O B E C DVOREC

Výročná správa Obce Dvorec
za rok 2013

Ing. Eva Srncová
starostka obce

Vo Dvorci, dňa 15.05.2014
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1. Základná charakteristika obce DVOREC
Obec Dvorec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky,
združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za
podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými
príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej
územia a o potreby jej obyvateľov.
Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
a Ústavou Slovenskej republiky.
Identifikačné údaje:
Názov:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Právna forma:
Hlavná činnosť účtovnej jednotky:

Obec Dvorec
Obecný úrad Dvorec č. 69
310387
2021053375
právnická osoba - obec
všeobecná verejná správa

Geografické údaje:
Obec Dvorec leží v bánovskom výbežku Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, na dolnom
toku potoka Inovec. Nadmorská výška v strede obce je 218 m n. m. Obec je vzdialená 4
kilometre od Bánoviec nad Bebravou. Katastrálnymi susedmi obce sú na severe Malé
Chlievany, na severozápade Dolné Držkovce, z južnej strany Haláčovce a na východe Veľké
Chlievany.
Chotár obce má poľnohospodársky charakter s výmerou 264 hektárov, z čoho 80 % tvorí
orná pôda, zastavané plochy zaberajú 6,42 %, 3,02 % lesné pozemky, vodné plochy zaberajú
2,64 %, trvalé trávnaté 1,13 % a ostatné plochy 1,13 %.
Demografické údaje:
Počet obyvateľov k 31. 12. 2013 :

430

História obce:
Na území dnešnej obce Dvorec bolo osídlenie v neolite, boli tu sídliska zo staršej
a mladšej doby bronzovej, z doby veľkomoravskej a pohrebisko z 10.-12. storočia. Obec sa
spomína od roku 1455 ako Odwarcz, doložená je z roku 1469 ako Dwhoreczk, z roku 1472
ako Odworcz, z r. 1520 ako Dworecz, maďarsky Dvorec, Bánudvard. Obec patrila viacerým
zemianskym rodinám (Dvorecký, Dobrý, Palček). V roku 1598 mala 6 zemianskych domov,
v roku 1784 mala 25 domov, 35 rodín a 144 obyvateľov, v roku 1828 mala 32 domov a 205
obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a obchodovali s drevom. Poľnohospodársky
charakter si obec zachovala aj po roku 1918.
Symboly obce:
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Erb, vlajka, pečať
Služby v obci poskytujú:
1) Slovenská pošta: Na území sa pošta nenachádza. Pošta sa nachádza vo Veľkých
Chlievanoch.
2) Zdravotníctvo: Na území obce sa nenachádza zdravotné stredisko. Zdravotné stredisko s,
s ambulanciou pre dospelých, deti, zubnou ambulanciou a gynekologickou ambulanciou
sa nachádza v Meste Bánovce nad Bebravou, vzdialenom cca 5 km.
3) Občerstvenie: V obci sa nachádzajú predajne COOP Jednota, Penzión Dvorec
Základné orgány obce:
1. starosta obce
2. obecné zastupiteľstvo
Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia
starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu
novozvoleného starostu. Za starostku obce bola zvolená: Ing. Eva Srncová, SDKÚ-DS.
Obecné zastupiteľstvo obce Dvorec je zastupiteľský zbor zložený z 5 poslancov zvolených
v priamych voľbách, ktoré sa konali 27. 11. 2010 na obdobie 4 rokov.
Za poslancov boli zvolení a funkciu prijali:
1. Exlerová Ľudmila
- SDKÚ-DS
2. Filo Peter
- nezávislý kandidát
3. Drblík František
- KDH
4. Panáček Vladimír
- SDKÚ-DS
5. Bernoláková Mária
- SDKÚ-DS
Obecné zastupiteľstvo vo Dvorci rozhodovalo v roku 2013 na svojich zasadnutiach
o základných otázkach života obce.
Hlavný kontrolór obce:
Ing. Jana Kubicová, zvolená do funkcie obecným zastupiteľstvom na obdobie 6 rokov od
01.01.2012 do 31.12.2017. V roku 2013 hlavný kontrolór obce pracoval v zmysle plánu
kontrolnej činnosti na rok 2013 schváleného obecným zastupiteľstvom.
Obecný úrad:
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad
zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu ako aj
orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
Komisie pri Obecnom zastupiteľstve vo Dvorci:
1.
2.
3.
4.

