

Druh nákladov Popis /číslo účtu a názov/           Suma v EUR Suma v EUR 

Bezprostr. p. obd. 

Spotrebované nákupy 501- Spotreba materiálu 35047,38 41435,26 

502- Spotreba energie 8047,42 6909,27 

Služby 511- Opravy a udržiavanie 7389,96 6849,44 

512- Cestovné 1029.88 322,25 

513-Náklady na reprezentáciu 1148,53 1017,80 

518- Ostatné služby 12918,66 23978,94 

Osobné náklady 521- Mzdové náklady 130107,60 120768,51 

Sociálne náklady 524- Zákonné soc. poistene 44327,01 41244,46 

527- Zákonné sociálne 

náklady 

2457,44 2725,87 

Dane a poplatky 538- Ostatné dane a poplatky 0 0 

Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

545- Ost. pokuty a  penále 0 500 

 546- Odpis pohľadávky 117,10 0 

 557-Oprav. Položky z PČ 117,10 0 

Odpisy, rezervy 

a opravné položky 

z prevádzkovej 

a finančnej činnosti 

a zúčtovanie 

časového rozlíšenia 

551- Odpisy DNM a DHM 23920,78 21861,11 

541 Zostatková cena majetku 0 0 

549-Manka a škody 0 0 

Tvorba ostatných 

rezerv 

z prevádzkovej 

činnosti 

553- Tvorba ostatných rezerv 

z prevádzkovej činnosti 

500 500 

Finančné náklady      561 cenné papiere 0 60206,66 

 568- Ostatné finančné 

náklady 

2210,58 1511,80 

 584- Náklady na transfery 

mimo rozpočtu obce 

2483,00 0 

 585- Náklady na transfery 

mimo verejnej správy 

3620,07 3296,72 

 586- Náklady na transf.  

Mimo VS 

0 0 

Spolu  275442,51 333128,09 

 

 

Osobitné náklady v /EUR/ 

 

Názov položky Suma nákladov v EUR 
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Overenie účtovnej závierky 500 

Splatná daň z príjmov  0 

 

Výnosy – popis a výška významných položiek  /v EUR/ 

 

Druh výnosov Popis/číslo účtu a názov/ Suma v EUR Suma v EUR 

Bezpros. p. obd. 

   

Tržby za vlastné 

výkony a tovar 

602- tržby z predaja služieb 13503,38 12324,59 

Daňové a colné 

výnosy a výnosy z 

poplatkov 

632- Daňové výnosy 

samosprávy 

183952,92 168710,59 

633- Výnosy z poplatkov 1542,85 1643,08 

Aktivácia 624-Aktivácia DHM 0 0 

Ostatné výnosy 

 

645- Ostatné pokuty,penále a 

úr.z omeškania 

0 0 

Z prenájmu 648-Ostatné výnosy 

z prevádzkovej činnosti 

1761,01 46641,15 

 658-Opravné položky zuč. 117,10 0 

Zúčtovanie rezerv 

a opravných položiek 

z prevádzkovej 

a finančnej činnosti 

a zúčtovanie č. r.  

Mimoriad. výnosy 

652-  zúčtovanie zákon. 

rezerv 

0 200 

661 -tržby z predaja cen.             0 6022,48 

665 výnosy z finanč. majetku 0 725,60 

Finančné výnosy 662- úroky 35,93 21,29 

Výnosy z bežných 

transf. 

691- výnosy z bež. transfer. 574,00 724,37 

Výnosy z transferov 

a rozpočtov. príjmov 

692- výnosy samosprávy 

z KT zo SR 

0 0 

693- výnosy samosprávy 

z BT zo SR 

71455,18 76552,22 

694- výnosy samosprávy 

z KT od ES 

9806,79 7756,14 

695- výnosy samospráv. z 

BTEU 

4782,89 4782,89 

 697- výnosy samospr. od 0 0 

Spolu 
 

287532,05 326104,40 
    

 

 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia 
Počiatočný stav k 1.1.2019                0,- EUR 

Náklady triedy 5:                        275442,51 EUR 

Výnosy triedy 6:                                                  287532,05 EUR 

Výsledok hospodárenia k 31.12.2019 pred zdanením                             12089,54 EUR 
Výsledok hospodárenia k 31.12.2019 po zdanení:                                      12089,54  EUR    
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Prostriedky výsledku hospodárenia za účtovné obdobie roka 2019 vo výške 12089,54 EUR 

budú účtovne usporiadané na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých 

rokov. 

 

4. Rozpočet Obce Ďapalovce na rok 2019 

 

  Zámery rozvoja obce a potrieb obyvateľov sú vyjadrené vo viacročnom rozpočte 

obce, ktorý je strednodobým ekonomickým nástrojom finančnej politiky obce. Viacročný 

rozpočet sa zostavuje na tri roky, pričom príjmy a výdavky rozpočtov na 2. a 3. rok  nie sú 

záväzné. Obec v priebehu roka sleduje vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade 

potreby v ňom vykonáva zmeny – zvýšenie príjmov a výdavkov  s cieľom zabezpečiť 

vyrovnanosť  bežného rozpočtu  ku koncu rozpočtového roka.  

