
 

 

 

 

 

 

 

Návrh 

Výročná správa o hospodárení obce Dobrohošť 

za rok 2020 

predkladaná v súlade s § 20 zákona NR 

SR č. 431/2002 Z. z. O účtovníctve 

 

Prekladateľ: Jozef Boráros- starosta obce 

 

Vypracovala: 

 

 

 

 

 



       Obec sa rozprestiera medzi starým korytom Dunaja a jeho novovybudovaným umelým 

kanálom, cca 20 km južne od Bratislavy. 

 
   

        Prístup je možný po nových cestných komunikáciách od Bratislavy, smerom na hranicu s 

Maďarskom, zo smeru od Gabčíkova cez hrádzu hydroelektrárne, alebo preplavením sa 

kompou od Šamorína. 

          Prehradením koryta Dunaja a spustením vodného diela v roku 1992 sa život u nás a okolí 

veľmi nezmenil. Stali sme sa však atraktívnejšími. Turisti z okolitých väčších miest sem 

chodievajú najmä v lete. 

              Región je čoraz častejšie vyhľadávaný, predovšetkým kvôli vodnej turistike a rekreácii, 

čomu zodpovedajú i investície do budovania infraštruktúry a rozširovania aquparku. 

            V súčasnosti prebieha rozvoj aj k smerom k skvalitneniu a spríjemneniu života obyvateľov 

obce, nakoľko sa táto lokalita stáva atraktívnou aj pre trvalé usadenie. Rozmach prežíva 

stavba nových rodinných domov a zvyšujúci sa počet obyvateľov. To si samozrejme vyžaduje 

aj modernizáciu infraštruktúry obce. 
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Ostatné krátke informácie o obci Dobrohošť: 
Okres Dunajská Streda, VÚC Trnava,  

     

Vlajka obce Dobrohošť 

 

Obecná vlajka má podobu šiestich pozdĺžnych pruhov bieleho, červeného, žltého, bieleho, 

červeného a žltého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi 

zastrihni, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami 

obecného erbu. Obec je doložená z roku 1238 ako Doborgaz, Dobragaz, Doborgoz, Dobrogoz, 

z roku 1296 Kysduburghuezth, z roku 1383 Dobrogozth, z roku 1438 Dobrowgaz, z roku 1773 

Doborgaz, z roku 1927 Dobrohošť; maďarsky Doborgáz. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na 

objednávku. 

 

Demografia Dobrohošť 

 
Región Dunajskostredský 

počet obyvateľov: 523 

rozloha: 470 ha 

1. písomná zmienka: v roku 1238 

 

 

 

 

Geografia Dobrohošť 

 

Geografická poloha Dobrohošť 
Zemepisná šírka: 47.9822, Dĺžka: 17.3608 

47° 58′ 56″ Severné, 17° 21′ 39″ Východná 

Rozsah Dobrohošť 
470 ha 

4,70 km² 

Nadmorská výška Dobrohošť 110 m 

  

 

Občianska a technická vybavenosť: 

 

 
 Predajňa potravinárskeho tovaru  

 Pohostinské odbytové stredisko  

 Ihrisko pre futbal (okrem školských)  

 Knižnica  

 Verejný vodovod  

 Verejná kanalizácia  

 Kanalizačná sieť pripojená na ČOV  

 Komunálny odpad  

 Využívaný komunálny odpad  

 Zneškodňovaný komunálny odpad  

 Materská škola  

 

 



Názov účtovnej jednotky Obec Dobrohošť 

 
Sídlo: 930 31 Dobrohošť 
Dátum zriadenia: zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

Identifikačné číslo – IČO:            00305359 

 Daňové identifikačné číslo:  2021129935 

 Kód obce: 501549 

Kód okresu: 201 

Právna forma: 801 – obec 

(samostatný územný samosprávny a správny celok SR) 

OKEČ: 75110 – všeobecná 

 

Vedenie obce do 31.12.2020 
 
Štatutár obce :    Jozef Boráros – starosta obce 

Poslanci:                                          Erika Álló Czvedler, Tomáš Beck, Peter Hideghéty, 

                                                          Zsolt Edmár, Arpad Papp                                                          

Poštová adresa Dobrohošť 
930 31 Dobrohošť 

Slovensko 

Telefón Dobrohošť 031/5548162 

E-mail Dobrohošť obec@dobrohosť.sk 

Webová stránka Dobrohošť www.dobrohost.sk  

zástupca štatutára:     Arpás Papp– poslanec obecného zastupiteľstva 

hlavný kontrolór od 06.03.2019        Vojtech Ravasz 

 

 

Orgán samosprávy obce obecné zastupiteľstvo počet poslancov 5 
 

Obec Dobrohošť má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti : 

 materskú školu, 

 školskú jedáleň pre ZŠ a MŠ bez právnej subjektivity 

 

Obec má zriadený aj dobrovoľný hasičský zbor bez právnej subjektivity, náklady na činnosť 

ktorého sú súčasťou celkového hospodárenia obce. 

