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Záverečný účet Obce Dulov za rok 2011 
 
 
1. Rozpočet obce na rok 2011  
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2011. 
Obec na rok 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. Celkový rozpočet obce na rok 2011 bol zostavený ako 
vyrovnaný. Bežný   rozpočet   bol   zostavený   ako  vyrovnaný  a  kapitálový   rozpočet ako  
schodkový, finančné operácie zabezpečujú vyrovnanosť celkového rozpočtu. 
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011.  
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 24. novembra 2011 Uznesením č. 
40/2010 
Rozpočet bol zmenený nasledovne: 

- prvá zmena   schválená starostkou obce k 31. 3.2011 v rámci oddielov, paragrafov 
- druhá zmena schválená obecným zastupiteľstvom dňa 4.5.2011 Uznesením č. 16/2011 
- tretia zmena  schválená starostkou obce k 30.6.2011 v rámci oddielov, paragrafov 
- štvrtá zmena schválená obecným zastupiteľstvom dňa 7.9.2011 Uznesením č. 38/2011  
- piata zmena  schválená starostkou obce k 30.9.2011v rámci oddielov, paragrafov 
- šiesta zmena schválená obecným zastupiteľstvom dňa 26.10.2011 Uznesením č. 

46/2011  
- siedma zmena schválená starostkou obce k 31.12.2011 v rámci oddielov, paragrafov 
- ôsma zmena schválená obecným zastupiteľstvom dňa 7.3.2012 Uznesením č. 7/2012 

 
Rozpočet obce k 31.12.2011 v celých € 

 Rozpočet  Rozpočet  
po zmenách  

Príjmy celkom 417.710 453.489 
z toho :   
Bežné príjmy 299.950 294.036 
Kapitálové príjmy 0 41.693 
Finančné príjmy 117.760 117.760 
Výdavky celkom 417.710 453.489 
z toho :   
Bežné výdavky 299.950 293.999 
Kapitálové výdavky 117.760 117.797 
Finančné výdavky 0 41.693 
Rozpočet obce 0 0 

 
 
1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v celých €  

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 
453.489 € 343.118 € 76 % 

 
1) Bežné príjmy - daňové príjmy:  

 Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 
195.590 €                   195.184 € 100 % 
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a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 175.000 € z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2011 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 174.507 €, čo predstavuje plnenie na 99%.  
b) Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 11.800 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 11.944 €, čo je 101% 
plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 6.861 €, dane zo stavieb boli vo výške 4.998 
€ a dane z bytov vo výške 85 €. Za rozpočtový rok bolo uhradených  11.528 €,   za nedoplatky 
z minulých rokov 383 €, za sankčný úrok 34 €. K 31.12.2011 obec eviduje pohľadávky na 
dani z nehnuteľností vo výške 93 €. 
c) Daň za psa bola rozpočtovaná vo výške 460 € a skutočný príjem k 31.12.2011 dosiahol 
478 €, čo je 104 % plnenie. Pohľadávky na dani za psa sú vo výške 3 €.  
d) Daň za užívanie verejného priestranstva 
Rozpočet 350 €, plnenie 359 €, čo predstavuje 103% plnenie.    
e) Daň za nevýherné hracie prístroje  
Z rozpočtovaných 80 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 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 7.900 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 7.856 €, čo je  99% 
plnenie. Pohľadávky z minulých rokov boli vyrovnané v plnej výške 30 €.  K 31.12.2011 
obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 
54 €.  
 
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:  

 Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 
37.740 € 36.136 €                  96 % 

 
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 4.590 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 5.320 €, čo je 116% 
plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 663 € a príjem z prenajatých budov 
a objektov v sume 4.573 €, z prenajatých zariadení v sume 84 €. 
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Správne poplatky boli rozpočtované vo výške 5.350 € a skutočne sa vybralo 5.427 €. 
Prevažnú časť týchto poplatkov tvoria príjmy za prevádzku výherných prístrojov, ktoré sú 
v sume 4.513 €.  
Poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja služieb boli rozpočtované vo výške 27.800 
€. Najväčší podiel  poplatkov z čiastky 21.634 €  tvorí stočné, vybrané vo výške 19.406 € 
z obcí Dulov a Horovce. Okrem stočného je tu evidovaný príjem za poskytnutie služieb 
miestneho rozhlasu, fotokópie, opatrovateľskú službu, predané nádoby na odpad, príjem zo 
separovaného odpadu...  Príjem z prevádzkového poplatku za materskú školu a školský klub  
činí 1.139 €. Poplatky za stravné dosiahli výšku 2.616 €.  
 
