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1. Základná charakteristika OBCE DVORIANKY
Obec Dvorianky 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 financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných
príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť
návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Majetkom obce
sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce, má sa
zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie
nehnuteľného majetku obce je neprípustné. Majetok obce možno použiť na verejné účely, na
podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje
obecné zastupiteľstvo.
Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení
výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dotácie na
úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú prostredníctvom správcu
kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon štátnej správy, ktorý sa
preniesol na obec. Do prijatia prostriedkov štátneho rozpočtu obcou na úhradu nákladov
preneseného výkonu štátnej správy môže obec použiť na ich úhradu vlastné príjmy. Po prijatí
prostriedkov ŠR obec zúčtuje prostriedky v prospech svojho rozpočtu. Ďalšie dotácie v súlade so
zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa zabezpečujú prostredníctvom
Ministerstva financií SR, alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí
činnosť, ktorá sa má financovať.
Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou osobou
zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o
štátnej štatistike.
Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky
rozpočtových organizácií a obcí je zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V zmysle
tohto zákona účtujú obce v sústave podvojného účtovníctva.
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OBEC DVORIANKY

Identifikačné údaje:
Názov: Obec DVORIANKY
Adresa: Obecný úrad Dvorianky
Lipová ulica s.č. 79, o.č. 1, PSČ 076 62
IČO:

00331511

DIČ:

2020724288

č.t.:

056/6797120, 0907911164, e-mail:obecdvorianky@centrum.sk

Právna forma: 801 obec
Odvetvie ekonomickej činnosti – (SK NACE): 84110 Všeobecná verejná správa
Obec ako samostatný územný samosprávny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou Slovenskej republiky.

1.1 Geografické údaje
Obec Dvorianky leží v severozápadnej časti Východoslovenskej nížiny na nive Ondavy.
Dvorianky ležia na Východnom Slovensku v blízkosti hraníc s Maďarskom (19 km), Ukrajinou ( 58
km) a Poľskom (63 km). Od hlavného mesta Bratislavy Obec Dvorianky je vzdialená asi 400 km.
Obcou prechádza cesta I. triedy 79 severojužného smeru (Vranov nad

Topľou – Trebišov).

Súčasťou Dvorianok je miestna časť Kinčeš (katastrálne územie Parchovany, ktorá ale v súčasnosti
nie je trvale osídlená. V minulosti sa tu nachádzal majer, neskôr plemenársky podnik s dvoma
bytovými domami pre jeho zamestnancov. Dnes je areál sídlom poľnohospodárskej firmy AGRO-S,
spol. s r.o. Katastrálne územie obce susedí na západe s katastrom mesta Sečovce (mestská časť
Albinov), na juhu s katastrom obce Hriadky, na juhu tvorí hranicu s katastrami obcí Tušice a
Tušická Nová Ves, na severozápade susedí s katastrálnym územím Višňova a na severe s katastrom
obce Parchovany. Dvorianky sa nachádzajú v miernom podnebnom pásme kontinentálneho rázu,
ktoré je charakteristické výraznou amplitúdou medzi letnými a zimnými teplotami, a striedajúcimi
sa 4 ročnými obdobiami. V rámci slovenskej klimatickej klasifikácie dedina spada do teplej
klimatickej oblasti, pod oblasti mierne suchej a klimatického okrsku s chladnou zimou. Obec
Dvorianky leží v okrese Trebišov, mikroregión Sečovce a okolie v nadmorskej výške 114 m.n.m.
Rozloha katastrálneho územia je 628 ha.
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1. 2 Demografické údaje
Počet obyvateľov k 31. 12. 2019 :

655

Počet prihlásených na trvalý pobyt v roku 2019: 22
Počet narodených detí v roku 2019: 7
Počet odhlásených obyvateľov z trvalého pobytu v roku 2019: 12
Počet zomrelých obyvateľov v roku 2019: 5
Počet sobášov v roku 2019: 10
Národnostná štruktúra : slovenská
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :
- gréckokatolícka
- rímskokatolícka

1. 3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v okrese Trebišov k 31. 12. 2019: pod cca 7,00 %.

1. 4 Symboly obce
Heraldický register Slovenskej republiky vedený na Ministerstve vnútra SR – Odbore
archivníctva a spisovej služby na základe štatútu Heraldickej komisie Ministerstva vnútra SR, berúc
do úvahy, že erbová tvorba je neodmysliteľnou súčasťou európskeho kultúrneho dedičstva a má na
Slovensku dávne tradície, ktoré sú hodné pestovania aj v súčasnosti, uvedomujúc si, že odkaz našej
mestskej a obecnej heraldiky je príkladom i príkazom, aby heraldická tvorba nepatrila len minulosti,
ale ostala súčasťou kvality života a identity miest, obci a ich obyvateľov, týmto

