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VÝROČNÁ SPRÁVA
OBCE DUBODIEL
za rok 2011

Dubodiel, máj 2012
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1. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA KONSOLIDOVANÉHO CELKU
OBEC DUBODIEL
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
podľa zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov právnickou osobou, ktorá samostatne
hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone
samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
1.1 Geografické údaje
Obec Dubodiel leží v severozápadnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na rozhraní
Považského Inovca. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 321 metrov nad morom (m
n.m.). Najnižšie položené miesto v katastri obce je 276 m n.m. Obec je vzdialená 25 kilometrov
na juh od Trenčína a 16 kilometrov severozápadne od Bánoviec nad Bebravou. Chotár obce
susedí severovýchodne s obcou Veľká Hradná, na východ s Malou Hradnou, na juhovýchode
s obcou Čuklasovce, na juhu s obcami Cimenná a Zlatníky a na západe s obcou Selec. Severnú
hranicu chotára uzatvára osada Patrovec a za ňou následne obec Trenčianske Jastrabie.
Chotár obce má poľnohospodársky charakter s výmerou 2019 hektárov, z čoho tvorí
poľnohospodárska pôda 600 ha, lesné pozemky 1100 ha, zastavané plochy 90 ha, ostatné plochy
229 ha.
1.2 Demografické údaje
Z hľadiska počtu obyvateľov patrí obec Dubodiel do skupiny stredných obcí. Počet
obyvateľov k 31. 12. 2011 bol 935. V tabuľkovej a grafickej forme prezentujeme vývoj počtu
obyvateľov a demografický vývoj v období rokov 2002 – 2011, vekovú štruktúru za rok 2011
a taktiež národnostnú a náboženskú štruktúru z roku 2001 (nakoľko výsledky sčítania ľudu z roku
2011 nie sú známe).

Vývoj počtu obyvateľov v obci v rokoch 2002-2011
Roky
Stav
k 31.12.
Ženy
Muži

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

918

917

922

916

918

925

934

931

930

935

455
463

452
465

454
468

454
462

461
457

466
459

469
465

470
461

466
464

472
463

Zdroj: Matričný úrad Dubodiel
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Vývoj počtu obyvateľov v obci Dubodiel
475
470
465
Muži
Ženy

460
455
450
445
2005

Roky
Narodení
Zomrelí
Demografické saldo
Prisťahovaní
Vysťahovaní
Migračné saldo

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Demografický vývoj v obci v rokoch 2002-2011
2002
2003 2004 2005 2006 2007 2008
7
10
1
4
5
7
9
10
9
10
13
12
10
10
-3
1
-9
-9
-7
-3
-1
12
9
18
10
6
15
23
7
11
4
7
13
2
3
5
-2
14
3
-7
13
20

2009
7
9
-2
11
9
2

Veková štruktúra obyvateľstva v % v roku 2011

Predproduktívny vek

Produktívny vek

Poproduktínvy vek

Počet obyvateľov v predproduktívnom veku – do 18 rokov – 164
Počet obyvateľov v produktívnom veku – od 18 rokov do 60 rokov – 583
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2010
5
9
-4
10
9
1

2011
5
13
-8
19
13
6

Počet obyvateľov v poproduktívnom veku – od 60 rokov a viac – 188
Národnostná štruktúra:
Národnosťou sa rozumie príslušnosť osoby k národu, národnostnej menšine alebo etnickej
menšine. Pre určenie národnosti nie je rozhodujúca materinská reč, ani reč, ktorú občan prevažne
používa alebo lepšie ovláda, ale jeho vlastné rozhodnutie o príslušnosti k národu, národnostnej
menšine alebo etnickej menšine. Štruktúru obyvateľov obce podľa národnosti znázorňuje
tabuľka:
Národnostná štruktúra obyvateľstva obce Dubodiel v roku 2001(sčítanie ľudu)
Národnostná štruktúra
Muži
Ženy
Spolu
Slovenská
459
445
904
Maďarská
Rómska
Rusínska
Ukrajinská
Česká
0
2
2
Nemecká
Poľská
Chorvátska
Srbská
Ruská
Židovská
Ostatné, nezistené
4
1
5
Spolu
463
448
911
Zdroj: ŠÚ SR – KS Trenčín
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :
Z hľadiska náboženskej štruktúry obyvateľstva prevláda v obci jednoznačne
rímskokatolícke vierovyznanie. Ostatné náboženstvá sú v obci zastúpené menšinovo, prípadne
bez náboženského vyznania alebo vierovyznanie nebolo zistené.
Prehľad obyvateľstva obce podľa náboženské vierovyznania (sčítanie obyvateľstva 2001)
1%

99%

rímskokatolícke

ostatné, nezistené a bez vyznania
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1.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci: V roku 2011 bolo podľa podkladov z Úradu práce sociálnych vecí
a rodiny v Trenčíne evidovaných priemerne 14 nezamestnaných osôb mesačne. V roku 2011 obec
zamestnávala v období od 1. 4. 2011 do 31. 12. 2011 dve pracovníčky (znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie) s podporou ÚPSV a R Trenčín v zmysle § 50i zákona o službách
zamestnanosti.
Vývoj nezamestnanosti: v roku 2012 sa predpokladá miery pokles nezamestnaných v obci.

1.4 Symboly obce
Erb obce :

Košatý dub je vložený do neskorogotického štítu. Štít má rovný okraj a dole je zaguľatený.
Dub je strieborný so zlatým lístím a striebornými žaluďmi. Pažiť je zelená, hviezdy sú zlaté, pole
štítu je červené.
Vlajka obce:

Vychádza z farieb erbu. Pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov: biely – symbolizuje dub,
červený – štítové pole, žltý – hviezdy, zelený – pažiť.
1.5 História obce
Prvé stopy historického osídlenia územia naznačuje nález neolitickej kultúry. Na kontinuitu
osídlenia poukazuje archeologický výskum stredovekých hradísk v Dubodiele.
Lokalitu Hradisko v chotári obce možno pokladať za staršie slovanské osídlenie spred 14.
storočia, kedy je prvá písomná zmienka o Dubodiele. Možno predpokladať, že opevnený hrádok
v Dubodiele bol vo vlastníctve šľachtického rodu Beznákovcov, ktorý mal pozemkový podiel
v Dubodiele v 14. a 15. storočí. Hradisko si zachovalo až do súčasnosti niektoré charakteristické
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črty: strmé bočné svahy, zo severozápadnej strany obranné valy, ako aj zbytky základov muriva
na akropole. Naposledy tu robili v roku 1981 povrchový archeologický prieskum zo SAV Nitra.
Prví obyvatelia chotára a neskoršej obce sa pravdepodobne venovali klčovaniu a ťažbe
dreva, pretože obec vnikla priamo uprostred dubovej hory. Chotárom pretekajúci potok vytváral
vhodné podmienky na usadlejší spôsob života, čo umožnilo vznik stredovekej osady Dubodiela.
V najstaršom písomnom doklade sa obec spomína ako Delech (1329) a Dubuldel (1396).
V 15. storočí: Dwbowydel (1439), následne sa tieto názvy viackrát menili. V 18. storočí:
Dubodjel (1720) a Dubodiel (1773-1786). V rokoch 1863 až 1902 úradným názvom bolo
pomenovanie Dubodjel. Po vzniku samostatnej Československej republiky (1918) obec používala
úradný názov Dubodiel alebo Dubový Diel. Po roku 1927 sa používanie zjednotilo na názve
Dubodiel.