Komisia pre ochranu verejného záujmu
Komisia poriadková
Komisia inventarizačná
Komisia finančná
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2. Informácie o účtovnej jednotke z účtovnej závierky za rok 2013
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako
aj z ďalších zdrojov.

a) Rozpočet obce na rok 2013
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2013.
Obec v roku 2013 zostavila rozpočet podľa ustanovenia §10 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013. Rozpočet obce na
rok 2013 bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva č. 14/2012 zo dňa 11.12.2012
ako vyrovnaný s celkovým objemom príjmov a výdavkov 308 570 €.
V priebehu roka 2013 bol schválený rozpočet 3-krát upravený v zmysle zák. č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov:
- Rozpočtové opatrenie č. 1/2013 – Opatrenie starostky zo dňa 30.06.2013
- Rozpočtové opatrenie č. 2/2013 – Uznesenie OZ č. 17/1/3013 zo dňa 20.09.2013
- Rozpočtové opatrenie č. 3/2013 – Uznesenie OZ č. 18/1/2013 zo dňa 13.12.2013
Schválený rozpočet na rok 2013 (v €):

Príjmy
Výdavky
Rozdiel

Bežný
rozpočet
308 570
308 570
0

Kapitálový
rozpočet
0
0
0

Finančné
operácie
0
0
0

Upravený rozpočet k 31.12.2013 (v €) :
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce
Z toho:
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Hospodárenie obce

327 700
323 788
3 912

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Hospodárenie obce

0
0
0

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie obce

0
0
0

327 700
323 788
3 912
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Rozpočet
celkom
308 570
308 570
0

b) Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2013 v €

AKTÍVA
Neobežný majetok spolu
z toho:
Dlhodobý hmotný majetok
z toho: pozemky
budovy a stavby
stroje
Dlhodobý finančný majetok
z toho: cenné papiere
Obežný majetok spolu
z toho:
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Finančný majetok
z toho: pokladňa
bankové účty
Časové rozlíšenie
z toho: Náklady budúcich období
SPOLU:

Začiatočný stav
k 1.1.2013
194 935,40

Konečný zostatok
k 31.12.2013
186 970,40

108 973,30
39 405,99
61 555,81
8 011,50
85 962,10
85 962,10
20 386,97

101 008,30
39 405,99
55 205,81
6 396,50
85 962,10
85 962,10
21 040,84

11 448,26
8 938,71
6,22
8 932,49
444,47
444,47
215 766,84

8 782,49
12 258,35
8,33
12 220,02
643,33
643,33
208 654,57

Začiatočný stav
k 1.1.2013
192 044,39

Konečný zostatok
k 31.12.2013
186 129,48

192 044,39
193 447,36
-1 402,97
5 071,35

186 129,48
192 044,39
-5 914,91
5 423,48

1 054,99
101,88
7,12
7,12
3 907,36
446,44
1 987,87
21,04
1 114,73
337,28
18 651,10
18 651,10
215 766,84

1 334,85
367,88
7,05
7,05
3 713,70
503,75
1 659,98
25,26
1 188,54
33,17
17 101,61
17 101,61
208 654,57

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie
z toho:
Výsledok hospodárenia
z toho: nevyspor. z min. rokov
za účtovné obdobie
Záväzky
z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
z toho: záväzky zo soc. fondu
Krátkodobé záväzky
z toho: nevyfakturované dodávky
zamestnanci
ost. záväzky
sociálne poistenie
ostatné priame dane
Časové rozlíšenie
z toho: Výnosy budúcich období
SPOLU:
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c) Náklady a výnosy v hlavnej činnosti obce k 31. 12. 2013
Informácie z výkazu ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
1. Výnosy – popis a výška významných položiek /v €/
Druh výnosov
Tržby za vlastné výkony a tovar
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
Ostatné výnosy
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek
Finančné výnosy
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC

Popis /číslo účtu a názov/
602 – Tržby z predaja služieb
632 – Daňové výnosy samosprávy
633 – Výnosy z poplatkov
645 – Pokuty a penále
648 – Ostatné výnosy
653 – Ostatné rezervy
662 – Úroky
693 – Výnosy z bežných transferov
694 – Výnosy z kapitálových transferov
698 – Výnosy z bežných transferov
699 – Výnosy z odvodov