 

Počet zamestnancov k 31.12.2020 11 zamestnancov 

z toho riadiaci: 2 - starosta obce,  riaditeľka MŠ +vedúca ŠJ 
zamestnanec kontroly: 1 hlavný kontrolór obce (na skrátený úväzok) 

ostatní: 

 obecný úrad 1 -  s a m o s t a t n á  r e f e r e n t k a  

 materská škola 6 - 1 upratovačka+ školníčka, 4 učiteľka+1 údržbár 

 školská jedáleň 1 - 1 kuchárka 

Cieľ predkladanej výročnej správy o hospodárení Obce Dobrohošť je poskytnúť: 

 

 základné informácie o majetkovej a finančnej situácii obce v rozsahu stanovenom 

zákonom o účtovníctve 

 analýzu príjmov a výdavkov v roku 2020 

 prehľad o prijatých, poskytnutých a zúčtovaných transferoch 

http://www.dobrohost.sk/


ROČNÁ ZÁVIERKA 

 

Podľa ustanovenia § 17 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov (ďalej len zákon o účtovníctve) sa účtovnou závierkou rozumie štruktúrovaná 

prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytované osobám, ktoré tieto 

informácie využívajú. 

Obec Dobrohošť viedla v roku 2020 účtovníctvo v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom 

NR  SR  číslo  431/2002  Z.z. a  z n e n í  n . p .  o účtovníctve  v platnom  znení,  ktorý  

upravuje  rozsah,  spôsob a preukázateľnosť vedeného účtovníctva a obec  takisto v plnom 

rozsahu rešpektovala rámcovú účtovú osnovu a postupy účtovania v znení Opatrenia MF SR 

, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove. 

 

Obec predložila v stanovených termínoch a predpísaným spôsobom aj účtovné výkazy 

podľa Opatrenia MF SR č. MF/19927/2015-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o 

usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky, termíny a 

miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, 

štátne fondy, obce a vyššie územné  

 

Obec Dobrohošť zostavila za účtovný rok 2021 riadnu účtovnú závierku k 31. 12. 

2020, ktorá má v znení ustanovenia §16 zákona o účtovníctve štandardnú štruktúru - jej 

obsahom je : 

1. súvaha ( ,,Úč ROPO SFOV 1 – 01“ – ) 

2. výkaz ziskov a strát (,,Úč ROPO SFOV 2-01“ 

 

 

V súvahe je prehľadné usporiadanie majetku podľa druhov na strane aktív a podľa zdrojov 

majetku na strane pasív v peňažnom vyjadrení k 31.12.2020. Vertikálna štruktúra súvahy 

súvisí s členením majetku a zdrojov majetku k 31.12.2020 a horizontálna štruktúra súvahy 

súvisí s oceňovaním jednotlivých druhov majetku a zdrojov majetku a rozumieme ňou 

spôsob vykazovania súvahových stavov. 

Horizontálnu štruktúru aktív tvoria údaje za dve účtovné obdobia vykazované v štyroch 

stĺpcoch, prvé tri vykazujú údaje bežného účtovného obdobia (brutto; korekcia a netto), 

štvrtý stĺpec údaje predchádzajúceho minulého účtovného obdobia (netto). V 1. stĺpci  

brutto  je ocenenie majetku v účtovníctve v čase nadobudnutia, v 2. stĺpci korekcia je 

ocenenie zníženia hodnoty majetku (o účtovné odpisy) a v 3. stĺpci netto sa uvádza rozdiel 

stĺpcov l. a 2. (brutto – korekcia). V 4. stĺpci sa uvádza stav majetku v minulom účtovnom 

období v roku 2019 v netto. Nasledujúca bilancia zobrazuje stĺpec 3 a 4 v netto (zostatková 

cena). 