 Obec svoj rozpočet na rok 2019 zostavila 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. 

 

 V roku 2019 sa obec Ďapalovce riadila rozpočtom schváleným Obecným 

zastupiteľstvom dňa 15.12.2018 uznesením č. 06/2018. Rozpočet bol schválený nasledovne: 

 

 bežný rozpočet  príjmy –  236 093,- €      výdaje – 230 143,- € 

 kapitálový rozpočet  príjmy –             0,- €      výdaje –   15 950 ,-€ 

 finančné operácie  príjmy –    10 000 - €       výdaje –      0         € 

 Spolu                                                    246 093- €                      246 093.- € 

 

 V priebehu roka bol rozpočet upravovaný v nadväznosti na skutočné plnenie 

čerpania v príjmovej i vo výdajovej časti, v nadväznosti na dotácie poskytnuté obci 

na originálne a prenesené kompetencie v oblasti výkonu štátnej správy a to k  

28.3.2019 uznesením č. 01/2019, k 17.12.2019 uznesením č. 05/2019 na konečnú 

výšku v členení na: 

 

 bežný rozpočet  príjmy –   267 207,00 €      výdaje – 245 117,00 € 

 kapitálový rozpočet  príjmy –     26 000,00 €      výdaje –   71 893,00 € 

 finančné operácie   príjmy –     23 803,00€      výdaje –               0    € 

 

Spolu         317 010,00 €                      317 010,00 € 

 

 

Analýza hospodárenia obce k 31.12.2019 

 

4.1 Plnenie príjmov za rok 2019 v EUR 

 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 %plnenia 

246 093,00 300504,90 122,11 % 

 

Bežné príjmy  
 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 
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236 093,00 274 504,90 116,26 % 

 

 

 

 Kapitálové príjmy:        

 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

0 26 000,00 0% 

 

Príjmové finančné operácie: 

 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

10 000,00 1475,00 14,75% 

   

Rozpočtované príjmové operácie predstavujú zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka 

vo výške 1475,00  EUR ,  je to zostatok nevyčerpanej dotácie z roku 2018.  

 

 

4.2 Plnenie výdavkov za rok 2019 v EUR 

 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

246 093,00 177 247,38 112,65 % 

 

Bežné výdavky: 

 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

230 143,00 254 800,61 110,71 % 

 

Kapitálové výdavky 

 

Rozpočet  na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 %plnenia 

15 950,00 22 446,77 14,07 % 

 

    

                        rozpočet      skutočnosť    % plnenia 
 

 rekonštrukcia  a modernizácia OcU                    1 000,00      18 495,13              18,49 % 

 rekonštrukcia a modernizácia ZŠ                             0                1 071,64                0 % 

Vrátky dlhodobého záväzku ČSOB                     7 200,00         1 800,00              25 % 

 Bleskozvod na  dome nádeje                               1 500 ,00              0                     0 % 

 Realizácia amfiteátra  pri ihrisku                         2 000,00         1 080,00             54,% 

Vybudovanie prečerpávačky odp, vôd                       0                     0                      0 % 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia                      1 250,00              0                      0 % 

Rekonštrukcia PO                                                        0                    0                      0 % 

Nákup osobného auta                                            3 000                    0                      0 %                      

Spolu                                                                   15 950,00           22 446,77         140 73 %     
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 Kapitálové výdavky boli v roku 2019 čerpane vo výške  44 773,77 €, táto suma  

je zložená z hodnoty 22 446,77 € -  prebytok  bežných výdavkov použitých na kapitálové 

výdavky,  suma 16 327,00 € bola uhradená  z rezervného fondu OcÚ za rok  2019 a sumu 6 

000,00 € a to  konkretne na nákup osobného auta pre OcU   sme počas roka  čerpali z 

rámcového úveru z Prima banky. Rozpis čerpania rezervného fondu bude uvedený pri  

bilancií čerpania rezervného fondu za rok 2019. 

 

 

Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia 

 
Názov položky  Schválený 

rozpočet 2019 

Upravený 

rozpočet 2019 

Skutočnosť 12/2019 

Príjmy celkom v EUR 246093 317010 301979,90 

príjmy bežného rozpočtu 236093 267207 274504,90 

príjmy kapitálového rozpočtu 0 26000 26000 

finančné operácie príjmové  10000 23803 1475 

Výdavky celkom v EUR 246093 317010 277247,38 

výdavky bežného rozpočtu   230143 245117 254800,61 

výdavky kapitál. rozpočtu 15950  71893  22446,77 

Fin. operácie  výdavkové 0 0 0 

    

 
Výsledok rozpočtu hospodárenia zistený podľa ustanovenia § 2 písm. b/ a c/ a § 10 ods. 3 

písm. a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov  sme vykázali: 

 

 

 

Celkové príjmy obce bez FO k 31.12.2019:       BP            274504,90€ 

                                                                               KP             15000,00€     

                                                                                                289504,90€ 

 