Spolu

Suma v €
150,00
174 970,45
6 212,83
30,00
625,95
1 054,99
1,39
4 523,75
931,10
618,39
6 989,96

196 144,81

2. Náklady – popis a výška významných položiek /v €/
Druh nákladov
Spotrebované nákupy

Popis /číslo účtu a názov/
501 – Spotreba materiálu
502 – Spotreba energie
Služby
511 – Opravy a udržiavanie
512 – Cestovné
513 – Náklady na reprezentáciu
518 – Ostatné služby
Osobné náklady
521 – Mzdové náklady
524 – Zákonné sociálne poistenie
527 – Zákonné sociálne náklady
Dane a poplatky
538 – Ostatné dane a poplatky
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
548 – Ostatné náklady
Odpisy, rezervy a opravné položky
551 – Odpisy
Rezervy a opravné položky
553 – Ostatné rezervy
568 – Ostatné finančné náklady
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov 584 – Náklady na transfery
585 – Náklady na transfery

Spolu

Suma v €
4 078,36
5 214,47
7 599,33
25,95
477,45
16 429,65
27 104,72
9 367,13
1 130,73
55,68
311,78
7 965,00
1 334,85
1 393,71
119 522,73
48,00

202 059,54

d) Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2013
Účtovný výsledok hospodárenia pred zdanením sa zisťuje ako rozdiel výnosov účtovaných
na účtoch účtovnej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 5 (okrem účtov
591 a 595)
Trieda 6 Výnosy
196 144,81 €
Trieda 5 Náklady (bez účtu 591)
202 059,54 €
Účtovný výsledok hospodárenia pred zdanením
-5 914,73 €
591 splatná daň z príjmov
0,18 €
Účtovný výsledok hospodárenia
-5 914,91 €
Celkový výsledok hospodárenia za rok 2013 je vo výške: - 5 914,91 €/strata/
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Nakoľko obec v roku 2013 mala vyššie náklady ako výnosy, vznikol záporný výsledok
hospodárenia. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2013 – strata, bude v roku 2014
preúčtovaný nasledovne: - usporiadanie záporného výsledku hospodárenia: 428/431

e) Zostatky na bankových účtoch k 31. 12. 2013:
P.č.

Názov majetku

1.

VÚB (obec)

2.

VÚB (ZŠ)

3.

VÚB (fondový)

4.

Pokladňa

Zostatok na
účte v €
11 778,73
406,33
34,96
8,33

SPOLU

12 228,35

f) Rozpočtový výsledok hospodárenia na tvorbu rezervného fondu:
V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov podľa § 2 písm. b) a c) a § 10, ods. 3 písm. a) a b) sa výsledok
hospodárenia obce zisťuje ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce, ktorý
vykazuje prebytok alebo schodok rozpočtu obce. Súčasťou príjmov a výdavkov nie sú
finančné operácie sú však súčasťou rozpočtu obce a ich prebytkom sa vykrýva schodok
rozpočtu.
Rozpočet
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Rozpočet spolu
Finančné operácie
Spolu

Príjmy

Výdavky

325 677
0
325 677
102
325 779

322 355
0
322 355
0
322 355

Výsledok
hospodárenia
3 322
0
3 322
102
3 424

Výsledok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je prebytok vo výške 3 322,08 €.
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku
rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku
vylučujú nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky
poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku , v roku 2013 v sume 367,88 €, a to:
a) Transfer na dopravné ZŠ
b) Transfer na zvýšenie platov v školstve
c) Transfer na aktivačné práce

390,88 €
30,00 €
-53,00 €

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za
rok 2013 vo výške 2 954,20 €.
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Zostatok finančných operácií v sume 101,88 € bol v roku 2013 použitý na dopravné
ZŠ s MŠ Dvorec.
Obec má rozpočtovú organizáciu - Základnú školu s právnou subjektivitou spolu
s Materskou školou a so Školskou jedálňou Dvorec.
Obec Dvorec k 31. 12. 2013 nemá žiadne dlhodobé záväzky, úvery ani pôžičky.
V budúcom období bude obec i naďalej zabezpečovať plnenie úloh v zmysle zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

3. Záver
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 01.01.2013 do 31. 12.2013.
Účtovná závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade v Trenčíne
v písomnej aj elektronickej forme v zákonom stanovenom termíne. Po ukončení účtovného
obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť v tejto
výročnej správe.

Vypracovala: Blažena Galatová
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