 

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 v EUR  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k 1.1.2020 KZ  k  

31.12.2020 

Majetok spolu 1 103 634,28 1.054 663,50 

Neobežný majetok spolu 1 037 598,72 965 849,38 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný 

majetok 

4 315,21 4 315,21 

Dlhodobý hmotný majetok 964 505,71 892 756,37 

Dlhodobý finančný majetok 68 777,80 68 777,80 

Obežný majetok spolu 66 035,56 88 784,12 

z toho :   

Zásoby 23,95 20,23 

Zúčtovanie medzi 

subjektami VS 

 0 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  306,68 2 298,87 

Finančné účty  65 704,93 86 465,02 

Poskytnuté návratné fin. 

výpomoci dlh. 

  

Poskytnuté návratné fin. 

výpomoci krát. 

  

Časové rozlíšenie  0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2020 KZ  k  

31.12.2020 

Vlastné imanie a záväzky 

spolu 

1 103 634,28 1 054 633,50 

Vlastné imanie  360 498,51 373 153,68 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0 0 

Fondy   

Výsledok hospodárenia  360 498,51 360 498,51 

Záväzky 50 689,16 51 876,85 

z toho :   

Rezervy  1 600,00 1 600,00 

Zúčtovanie medzi 

subjektami VS 

17 402,72 7 000,00 

Dlhodobé záväzky 7 311,84 6 322,74 

Krátkodobé záväzky 25 562,29 35 766,42 

Bankové úvery a výpomoci   

Časové rozlíšenie 629 602,97 692 446,61 

 

Doplňujúce údaje k súvahe 

 

Obec Dobrohošť oceňovala nakupovaný DNM a DHM cenou, za ktorú sa majetok 

obstaral, t.j. nákupnou cenou zahŕňajúcou všetky náklady súvisiace s obstaraním 

majetku. 

Darovanie majetku sa v roku 2020 nevyskytlo, taktiež obec nevytvárala DHM vlastnou 

činnosťou. 

 

Finančný majetok je evidovaný v hodnote 137 555,60,- EUR (akcie 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s)  

Nakúpené zásoby boli v roku 2020 ocenené obstarávacou nákupnou cenou, 

zahŕňajúcou aj náklady na obstaranie. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou obec v 

roku 2020 nemala. 

Pohľadávky a záväzky pri ich vzniku boli ocenené menovitou hodnotou. 

Obec ku dňu 31.12.2020 eviduje pohľadávky v hodnote 306,68 €. 

Z toho: 

- pohľadávky z nedaňových príjmov obci –odberatelia 306,68 € / v lehote splatnosti/ 

- pohľadávky z daňových príjmov obci / a pohľadávky z 

dane z nehnuteľnosti sú v sume 0  € 

- ostatné pohľadávky 0 € 

Záväzky pri prevzatí boli ocenené obstarávacou cenou, vedené sú na analytických 

účtoch, ktoré sprehľadňujú, či vznikli pri hlavnej činnosti, alebo sa týkajú prevádzky 

školského stravovania v školskej jedálni ZŠ a MŠ, kde sa o nich účtuje s použitím 

špecifického potravinového účtu. 



 

V záväzkoch dlhodobých za rok 2021 vykazuje obec záväzky zo sociálneho fondu v 

sume 7 311,84 EUR. 

 

Z celkových krátkodobých záväzkov k 31.12.2020 eviduje obec záväzky na účtoch 

321, 324, 325, 331, 336, 342, 379 – spolu 25 562,29 EUR čo sú záväzky voči 

zamestnancom a poisťovniam (mzdy a odvody za mesiac december). 

 

Z celkových krátkodobých záväzkov k 31.12.2020 eviduje obec záväzky na účte 

379- Iné záväzky v sume 8 044,87 €. 

 

Všetok majetok a záväzky boli vyjadrené mene EUR, v cudzej mene vyjadrený 

majetok obec nemala. 

 

Odpisovanie DHM obec uskutočňovala v roku 2020 v zmysle platných 

metodických usmernení MF SR. DNM a DHM bol odpisovaný prostredníctvom 

účtovných odpisov s využitím sadzieb zákona NR SR č. 595/2003/1999 Z. z. o daniach 

z príjmov v znení neskorších zmien a doplnkov rovnomerne. Účtovné odpisy sa 

počítali z ceny, ktorou bol dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obce ocenený v 

účtovníctve. Úplne odpísaný majetok sa už ďalej neodpisoval. 

Výška odpisov dlhodobého hmotného a nehmotného majetku vedeného v účtovníctve 

obce k 31. 12. 2020 bola vypočítaná podľa sadzieb rovnomerného odpisovania 

platných pre rok 2020 a takto vypočítané odpisy boli zaúčtované do účtovníctva roku 

2020 podľa platnej metodiky. 

 

V tabuľke na nasledujúcej strane je podľa druhu uvedený majetok obce k 31. 