pozdravuje

všetkých , ktorí budú čítať túto erbovú listinu a oznamuje im nasledovné. Heraldický register SR sa
oboznámil so žiadosťou obecného úradu v Dvoriankach o vystavenie erbovej listiny pre Obec
Dvorianky. Heraldický register SR zobral na vedomie, že Heraldická komisia dvadsiateho februára
roku tisíc deväťsto deväťdesiatosem ho odporučila na prijatie obecným zastupiteľstvo a na
zapísanie do Heraldického registra SR v tejto podobe: v zelenom štíte na modrej, zvlnenej,
striebrom sčerenej vodnej hladine plávajúca strieborná labuť so zlatou zbrojou. Heraldický
register posúdil žiadosť obce o vystavenie erbovej listiny, a po konzultácií s pánom Petrom
Kartousom, predsedom Heraldickej komisie, v jeho prítomnosti, ako aj prítomnosti členom komisie
konštatoval, že erb rešpektuje všetky po stáročia zachované heraldické pravidlá erbovej
tvorby, a keďže neexistujú prekážky pre vystavenie erbovej listiny. Heraldický register SR požiadal
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Heraldický ateliér Imago o jej zhotovenie. Erb Obce Dvorianky posúdený a odporučený
Heraldickou komisiou, opísaný v listine a farebne vyobrazený v jej strede, je zapísaný v
Heraldickom registri SR pod signatúrou D-91/98. Tento erb, či už vo farebnej, čiernobielej, či
inej podobe Obec Dvorianky môže používať najmä vo svojej obecnej pečati, a tiež – rešpektujúc
staré heraldické zvyklosti – a označenie svojho majetku, hnuteľného a nehnuteľného, ako aj pri
všetkých na to vhodných príležitostiach. Ak by si však ktokoľvek iný privlastnil rovnaký erb, ako
ten, ktorý je tu opísaný a vyobrazený, má byť podľa starého erbového práva vystavený posmechu a
opovrhnutiu. Listina bola daná v Bratislave rukami pána Ladislava Vrteľa, vládneho radcu pre
heraldickú tvorbu a člena Medzinárodnej heraldickej akadémie dňa pätnásteho mája roku
tisícdeväťstodeväťdesiatosem.
Charakteristika erbu obce
Podľa Heraldického registra má Obec Dvorianky symboly prijaté 9. marca 1998. Na erbe je
motív podľa odtlačku pečatidiel z rokov 1600 a 1786. Heraldický register uvádza, že sa v erbe obce
nachádza: „v zelenom štíte na modrej zvlnenej, striebrom sčerenej vodnej hladine plávajúce
strieborná labuť v zlatej zbroji.“
Vlajka obce
Vlajka má podobu štyroch pozdĺžných pruhov zeleného, žltého, bieleho, modrého v
pomere 3:1:1:3. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi,
siahajúcimi do tretiny jej listu.
Pečať obce
Pečať Obce Dvorianky tvorí erb s kruhopisom: „OBEC DVORIANKY“. Pečať obce sa
používa na dôležitých úradných dokumentoch a listinách oznamov obecného úradu.

1. 5 História
Starobylá obec ležiaca v severozápadnej časti východoslovenskej nížiny, v nadmorskej
výške 114 m.n.m. Je významnou archeologickou lokalitou, keďže na viacerých miestach
dvorianskeho chotára boli objavené vzácne archeologické nálezy. Tieto potvrdzujú osídlenie tohto
územia od konca strednej doby bronzovej až po stredovek.
Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1245, kde sa spomína obec Téhna v listine kráľa
Bela IV. V polovici 15. storočia boli zemepánmi Séchyovci, v roku 1487 Tárcsayovci, v 18. storočí
Molnár, od 19. storočia Andrássyovci. Od roku 1927 sa obec spomína ako Dvorianky. Po roku 1881
bola obec administratívne začlenená pod Zemplínsku župu, pred rokom 1960 pod okres Sečovce,
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kraj Košice, po roku 1960 pod okres Michalovce, kraj Východoslovenský a po roku 1969 pod
okres Trebišov, kraj Východoslovenský. V súčasnej dobe obec patrí pod košický kraj.
Najstaršie archeologické nálezy dokumentujú osídlenie jej chotára už v 7. storočí a to
slovanským obyvateľstvom. Prvý krát sa obec písomne spomína v roku 1245. V uhorských časoch
sa zaužíval jej maďarský názov Techna. Patrila viacerým zemianskym rodom, v 19. storočí ju
vlastnili Andrássyovci. Obyvatelia obce sa zapojili do roľníckeho povstania v roku 1831 ako aj do
odboja počas druhej svetovej vojny.

1. 6 Súčasnosť
Dnes žije v Dvoriankach 655 obyvateľov. Pôvodný poľnohospodársky charakter obce stále
prevláda. Obzvlášť sa tu darilo chovu koní. Občianska vybavenosť je adekvátna počtu obyvateľov.
Vďaka ich ochote, zvyšovať kvalitu života v obci, získali Dvorianky i rôzne ocenenia. Bola tu
zriadená materská škola. Kultúrne udalosti sa uskutočňujú prevažne v miestnom kultúrnom dome. I
športové možnosti v obci sú na veľmi dobrej úrovni. Popri multifunkčnom športovom areále tu
nájdete i športovú strelnicu. Pri cintoríne stojí moderný dom smútku. Sakrálnou dominantou a
súčasne najvzácnejšou historickou pamiatkou Dvorianok je gréckokatolícky chrám. Pochádza z
roku 1937 a bol postavený v historizujúcom slohu. Kultúrno-spoločenskú funkciu plní tiež miestna
fara. V Dvoriankach očaria návštevníkov drobné architektonické prvky, dotvárajúce celkový dojem
z nej. V jej okolí nájdete viaceré pekné prírodné zákutia. Nielen relaxačnú funkciu plní miestny
rybník. V Obci Dvorianky je urobená komasácia pozemkov, t.j. sceľovanie pozemkov a v roku 2017
sa začal realizovať projekt „Stavebné práce na spoločných a verejných zariadeniach v obvode
projektu pozemkových úprav v katastrálnom území obce Dvorianky.
Dnešná obec je moderná sídlisková jednotka so širokou občianskou vybavenosťou.
Občianska a technická vybavenosť:
•

