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Záverečný účet obce  
a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 

 
1. Rozpočet obce na rok 2019 
 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   Obce Jasenové  na  rok   
2019. 
Obec 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. Rozpočet Obce Jasenové je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je 
zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia. V rozpočte sa 
uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom. 
 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019. Rozpočet obce na rok 2019 
bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 22.10.2018  uznesením č. 11/2018 a bol plánovaný 
a schválený ako vyrovnaný vrátane finančných operácií. Na základe vývoja potrieb obce v roku 
2019 a predpokladanej skutočnosti, bolo navrhnutých a schválených deväť rozpočtových opatrení. 
Rozpočet obce bol zmenený a schválený OZ podľa článku 21  šesťkrát, starostom podľa článku 22 
odst.2 v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Jasenové dvakrát a jedenkrát 
bol rozpočet zmenený na základe smernice prijatej uznesením č. 25/2019 zo dňa 28.5.2019 o 
postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ŠR), z Európskej únie (EÚ), zo zahraničia 
poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí 
účel daru. 
 
Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  schválená dňa    5.2.2019    uznesením č.  3/2019 
- druhá zmena schválená dňa  19.3.2019   uznesením č. 9/2019 
- tretia zmena  schválená dňa   28.5.2019   uznesením č. 28/2019 
- štvrtá zmena  schválená dňa   18.6.2019   uznesením č. 33/2019 
- piata zmena  schválená dňa     8.8.2019    uznesením č. 40/2019 
- šiesta zmena schválená starostom dňa 30.9.2019 – presunom výdavkov 
- siedma zmena vykonaná 30.9.2019 oznámením o zmene rozpočtu 
- ôsma zmena  schválená dňa   11.12.2019  uznesením č. 54/2019 
- deviata zmena schválená starostom dňa 27.12.2019 – presunom výdavkov 

 
Rozpočet obce k 31.12.2019  
 

  

Schválený  
rozpočet  

Rozpočet  
po poslednej 

zmene 
Príjmy celkom 460 550,00 573 669,06 
z toho :   
Bežné príjmy 460 550,00 534 416,72 
Kapitálové príjmy 0,00 1 000,00 
Finančné príjmy 0,00 38 252,34 
Výdavky celkom 460 550,00 563 943,96 
z toho :   
Bežné výdavky 442 940,00 530 583,96 
Kapitálové výdavky 17 610,00 33 360,00 
Finančné výdavky 0,00 0,00 
Rozpočtové hospodárenie obce 0,00 9 725,10 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019 
 
Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

573 669,06 552 579,82 96,32 
 
Z rozpočtovaných celkových príjmov  573 669,06 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 
552 579,82 EUR, čo predstavuje  96,32 % plnenie.  
 
1. né príjmyBež 
 
Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

534 416,72 544 327,48 101,85 
 
Z rozpočtovaných bežných príjmov 534 416,72 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 
544 327,48  EUR, čo predstavuje  101,85  % plnenie.  

 
a) daňové príjmy  

 
Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

319 399,00 324 790,69 101,69 
 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 296 599,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 301 675,73 EUR, čo predstavuje 
plnenie na 101,71 %.  
 
Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 10 945,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 11 176,48  EUR, čo 
predstavuje 102,11 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 2 180,10 EUR, dane zo 
stavieb boli v sume 8 955,18 EUR a dane z bytov boli v sume 41,20  EUR.  
 
Daň za psa  
Z rozpočtovaných 455,00 EUR bolo skutočné plnenie vo výške 400,00 EUR, čo predstavuje 
plnenie rozpočtu na 97,91%. 
 
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad    
Z rozpočtovaných 11 400,00 EUR bolo skutočné plnenie vo výške 11 538,48 EUR, čo predstavuje 
plnenie rozpočtu na 101,21 %. 
 

b) nedaňové príjmy:  
  
Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

24 388,00 22 565,66 92,53 
 
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 1 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 638,00 EUR, čo 
predstavuje 42,53 % plnenie. 
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Administratívne poplatky, poplatky za školské zariadenia, školskú jedáleň a iné poplatky 
a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 
Z rozpočtovaných 22 888,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 21 927,66 EUR, čo 
predstavuje 95,80  % plnenie.  
 