3) Bežné príjmy – ostatné príjmy:  

 Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 
200 € 242 € 121 % 

 
Úroky boli rozpočtované vo výške 200 € a v skutočnosti sa príjem na úrokoch dosiahol len vo 
výške 21 €. 
Z ostatných príjmov obec získala 221 € na preplatku z ročného zúčtovania zdravotného 
poistenia a náhrad škôd.  
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4) Bežné príjmy – granty a transfery:  

 Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 
60.506 €                 60.299 €                 100 % 

 
Obec prijala nasledovné granty a transfery: 
P.č. Poskytovateľ   Suma v € Účel  
1. Krajský školský úrad 54.043,00 Financ. Základnej školy 
2. Krajský školský úrad 884,80 Financ. krúžkovej činnosti v ZŠ 
3. Krajský školský úrad 1.788,00 Financ. vzdelávania pre MŠ 
4. Krajský školský úrad 120,00 Financ. vzdeláv. znevýhod. detí 
5. ÚPSVaR  44,05 Škol.potreby a stravné pre deti v HN 
6. ÚPSVaR  198,07 Osobitný príjemca rodin. prídavkov 
7. Krajský stavebný úrad 851,88 Financ. spoločného staveb. úradu 
8. Obvodný úrad 302,28 Financ. registra obyvateľstva 
9. Obvodný úrad 104,45 Financ. výkonu kompet. život. prost. 
10. Obvodný úrad 48,67 Financ.         - “ –  cestnej dopr. a PK 
11. Obvodný úrad 826,65 Financ. sčítania obyvateľov 
12. Obvodný úrad 18,22 Financ. údržby vojnových hrobov 
13. Obvodný úrad 80,40 Financ. civilnej ochrany 
14. MF SR 52,00 Financ. opatrovateľskej služby 
15. Európ. sociálny fond + ŠR 263,18 Financ. ďalšieho vzdeláv.  učiteľov 
16. Európ. sociálny fond + ŠR 163,58 Financ. ďalšieho vzdeláv.  učiteľov 
17. Recyklačný fond 410,00 Financ. separovaného odpadu 
18.  Ivema s.r.o. 100,00 Financ. mimoškolskej činnosti 
 Spolu 60.299,23  

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

 
5) Kapitálové príjmy:  

 Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 
41.693 € 41.692 € 100 % 

 
Z rozpočtovaných 41.693 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 41.692 €, čo 
predstavuje 100 % plnenie. 
V roku 2011 obec získala nasledovný transfer: 

  
P.č. Poskytovateľ dotácie Suma v € Investičná akcia 
1. Pôdohospodárska 

platobná agentúra  
41.692,00 Výstavba chodníkov a rekonštrukcia 

miestnych komunikácií 
 
6) Príjmové finančné operácie:  

 Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 
117.760 € 9.565 € 8 % 

 
Rozpočet úveru 112.760 € nebol čerpaný v plnej výške. V tomto roku sa nefinancovala 
úprava verejných priestranstiev. V roku 2011 bol prijatý úver v sume 4.565 €, vykázaný vo 
výške 4.150 €). Uznesením obecného zastupiteľstva č. 27/2011 zo dňa 22.6.2011 bolo 
schválené použitie časti rezervného fondu v sume 5.000 € na kapitálové výdavky. 
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Obec neeviduje príjmy od rozpočtových a príspevkových organizácií,  pretože takéto 
organizácie nezriadila.  
 
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2011 v celých €  

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 
453.489 € 334.529 € 74 % 

 
1) Bežné výdavky : 

 Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 
293.999 283.235 96 % 

 
v tom :                                                                                                                          
Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Výdavky verej. správy – obec 84.332 80.398 95 % 
Z toho: vlastné prostriedky  83.012 79.091  
- štátny rozpočet 1.320 1.307  
Všeob. verejné služby (sčítanie) 828 826 100 % 
Fin.a rozp.oblasť (styk s bankou) 870 439 50 % 
Transakcie verejného dlhu (úver) 2.607 2.606 100 % 
Civilná ochrana 82 81 99 % 
Z toho: vlastné prostriedky  1 0  
- štátny rozpočet 81 81  
Ochrana pred požiarmi (hasiči) 3.300 3.246 98 % 
Miestne komunikácie 1.163 324 28 % 
Nakladanie s odpadmi 15.710 14.926 95 % 
Z toho: vlastné prostriedky  15.300 14.516  
- grant (recyklačný fond) 410 410  
Nakladanie s odpadovými vodami 22.809 22.697 96 % 
Rozvoj obcí 400 16 4% 
Verejné osvetlenie 2.822 2.705 96 % 
Občianska vybavenosť 1.050 796 76 % 
Športové služby 4.569 4.585 100 % 
Z toho: vlastné prostriedky 4.569 4.558  
- grant 0 27  
Knižnica 550 539 98 % 
Kultúrny dom 12.889 12.840 97 % 
Miestny rozhlas 428 407 95 % 
Cintorínske sl. + transfery NO 2.844 1.888 66 % 
Z toho: vlastné prostriedky  2.825 1.870  
- štátny rozpočet 19 18  
Materská škola 52.521 52.143 99 % 
Z toho: vlastné prostriedky  50.447 50.356  
- štátny rozpočet 2.074 1.787  
Základná škola 55.538 55.638 100 % 
Z toho: vlastné prostriedky  60 57  
- štátny rozpočet 55.050 55.049  
- ESF 428 427  
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- grant 0 105  
Školský klub detí  8.700 6.574 76 % 
Školská jedáleň  14.708 14.638 100 % 
Opatrovateľská služba 4.035 3.988 99 % 
Z toho: vlastné prostriedky  3.983 3.936  
- štátny rozpočet 52 52  
Dávky soc. zabezp. – rodina a deti 199 198 99 % 
Dávky soc. pomoci – občan v HN 545 243 46 % 
Z toho: vlastné prostriedky  500 199  
- štátny rozpočet 45 44  
Sociálne služby - staroba 500 494 99 % 
Spolu 293.999 283.235  

 
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných 128.148 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 v sume 125.330 €, čo je 98 
% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu, materskej 
a základnej školy, školskej jedálne, školského klubu, opatrovateľskej služby a čistiarne 
odpadových vôd.  
b) Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných 46.094 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 v sume 44.631 €, čo je 97 % 
čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa. 
c) Tovary a služby 
Cestovné výdavky zamestnancov obce na pracovné cesty boli rozpočtované vo výške 1.637 € 
a skutočnosť 1.620 €, čo predstavuje plnenie na 99%. 
Rozpočet na energie, vodu a komunikácie obecných budov, verejného osvetlenia a čistiarne 
odpadových vôd bol 37.772 €, skutočnosť dosiahla výšku 37.249 €, čo predstavuje 99%            
čerpanie rozpočtu. 
Materiálové výdavky vynaložené na chod obecného úradu, škôl a hospodárstva obce sa 
rozpočtovali na 12.688 € a skutočné výdavky sú v sume 10.924 €. Je to čerpanie 
materiálových výdavkov na 86 %.  
Výdavky na dopravné hasičského zboru porovnaním rozpočtu – 2.150 € a skutočnosti - 2.147 
€ predstavujú čerpanie na 100 %.  
Rozpočet výdavkov na údržbu obecného majetku  bol zostavený vo výške 14.290 €, pričom 
skutočné výdavky dosiahli výšku 12.605 €, čo je čerpanie výdavkov na 88 %.  
Rozpočet nájomného bol 5 € a  skutočnosť 2 €, čo je čerpanie výdavkov na 40%. Je to 
nájomné za prenajaté pozemky Urbárskej obce Dulov. 
Služby boli rozpočtované na 41.761 € a skutočné výdavky dosiahli výšku 39.809 €, čo 
predstavuje 95% čerpanie výdavkov. Výdavky za služby sa týkajú školení, inzercie, revízií 
a kontroly zariadení, špeciálnych služieb, rôznych poplatkov,  poistného, stravného, prídelu 
do sociálneho fondu, odmien na dohody mimo pracovného pomeru.  
d) Bežné transfery 
Z rozpočtovaných výdavkov 6.969 € boli skutočne poskytnuté transfery vo výške 6.433 €,  čo 
predstavuje 92 % čerpanie. 
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými  
    finančnými výpomocami 
Z rozpočtovaných  2.485 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2011 v sume 2.485 €, čo 
predstavuje 88 % čerpanie.  
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2) Kapitálové výdavky : 
 Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