Kultúrny dom so sálou

•

Materská škola

•

Futbalové ihrisko

•

Asfaltové ihrisko

•

Tenisové ihrisko

•

Multifunkčné ihrisko

•

Verejný vodovod

•

Verejná kanalizácia a ČOV

•

Rozvodná sieť plynu
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•

Predajňa zmiešaného tovaru

•

Pohostinstvo „Biela Labuť“

•

Dom smútku s okolím

•

Potraviny a pohostinstvo ANJA

Udalosti roka 2019
Začiatok roka privítali občania obce iba individuálne sporadickými ohňostrojmi vo
viacerých častiach obce.
- 29. marec 2019 – ZO SZZ zorganizovala u tradičnú inštruktáž v reze ovocných stromov preč
svojich členov, i ostatných záujemcov – pestovateľov ovocných stromov.
- V jarnom období obecný úrad v Dvoriankach zabezpečil úpravu plochy vedľa cintorína (starý
cintorín) a v lete bola osadená informačná tabuľa pri vchode do reálu cintorína.
- V máji bola rekonštruovaná strechy na miestnej vodárni.
- V druhej polovici mája začala rekonštrukcia cesty na Hlavnej ulici, s cieľom uloženia tichého
asfaltu a tým zamedzenie nadmerného hluku pri prechode kamiónov po Hlavnej ulici. Cestu
obojstranne spojazdnili 22. júna 2019.
- V auguste sa uskutočnila rekonštrukcia kuchyne materskej školy.
- 22. augusta 2019 – obecný úrad zorganizoval pre členov základnej organizácie Jednoty dôchodcov
Slovenska autobusový zájazd do Spišskej kapituly. V rámci zájazdu účastníci navštívili aj
Ružancovú záhradu vo Vyšnej Šebastovej a Hornozemplínské Múzeum v Hanušovciach.
Ružencová záhrada je unikatný projekt v prírode vedľa kostola, na stenách ktorého sú plastiky
jednotlivých zastavení krížovej cesty, socha Panny Márie a sv. Jana Pavla II. Návšteva záhrady
poskytuje hlboký duševný zážitok.
- 24 . augusta – v miestom pastoračnom centre konala sa odpustová slávnosť pre mládež košickej
diecézy. V rámci slávnosti bola aj vysviacka rekonštruovaného domu pre kňaza – vedúceho centra.
Vysviacku vykonal košický exarcha Milan Chautur.
- 29. augusta 2019 – obecný úrad zorganizoval ďalší autobusový zájazd pre účastníkov kúpaliska v
Maďarskom meste Nyeregházsa.
- 7 – 8. septembra 2019 – jubilejná 25. výstava ovocia, zeleniny a kvetov (usporiadaná ZO SZZ v
spolupráci s obecným úradom). Výstava mala vysokú odbornú a estetickú úroveň. Významná bola
účasť tajomníka RV SZZ p. Korčeka a člena Predstavenstva RV SZZ p. Berka na otvorení výstavy.
K úrovni výstavy prispeli aj expozície členiek JDS a členov miestneho poľovníckeho združenia.
- 17. novembra 2019 – obecný úrad zorganizoval stretnutie dôchodcov obce v rámci akcie „úcta k
starším“. Zúčastnilo sa vyše 100 občanov, ktorí si pozreli vystúpenie detí z materskej školy,
absolvovali i občerstvenie (obed) a obdržali aj darček (hrnček s logom obce).
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- 1. decembra 2019 – na križovatke na Hlavnej ulici obecný úrad zabezpečil inštaláciu vianočnej
výzdoby a v strede obce vyzdobenie vianočného stromčeka.
Udalosti v štáte v roku 2019:
- 22. februára – skončilo funkčné obdobie 9-tím sudcom Ústavného súdu – ostali iba štyria
sudcovia. Za kandidátov sa prihlásilo 49 uchádzačov. Všetkých verejne vypočul ústavno-právny
výbor NR SR. Voľba sa uskutočnila 25. februára 2019, no NR SR nezvolila žiadneho kandidáta –
poslanci sa nevedeli dohodnúť na tajnej voľbe.
- 16. marca 2019 – konali sa prezidentské voľby. O funkciu prezidenta prejavilo záujem 15
kandidátov, no pred voľbami dvaja odstúpili. Do druhého kola postúpila Zuzana Čaputová (s vyše
40% hlasov) a Maroš Ševčovič (takmer 19 % hlasov(. Volebná účasť bola vyše 48%.
- 30 marca 2019 – 2. kolo prezidentských volieb. Zvíťazila Zuzana Čaputová – získala vyše 60=
hlasov.
- 2. apríla 2019 – sa konala ďalšia voľba sudcov ústavného súdu (už tajná), bolo zvolených 6
kandidátov a následne 5. apríla ďalších troch.
- 20. mája 2019 – predseda vlády Peter Pellegrini odcestoval na návštevu USA, kde sa stretol aj
osobne s prezidentom Trumpom.
- 28. mája 2019 – konali sa voľby do Európskeho parlamentu. Volebná účasť bola vyše 23%-tná .
Voľby vyhrala koalícia Progresívne Slovensko a Spolu s výsledkom 20,7% (4 poslanci), druhý bol
SMER SD 16%, následná ĽSNS, KDH, SaS a OĽANO.
- 3. júna 2019 – predseda vlády uviedol do funkcie Guvernéra Národnej banky SR bývalého
ministra financií Petra Kažimíra.
- 5. júna 2019 – predseda vlády SR ma pozvanie ruskej vlády absolvoval 4-dennú návštevu Ruskej
federácie. Postupne sa stretol s ruským prezidentom a predsedom vlády. V Peterburgu sa zúčastnil
ekonomického fóra, kde predniesol aj prejav. Na fóre bol aj Čínsky prezident a generálny tajomník
OSN. Počas návštevy boli podpísané nové zmluvy o dodávke ropy, plynu a jadrového paliva a
prerokované ďalšie dôležité otázky súvisiace s naším národným hospodárstvom.
- 6. júna 2019 – vo Veľkej Británií sa uskutočnilo slávnostné stretnutie predstaviteľov štátov a
veteránov pri príležitosti 75. výročia otvorenia západného frontu v 2. svetovej vojne, vylodením
amerických vojsk v Normandií. Našu republiku zastupoval podpredseda vlády, pretože premiér v
tom čase bol v Rusku a prezident republiky odmietol účasť na tomto stretnutí.
- 26. októbra 2019 – prokurátor špecializovaného trestného súdu podal obžalobu na výkonavateľa
vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice-Marianna Kočnera.
- 13. novembra 2019 – na ceste z Nitry do Zlatých Moraviec sa odohrala veľká tragédia – zrazilo sa
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nákladné auto s autobusom. Zomrelo 12 väčšinou mladých ľudí a 20 sa zranilo. Vláda SR v tejto
súvislosti vyhlásila 15. novembra štátny smútok. V ten istý deň - 13. novembra pri záchrane psov z
útulku (pre povodeň) sa utopili 3 ženy - dobrovoľníčky z Rožňavy.
- 6. decembra 2019 – v Prešove v poludňajších hodinách vybuchol plyn v 12-poschodovej bytovke
č. 7 na Mukačevskej ulici. Spôsobil