12. 2020, prírastky a úbytky v roku 2021 a konečný stav k 31. 12. 2021, a to v 

obstarávacích cenách. 

 

Inventár  HK-porovnávacia tabuľka k 31.12.2020 

 

 

 

Druh majetku 

Stav 

k 01.01.2020 

EUR 

 

 

Prírastky 

 

 

Úbytky 

 

Stav k 31.12.2020 

V EUR 

ú.019‐ dlhod. nehmot.maj 8 630,42 0 0 4 315,00 

ú.021 – Budovy a stavby 2 800 771,20 0 0 2 800 771,20 

Ú. 022-Samostatné hnut. 
veci 

20 411,02 0 0 20 411,02 

ú.042 ‐ Obstaranie DHM 336 252,30 0 0 336 252,30 

ú.023 ‐ Doprav.prostr. 51 398,64 0 0 51 398,64 

ú.028 ‐ Drobný HM 27 490,62 8 790,00 0   36 280,62 

Ú,029-Ostatný dlhodobý 
HM 

7 633,40   7 633,40 

ú.031 ‐ Pozemky 13 171,24 0 0 13 171,24 

ú.069 –Ost. 

dlhodobý 

finančný majetok 

 

137 555,60 
 

0 

 

0 

 

137 555,60 

Spolu: 3 403 344,44 

 

8 790,00 0 3 412 134,44 

 

ú.112.1‐Mater.na sklade            47,90 8 045,53 8 049,25 44,18 

    3412178,62 

SPOLU: 3 403 392,34 16 835,53 8 049,25 3 412 178,62 



 

Stav finančných prostriedkov obce k 31.12.2020 
 

 

 

Účet 

 

N á z o v 

 

Konečný zostatok v banke 

a v pokladni v EUR 

221 
. 

Bankové účty 83 093,73 

211 
. 

Pokladnica 3 371,29 

213 Ceniny /stravné lístky/ 0 

 S p o l u 86 465,02 

 

Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2020 
 

1. Náklady - popis a výška významných položiek /v EUR/ 

 

Druh nákladov Popis /číslo účtu a názov/ Suma v 

EUR 
Suma v EUR 
Bezprostr.p.obd 

Spotrebované nákupy 501 – Spotreba materiálu 21 513,02 37 230,92 

502 – Spotreba energie 16 279,52 12 883,20 

Služby 511 – Opravy a udržiavanie 4 573,52 3 309,86 

512 – Cestovné 10 878,85 9 416,42 

513 – Náklady na reprezentáciu 895,80 3 764,58 

518 – Ostatné služby 92 708,04 88 930,11 

Osobné náklady 521 – Mzdové náklady 112 444,41 104 677,34 

Sociálne náklady 524- Zákonné sociálne poistenie 41 489,64 35 623,05 

527- Zákonné sociálne náklady 999,94 1 988,41 

Dane a poplatky 538 – Ostatné dane a poplatky 48,48 0 

Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 
544-zmluvné pokuty penale 

545-uroky omeškania 

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

548-Ost. náklady na prevádzkovú 

činnosť 

0 

500,68 

 

11 128,21 

60,00 

642,61 

 

3 194,00 

Odpisy, rezervy a opravné 

položky 

551-Odpisy DNM a DHM 79 938,00 80 539,34 

časového rozlíšenia 553- Tvorba rezerv 0 0 

Náklady na trans.zo 

š.rozp..subj.mimo v.s. 
586-nákl.na t.zo št..rozp.subj.mimo 

v.s. 

0 00 

Finančné náklady 562 - Úroky 446,76 778,49 

568 – Ostatné finančné náklady 2 212,12 2 93,92 

Spolu  386 258,73 381 530,91 



 

 

 

2. Výnosy - popis a výška významných položiek /v EUR/ 

 

Druh výnosov Popis /číslo účtu a názov/ Suma v 

EUR 

Suma v EUR 
Bezprostr. 
p.obd. 

Tržby za vlastné 

výkony a tovar 
602 – Tržby z predaja 

služieb 

11 057,18 6 997,92 

Daňové a colné 

výnosy a výnosy z 

poplatkov 

632 – Daňové výnosy 

samosprávy 

276 262,18 264 164,87 

633 – Výnosy z poplatkov 32 745,41 35 143,51 

Z predaja 642- Tržby z predaja 

materiálu 

0 0 

Ostatné výnosy 

 

 

Z prenájmu 

648-ostatné výnosy 

z prevádzkovej činnosti 

5 614,49 3 358,19 

653-zúčtovanie rezerv 0 0 

Finančné výnosy 662- úroky 0 0 

 668-ostatné fin.. výnosy 4,95 26,44 

Výnosy z transferov 
a rozpočtových príjmov 

693-výnosy samosprávy z 

BT 

zo SR 

26 303,80  20 738,60 

v obciach, VÚC, a v RO 
a PO zriadených obcou 

alebo VUC 

694-výnosy samosprávy z 

KT 

zo SR 

30 815,14 63 974,93 

 698- výnosy samosprávy z 

KT 

0  

 mimo v.s.  