1.6 Pamiatky
V obci sa nenachádzajú pamiatky, ktoré by mali celoslovenský význam, avšak sú tu miesta
a stavby, ktoré majú pre občanov obce veľký význam. Prvá písomná správa o jestvovaní kostola
v Dubodiele je z roku 1623. Kostol prešiel mnohými prestavbami a rekonštrukciami. V roku
1782 bol zapísaný ako farský kostol. Ďalšími pamiatkami v chotári obce sú Kríž na Dieloch,
ktorý spájal prístupové cesty z hostinca Vrbovce s obcou, Judinych kríž na Galante pri ceste
smerom na Trenčín, kríž na Tarabovci.
1.7 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: Základná škola s materskou
školou v Dubodiele. Ide o malotriednu školu – ročníky 1. – 4. Počet žiakov k 15. septembru 2011
bol nasledovný: ZŠ – 18 žiakov a MŠ – 23 detí.
Na základe analýzy doterajšieho demografického vývoja možno očakávať, že počet detí
bude v najbližších rokoch mierne klesať oproti súčasnému stavu. Obec má záujem udržať
vzdelávanie v obci.
1.8 Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v Zdravotnom stredisku v Trenčianskom Jastrabí pre našu obec
poskytuje:
 Detský lekár – MUDr. Peter Harinek
 Praktický lekár pre dospelých – MUDr. Peťková
 Zubná lekárka – MUDr. Bárthová
Obec v roku 2010 skolaudovala zdravotné stredisko pri KD. MUDr. Peťková ordinuje
v obci každý utorok. Ordináciu využívajú zväčša občania vyššieho veku.
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1.9 Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci:
- opatrovateľská služba.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa
bude rozširovať.
1.10 Kultúra a šport
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje pri slávnostných, ale i pri smútočných
príležitostiach:
 Dievčenský spevácky zbor
 Spevácky zbor dospelých
 Folklórna skupina DUBIENKA
Šport v obci:
 Telovýchovná jednota Družstevník Dubodiel – družstvá žiakov, dorastu a dospelých
 Stolnotenisový klub Dubodiel – dorast, mužstvo dospelých
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život
sa bude orientovať na mladých ľudí, ktorí by sa venovali folklórnym tradíciám, najmä
v spolupráci so ZŠ s MŠ.
V roku 2011 obec poskytla dotáciu TJ Družstevník Dubodiel vo výške 1600 EUR na
úhradu bežných výdavkov spojených s činnosťou klubu.
1.11 Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
 Minipotraviny a Allpresso Dubodiel
 VILMAR Dubodiel
 Pohostinstvo u Jána
 Stolárska dielňa Ing. Miroslav Obst
 Stolárska dielňa Karol Petrík
 Spoločenstvo vlastníkov urbárskych lesov a pasienkov
 Lesy SR, OZ Dubodiel
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
 Spolagro, s.r.o. Dubodiel
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
bude rozvíjať. Obec bude vytvárať podmienky pre podnikateľskú činnosť.
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1.12 Organizačná štruktúra obce
Starosta obce:
Zástupca starostu obce :
Kontrolór obce:

Božena Richtárechová
Ing. Katarína Doktorová
Mária Malecová

Poslanci:

Ing. Katarína Doktorová
Angela Žáčiková,
Bc. Dana Piláthyová,
Peter Jasnický,
Štefan Janík,
Andrea Hostačná,
Marián Pavlis

Obecný úrad:

Ing.. Elena Malecová – ekonómka
Jitka Petríková – referentka
Dušan Masár – vodič
Margita Kopecká – knihovníčka, upratovačka (do
31.3.2011)
Marie Doktorová, Elena Hostačná – zamestnané
v zmysle § 50 i zákona o službách zamestnanosti

1.13. Informácie o zostavení konsolidovanej účtovnej závierky za konsolidovaný celok
Obec Dubodiel
Konsolidovaná účtovná závierka konsolidovaného celku Obce Dubodiel bola zostavená
v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade
s Opatrením Ministerstva financií SR zo dňa 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008 – 31, ktorým
sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti
o usporiadaní a označovaní konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v znení
neskorších zmien a dodatkov.
Konsolidovaná účtovná závierka je sprístupnená k nahliadnutiu v sídle konsolidujúcej
účtovnej jednotky Obce Dubodiel - Obecný úrad, Dubodiel č. 33.
Konsolidovaná účtovná závierka Obce Dubodiel k 31. 12. 2011 bola vypracovaná v zmysle
zákona o účtovníctve a na základe oznámenia Obce Dubodiel v zmysle § 22 ods. 13 zákona
o účtovníctve v platnom znení. Zostavovanie konsolidovanej účtovnej závierky sa riadilo podľa
Harmonogramu zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2011 zo dňa 10. apríla 2012.
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Identifikačné údaje konsolidujúcej účtovnej jednotky a informácie o konsolidovanej
účtovnej jednotke
Identifikačné údaje konsolidujúcej účtovnej jednotky – materská účtovná jednotka
Názov konsolidujúcej účtovnej jednotky

OBEC DUBODIEL, OBECNÝ ÚRAD

Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky

Dubodiel č. 33, PSČ: 913 23

Dátum založenia/zriadenia

r. 1990

Spôsob založenia/zriadenia

Podľa zákona č. 369/1990 Zb.