c)  iné nedaňové príjmy:  
  
Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

1 882,32 2 123,73 112,83 
 
Príjmy z dobropisov, vratiek a odvody  z hazardných hier 
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov ako sú napr. príjmy z dobropisov a odvody 
z hazardných hier vo výške 1 882,32 EUR, bol skutočný príjem k 31.12.2019  vo výške 2 123,73 
EUR, čo predstavuje  112,83 % plnenie.  
 

d)   prijaté granty a transfery 
 

Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

188 747,40 194 847,40 103,23 
 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 188 747,40 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo 
výške 194 847,40 EUR, čo predstavuje 103,23% plnenie. 
 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
Okresný  úrad- odbor školstva 167 776,00 Základná škola normatívne prostriedky 

Okresný  úrad- odbor školstva 1 786,00 Vzdelávacie poukazy 
Okresný  úrad- odbor školstva 40,00 Dotácia učebnce Prvouky 
Okresný  úrad- odbor školstva 352,00 Dotácia učebnice cudzieho jazyka 
Okresný  úrad- odbor školstva 3 270,00 Dopravné žiaci 
Okresný  úrad- odbor školstva 2 943,00 Materská  škola 
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. 
rozvoja SR 

817,56 Stavebný úrad 

Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. 
rozvoja SR 

27,04 Stavebný úrad – úsek dopravy 

Ministerstvo vnútra SR 206,58 Regob 
Ministerstvo vnútra SR 21,20 Register adries 
Okresný úrad – odbor životného 
prostredia 

58,52 Životné prostredie 

Ministerstvo vnútra SR 570,62 Voľby prezidenta I.kolo 
Ministerstvo vnútra SR 490,62 Voľby prezidenta II.kolo 
Ministerstvo vnútra SR 623,52 Voľby do EÚ 2019 
ÚPSVaR 10 584,00 Dotácia k stravovacím návykom 

pre deti MŠ a žiakov ZŠ 
Žilinský samosprávny kraj 1 000,00 Polopodzemné kontajnery 
Nadácia „Spoločne pre región“ 1 030,74 2% pre MŠ 
Dobrovoľná požiarna ochrana SR 3 000,00 Dotácia DHZ – na materiálno 

technické zabezpečenie 
Slovenský futbalový zväz 250,00 Odmena trénera 
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Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 
2. Kapitálové príjmy:   
  
Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

1 000,00 0,00 0 
 
Kapitálové príjmy 
Z rozpočtovaných  1 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 0,00 EUR.  
 
 
3. Príjmové finančné operácie:  
  
Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

38 252,34 8 252,34 21,57 
 
Z rozpočtovaných finančných príjmov 38 252,34 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 
8 252,34 EUR. Z toho suma 6 242,36 EUR predstavovala nevyčerpané prostriedky zo ŠR za rok  
2018, určené na tovary a služby základnej školy, suma 409,96 EUR prestavuje nevyčerpané 
prostriedky z roku 2018 za dopravné pre žiakov ZŠ a suma  1 600,02 EUR prestavuje nevyčerpané 
prostriedky za školské stavovanie. Plánované použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky 
obce v sume 30 000 EUR nebolo naplnené. 
 
 
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019 
 
Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

563 943,96 486 352,60 86,24 
 

Z rozpočtovaných výdavkov 563 943,96 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 v sume 
486 352,60 EUR, čo predstavuje  86,24 % čerpanie.  
 
1.Bežné výdavky 
  
Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

530 583,96 486 352,60 91,66 
 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 530 583,96 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 
v sume 486 352,60 EUR, čo predstavuje 91,66 % čerpanie.  
 
Medzi významné položky bežného rozpočtu patria:  
 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných 245 600,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 236 710,00 EUR, 
čo je 96,38 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu, základnej 
školy, materskej školy, školského klubu a školskej jedálne. 
 



                                                                      7

Poistné a príspevky do poisťovní 
Z rozpočtovaných  89 835,75 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 87 546,92 EUR, čo 
je 97,45 % čerpanie.  
Tovary a služby 
Z rozpočtovaných 168 226,15 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 137 657,52 EUR, 
čo je 81,82 % čerpanie, uvedený rozpočet a čerpanie je vrátane stravného ŠJ. Ide o prevádzkové 
výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná 
a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. 
Bežné transfery 
Z rozpočtovaných 26 438,06 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 24 438,16 EUR, čo 
predstavuje 92,43  % čerpanie. 
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom 
Z rozpočtovaných 484,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 0,00 EUR. 
 