Celkové výdavky obce bez FO k 31.12.2019:    BV         254800,61€ 

                                                                               KV           22 446,77€ 

                                                                                              277247,38 € 

 

 Bežné príjmy  k 31.12.2019                274504,90€ 

 Bežné výdavky k 31.12.2019    254800,61 € 

   

  Zostatok k 31.12.2019                 19704,29€ 

 

 Kapitálové príjmy k 31.12.2019                15000,00 € 

 Kapitálové výdavky k 31.12.2019                 22446,77€ 

 

Zostatok k 31.12.2019                                                             -7446,77    
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Záporný výsledok  hospodárenia u kapitálových výdavkov bol vyrovnaný čerpaním  a 

z bežných výdavkov v sume 7446,77. 

      . 

 

Bežné príjmy k 31 12 2019                                                     274504,90€ 

Bežné výdavky k 31,12 2019                                                  262247,38€ 

 

PREBYTOK HOSPODÁRENIA  z roku 2019 je  12257,52 € 

 

Kapitálový  prijem vo výkazoch aj v skutočnosti vykazujeme 26000,00 €, ale pri určovaní 

výsledku hospodárenia berieme do úvahy len dotáciu vo výške 15000,00 €. Suma 11000,00 

prechádza  na čerpanie do roku 2020 na výstavbu amfiteátra na čo  bola aj určená. 

 

 

6. Tvorba a použitie prostriedkov fondov a iné záväzky 

 

a) Rezervný fond 
V súlade s ust. § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

obec vytvára rezervný fond vo výške minimálne 10% z prebytku rozpočtu príslušného 

rozpočtového roka zisteného podľa § 16 ods. 6 cit. zákona. Vedie sa na podúčte k bežnému 

účtu. O tvorbe a použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

Vzhľadom na hospodárenie obce v rozpočtovom roku 2018 obecné zastupiteľstvo 

rozhodlo z výsledku hospodárenia odviesť  do rezervného fondu   sumu  16 327€. 

 

Počiatočný stav k.1.1.2019                            0 
Tvorba fondu na rok 2019                       16 327€ 

Čerpanie v roku 2019                              16 327 €  

 Konečný stav k 31.12.2019                              0 

 

Čerpanie rezervného fondu v roku 2019. 

 

Rekonštrukcia obecného úradu    2372,85€ 

Vybudovanie prečerpavačky odpadových vôd             1876,35€ 

Rekonštrukcia VO        380,40€ 

Rekonštrukcia ZŠ                     68,40€ 

Vrátky záväzku ČSOB                                     5400,00€ 

Rekonštrukcia PO                                                                 1920,00€  

Nákup osobného auta Fabia      4309,00E 

Spolu vyčerpané :      16327,00€ 

  

 

b) Sociálny fond 
Obec v súlade s ust. Zákona 152/1994 Zb. o sociálnom fonde v znení neskorších 

predpisov a ustanovení Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ktorí pri odmeňovaní postupujú 

podľa zákona č. 553/2003 Z. z., tvorí a používa sociálny fond. Vedie sa na  podúčte  k 

bežnému účtu. Zdrojom sociálneho fondu je povinný prídel vo výške 1% zo súhrnu hrubých 

platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok. 
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Počiatočný stav k 1.1.2019                      591,25€ 
Povinný prídel v roku 2019                       933,32€ 

Čerpanie v roku 2019                                867,00€ 

Konečný stav k 31.12.2019                       657,57€ 

 

 Sociálny fond sa používa pre zamestnancov obce na závodné stravovanie, regeneráciu 

pracovnej sily a ostatné. 

 

 

Okrem už skôr v texte správy uvedených záväzkov Obec Ďapalovce v roku 2019 

vykazuje dlhodobý záväzok voči ČSOB  v sume 12570,95€, ktorý vznikol ešte v roku 2006. 

Tento dlhodobý záväzok splácame pravidelne v mesačných splátkach 600,- EUR . 

 

 

 

7. Ostatné dôležité informácie 
 

Obec v roku 2019 nevykonávala podnikateľskú činnosť, 

- nemala žiadnu organizačnú zložku v zahraničí, 

- v účtovnom roku 2019 nemala žiadne náklady v oblasti vývoja a výskumu, 

- v účtovnom roku 2019 nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy a obchodné 

podiely v žiadnych obchodných spoločnostiach. 

 

 

8. Prílohy 

 

 Poznámky k 31.12.2019 

 Súvaha k 31.12.2019 

 Výkaz ziskov a strát k 31.12.2019 

 Výkaz Fin 1 – 12 k 31.12.2019 

 Výkaz Fin 6-04 k 31.12.2019 

 Výkaz 3-04 k 31.12.2019 

 Výkaz 4-04 k 31.12.2019 

 Výkaz 5-04 k 31.12.2019 

 

 

V Ďapalovciach dňa: 13.10.2020 

Vypracovala: Bernada Jenčová 

 

 

 

 

          