IČO konsolidujúcej účtovnej jednotky

00 311 537

DIČ konsolidujúcej účtovnej jednotky

2021091457

Hlavná činnosť konsolidujúcej účtovnej

Výkon samosprávnych činností

jednotky

Identifikačné údaje konsolidovanej účtovnej jednotky – dcérska účtovná jednotka
Názov konsolidovanej účtovnej jednotky

Základná škola s materskou školou Dubodiel

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky

Dubodiel č. 335, PSČ: 913 23

Dátum zriadenia

1. 7. 2002

Spôsob založenia

Zriaďovacia listina

IČO konsolidovanej účtovnej jednotky

36 129 763

DIČ konsolidovanej účtovnej jednotky

2021671861

Hlavná činnosť konsolidovanej účtovnej
jednotky

Základné školstvo

Základná škola s materskou školou Dubodiel je rozpočtovou organizáciou zriadenou Obcou
Dubodiel t.j. je dcérskou účtovnou jednotkou Obce Dubodiel. Obec Dubodiel nemá zriadené
žiadne iné dcérske účtovné jednotky (rozpočtové alebo príspevkové organizácie). Obec Dubodiel
nemá podiely na základnom imaní v obchodných spoločnostiach, nemá podiely na hlasovacích
právach v obchodných spoločnostiach.
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Informácie o organizačnej štruktúre
a konsolidovanej účtovnej jednotky

a o hlavných

predstaviteľoch

Informácie o vedúcich predstaviteľoch konsolidujúcej účtovnej jednotky
Štatutárny orgán (meno a priezvisko)
Božena Richtárechová
Zástupca štatutárneho orgánu (meno
a priezvisko)
Ekonómka obce (meno a priezvisko)

Ing. Katarína Doktorová

Priemerný počet zamestnancov počas
účtovného obdobia (vo fyz. osobách)
Počet riadiacich zamestnancov

5 + 2 z ÚPSV a R (§50i)

Organizačné členenie účtovnej jednotky

–

Ing. Elena Malecová

1

Informácie o vedúcich zamestnancoch konsolidovanej účtovnej jednotky
Štatutárny orgán (meno a priezvisko)
Mgr. Anton Prechádzka
Zástupca štatutárneho orgánu (meno
a priezvisko)
Ekonómka školy (meno a priezvisko)

Mária Žáková

Priemerný počet zamestnancov počas
účtovného obdobia
Počet riadiacich zamestnancov

11

Organizačné členenie účtovnej jednotky

Základná škola

Emília Kováčová

3
Materská škola
Školská jedáleň
Školský klub detí

Informácie o počte zamestnancoch konsolidovaného celku
Priemerný počet zamestnancov počas
18
účtovného obdobia
Počet riadiacich zamestnancov
4
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konsolidujúcej

Informácie o zostavení individuálnej účtovnej závierky a zostavení konsolidovanej účtovnej
zvierky
Názov účtovnej jednotky

Deň, ku ktorému bola zostavená účtovná závierka

Obec Dubodiel

Individuálna účtovná závierka
zostavená k 31. 12. 2011

Základná škola s materskou školou
Dubodiel

Individuálna účtovná závierka

Konsolidovaný celok Obce Dubodiel

Konsolidovaná účtovná závierka

zostavená k 31. 12. 2011
zostavená k 31. 12. 2011
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2. ROZPOČET KONSOLIDOVANÉHO CELKU OBCE DUBODIEL
NA ROK 2011 A JEHO PLNENIE
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom
rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom
roku. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s
kalendárnym rokom. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce.
Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy:
 k právnickým osobám a fyzickým osobám,
 ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných
všeobecne záväzných právnych predpisov, z VZN obce, ako aj zo zmlúv.
Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí :
 podiely na daniach v správe štátu,
 dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,
 ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
Rozpočet obce obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovej organizácií zriadenej obcou –
Základná škola s materskou školou Dubodiel. Rozpočet rozpočtovej organizácie je súčasťou
programového rozpočtu obce v programe 6 – Vzdelávanie.
V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia: ekonomická, druhová a funkčná
klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet na rok 2011.
Obec v roku 2011 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 2011 bol zostavený ako prebytkový – prebytok hospodárenia v sume
204 EUR. Rozpočet bol vypracovaný v programovej a finančnej štruktúre v mene EUR.
Hospodárenie konsolidovaného celku sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13. 12. 2010 uznesením č. 9/2010.
Celkové príjmy boli rozpočtované vo výške 308 398 EUR a celkové výdavky vo výške 308 194
EUR.
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Výdavky rozpočtu boli rozdelené do nasledovných programov a podprogramov:
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola
podprogramy

1
2

Manažment obce a plánovanie

3

Kontrola a finančné riadenie

Členstvá a partnerstvá
Propagácia a prezentácia obce

4
Program 2: Interné služby
podprogramy

1

Činnosť orgánov samosprávy

2

Správa majetku

3
4

Informačné prostredie
Vzdelávanie zamestnancov

Program 3: Služby občanov
podprogramy

1

Matričné služby a overovanie

2

Obecné evidencie

3

Stavebný úrad

4

Požiarna ochrana

5

Miestny rozhlas

6
Dopravné služby
Program 4: Odpadové hospodárstvo
podprogramy

1

Zber a likvidácia TKO

2

Separovaný zber

Program 5: Komunikácie
Program 6: Vzdelávanie
1
podprogramy

Materská škola

2

Základná škola

3

Školská jedáleň

4

Školský klub detí

1

Obecná knižnica

Program 7: Šport
Program 8: Kultúra
podprogramy

2
Kultúrny život v obci
Program 9: Prostredie pre život
podprogramy

1

Verejná zeleň

2

Verejné osvetlenie

3

Obecný cintorín a dom smútku

4

Vodovod, vodojem a pramene

Program10: Bývanie
Program 11: Sociálne služby
podprogramy

2

Opatrovateľské služby
Starostlivosť o občanov v hmotnej núdzi štátne transfery

3

Starostlivosť o deti

1

Program12: Administratíva

V zmysle zákona č. 334/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon o obecnom zriadení,
poslanci na zasadnutí dňa 13.12.2010 uznesením č. 9/2010 bod B súhlasili, aby starostka obce
schvaľovala zmeny v rozpočte a presuny medzi položkami v rámci schváleného rozpočtu
v presne špecifikovaných prípadoch. Úpravy rozpočtu na financovanie preneseného výkonu
štátnej správy sa uskutočnili na základe písomných oznámení príslušných orgánov štátnej správy.
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Obec viedla nasledovnú operatívnu evidenciu o rozpočtových opatreniach:
Poradové
číslo
zmeny
rozpočtu

Dátum zmeny
rozpočtu
rozpočtovým
opatrením

Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením schválená
uznesením číslo
- rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. 2
písm. a) b) c)

Zmena
rozpočtu
v príjmoch
v€

Úprava rozpočtu - prenesené kompetencie,
-6 293,22
refundácia ÚPSVaR
31.03.2011
Rozhodnutie starostky č. 1
+ 98,18
2.
30.06.2011
Rozhodnutie starostky č. 2
+ 253,85
3.
30.06.2011
Uznesenia OZ
+ 3 966,22
4.
30.06.2011
Úprava rozpočtu – prenesené kompetencie,
+ 4 915,84
5.
dofinancovanie MF SR, sčítanie
obyvateľstva
30.09.2011
Úprava rozpočtu – prenesené kompetencie
+ 1970,78
6.
– refundácia, sčítanie obyvateľstva a pod.
30.09.2011
Uznesenie OZ
+ 240
7.
30.09.2011
Rozhodnutie starostky č. 3
+ 5,98
8.
20.12.2011
Rozhodnutie starostky č. 4 –
+ 1 260
9.
dofinancovanie ZŠ
28.12.2011
Úprava rozpočtu – refundácia ÚPSVaR
+ 1 122,58
10.
29.12.2011
Úprava rozpočtu – prenesené kompetencie
+ 15 355,37
11.
30.12.2011
Rozhodnutie starostky č 5 – konečná
-2 061,16
12.
úprava rozpočtu
31.12.2011
Úprava rozpočtu – prenesené kompetencie,
- 839,62
13.
Rezervný fond
Operatívna evidencia zmien rozpočtu ZŠ s MŠ Dubodiel nebola na obec doručená.