117.797 € 9.602 € 8 % 
 
v tom :        
Funkčná klasifikácia Rozpočet skutočnosť % plnenia 
Miestne komunikácie 50.138 6.338 13 % 
Rozvoj bývania 299 299 100 % 
Nakladanie s odpadmi 380 0 0% 
Nakladanie s odpadovými vodami 5.080 0 0% 
Bývanie a občianska vybavenosť 59.350 415 1% 
Materská škola 2.550 2.550 100% 
Spolu 117.797 9.602  

 
a) Miestne komunikácie 
Ide o nasledovné čerpané výdavky: 
- projektová dokumentácia na chodník „Suhrada“   1.600 € 
- projektová dokumentácia na cestu a inžinierske siete „Vankova ulica“ 4.738 € 
V rozpočte je výdavok na realizáciu chodníka v Suhrade, ktorý sa nečerpal.  
b) Rozvoj bývania 
Ide o nasledovné : 
- náhrada za vyvlastnené pozemky vo „Vankovej ulici“  299 € 
c) Nakladanie s odpadmi 
Ide o nasledovné investičné akcie : 
- vybudovanie zberného dvora.  
Obec nedostala dotáciu z Environmentálneho fondu, teda ani rozpočtovaná spoluúčasť 
obce nebola čerpaná.  
d) Nakladanie s odpadovými vodami 
Ide o nasledovné investičné akcie : 
- dobudovanie ďalšej etapy čistiarne odpadových vôd.  
Obec nečerpala dotáciu, teda ani spoluúčasť obce nebola čerpaná.  
e) Bývanie a občianska vybavenosť  
Ide o nasledovné investičné akcie : 
- realizácia stavieb „Úprava verejných priestranstiev v obci Dulov“ (trojuholník a 
priestranstvo pred kultúrnym domom).  
Z rozpočtovaných prostriedkov  obec čerpala výdavky na vytýčenie inžinierskych sietí, 
dodávateľ stavby vyúčtovaciu faktúru vystaví po odovzdaní diela v roku 2012.  
f) Materská škola 
Ide  o nasledovnú akciu: 
- projektová dokumentácia na plynofikáciu materskej školy v hodnote 2.550  €.  
  

3) Výdavkové finančné operácie : 
 Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

41.693 € 41.692 € 100 % 
 
Z rozpočtovaných 41.693 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo na splátkach uhradené  
k 31.12.2011 41.692 €, čo predstavuje 100 %. 
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4. Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2011 
 Rozpočet po 

zmenách 2011 
v € 

Skutočnosť 
k 31.12.2011 

v € 
Príjmy celkom 453.489 343.120,13 
z toho :   
Bežné príjmy 294.036 291.862,37 
Kapitálové príjmy 41.693 41.692,36 
Finančné príjmy 117.760 9.565,40 
Príjmy RO 0,00 0,00 
Výdavky celkom 453.489 334.521,04 
z toho :   
Bežné výdavky 293.999 283.226,32 
Kapitálové výdavky 117.797 9.602,36 
Finančné výdavky 41.693 41.692,36 
Výdavky RO  0,00 
Hospodárenie obce za rok 2011  0 8.599,09 
 

Prebytok (bežného a kapitálového) rozpočtu v sume 40.726,05 €  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, 
navrhujeme použiť na  tvorbu rezervného fondu,  po odpočítaní schodku z finančných 
operácií. 
Schodok finančných operácií činí 32.126,96 €.  
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2011 
vo výške 8.599,09 €.  
 
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 
Rezervný fond 
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na 
samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 
              
Fond rezervný Suma v € 

ZS k 1.1.2011  7.381,14      

Prírastky - z prebytku hospodárenia      11.325,43 

Prírastky – ostatné* 0,99 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č.   27/2011   zo dňa 22.6.2011 na 

kapitálové výdavky     

5.000,00      

Úbytky    - ostatné * 32,47 

KZ k 31.12.2011 13.675,09      

* Ostatné prírastky a úbytky RF sa týkajú opravy účtovníctva minulých rokov – doúčtovanie, 
resp. odúčtovanie rozpočtovej skladby.   
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Sociálny fond 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu: 
Sociálny fond Suma v € 

ZS k 1.1.2011   237,77 

Prírastky - prídel 1,25 %                                                 1.171,66       

Úbytky   - závodné stravovanie                       178,90 

              - regeneráciu PS, dopravu      1.052,44   

KZ k 31.12.2011 178,09 

 
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 v celých €  
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2011 KZ  k  31.12.2011 

Majetok spolu 1,376.316 1,343.264 

Neobežný majetok spolu 1,331.720 1,298.514 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 1,199.361 1,166.155 

Dlhodobý finančný majetok 132.359 132.359 

Obežný majetok spolu 44.098 43.923 

z toho :   

Zásoby 486 144 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 2.660 1.236 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  912 960 

Finančné účty  40.040 41.583 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie  498 827 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2011 KZ  k  31.12.2011 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1,376.316 1,343.264 

Vlastné imanie  634.741 623.561 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0 0 
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Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia  634.741 623.561 

Záväzky 158.321 115.675 

z toho :   