požiar na 9-12. poschodí. Zahynulo 7 ľudí a jedna osoba

ostala nezvestná – zrejme uhorela na 12. poschodí. Boj s požiarom bol veľmi zložitý, pretože
výbuch zdemoloval schodište v celom dome. Obyvatelia bytového domu ostali úplne bez
prostriedkov a bývania. Občania Slovenska prejavili veľkú solidaritu a na transparentný účet mesta
sa vyzbieralo vyše 3,8 mil. Eur pre postihnuté rodiny. O týždeň na bytovke začali búracie práce.
Prevádzal to veľkostroj z českej republiky (Kladna) a Českí priatelia vykonali búracie práce za
symbolické 1 Euro. Niektoré mestá v SR sa napr. vzdali novoročných ohňostrojov a peniaze radšej
odoslali na riešenie tragédie v Prešove.
- 19. decembra 2019 – špecializovaný trestný súd v Pezinku odsúdil jedného z obžalovaných z
vraždy novinára Jána Kuciaka a jho snúbenice (bol sprostredkovateľom vraždy) Andrušková na 15
rokov väzenia (od začiatku spolupracoval s políciou a s prokurátorom a dohodol sa o vine a treste).
Počasie – 16. januára 2019 začal prúdiť do našej oblasti studený vzduch, neskôr doprevádzaný aj
trvalejším snežením, niktoré na mnohých miestach krajiny spôsobilo veľké problémy v doprave a
sťažilo život mnohým obyvateľom, najmä v severnejšej časti republiky. V polovici februára začalo
sa postupne otepľovať, sneh pomaly mizol bez nejakých povodní. Celý máj bol vlhký a chladný.
Často pršalo a teploty dosahovali maximálne 20 ºC. V júni sa počasie zmenilo a od 6. júna teploty
dosahovali 30 ºC, neskoršie na východe republiky až do 35 ºC. V polovici októbra začalo babie
leto. Až do konca mesiaca teploty dosahovali letné hodnoty, no november bol zamračený s častým
dážďom a príjemnými teplotami okolo 10 ºC a viac ºC a bez nočných mrazov. Mrazy začali až
začiatkom decembra, keď aj zasnežilo.

1. 7 Výchova a vzdelávanie
Dieťa je šťastné, keď je zdravé.
Dieťa je úspešné, keď je vzdelané.
Dieťa je spokojné, keď sa mu plnia sny.
Výchova a vzdelávanie je zabezpečené v školskom obvode Sečovce. Žiaci navštevujú
Základnú školu v Sečovciach, v Tušickej Novej Vsi a v Trebišove.
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Materská škola v Dvoriankach, ktorej zriaďovateľom je Obec realizuje celodennú plnohodnotnú,
organizovanú, systematickú, detailne cieľavedomú edukáciu a socializáciu detí od troch do šiestich
rokov a detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou a vyberá si také stratégie výchovnovzdelávacej činnosti, aby sa zachovala spontánnosť a prirodzenosť detského učenia sa. Materskú
školu v Dvoriankach v školskom roku 2018-2019 navštevovalo cca 24 detí. O vzdelanie našich detí
v školskom roku 2018/2019 sa starali pedagógovia:
– pani riaditeľka Viera Dandárová
– pani učiteľka Mgr. Viktória Bačová
– vedúca školskej jedálne, kuchárka pani Zlatka Sopková
– upratovačka, školníčka pani Monika Szenczyová.
Vzdelanostná úroveň v obci Dvorianky sa zmenila v prospech obyvateľov s ukončeným
vysokoškolským vzdelaním, pribudli vysokoškolsky vzdelaní ľudia.

1. 8 Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby obec zabezpečuje cez zariadenie sociálnych služieb v rámci okresu
Trebišov.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja veku obyvateľstva v obci možno predpokladať, že
rozvoj sociálnych služieb sa bude orientovať najmä na sociálne odkázaných občanov.

1. 9 Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
-

Telovýchovná jednota „Poľnohospodár“ Dvorianky

-

Klub dôchodcov

-

Folklórna skupina „Parobci z Dvorjanok“
Obec Dvorianky má k dispozícií kultúrny dom, ktorý je jej majetkom a organizuje v ňom

všetky spoločenské akcie. Dvorianky sa preslávili radom regionálnych, celoslovenských aj
medzinárodných výstav a súťaží. Populárne sú najmä výstavy psov, ovocia a zeleniny a pod.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa
bude orientovať najmä na zachovávanie ľudových tradícií regiónu a obce.

- 11 -

1. 10 Organizačná štruktúra
Organizačná štruktúra OBCE DVORIANKY po komunálnych voľbách v roku 2018:
Starosta obce: Gabriel Čverčko
Zástupca starostu obce: Juraj Varga
Obecné zastupiteľstvo:
– Ján Čverčko
– Juraj Varga
– Ing. Jozef Bugata
– Mgr. Alena Storošková
– Miriam Šiňanská
Kontrolórka Obce Dvorianky – Agáta Jurková
Obecný úrad vykonáva:
•

správu administratívnej agendy,

•

ekonomickú činnosť,

•

správu daní a poplatkov,

•

mzdovú agendu,

•

evidenciu obyvateľov,

•

vypracovanie podkladov pre stavebný úrad,

•

životné prostredie,

•

organizácia kultúry a športu,

•

technické zabezpečenie prevádzky obce,

•

systém štatistických podkladov a zisťovaní.

Zamestnanci obecného úradu:
– Mgr. Mária Starigazdová
– Anna Ištoková
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2. ROZPOČET OBCE DVORIANKY NA ROK 2019 A JEHO PLNENIE

Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom 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 obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú
vyjadrené finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území obce sa mimo
nej na základe planých zmluvných vzťahov a dohôd, vzťahy k obyvateľom a osobám žijúcim na
území obce vyplývajúce zo zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov, z VZN obce a
ostatných zmluvných vzťahov. Rozpočet zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí, sú to
dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočet na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet obsahuje aj
finančné vzťahy k rozpočtom iných obcí a k rozpočtu vyššieho územného celku. V rozpočte obce sa
uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom. Rozpočet obce bol zostavený v
súlade s ustanovením § 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet sa vnútorne člení
na kapitálové príjmy a výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet), finančné operácie a bežné príjmy a
bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet).