1.

15.03.2011

Rozpočet obce k 31.12.2011 v celých €
Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO – ZŠ s MŠ
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO ZŠ s MŠ
Rozpočet obce – prebytok

308 398

Rozpočet
po zmenách
333 000

294 288
0
11 110
3 000
308 194

309 532
11 228
7 496
4 744
328 838

170 424
11 110
23 400
103 260
+ 204

182 896
16 384
16 703
112 855
+ 4 162

Strana 15 z 33

Zmena
rozpočtu vo
výdavkoch
v€

+ 888,05
0
+ 901,96
0
+ 3 354,97

+ 2680,70
+ 500
+ 653,48
0
1 319,73
+ 187,11
- 4 207,63
+ 8 888

Obec Dubodiel má zriadenú jednu rozpočtovú organizáciu – Základnú školu s materskou
školou Dubodiel. Nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu. Obec Dubodiel nemá
podnikateľskú činnosť, vykonáva iba hlavnú činnosťou a to je výkon samosprávy.
Percento plnenia rozpočtu Obce Dubodiel k 31. 12. 2011 (skutočnosť) sa posudzovalo voči
schválenému rozpočtu k 1.1. 2011 (schválený OZ uznesením č. 9/2010 zo dňa 13. 12. 2010),
nakoľko upravený rozpočet a skutočnosť k 31.12. 2011 boli totožné. Analýza je vykonaná vo
všetkých zložkách rozpočtu obce – t.j. bežný a kapitálový rozpočet, finančné operácie obce
i zriadenej rozpočtovej organizácie – Základná škola s materskou školou Dubodiel.
Konsolidovaný celok - Obec Dubodiel neposkytla v roku 2011 žiadne záruky právnickým
alebo fyzickým osobám.
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2. 1. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2011 ( v EUR)
Rozpočet na rok 2011
308 398

Skutočnosť k 31.12.2011
333 000

% plnenia
107,98

A/ Príjmy bežného rozpočtu – obec:
Rozpočet na rok 2011
294 288

Skutočnosť k 31.12.2011
309 532

% plnenia
105,18

Bežné príjmy - daňové
Rozpočet na rok 2011
200 668

Skutočnosť k 31.12.2011
206 751

% plnenia
103,03

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
V januári 2011 bol zverejnený na stránke MF SR predpokladaný výnos dane pre obec
Dubodiel vo výške 165 929 EUR. Obec v decembri 2010 rozpočtovala výnos dane vo výške
165 000 EUR. V priebehu roka bol zo strany MF SR upravený na výšku 160 893 EUR. Z
predpokladanej finančnej čiastky z výnosu dane z príjmov FO boli k 31.12.2011 poukázané
prostriedky z MF SR vo výške 159 433 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,09 %, voči úprave je
to 96,09 % oproti pôvodnému návrhu.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 21 700 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2011 vo výške 33 720 EUR,
čo je 155,39 % plnenie. Skutočné príjmy dane z pozemkov boli vo výške 27 590 EUR, dane zo
stavieb boli vo výške 6 091 EUR, dane z bytov boli vo výške 39 EUR. Príjmy na dani
z nehnuteľnosti boli v roku 2011 vyššie z dôvodu, že Spolagro s.r.o. Dubodiel uhradila obci
pohľadávku na dania za rok 2011 až 2009.
K 31.12.2011 obec eviduje nasledovné pohľadávky na dani z nehnuteľností:
- za rok 2011 – fyzické osoby – 45,89 EUR,
- za predchádzajúce roky – fyzické osoby – 97,47 EUR
c) Daň za psa
Daň za psa bola rozpočtovaná vo výške 578 EUR, skutočné čerpanie bolo vo výške 705
EUR. Plnenie je teda 121,97 %. K 31.12.2011 obec neeviduje žiadny nedoplatok na dani za psa.
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d) Daň za užívanie verejného priestranstva
Pre rok 2011 boli v rámci dane za užívanie verejného priestranstva rozpočtované finančné
prostriedky vo výške 770 EUR, skutočné plnenie bolo v sume 497 EUR, čo predstavuje plnenie
64,55 %.
e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Príjmy za komunálny odpad boli rozpočtované vo výške 12 620 EUR, skutočný príjem bol
12 396 EUR, čo znamená 98,23 % plnenie. Výška neuhradených poplatkov za KO a drobný
stavebný odpad je za rok 2011 – 65 EUR, za staré roky 559,54 EUR.
Bežné príjmy - nedaňové:
Rozpočet na rok 2011
39 581

Skutočnosť k 31.12.2011
40 559

% plnenia
102,47

a) Príjmy z vlastníctva majetku (z prenájmu)
Z rozpočtovaných 18 280 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 19 532, čo je
106,85 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov, príjmy z nájomného - nájomné
byty, kultúrny dom, za viacúčelové ihrisko, za cvičenie Jumping, poplatok za dom smútku,
prenájom smetnej nádoby, požičovné náradia.
b) Administratívne poplatky
Zahŕňame tu administratívne poplatky a správne poplatky. Z rozpočtovaných 996 EUR
bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 892 EUR, čo je 89,56 % plnenie.
c) Pokuty, penále a iné sankcie
Na začiatku roka 2011 neboli rozpočtované žiadne príjmy
z pokút, penálov a iných sankcií. Počas roka bola uložená pokuta fyzickej osobe a následne
zaslaná obci Dubodiel vo výške 40 EUR.
d) Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného vlastníctva
V tejto ekonomickej kategórii účtujeme poplatok za vodu, rozhlas, dopravu, práce UNO
180, za opatrovateľskú službu, cintorínske poplatky, za predaj skla, za zriadenie vodovodnej
prípojky a pod. Celkové rozpočtované príjmy boli vo výške 20 305 EUR. Skutočné plnenie bolo
vo výške 20 091 EUR, plnenie na 98,95 %.
e) Z vkladov
Úroky z vkladov boli vo výške 4 EUR, tieto sa na začiatku roka nerozpočtovali.
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Dotácie, transfery a granty:
Rozpočet na rok 2011
54 039

Skutočnosť k 31.12.2011
62 222

% plnenia
115,14

Obec prijala granty a transfery zo ŠR na financovanie bežných výdavkov vo výške
62 222,35 EUR (prenesené kompetencie - kód zdroja 111, 11T1,11T2). Granty a transfery boli
účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. Dotácie pre ZŠ v rámci preneseného
výkonu štátnej správy boli v plnej výške poukázané na ZŠ s MŠ Dubodiel.
Prehľad dotácií zo ŠR – bežné výdavky:
Analytický
účet