2) Kapitálové výdavky : 
  
Schválený rozpočet na rok 
2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

33 360,00 0,00 0,00 
 
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 33 360,00 EUR na rekonštrukciu budovy Obecného 
úradu a vybudovanie polopodzemných kontajnerov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 
0,00 EUR.  
 
 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 
 

 
Hospodárenie obce 

 
Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 544 327,48 
z toho : bežné príjmy obce  544 327,48 

Bežné výdavky spolu 486 352,60 
z toho : bežné výdavky  obce  486 352,60 

Bežný rozpočet 57 974,88 
Kapitálové  príjmy spolu 0,00 
z toho : kapitálové  príjmy obce  0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 0,00 
z toho : kapitálové  výdavky  obce  0,00 

Kapitálový rozpočet  0,00 
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 57 974,88 
Vylúčenie z prebytku (zostatok fin.prostriedkov ZŠ, ŠJ) 24 834,97 
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu 33 139,91 
Príjmy z finančných operácií 8 252,34 
Výdavky z finančných operácií 0,00 
Rozdiel finančných operácií 8 252,34 
PRÍJMY SPOLU   552 579,82
VÝDAVKY SPOLU 486 352,60
Hospodárenie obce  66 227,22
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Vylúčenie z prebytku 24 834,97
Upravené hospodárenie obce 41 392,25

 
 
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 57 974,88 EUR  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, upravený o nevyčerpané 
prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v celkovej sume 24 834,97 EUR, navrhujeme 
použiť na:   
 

                  - tvorbu rezervného fondu vo výške                33 139,91 EUR 
 
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 sa z prebytku za rok 2019 vylučujú :  

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 
predchádzajúcom  rozpočtovom roku  a to na :  

- prenesený výkon v oblasti školstva ZŠ v sume  20 782,82 EUR 
- dotácia na dopravné žiakov ZŠ  v sume 289,48 EUR 
- dotácia k stravovacím návykom detí MŠ a žiakov ZŠ v sume 3 291,67 EUR 

     b) nevyčerpané prostriedky školského stravovania podľa ustanovenia §140-141 zákona 
č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v sume 471,00 EUR 

 
 
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov v sume   8 252,34 EUR, navrhujeme použiť na : 

 

                 -  tvorbu rezervného fondu vo výške                8 252,34 EUR  
 

      
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 spolu 
vo výške  41 392,25 EUR. 
 
 

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) 
a sociálneho fondu 
 
Rezervný fond 
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití 
rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 
              
Fond rezervný Suma v EUR 
ZS k 1.1.2019 38 352,57 
Prírastok z prebytku hospodárenia za rok 2018 43 166,09 
Spolu : 81 518,66 
Čerpanie prostriedkov rezervného fondu  
v roku 2019 

     0,00 

KZ k 31.12.2019 81 518,66 
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Sociálny fond 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 
 
Sociálny fond Suma v EUR 
ZS k 1.1.2019 793,48 
Prírastky - povinný prídel -        %                    2 465,51 
               - ostatné prírastky     
Úbytky   - závodné stravovanie                      
               - regeneráciu PS, dopravu               2 690,00 

               - dopravné                             
               - ostatné úbytky                                                  
KZ k 31.12.2019 568,99 

 
 
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 
 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2019  v EUR KZ  k  31.12.2019 v EUR 

Majetok spolu 1 033 140,28 1 022 070,56 

Neobežný majetok spolu 925 586,20 860 932,48 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 803 745,71 739 091,99 

Dlhodobý finančný majetok 121 840,49 121 840,49 

Obežný majetok spolu 106 585,05 160 140,14 

z toho :   

Zásoby 65,78 176,52 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 20,75 0,00 

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  164,77 0,00 

Finančné účty  106 333,75 159 963,62 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  969,03 997,94 
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P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2019 v EUR KZ  k  31.12.2019 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 033 140,28 1 022 070,56 