2. 1 Plnenie príjmov a výdavkov za rok 2019
Finančné hospodárenie obce Dvorianky sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený
Uznesením Obecného zastupiteľstva v Dvoriankach č.10/XII/2018 zo dňa 27. 12. 2018 v celkovej
sume: príjmy: 1,520.000,00 €, výdavky:1,520.000,00 €. 1. zmena rozpočtu Obce Dvorianky bola
schválená uznesením obecného zastupiteľstva 26/IX/2019 zo dňa 09. 09. 2019 navýšenie rozpočtu v
príjmovej a vo výdavkovej časti o dotácie:
- Stavebné práce na spoločných a verejných zariadeniach v obvode projektových
pozemkových úprav v k.ú. Dvorianky na sumu 138.111,26 € (kapitálový príjem a kapitálový
výdavok) (doterajší rozpočet na rok 2019 bol 159.277,18 €, t.j. zníženie o 21.165,92 €
- Rekonštrukcia strechy obecného úradu – dotácia – Úrad podpredsedu vlády SR v sume
14.623,06 € v príjmovej časti s kódom zdroja 111 (kapitálový príjem)
-Rekonštrukcia strechy obecného úradu – dotácia – Úrad podpredsedu vlády SR v sume 14.623,06 €
vo výdavkovej časti s kódom zdroja 111 (kapitálový výdavok)
- Rekonštrukcia strechy obecného úradu – vlastné finančné prostriedky v sume 3.655,77 € vo
výdavkovej časti s kódom zdroja 41 (kapitálový výdavok)
- 13 -

- Detské ihrisko Dvorianky – dotácia – Úrad vlády SR v sume 8.400,00 € v príjmovej časti s
kódom zdroja 111 (kapitálový príjem)
- Detské ihrisko Dvorianky – dotácia – Úrad vlády SR v sume 8.400,00 € vo výdavkovej časti s
kódom zdroja 111 (kapitálový výdavok)
- Detské ihrisko Dvorianky – vlastné finančné prostriedky v sume 600,00 € vo výdavkovej časti k
kódom zdroja 41 (kapitálový výdavok)
- Rekonštrukcia chodníka pri kultúrnom dome – dotácia MF SR v sume 10.000,00 € s k´dom
zdroja 111 (kapitálový príjem)
- Rekonštrukcia chodníka pri kultúrnom dome – dotácia MF SR v sume 10.000,00 € s kódom zdroja
111 (kapitálový výdavok)
- ostatné poplatky navýšenie z doterajšieho rozpočtu 8.125,20 € na súčasný stav 12.380,97 €, t.j.
navýšenie príjmov o 4.255,77 € (bežné príjmy).
Obec v roku 2019 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10, ods. 7, zákona č. 583/2004
Z.z., o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.

Bežný rozpočet:
Schválený
rozpočet

1. zmena

Celkový rozpočet

Príjmy

287.810,20

+ 4.255,77

292.065,97

Výdavky

273.730,20

0,00

273.730,20

Schválený
rozpočet

1. zmena

Celkový rozpočet

Príjmy:

975.780,55

+ 33.023,06

1.008.803,61

Výdavky:

257.489,25

+ 16.112,91

273.602,16

Schválený
rozpočet

1. zmena

Celkový rozpočet

- 21.165,92

235.243,33

Kapitálový rozpočet:

Finančné operácie:

Finančné operácie 256.409,25
príjmové

Finančné operácie 988.780,55
výdavkový

0,00

988.780,55

Celkový rozpočet spolu príjmy a výdavky:
Rozpočet

celkom

Príjmy celkove (bežné a kapitálové)

1.300.869,58

Výdavky celkove (bežné as kapitálové)

547.332,36

Príjmové finančné operácie

235.243,33

Výdavkové finančné operácie

988.780,55

Hospodárenie obce

0

Bežný rozpočet:
Bežné príjmy celkove

292.065,97

Bežné výdavky celkove

273.730,20

Hospodárenie obce

+18.335,77

Kapitálový rozpočet:
Kapitálové príjmy celkove

1.008.803,61

Kapitálové výdavky celkove
Hospodárenie obce

273.602,16
- 735.201,45

Finančné operácie:
Príjmové finančné operácie

235.243,33

Výdavkové finančné operácie

988.780,55

Hospodárenie z finančných operácií

- 753.537,22

2. 2 Členenie a plnenie príjmov za rok 2019

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

Rozpočet príjmov

Skutočnosť naplnenia

celkove

príjmov celkove

% plnenia

292.065,97

304.752,50

104,34

1.008.803,61

849.292,13

84,19

Príjmové finančné

235.243,33

240.797,06

102,36

1.536.112,91

1.394.841,69

90,8

operácie
CELKOM

Príjmy – bežné a kapitálové
Vlastné príjmy bežného rozpočtu predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy. Ostatné
príjmy boli tvorené dotáciami (transfery) na činnosť preneseného výkonu štátnej správy, aktivačnú
činnosť a pod.
Bežné príjmy:

Rozpočet

Rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

schválený

upravený
4.126,00

15.684,25

380,13

287.939,97

289.068,25

100,39

86.332,07

86.097,77

99,73

0,00

10.000,00

10.000,00

100

889.448,48

889.448,48

730.171,30

82,09

8.400,00

8.400,00

100

- transfery zo ŠR

4.126,00

- vlastné príjmy

283.684,20

Kapitálové
príjmy:
Rekonštrukcia

a 86.332,07

výstavba MK
Rekonštrukcia
chodníka pri KD
Stavebné práce na
spoločných

a

verejných
zariadeniach
obvode

v

projektu

pozemkových
úprav

v

k.ú.