Poskytovateľ

357 01

Krajský školský úrad

357 02
357 03
357 04
357 05
357 06
357 07
357 09
357 11
357 12
357 14
357 24
357 08

Krajský školský úrad
ÚPSV a R Trenčín
ÚPSV a R Trenčín
ÚPSV a R Trenčín
Obvodný úrad Trenčín
Obvodný úrad Trenčín
Krajský stavebný úrad
Krajský úrad ŽP
Obvodný úrad Trenčín
Krajský školský úrad
MF SR
Obvodný úrad Trenčín
SPOLU

Suma v EUR

Účel

47 671,00 Prenes. kompetencie ZŠ normatívy
588,00 PK – vzdelávacie poukazy
295,18 Dotácia na stravu – deti v HMN
33,19 Dotácia na škol. pomôcky
5 661,30 Refundácia miezd - § 50i
1 790,40 Dotácia na matriku
305,58 Dotácia na register obyvateľstva
861,18 Dotácia na stavebný poriadok
105,59 Dotácia na ŽP
48,93 Dotácia na MK
718,00 Dotácia na MŠ - predškoláci
3 190,00 Dofinancovanie MF SR – 5/2011
954,00 Sčítanie obyvateľov
62 222,35

B/ Príjmy kapitálového rozpočtu
Rozpočet na rok 2011
0

Skutočnosť k 31.12.2011
11 228

% plnenia
-

Pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2011 neboli rozpočtované žiadne kapitálové príjmy. Až
v priebehu roka 2011 obec získala nasledovné kapitálové príjmy:
Prehľad dotácií zo ŠR– kapitálové príjmy:
Ministerstvo dopravy, výstavby
8 888 Územný plán obce Dubodiel
a regionálneho rozvoja SR
SPOLU
8 888
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Obec v roku 2011 predala nasledovný dlhodobý majetok a pozemok:
- pozemok CKN č. 246/1 v sume 240 EUR – Hostačný Jozef, Dubodiel 90,
- pracovný stroj UNO 050 v sume 2 100 EUR – Spolagro s.r.o. Dubodiel.
Oba príjmy predstavujú zdroj príjmovej časti kapitálového rozpočtu a podliehajú zdaneniu.
C/ Príjmové finančné operácie v EUR
Rozpočet na rok 2011
11 110

Skutočnosť k 31.12.2011
7 496

% plnenia
67,47

Prehľad príjmových finančných operácií v EUR
Finančná operácia
Výška
Popis účelu
Z rezervného fondu
1 026,60 Na plynofikáciu zdrav. strediska
Z úveru Dexia Komunál
6 468,56 Na kolaudáciu vodovodu, ÚPN-O
7 495,16
SPOLU
Do finančných operácií bol zaradený prebytok hospodárenia za rok 2010, ktorý vznikol
z vykrytia schodku hospodárenia prebytkom finančných operácií a to v sume 1 026,60 EUR.
V roku 2007 bol prijatý úver Dexia Komunál č. 04/066/07 vo výške 4 milióny Sk (132 776
EUR) z Dexia banky, pobočka Trenčín, schválený obecným zastupiteľstva dňa 12. 7. 2007
uznesením č. 7/2007. Tento úver bol následne dňa 26.3. 2010 uznesením č. 2/2010 navýšený na
sumu 182 776 EUR z dôvodu úhrady DPH na projekt: Rekonštrukcia MK Dlhá a Dolný koniec
v obci Dubodiel“. Obec z tohto úveru použije len takú čiastku, ktorú skutočne potrebuje na
financovanie kapitálových výdavkov schválených obecným zastupiteľstvom a prevedie ju na
Základný bežný účet vedený v Dexia banke, pobočka Trenčín.
V roku 2011 bola výška úveru Dexia Komunál znížená na sumu 170 000 EUR. V roku
2011 bola prevedená a použitá suma 6 469 EUR na financovanie kapitálových výdavkov (viď
časť výdavky kapitálového rozpočtu).

D/ Príjmy rozpočtovej organizácie – ZŠ s MŠ Dubodiel v EUR:
Rozpočet na rok 2011
3 000

Skutočnosť k 31.12.2011
4 744

Vlastné príjmy ZŠ s MŠ Dubodiel zahŕňajú tieto finančné prostriedky:
- poplatky za MŠ – 1 175 EUR
- poplatky za ŠKD – 399EUR
- réžia zo ŠJ –
3 170 EUR
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% plnenia
158,13

2.2. ROZBOR PLNENIA VÝDAVKOV ZA ROK 2011 v EUR
Rozpočet na rok 2011

Skutočnosť k 31.12.2011

% plnenia

308 194

328 838

106,70

A/ Bežné výdavky - obec
Rozpočet na rok 2011
170 424

Skutočnosť k 31.12.2011
182 896

% plnenia
107,32

Čerpanie bežných výdavkov podľa programového rozpočtu (v EUR)
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola
podprogramy

71 255
1 485

9 000

10 067

0

920

Činnosť orgánov samosprávy
Správa majetku
Informačné prostredie
Vzdelávanie zamestnancov