 696-výnosy samosprávy 

z kap.  Transferov od EU 

5 018,09 5 474,28 

    

Spolu  398 913,90 399 875,74 

    

 

 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia 

Počiatočný stav k 1.1.2020: 0,- EUR 
Náklady triedy 5: 386 258,73 - EUR 

Výnosy triedy 6: 398 913,90,- EUR 

Výsledok hospodárenia k 31.12.2020 pred zdanením: 12 655,17,- EUR 

Splatná daň z príjmov k 31.12.2020 0.- EUR 

 Prostriedky výsledku hospodárenia za účtovné obdobie roka 2020 vo výške 

12 655,17 - EUR budú účtovne usporiadané na účet 428 - Nevysporiadaný 

výsledok hospodárenia minulých rokov.   



Rozpočet Obce Dobrohošť na rok 2020 
 

Zámery rozvoja obce a potrieb obyvateľov sú vyjadrenie vo viacročnom rozpočte 

obce, ktorý je strednodobým ekonomickým nástrojom finančnej politiky obce. Viacročný 

rozpočet sa zostavuje na tri roky, pričom príjmy a výdavky rozpočtov na 2. a 3. rok nie sú 

záväzné. Obec v priebehu roka sleduje vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade 

potreby v ňom vykonáva zmeny - zvýšenie príjmov a výdavkov s cieľom zabezpečiť 

vyrovnanosť bežného rozpočtu ku koncu rozpočtového roka. 

Obec svoj rozpočet na rok 2020 zostavila 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 

V roku 2020 sa obec Dobrohošť riadila rozpočtom, schváleným Obecným 

zastupiteľstvom dňa: 12.12.2019 č. rozh OZ.19/2019. 

Čerpanie rozpočtu podľa výkazu o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy FIN 1-12. 

 

Obec v roku 2020 

 nevykonávala podnikateľskú činnosť, 

 nemala žiadnu organizačnú zložku v zahraničí, 

 v účtovnom roku 2020 nemala žiadne náklady v oblasti vývoja a výskumu, 

 v účtovnom roku 2020 nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy a obchodné podiely v 

žiadnych obchodných spoločnostiach. 
 

          Významné investičné akcie v roku 2020 

 Nákup dlhodobý HM 

 

Prognóza budúceho vývoja účtovnej jednotky 
 

Zámery rozvoja obce Dobrohošť a potrieb jej obyvateľov sú vyjadrené vo viacročnom rozpočte 

obce, ktorý je strednodobým ekonomickým nástrojom finančnej politiky obce. Viacročný 

rozpočet sa zostavuje na tri roky, pričom príjmy a výdavky rozpočtov na roky nasledujúce po 

príslušnom rozpočtovom roku nie sú záväzné. Obec sleduje v priebehu roka vývoj hospodárenia 

podľa rozpočtu a v prípade potreby vykonáva v ňom zmeny, najmä zvýšenie vlastných príjmov 

alebo zníženie výdavkov s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť bežného rozpočtu ku koncu 

rozpočtového roka. Obec pristúpila ku koncepčnému usmerňovaniu svojho rozvoja na základe 

územného plánu obce a programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce. 

 

 
          Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 

 

         Po skončení účtovného obdobia nenastali udalosti ovplyvňujúce účtovnú uzávierku.  

 

 

V Dobrohošti dňa: 25.04.2021 

 

 

 

Vypracovala: Mónika Urbancová Starosta obce: Jozef  Boráros 

                                                                                          starosta obce 
 



Návrh uznesenia: 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Dobrohošť  

 

A)    b e r  i e   n a   v e d o m i e 

 

          stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Mad za rok 2020 

 

B/   b e r i e  n a  v e d o m i e  

 

        Záverečný účet Obce Dobrohošť na rok 2020 a  vyslovuje súhlas s celoročným hospodárením „bez 

výhrad“. 

 

C/    s c h v a ľ u j e 

Výročná správa o hospodárení obce Dobrohošť za rok 2020, výročná sprava bola schválená dňa 

28.04..2022 pod uzn. č.9/2022 