Dvorianky

Detské

ihrisko 0,00

Dvorianky
Rekonštrukcia

0,00

14.623,06

14.623,06

100

Príjmové

256.409,25

235.243,33

240.797,06

102,36

CELKOM

1.520.000,00

1.536.112,91

1.394.841,69

90,8

strechy na OcÚ
Finančné
operácie:

Transfery zo štátneho rozpočtu (ŠR) – aj transfery na činnosť preneseného výkonu
štátnej správy:

Názov:
-

Rozpočet

ŠR-

odmena 65

Skutočnosť

% plnenia

107,6

165,54

skladníkovi CO
- voľby do Európskeho 0

927,64

parlamentu
- ŠR – dotácia KÚŽP 49

50,46

102,98

27,56

102,07

KE
-

ŠR

–

dotácia

z 27

ministerstva dopravy
- Dotácia MŠ

1.465,00

682,00

46,55

- ŠR Nafta

2.200,00

2.164,58

98,39

- voľby Prezidenta SR

0

1.463,04

- MV SR- hlásenie 210

210,54

100,26
35,33

pobytu REGOB
- MV SR-registratúra

60

21,20

- Dotácia SPCKE

50

0,00

- ÚPSVaR TV – dotácia 0

1.171,20

na stravu
-

ÚPSVaR

TV- 0

1.269,63

dobrovoľnícka činnosť
-

ŠR

–

Dotácia

z 0

7.400,38

ÚPSVaR TV - § 54
- ÚPSVaR TV - §50j
SPOLU

0

bežné 4.126,00

188,42
15.684,25

380,13

transfery:
Vlastné príjmy
Názov

Rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

- výnos dane z príjmov 204.772,00

208.287,16

101,71

- Dane z majetku

12.717,00

13.486,17

106,04

- Dane za tovary a

7.550,00

13.369,71

177,08

3.936,83

37,6

49.986,93

95,43

1,45

2,9

4.126,00

15.684,25

380,13

292.065,97

304.752,50

104,34

Rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

a 86.332,07

86.097,77

99,73

10.000,00

10.000,00

0

služby
- Príjmy z podnikania a 10.470,00
z vlastníctva majetku
- Administratívne a iné 52.380,97
poplatky a platby
-Úroky z tuzem.úverov, 50,00
pôžičiek
- Tuzemské bežné
granty a transfery
SPOLU:

Kapitálové príjmy
Názov
Kapitálové príjmy:
Rekonštrukcia
výstavba MK
Rekonštrukcia
chodníka pri KD

Detské

ihrisko 8.400,00

8.400,00

Dvorianky

100,00

Rekonštrukcia strechy
na OcÚ
Stavebné

14.623,06
práce

14.623,06

100,00

730.171,30

82,09

849.292,13

84,19

na

spoločných a verejných
zariadeniach v obvode 889.448,48
projektu pozemkových
úprav v k.ú., Dvorianky

SPOLU:

1,008.803,61

Finančné operácie – príjmové
- Prevod úveru na Stavebné

Rozpočet

Skutočnosť

138.111,26

138.111,26

0

5.788,03

10.800,00

10.800,00

86.332,07

86.097,77

235.243,33

240.797,06

práce na spoločných a
verejných zariadeniach v
obvode projektu pozemkových
úprav v k.ú. Dvorianky
- zostatok prostriedkov z
predchádzajúceho roku
- zostatok prostriedkov z
predchádzajúceho rokaRekonštrukcia a modernizácia
MŠ
- Krátkodobý úver na stavbu
„Rekonštrukcia a výstavba MK
SPOLU:
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2. 3 Členenie a plnenie výdavkov za rok 2019
Členenie výdavkovej časti rozpočtu
Rozpočet

výdavkov Skutočnosť naplnenia % plnenia

celkove

výdavkov celkove

Bežné výdavky

273.730,20

255.498,79

93,34

Kapitálové výdavky

273.602,16

264.960,98

96,84

Finančné operácie

988.780,55

828.898,75

83,83

CELKOM

1.536.112,91

1.349.358,52

87,84

Bežné výdavky

Skutočnosť

% plnenia

1.926,00

13.101,61

680,25

- vlastné výdavky 271.804,20

271.804,20

242.397,18

89,18

Bežné

273.730,20

255.498,79

93,34

138.212,41

100,07

85.797,77

99,38

zo

Rozpočet

Rozpočet

schválený

upravený

štátneho 1.926,00

rozpočtu
výdavky 273.730,20

spolu:
Kapitálové
výdavky:
- Stavebné práce 159.277,18

138.111,26

na spoločných a
verejných
zariadeniach
obvode

v

projektu

pozemkových
úprav

v

katastrálnom
území

obce

Dvorianky
Rekonštrukcia
výstavba MK
Rekonštrukcia

a 86.332,07

86.332,07

strechy

na

obecnom úrade
- dotácia

0,00

14.623,06

14.623,06

100,00

- vlastné

0,00

3.655,77

3.655,77

100,00

Rekonštrukcia

0,00

10.000,00

0,00

Dvorianky

0,00

8.400,00

8.400,00

ihrisko - dotácia

0,00

600,00

516,80

chodníka pri KD
vodovodu
- Detské ihrisko
100
86,13

- vlastné
Rekonštrukcia

a

modernizácia
MŠ - dotácia

10.800,00

10.800,00

10.800,00

100

- vlastné

1.080,00

1.080,00

2.955,17

273,63

257.489,25

273.602,16

264.960,98

96,84

výdavkové 988.780,55

988.780,55

828.898,75

83,83

988.780,55

988.780,55

828.898,75

83,83

1.520.000,00

1.536.112,91

1.349.358,52

87,84

Kapitálové
výdavky spolu
Finančné
operácie
-

finančné operácie
Finančné
operácie spolu:
CELKOM:
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III.
2. 4 Finančné operácie
Finančné operácie – príjmové
Rozpočet

Skutočnosť

10.800,00

16.658,03

224.443,33

224.209,03

235.243,33

240.797,06

Rozpočet

Skutočnosť

13.000,00

12.629,68

- splátka úveru – Rekonštrukcia 86.332,07

86.097,77

- Zostatok prostriedkov z
predchádzajúceho roka-dotácia
-Rekonštrukcia a modernizácia
MŠ
- Tuzemské úvery, pôžičky a
návratné finančné prostriedky
predchádzajúceho roka
SPOLU:

Finančné operácie – výdavkové

- splátka úveru -Prima banka
Slovensko a.s.
MK

- splátka úveru - Stavebné práce 889.448,48

730.171,30

na spoločných a verejných
zariadeniach v obvode projektu
pozemkových úprav v
katastrálnom území obce
Dvorianky – UniCredit Bank
SPOLU:

988.780,55

828.898,75
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2. 5 Výsledok hospodárenia
Prebytok a schodok sa zisťuje mimo účtovníctva, na základe skutočne realizovaných
rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov, zatriedených podľa rozpočtovej klasifikácie,
pričom pre zaradenie príjmu, alebo výdavku v rozpočtovom roku je rozhodujúci deň pripísania,
alebo odpísania prostriedkov z príslušného účtu obce.
Do plnenia rozpočtu obce sa zahrnú len tie rozpočtové príjmy, rozpočtové výdavky a
finančné operácie, ktoré sa uskutočnili v príslušnom rozpočtovom roku.
Prebytok rozpočtu zistený podľa § 10 ods. 3, písm. a) a b), ktorý bol upravený podľa § 16,
ods. 6, zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, je zdrojom peňažných fondov, to
znamená rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov, ktoré tvorí obec na základe svojho
rozhodnutia.

