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Úvod

Obec Danišovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky.
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.

Orgánmi  obce  sú  obecné  zastupiteľstvo  a  starosta  obce.  Obecné  zastupiteľstvo  je
zastupiteľský zbor  zložený  z  piatich  poslancov –  Bc.  Kamil  Hudzík,  Rastislav  Kočiš,  Mikuláš
Krescanko, Ľubomír Majko, Emil Mikolaj.

Starosta  obce  je  predstaviteľom  a  najvyšším  výkonným  orgánom  obce,  ktorého  volia
obyvatelia  obce  na  4  roky.  Starosta  je  štatutárnym  orgánom  obce.  Funkciu  starostu  obce  vo
volebnom období 2018-2022 zastáva Miroslav Výrostek.

Funkciu  zástupcu  starostu  obce  vykonáva  na  základe  poverenia  starostu  obce  Ľubomír
Majko.

Výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce je obecný úrad. Obecný úrad
vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce
a preneseným výkonom štátnej správy. 

Hlavný  kontrolór  obce  Danišovce,  ktorého  volí  obecné  zastupiteľstvo  na  6  rokov,  je
zamestnancom  obce  a  vykonáva  kontrolu  plnenia  úloh  obce.  V  rámci  zmluvy  o  hlavnom
kontrolórovi viacerých obcí vykonáva funkciu kontrolóra Ing. František Stanislav.

  

Záverečný účet 2021

Obec Danišovce v zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spracovala
záverečný účet za rok 2021.

Obsah:

1. Údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v členení:

a) bežné príjmy a bežné výdavky („bežný rozpočet“),

b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky („kapitálový rozpočet“),

c) finančné operácie.

2. Bilancia aktív a pasív.

3. Prehľad o stave a vývoji dlhu.

4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce.
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5. Prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov.

6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.

7. Hodnotenie plnenia programov obce.

  

1. Údaje o plnení rozpočtu roku 2021

Bežný rozpočet
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Kapitálový rozpočet
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Finančné operácie
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Výsledok hospodárenia

Prebytok rozpočtu obce za r. 2021 podľa ustanovení zákona č. 583/2004 Z.z. je vykázaný vo výške
132.370,93  EUR.  Po započítaní  schodku finančných operácií  je  vykázaný celkový prebytok vo
výške 106.431,62 EUR. 
Z prebytku sa vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom
rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu vo výške 105 477,21 EUR.

Obec Danišovce za r. 2021 vykázala účtovný výsledok hospodárenia vo výške -8.037,72 EUR.

Výsledok hospodárenia obce podľa metodiky ESA 2010 je 175.660 EUR:
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2. Bilancia aktív a pasív

Aktíva

Názov  ZS  k  1.1.2021  v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR
Majetok spolu 1 587 710,69 1 570 764,61
Neobežný majetok spolu 1 552 191,61 1 437 264,63
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00
Dlhodobý hmotný majetok 1 498 601,45 1 383 674,47
Dlhodobý finančný majetok 53 590,16 53 590,16
Obežný majetok spolu 35 333,11 133 323,58
z toho :
Zásoby 86,49 89,01
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00
Krátkodobé pohľadávky 6 529,24 6 030,84
Finančné účty 28 717,38 127 203,73
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00
Časové rozlíšenie 185,97 176,40

     Pasíva

Názov ZS  k  1.1.2021  v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu 1 587 710,69 1 570 764,61
Vlastné imanie 383 254,15 543 824,53
z toho :
Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00
Fondy 0,00 0,00
Výsledok hospodárenia 383 254,15 543 824,53
Záväzky 524 185,45 569 393,62
z toho :
Rezervy 0,00 0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS 5 814,63 105 477,21
Dlhodobé záväzky 411 857,16 386 794,70
Krátkodobé záväzky 38 762,69 19 421,10
Bankové úvery a výpomoci 67 750,97 57 700,61
Časové rozlíšenie 680 271,09 457 546,46

Obec Danišovce je:
• zakladateľom  a  jediným  vlastníkom  a  spoločníkom  obchodnej  spoločnosti  Obecné

hospodárstvo obce Danišovce, s. r. o.  s vkladom 5.000 EUR,
• akcionárom Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. so sídlom v Poprade  s počtom

akcií 1.464 ks v celkovej menovitej hodnote 48.590,16 EUR.

3. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Stav dlhu:

Obec Danišovce je dlžníkom peňažného ústavu:
OTP Banka Slovensko, a.s.:
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- dlhodobé úvery so zostatkami vo výške 16.276,60 EUR,
  8.328,18 EUR,

          9.961,24 EUR,
12.613,59 EUR.

   Obec Danišovce má záväzky voči:
Štátnemu fondu rozvoja bývania vo výške zostatku úverov           355.771,57 EUR,
Ministerstvu financií  SR
z návratnej finančnej výpomoci vo výške 10.521,00 EUR.

  Vývoj dlhu:

4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce

Obec Danišovce nie je zriaďovateľom  príspevkovej organizácie.

5. Prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov

Právnickej osobe ani fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na  
území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby  
obyvateľom obce na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo  
verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti obec Danišovce neposkytla 
v roku 2021 dotáciu zo svojho rozpočtu.

6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec  Danišovce  je  držiteľom živnostenského  listu,  ale  nevykonáva  podnikateľskú  činnosť.
Obec  podniká vo vybraných oblastiach prostredníctvom svojej obchodnej spoločnosti Obecné
hospodárstvo obce Danišovce, s. r. o..

Výsledok hospodárenia k 31.12.2021 v EUR:

Výnosy 12.000
Náklady                                                                                      7.697  
Výsledok hospodárenie pred zdanením   4.303
Výsledok hospodárenie po zdanení   3.658

7



7. Hodnotenie plnenia programov obce

Obec Danišovce na základe Zásad rozpočtového hospodárenia obce Danišovce nezostavuje  
programový rozpočet.

Záver

Obec  Danišovce finančne  usporiadala  svoje  hospodárenie  vrátane  finančných  vzťahov  k
zriadeným  alebo  založeným  právnickým  osobám  a  fyzickým  osobám  –  podnikateľom  a
právnickým  osobám,  ktorým  poskytla  prostriedky  svojho  rozpočtu;  zároveň  usporiadala
finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu,  štátnym fondom, rozpočtom iných obcí  a  k rozpočtu
vyššieho územného celku.

Danišovce dňa  16.05.2022

Miroslav Výrostek
    starosta obce
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