700
22 750
850
1 500

0
23 624
1 917
1 304

1

Matričné služby a overovanie

1 735

1 790

2

Obecné evidencie

1
2

Manažment obce a plánovanie

3

Kontrola a finančné riadenie

1
2

3
4
Program 3: Služby občanov
podprogramy

Členstvá a partnerstvá

3

Stavebný úrad

4

Požiarna ochrana

5

Miestny rozhlas

6
Dopravné služby
Program 4: Odpadové hospodárstvo
podprogramy

1

Zber a likvidácia TKO

2

Separovaný zber

Program 5: Komunikácie
Program 7: Šport
Program 8: Kultúra
podprogramy

Skutočnosť

67 105
1 049

4
Propagácia a prezentácia obce
Program 2: Interné služby
podprogramy

Rozpočet

1

Obecná knižnica

2
Kultúrny život v obci
Program 9: Prostredie pre život

300

306

3 200

3 105

620

643

1 000

289

5 705

6 077

11 115
4 300

11 815
5 658

1 500

689

3 350

3 752

0
2 920

0
4 290

790
8 520

813
5 726

1

Verejná zeleň

2

Verejné osvetlenie

3

Obecný cintorín a dom smútku

900

1 115

4
Vodovod, vodojem a pramene
Program10: Bývanie
Program 11: Sociálne služby

5 350

9 147

2 320

2 429

Opatrovateľské služby
Starostlivosť o občanov v hm.
núdzi -štátne transfery

3 260
420

2 385
328

podprogramy

podprogramy

1
2
3

Starostlivosť o deti

Program12: Administratíva
SPOLU

Strana 21 z 33

200

0

9 965
170 424

11 967
182 896

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Z rozpočtovaných 52 520 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 vo výške 54 470 EUR,
čo je 103,71 % čerpanie. Patria sem mzdové náklady na plat starostky a pracovníkov obecného
úradu, zahrnuté sú tu aj mzdy, ktoré boli uhradené z dotácii na mzdy zo ŠR v rámci preneseného
výkonu štátnej správy na úseku matriky a stavebného poriadku vo výške 1 208 EUR. Ďalej mzdy
pracovníkov, ktorí boli v obci zamestnaní podľa §50i zákona o službách zamestnanosti z
ÚPSVaR Trenčín (celková refundácia mzdových nákladov je 5 661 EUR).
b) Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Z rozpočtovaných 18 625 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 vo výške 19 132, čo je
102,73 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného na zdravotné poistenie a sociálne
zabezpečenie za zamestnávateľa a príspevky na DDS.
c) Tovary a služby (630)
Z rozpočtovaných 85 710 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 vo výške 93 449 EUR,
čo je 109,03 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné, ostatné tovary
a služby v členení podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie.
d) Bežné transfery (640)
Z rozpočtovaných 6 269 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 – 6 904 EUR, čo
predstavuje 110,13 % čerpanie (členské, dotácie TJ, odchodné, nemocenské, deti v HMN).
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami (650)
Z rozpočtovaných 7 300 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2011 8 937 EUR, plnenie
122,42 %. Ide o úroky z úveru Dexia Komunál a úroky z úveru ŠFRB.
B/ Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2011
11 110

Skutočnosť k 31.12.2011
16 384

% plnenia
147,47

v tom :
rozpočet
Investičné akcie v
EUR
Plynofikácia zdravotníckej ambulancie
Kolaudácia obecného vodovodu
Územný plán obce - dofinancovanie
Spolu
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0
0
11 110
11 110

skutočnosť

527
4 747
11 110
16 384

Prehľad výdavkov podľa kódov zdroja:
Kód zdroja
111
52
46
SPOLU

Zdroje financovania
Štátny rozpočet – MDVRR SR
Úver Dexia komunál
Rezervný fond

Suma v EUR
8 888
6 469
1 027
16 384

 Obec v roku 2009 začala s obstarávaním Územného plánu obce Dubodiel v celkovej sume
18 250 EUR. V roku 2011 bolo ukončené obstarávanie ÚPN-O a zaradené do majetku.
Celkové náklady na obstaranie územného plánu v roku 2011 boli vo výške 11 110 EUR –
8 888 EUR bola dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
a 2 222 EUR bolo dofinancovanie z úveru Dexia Komunál.
 V roku 2011 začala obec realizovať plynofikáciu zdravotníckej ambulancie, kde nebolo
komplexne riešené vykurovanie. Náklady na plynofikáciu v roku 2011 predstavovali
výšku 526,60 EUR (vypracovanie PD, pripojenie SPP) a boli uhradené z rezervného
fondu obce v zmysle uznesenia OZ č. 119/2011 zo dňa 13. 12. 2011.
 Obec Dubodiel je vlastníkom vodovodu, ktorý nebol doposiaľ skolaudovaný. V roku 2011
sa začali práce na kolaudácii vodovodu. Bol vypracovaný prevádzkový poriadok
vodovodu v sume 500 EUR (financovaný bol z rezervného fondu obce) a skutočné
zameranie vodovodu v sume 4 247 EUR (financované z úveru Dexia Komunál).

C/ Výdavkové finančné operácie
Rozpočet na rok 2011
23 400

Skutočnosť k 31.12.2011
16 703

% plnenia
71,38

Z rozpočtovaných 23 400 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov a splátky úveru z Dexia
banky bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 vo výške 16 703 EUR. Ide o splácanie úveru ŠFRB –
12 703 EUR a splácanie úveru Dexia Komunál vo výške 4 000 EUR.

D/ Výdavky ZŠ s MŠ – RO v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2011
103 260

Skutočnosť k 31.12.2011
112 855
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% plnenia
109,29

Program 6: Vzdelávanie
podprogramy

1
2
3
4

Rozpočet

Materská škola
Základná škola
Školská jedáleň
Školský klub detí

Skutočnosť

32 780

35 250

49 750
14 730
6 000

49 309
20 598
7 698

ZŠ s MŠ nemala žiadne kapitálové výdavky ani finančné operácie.

2.3 PLÁN ROZPOČTU NA ROKY 2012 - 2014
2.3.1 Príjmy celkom (v EUR)

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy vrátane ZŠ s MŠ
Kapitálové príjmy
Finančné operácie - príjmové

Skutočnosť
Plán na
Plán na
Plán na
k 31.12.2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014
333 000
291 082
290 012 294 401
314 276
0
7 496

291 082
0
0

290 012
0
0

294 401
0
0

2.3.2 Výdavky celkom (v EUR)

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky vrátane ZŠ s MŠ
Kapitálové výdavky
Finančné operácie - výdavkové

Skutočnosť
Plán na
Plán na
Plán na
k 31.12.2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014
328 838
290 899
289 848 294 181
295 751
16 384
16 703

267 499
0
23 400

266 448
0
23 400

270 781
0
23 400

Prehľad plánovaných výdavkov na obdobie 2012 až 2014 v programovej štruktúre tvorí
Prílohu č. 1.
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3. HOSPODÁRENIE KONSOLIDOVANÉHO CELKU
A ROZDELENIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA ZA ROK 2011
Výsledok hospodárenia v konsolidovanom celku vzniká:


ako rozdiel z výnosov obce a zodpovedajúcich nákladov hradených z príjmov obce (z vlastnej
činnosti obce),



z bežných transferov poskytnutých zriadeným rozpočtovým organizáciám (zúčtovanie
bežného transferu do výnosov sa účtuje vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami),



z kapitálových transferov poskytnutých zriadeným
rozpočtovým
organizáciám
a príspevkovým organizáciám (zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov sa účtuje vo
vecnej a časovej súvislosti s odpismi, opravnými položkami a zostatkovými cenami
vyradeného dlhodobého nehmotného a hmotného majetku),



z bežných transferov a kapitálových transferov poskytovaných iným subjektom v rámci
verejnej správy a subjektom mimo verejnej správy (zúčtovanie transferu do výnosov sa účtuje
vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami).

Výsledok hospodárenia v konsolidovanom celku nevzniká:


pri bežných ani kapitálových transferov od iných subjektov verejnej správy, od subjektov
mimo verejnej správy.