Stav na účte 221 – bankový účet, ktorý tvorí zostatky jednotlivých účtov s analytickou
evidenciou je suma: 43.282,40 €, z toho:
– účet 9629622/0200: …................................... 11.538,15 €
– účet 4251636001/5600: …...........................…19.050,02 €
– účet 4251637004/5600: …...........................…10.036,61 €
– účet 1413096009/111......................................…2.166,12 €
– účet 4251638007/5600 ……………………...

491,50 €

Stav na účte 211 – peniaze, ktorý tvorí zostatky jednotlivých pokladní s analytickou
evidenciou je suma: 2.200,77 €, z toho:
– pokladňa obce č. 211: .................................. 1.788,11 €
– pokladňa školskej jedálne č. 21110 ….......... 412,66 €

Rekapitulácia rozpočtových príjmov, rozpočtových výdavkov a finančných operácií v
roku 2019 a výsledok rozpočtového hospodárenia:
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Rozpočet obce

Príjmy-rozpočet

Výdavky-rozpočet

Bežný rozpočet

292.065,97

273.730,20

Kapitálový rozpočet

1.008.803,61

273.602,16

Rozpočet spolu

1,300.869,58

547.332,36

Finančné operácie

235.243,33

988.780,55

ROZPOČET spolu:

1.536.112,91

1.536.112,91

Rozpočet obce -

Príjmy-skutočnosť

Výdavky-skutočnosť

Bežný rozpočet

304.752,50

255.498,79

Kapitálový rozpočet

849.292,13

264.960,98

Rozpočet spolu

1.154.044,63

520.459,77

Finančné operácie

240.797,06

828.898,75

ROZPOČET spolu:

1.394.841,69

1.349.358,52

Prebytok/schodok

Prebytok/schodok

skutočnosť

2. 6 Hospodárenie fondov
V roku 2019 obec tvorila, v súlade s platnou legislatívou, vlastné mimorozpočtové fondy:
Názov fondu

PS k 1.1.2019

Tvorba

Čerpanie

KS k 31.12.2019

Sociálny fond

0

602,96

602,96

0

Sociálny fond – tvorba a použitie sociálneho fondu upravuje Zákon č. 152/1994 Z.z. o
sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení
neskorších predpisov a Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri
odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme na rok 2019. V súlade s čl. II., bod 7. kolektívnej zmluvy je
celkový prídel do sociálneho fondu tvorený povinným prídelom vo výške 1%.
Rozpustenie fondu za r. 2019 vo výške 602,96 €, zohľadnené pre zamestnancov, vo výplatnom
termíne k mzdám v r. 2019.
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2. 7 Bilancia aktív a pasív
Aktíva, t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2019 predstavujú sumu 2.818.273,18
€
Pasíva, t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky, podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2019 predstavujú
sumu 1.720.204,94 €.
Členenie aktív:
Aktíva-názov

Počiat.stav

k Prírastky

Úbytky

1.1.2019

Oprávky

– Konečný stav

oprav.položky

k 31.12.2019

Majetok spolu: 1.487.803,69

1.889.712,28

1.594.828,88

0

2.818.333,40

- pozemky

34.577,91

0

0

0

34.577,91

- stavby

692.264,09

1.050.439,01

754.258,94

0

1.804.697,95

0

0

0

3.805,04

0

0

0

1.188,34

8.873,71

0

0

41.474,39

488,00

0

0

7.172,29

268.672,08

130.459,67

0

868.383,71

-

samostatne 3.805,04

hnuteľné veci
-

dopravné 1.188,34

prostriedky
-

drobný 32.600,68

dlhodobý
hmotný
majetok

-

ostatný 6.684,29

dlhodobý
hmotný
majetok
-obstaranie
dlhodobého
hmotného
majetku

Obežný
majetok
Krátkodobé

730.171,30

pohľadávky
-

ostatné 610,17

5.465,05

5.465,05

0

610,17

39.547,98

41.394,84

0

10.080,18

13.184,21

14.021,17

0

801,03

0

0

0

32,06

54.485,99

54.918,70

0

2.200,77

- bankové účty 13.954,55

1.377.897,30

1.348.569,45

0

43.282,40

Ceniny

0

0

0

27,16

pohľadávky
- pohľadávky z 11.927,04
nedaň.

príj.

obcí
- pohľadávky z 1.637,99
daňových
príjmov obcí
-

pohľadávky

voči
zamestnancom
Finančné účty
súčet
- pokladnica

2.633,48
27,16

Členenie pasív:
Pasíva - názov

Počiatočný stav k 1.1.2019

Konečný stav k 31.12.2019

Vlastné imanie a záväzky

1.487.803,69

1.720.204,94

- - nevysporiadaný výsledok 591.117,74

574.383,23

hospodárenia minulých rokov
- výsledok hospodárenia za účt. -16.734,51

- 3.421,29

obdobie
- ostatné zúčtovanie rozpočtu 10.800,00

10.000,00

obce účet 357
- krátkodobé záväzky

1.800,00

3.402,00

774.814,72

169.958,00

126.005,74

965.883,00

- bankové úvery
-časové rozlíšenie
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Bilancia pohľadávok:
Pohľadávky

k Pohľadávky

k Opis

31.12.2018

31.12.2019

Ostatné pohľadávky

610,17

610,17

E.Marcinová

Pohľadávky

2.801,11

2.124,88

Poplatok FO za vodu

nedaňových príjmov

1.146,02

1.075,60

Poplatok PO za vodu

246,77

171,14

Prenájom FO-vodomer

31,83

27,85

Prenájom PO-vodomer

6.850,65

6.302,71

Poplatok za kanalizáciu

10,07

10,07

TKO 13

16,34

16,34

TKO 14

16,93

16,93

TKO 15

85,03

17,00

TKO 16

195,50

119,00

TKO 17

526,79

110,50

TKO 2018

0,00

88,16

TKO 2019

0

Daň za psa r. 2013

500

500

DZN PO
pozemok

r.