Rezervy  30.780 33.209 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 

Dlhodobé záväzky 238 178 

Krátkodobé záväzky 28.345 20.457 

Bankové úvery a výpomoci 98.958 61.831 

Časové rozlíšenie 583.254 604.028 

 
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011 
Obec k 31.12.2011 eviduje tieto záväzky: 

- 61.831 € voči banke                       
- 1.059 € voči dodávateľom                        
- 17.770 € voči zamestnancom, daňovému úradu a orgánom sociálneho a zdravotného 

zabezpečenia z miezd za december  2011 
- 178 € voči zamestnancom zo SF 
- 1.628 € iné záväzky  a vyrovnanie nákladov a výnosov školskej jedálne 

 
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 2011 bola úroková sadzba upravená  na 4,007 % p. a.  Stav úverového dlhu 
obce k 1.1.2011 bol 98.957,71 €. Obec splatila časť úveru vo výške 41.692,36 € a v priebehu 
roka na kapitálové výdavky vyčerpala úver vo výške 4.565,40 €.   Stav úveru k 31.12.2011 je 
61.830,75 €.   Úver  je zabezpečený vlastnou vista blankozmenkou.   
 
8. Hospodárenie príspevkových organizácii  
Obec nemá zriadené vlastné príspevkové organizácie. 
 
9. Prehľad o poskytnutých zárukách  
Obec neposkytla v roku 2011 žiadne finančné záruky.   
 
10. Podnikateľská činnosť   
Obec nepodniká.  
 
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
a. zriadeným a založeným právnickým osobám 
b. ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom 
c. štátnemu rozpočtu 
d. štátnym fondom 
e. rozpočtom iných obcí 
f. rozpočtom VÚC 
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V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec 
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 
založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, 
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy 
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 
 
a. Obec nemá zriadenú vlastnú rozpočtovú  ani príspevkovú organizáciu 
 
b. Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:  
Obec v roku 2011 poskytla dotáciu v súlade s VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce 
Dulov na verejnoprospešný účel. Poskytnutá dotácia bola vyúčtovaná.  

Žiadateľ dotácie 
Účelové určenie dotácie :  
- bežné výdavky 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých 

finančných 
prostriedkov 

Rozdiel 
 
 

Telovýchovná jednota - bežné výdavky 2.900 € 2.900 € 0 

 
c. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
 

Poskytovateľ 
 
 

Účelové určenie grantu, transferu  
- bežné výdavky 

-  

Suma  
poskytnutých 

finančných 
prostriedkov 

 
 

Suma skutočne 
použitých 

finančných 
prostriedkov 

 

 
 

Rozdiel 
 

Krajský školský úrad Základná škola 54.043 54.043 0 
Krajský školský úrad Krúžková činnosť 885 885 0 
Krajský školský úrad Predškolské vzdelávanie 1.788 1.788 0 
Krajský školský úrad Vzdelávanie znevýhod. detí 120 120 0 
ÚPSVaR  Škol. potreby a stravné HN 44 44 0 
ÚPSVaR  Rodin. prídavky-osob.príjemca 198 198 0 
Krajský stavebný úrad Spoločný stavebný úrad 852 852 0 
Obvodný úrad Register obyvateľov 302 302 0 
Obvodný úrad Výkon ŠS -  životné prostredie 104 104 0 
Obvodný úrad Výkon ŠS – cestná doprava 49 49 0 
Obvodný úrad Sčítania obyvateľov 827 827 0 
Obvodný úrad Údržba vojnových hrobov 18 18 0 
Obvodný úrad Civilná ochrana 80 80 0 
MF SR Opatrovateľská služba 52 52 0 
Európ. soc.fond + ŠR Ďalšie vzdelávanie  učiteľov 263 263 0 

 
d. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
Obec neuzatvorila v roku 2011 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  
 
e. Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

Obec  Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

Pruské 851,88 € 851,88 € 0 
Obec poskytla obci Pruské dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebníctva 
(spoločný stavebný úrad). 
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f. Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 
Obec v roku 2011 neposkytla ani nezískala finančné prostriedky od VÚC. 

 
12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 
programového rozpočtu         
Príloha č.1 Záverečného účtu. 

 
13. Návrh uznesenia 

1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2011. 
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2011 a celoročné 

hospodárenie bez výhrad. 
3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku hospodárenia obce Dulov za rok 

2011, zisteného 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, po úhrade schodku finančných operácií vo 
výške 32.126,96 € na tvorbu rezervného fondu vo výške 8.599,09 €    
  

 
 
 
 
Vypracovala a predkladá: Mgr. K. Tomanová                                                                  
 
 
         
 
        Antonia Kandaliková 
               starostka obce 
 