Výsledkom hospodárenia za rok 2011 je podľa Konsolidovaného výkazu ziskov a strát –
strata vo výške 11 537 EUR, ako rozdiel medzi účtami účtovej triedy 6 – Výnosy a účtami
účtovej triedy 5 – Náklady. Ide o účtovný výsledok hospodárenia.
V zmysle § 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov, finančné operácie a nevyčerpané prostriedky nevchádzajú do
výsledku rozpočtového hospodárenia. Podľa § 10 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách,
finančné operácie:
- sú súčasťou rozpočtu obce,
- nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce (t.j. neovplyvňujú prebytok ani schodok
rozpočtu obce).
Za rok 2011 konsolidovaný celok dosiahol prebytok hospodárenia vo výške 13 371,53
EUR (ide o rozpočtový výsledok hospodárenia):
Celkové príjmy bežného a kapitálového rozpočtu obce a školy :
325 504,66 EUR
Celkové výdavky bežného a kapitálového rozpočtu obce a školy:
- 312 133,13 EUR
_______________________________________________________________________
Nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2011
0
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Celkový výsledok hospodárenia - prebytok
13 371,53 EUR
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Prebytok rozpočtu v sume 13 371,53 EUR - bol 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. Je zdrojom rezervného fondu.
Zostatkom finančných operácií bol schodok v sume – 9 207,81 EUR. Schodok finančných
operácií vznikol v dôsledku vyšších splátok úverov. Tento schodok finančných operácií bol krytý
prebytkom bežného a kapitálového rozpočtu.
Prebytok hospodárenia
13 371,53 EUR
Schodok finančných operácií
- 9 207,81 EUR
_______________________________________________
Prevod do Rezervného fondu:
4 163,72 EUR
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4. BILANCIA AKTÍV A PASÍV, BILANCIA NÁKLADOV A VÝNOSOV
(v EUR)
KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA – AKTÍVA
Strana AKTÍV
A/ Neobežný majetok spolu
z toho:
- dlhodobý nehmotný majetok
- dlhodobý hmotný majetok
- dlhodobý finančný majetok
B/ Obežný majetok spolu
z toho:
- zásoby
- zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy
- dlhodobé pohľadávky
- krátkodobé pohľadávky
- finančné účty
- poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé
- poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé
C/ Časové rozlíšenie
SPOLU AKTÍVA
KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA - PASÍVA
Strana PASÍV
A/ Vlastné imanie
z toho:
- oceňovacie rozdiely
- fondy
- Výsledok hospodárenia (nevysporiadaný
HV ± VH za bežné obdobie
B/ Záväzky
z toho:
- rezervy zákonné, ostatné
- zúčtovanie so subjektami VS
- dlhodobé záväzky
- krátkodobé záväzky
- bankové úvery a výpomoci
C/ Časové rozlíšenie
z toho:
- výdavky budúcich období
SPOLU PASÍVA
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Bežné obdobie Bezprostredne
– netto
predchádzajúce
obdobie
1 312 277
1 353 320
18 018
1 294 259
0
16 258

445
1 352 875
0
30 304

364
2 773
0
340
12 781
0
0
2 098
1 330 633

338
4 372
17
13 933
11 644
0
0
1 491
1 385 115

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie
193 019
204 116
0
0
204 556
- 11 537
534 621

0
0
221 620
-17 504
561 336

9 142
0
347 429
30 707
147 343
602 993

12 770
0
362 596
41 096
144 874
619 663

602 993
1 330 633

619 663
1 385 115

V účtovných jednotkách konsolidovaného celku sa nevykonáva podnikateľská činnosť.
Všetky náklady a výnosy vznikli len v hlavnej činnosti.
Konsolidovaný výkaz ziskov a strát konsolidovaného celku Obec Dubodiel:
Náklady - popis a výška položiek /v EUR/ - hlavná činnosť
Druh nákladov
Spotrebované nákupy
Služby

Popis /číslo účtu a názov/
501 – Spotreba materiálu

21 486

502 – Spotreba energie

34 124

511 – Opravy a udržiavanie

8 642

512 – Cestovné

446

513 – Náklady na reprezentáciu

369

518 – Ostatné služby
Osobné náklady

Suma v EUR

521 – Mzdové náklady

33 388
125 928

524 – Zákonné sociálne poistenie

42 620

525 – Ostatné sociálne poistenie

1 162

527 – Zákonné sociálne náklady

5 447

Dane a poplatky

538 – Ostané dane a poplatky

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

545 – Ostané pokuty, penále, úroky

31

544- Zmluvné pokuty, penále

23

548 – Ostatné náklady na prevádzk. činnosť

110

1 793

Odpisy

551 – Odpisy

Odpisy, rezervy a opravné položky

553 – Tvorba ostatných rezerv

z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie

557 – Tvorba zákonných OP

časového rozlíšenia

558 – Tvorba ostatných OP

3 761

Finančné náklady

562 - Úroky

8 632

568 – Ostané finančné náklady

4 833

Mimoriadne náklady

572 – Škody

Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov 584 – Náklady na transfery z rozpočtu obce
– do RO
586 – Náklady na transfery z rozpočtu obce
subjektom mimo VS
591 – Splatná daň z príjmov
Hospodársky výsledok – strata

59 257
9 142
0

0
0
1 600
445
- 11 537
351 702

Spolu
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Konsolidovaný výkaz ziskov a strát konsolidovaného celku Obec Dubodiel:
Výnosy - popis a výška položiek /v EUR/ - hlavná činnosť
Druh výnosov
Tržby za vlastné výkony a tovar

Popis /číslo účtu a názov/
602 – Tržby z predaja služieb
604 – Tržby za tovar

Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov

632 – Daňové výnosy samosprávy
633 – Výnosy z poplatkov

Ostatné výnosy

641 – Tržby z predaja dlhod. majetku
645 – Ostatné pokuty a penále

Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a
finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia.

Finančné výnosy
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC

648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej
činnosti
652 – Zúčtovanie zákonných rezerv z prev.
činnosti
653 – Zúčtovanie ostatných rezerv z prev.
činnosti
658 – Zúčtovanie ostatných rezerv z prev.
činnosti
662 – Úroky
691 – Výnosy z bežných transferov
z rozpočtu obce v RO
693 – Výnosy samosprávy z bež. transferov
zo ŠR a od iných subjektov VS
694 – Výnosy samosprávy z kapitálových
transferov zo ŠR
697 – Výnosy z bež. transferov od iných
subjektov mimo VS
698 – Výnosy z kap.transferov od subjektov
mimo VS
699 – Výnosy samosprávy z odvodu
rozpočtových príjmov

Suma v EUR
32 638
207
182 063
13 661
2 340
40
19 254
0
12 770
1 536
4
0
60 623
26 400
0
166
0
351 702

Spolu

5. VÝVOJ POHĽADÁVOK A ZÁVÄZKOV (v EUR)
5. 1. Dlhodobé pohľadávky
V konsolidovanom celku boli evidované dlhodobé pohľadávky – t.j. pohľadávky pri vzniku
s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok a to v ZŠ s MŠ Dubodiel vo výške 17 EUR
v bezprostredne predchádzajúcom období t.j. k 31. 12. 2010. Ide o vyrovnanie triedy 5 a 6
v ŠJ. Obec Dubodiel nevykazovala dlhodobé pohľadávky.
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5. 2 Krátkodobé pohľadávky
Významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/
Pohľadávky
318– nedaňové pohľadávky