2013-

0

138,1

DZN FO
pozemok

r.

2019-

0

44,8

DZN FO r. 2019-stavby

0

0

Daň za psa r. 2014

0

0

DZN FO
pozemok

0

0

DZN FO r. 2015-stavby

0

0

Daň za psa r. 2015

0

0

DZN PO
pozemok

r.

2015-

113,7

8,96

DZN FO
pozemok

r.

2017-

Pohľadávky

z 0

daňových príjmov

r.

2015-

20,12

9,4

DZN FO r. 2017-stavby

207,74

0

DZN PO
pozemok

r.

2016-

113,7

8,96

DZN FO
pozemok

r.

2017-

20,12

9,4

DZN FO r. 2017-stavby

207,74

0

DZN PO
pozemok

30

20

Daň za psa r. 2017

233,71

50,37

DZN FO
pozemok

77,24

9,4

DZN FO r. 2018 stavby

207,74

0

DZN PO r. 2018 pozemok

30

20

Daň za psa 2017

40

20

Daň za psa 2019

2. 8 Prehľad o stave a vývoji dlhu
Obec v roku 2019 mala úverové zaťaženie
Záväzky podľa doby splatnosti

K 31.12.2018

K 31.12.2019

Prima banka Slovensko, a.s.

26.981,42

16.188,74

Prima banka Slovensko, a.s.

17.662,00

15.658,00

UNICREDIT BANK

730.171,30

138.111,26

Prima banka Slovensko a.s.

0,00

0,00

Spolu:

774.814,72

169.958,00

2. 9 Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nemá zriadené príspevkové organizácie.

2. 10 Prehľad o poskytnutých zárukách
Obec v roku 2019 neposkytla žiadne záruky.
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r.

r.

2017-

2018-

2. 11 Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť. Je zriaďovateľom Materskej školy a Školskej
jedálne pri Materskej škole v Dvoriankach. V týchto zariadeniach hlavnou činnosťou je výchova a
výučba detí a poskytovanie stravného deťom a zamestnancom nie je podnikateľská činnosť.

3. Hodnotenie roku 2019 a predpokladaný budúci vývoj na rok 2020
Rok 2019 sa niesol výstavbou a dostavbou rôznych investičných akcií. Obec Dvorianky v
roku 2018 realizovala akcie ako „Rekonštrukcia strechy na obecnom úrade v celkovej sume
18.278,83, z tejto sumy bola poskytnutá dotácia 14.623,06 €, vlastné prostriedky v sume 3.655,77
€“. Rekonštrukciu a výstavbu MK v sume 86.332,07 € na ktorú si obec vybrala úver z Prima banky
Slovensko a.s., a následne tento úveru bol po preplatení PPA Bratislava bol splátený Prima banke
Slovensko.

Taktiež obec Dvorianky dostala dotáciu na Rekonštrukciu chodníka pri Kultúrnom

dome v sume 10.000,00 €. Uvedenú dotáciu obec bude čerpať v roku 2020. V roku 2019 Obec
dostala dotáciu na Detské ihrisko Dvorianky v sume 8.400,00 a vlastné prostriedky obec na
úvedenú dotáciu doložila v sume 516,80 €. V roku 2019 obec mala príjem dotácie na
„Rekonštrukciu a modernizácia MŠ v sume 10.800,00 €, obec k tejto dotáciu dokladala z vlastných
prostriedkov 2.955,17 €. Obec Dvorianky dorobila projekt „Stavebné práce na spoločných a
verejných priestorov – Poľné cesty v sume 138.212,41 €. Uvedený projekt bude v roku 2020
preplatený PPA Bratislava a následné bude vyrovnaný úver v UNICREDIT BANK. Celková
úverová zaťaženosť obce k 31. 12. 2019 je v sume 169.958,00 , kde bude preplatená v roku 2020
čiastka 138.212,41 – refundácia projektu z PPA Bratislava.
V roku 2020 Obec Dvorianky jej hlavnou úlohou dokončiť akciu „Stavebné práce na spoločných a
verejných zariadeniach v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území obce
Dvorianky v celkovej hodnote 889.448,48 €“. A hlavne ju zúčtovať s Pôdohospodárskou platobnou
agentúrou, čím by obec Dvorianky uvedený úver zaplatila UniCredit Banke v plnom rozsahu.
Obec Dvorianky taktiež využívala rôzne projekty napojené na Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny, kde pracovníci, ktorí boli zamestnaní cez tieto projekty značne prispeli k zveľaďovaniu
našej dediny. Zámery obce Dvorianky na rok 2019 a potreby obyvateľov sú vyjadrené vo
viacročnom rozpočte obce. Základ činnosti obce je dlhodobo stabilný. Rozvoj obce je podmienený
viacerými faktormi, najmä prístupom štátu k samospráve a taktiež kvalitou vedenia obce.
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4. Záverečný účet 2019
Záverečný účet obce tvorí prílohu výročnej správy.

5. Záver
Výročná správa Obce Dvorianky bola vypracovaná za účtovné obdobie roku 2019. Prílohou
výročnej správy je overená účtovná závierka za rok 2019, ktorú tvorí:
•

Súvaha

•

Výkaz ziskov a strát

•

Poznámky

•

Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy

•

Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy

•

Finančný výkaz o štruktúre dlhu subjektu verejnej správy podľa rezidentov a meny

Podklady a materiály sa nachádzajú na Obecnom úrade v Dvoriankach.
Vypracovala:
Mgr. Mária Starigazdová
Dátum 01. 12. 2020
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