Riadok
súvahy
071

Hodnota pohľadávok
Opis
v EUR
6 756
Pohľadávka za neuhradené odberateľské faktúry, vodu,
poplatok za KO
143
Nedoplatok na dani z nehnuteľnosti - fyzické osoby

319 – daňové pohľadávky

072

378 – iné pohľadávky

084

106

Preddavok na nájomné – bude zúčtovaný k 31. 5. 2012Bytos Trenčín, vyrovnanie triedy 5 a 6 v ŠJ

-

7 005

-

Spolu

Pohľadávky - opravné položky /€/
Položka
pohľadávok

Tvorba
+

Zníženie
-

Zrušenie
-

2 927

0

0

Hodnota
Opis dôvodov tvorby OP
v EUR
k pohľadávkam
k 31.12.
2011
6 569 OP sa vytvorili na neuhradené
odber. faktúry a neuhradené
poplatky z minulých rokov

318 – nedaňové
pohľadávky

071

Hodnota
v EUR
k 31.12.
2010
3 642

319 – daňové
pohľadávky

072

1 627

5

1 536

0

96

-

5 269

2 932

1 536

-

6 665

Spolu

Riadok
súvahy

OP sa vytvorili na pohľadávky
(daň z nehnuteľnosti)

-

ZŠ s MŠ na účte 318 neevidovala žiadne pohľadávky, opravné položky k pohľadávkam
netvorila.
Konečný zostatok na účte 318 (po odpočítaní opravnej položky) bol v obci 187 EUR a konečný
zostatok na účte 319 bol v obci vo výške 47 EUR.
Pohľadávky podľa doby splatnosti v €
V rámci konsolidovaného celku boli 31. 12. 2011 evidované len daňové a nedaňové
pohľadávky. Všetky boli v lehote splatnosti do 1 roka.
Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti v € - pohľadávky konsolidovaného celku boli
v lehote splatnosti do 1 roka.
Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia
konsolidovaný celok nemá obsahovú náplň.

–

Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a výška pohľadávok, pri ktorých má
účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať – konsolidovaný celok nemá obsahovú
náplň.
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5. 3. Dlhodobé záväzky a krátkodobé záväzky:
Záväzky podľa doby splatnosti v €:
Záväzky podľa doby splatnosti

Výška v €
k 31.12.2011
30 707

Výška v €
k 31.12.2010
41 096

Záväzky v lehote splatnosti

30 707

41 096

Záväzky po lehote splatnosti

0

0

Dlhodobé záväzky spolu z toho

347 429

362 596

Záväzky v lehote splatnosti

347 429

360 485

Záväzky po lehote splatnosti

0

2 111

378 136

403 692

Výška v €
k 31.12.2011

Výška v €
k 31.12.2010

31 778

43 444

63 000

63 000

283 358

297 248

378 136

403 692

ROK 2011

Rok 2010

234

185

Tvorba sociálneho fondu

1 086

1 234

Čerpanie sociálneho fondu

1 127

1 185

193

234

Krátkodobé záväzky spolu z toho

Spolu (riadok 144 + 156)

Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti v €:
Záväzky podľa zostatkovej
doby splatnosti
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1
roka
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od 1
roka do 5 rokov – úver ŠFRB + zábezpeka
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou
ako 5 rokov
Spolu (súčet riadkov súvahy 144 a 156)

Záväzky zo sociálneho fondu /v €/
Sociálny fond
Stav k 1.januáru

Stav k 31.decembru

Prehľad DLHODOBÝCH záväzkov /v €/ v konsolidovanom celku k 31. 12. 2011:
Obec Dubodiel
- úver ŠFRB - splatnosť viac ako 1 rok (účet 479)
- zostatok zábezpeky (účet 479)
- záväzky zo SF (účet 472)
SPOLU obec
Strana 31 z 33

v EUR

341 573
4 697
88
346 358

Základná škola s materskou školou
- záväzky zo SF (účet 472)
- ostatné záväzky (účet 379)
SPOLU škola
Za konsolidovaný celok spolu dlhodobé záväzky

105
966
1 071
347 429

Prehľad KRÁTKODOBÝCH záväzkov /v €/ v konsolidovanom celku k 31. 12. 2011:
Obec Dubodiel
- voči dodávateľom ( T-COM, Borina Ekos)
- splátka úveru ŠFRB – splatnosť v roku 2012
- nevyfakturované dodávky – Spolagro Dubodiel
- voči zamestnancom
- odvod príspevku na odbory, DDS (účet 379)
- voči inštitúciám soc. a zdrav. poistenia
- voči daňovému úradu - daň z príjmu
- voči daňovému úradu – daň z predaja
SPOLU obec
Základná škola s materskou školou
- voči dodávateľom (Pyroslovakia, SPP, Slovak Telecom)
- voči zamestnancom
- ostatné voči zamestnancom
- zúčtovanie s orgánmi soc. poistenia a zdrav. poistenia
- ostatné priame dane
SPOLU škola
Za konsolidovaný celok spolu krátkodobé záväzky
Záväzky z nájmu - majetok prenajatý formou finančného prenájmu /v €/
- konsolidovaný celok nemá žiadne takého záväzky.
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v EUR

1 298
12 831
240
3 465
32
2 464
503
445
21 278
263
4 306
33
4 349
478
9 429
30 707

6. OSTATNÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
6.1. Poskytnuté dotácie
Obec v roku 2011 poskytla dotáciu v súlade s VZN č. 1/2010 o podmienkach poskytovania
dotácií z prostriedkov Obce Dubodiel, na základe ktorej poskytuje dotácie PO, FO,
podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo
verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov
v roku 2011

Telovýchovná jednota - bežné výdavky

1 600

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2011

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

1 600

0

6.2 Významné investičné akcie v roku 2011
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2011 :
 Územný plán obce – ukončenie obstarávania územného plánu obce Dubodiel
 Plynofikácia zdravotníckej ambulancie – začatie investičnej akcie
 Kolaudácia vodovodu – prevádzkový poriadok vodovodu a skutočné zameranie vodovodu
6.3 Predpokladaný vývoj činnosti v roku 2012:
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcom roku :
 Dokončenie plynofikácie zdravotníckej ambulancie
 Dokončenie kolaudácie obecného vodovodu
 Osadenie kanalizačných rúr pri kabínach TJ Družstevník
6.4 Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka, do dňa jej zostavenia: Po 31. 12. 2011 nenastali v rámci konsolidovaného celku
také udalosti a skutočnosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie
v konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2011.
V Dubodiele, dňa 9. mája 2012

----------------------------------------------

-------------------------------------------

Ing. Elena MALECOVÁ

Božena RICHTÁRECHOVÁ

ekonómka

starostka obce
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