Vlastné imanie  460 588,22 492 717,48 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia minulých období 451 154,28 460 588,22 

Výsledok hospodárenia  9 433,94 32 129,26 

Záväzky 55 329,29 56 686,04 

z toho :   

Rezervy  800,00 800,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 6 385,96 24 364,69 

Dlhodobé záväzky 793,48 568,99 

Krátkodobé záväzky 47 349,85 30 952,36 

Bankové úvery a výpomoci   

Časové rozlíšenie 517 222,77 472 667,04 

 
 
7.  Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019 

 
Stav záväzkov k 31.12.2019   

Druh záväzku Záväzky celkom k 1.1.2019       
v EUR 

Záväzky celkom k 31.12.2019  
v EUR 

Druh záväzkov voči:    
- dodávateľom 3 518,67 4 351,59 
- zamestnancom 25 514,43 15 107,56 
- poisťovniam  12 926,51 9 131,73 
- daňovému úradu 4 987,94 2 178,35 
- štátnemu rozpočtu 6 385,96 24 364,69 
- bankám   
- štátnym fondom   
- ostatné záväzky 402,30 183,13 

Záväzky spolu  53 735,81 55 317,05 
 

Stav úverov k 31.12.2019  
 

Veriteľ  
 

Účel 
Výška 

poskytnutého 
úveru 

Ročná splátka 
istiny  

za rok 2019 

Ročná splátka 
úrokov  

za rok 2019 

Zostatok 
úveru (istiny) 
k 31.12.2019 

Rok 
splatnosti 

 
       
       

 
Obec nemá k 31.12.2019 uzatvorenú žiadnu úverovú zmluvu. 
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8.   Hospodárenie príspevkových a organizácií. 
 
Obec Jasenové  nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie. 
 
 
9.  Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - 
podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. 
 
 V zmysle § 7 ods.4 zákona č. 583/2004 Z.z. môže obec poskytovať dotácie za podmienok 
ustanovených všeobecne záväzným nariadením obce len na podporu všeobecne prospešných 
služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov. 
Obec Jasenové v roku 2019 neposkytla dotácie žiadnej právnickej organizácií ani občianskemu 
združeniu. Obec Jasenové má prijaté VZN č. 3/2011 o podmienkach poskytovania dotácií z 
prostriedkov rozpočtu obce právnickým alebo fyzickým osobám a občianskym združeniam na 
podporu všeobecne prospešných služieb. 
 
10.  Finančné usporiadanie vzťahov voči  
 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 
b) štátnemu rozpočtu 
c) štátnym fondom, subjekty mimo verejnej správy 
d) rozpočtom iných obcí a VÚC 

 
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 Z.z. 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, ktorým poskytli finančné prostriedky zo svojho rozpočtu, ďalej usporiadať 
finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, subjektom mimo verejnej správy a 
rozpočtom iných obcí a VÚC. 
 

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám: 
 
Obec Jasenové nemala v roku 2019 zriadenú a založenú právnickú osobu.  
 

 
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  
 
 
    
        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu 
uviesť : školstvo, ....  
- bežné výdavky 
- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  
poskytnutých 
finančných 
prostriedkov  

- 3 - 

Suma 
skutočne 
použitých 
finančných 
prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 
(stĺ.3 - stĺ.4 ) 
 
 

- 5 - 

OÚ – odbor školstva Základné vzdelanie 167 776,00 146 993,18 20 782,82 
budú použité v 2020 

OÚ – odbor školstva Vzdelávacie poukazy 1 786,00 1 786,00  0 

OÚ – odbor školstva Materská škola 2 943,00 2 943,00 0 

OÚ – odbor školstva Dopravné žiaci 3 270,00 2 980,52 289,48 
budú použité v 2020 

OÚ – odbor školstva Dotácia na učebnice 352,00 351,68 0,32 
budú použité v 2020 
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OÚ – odbor školstva Dotácia na učebnice prvouky 40,00 39,60 0,40 
budú použité v 2020 

MDVaRR Stavebný úrad 817,56 817,56 0 

MDVaRR Stavebný úrad – úsek dopravy 27,04 27,04 0 

OÚ – odbor životného 
prostredia 

Životné prostredie 58,52 58,52 0 

MV SR Regob 206,58 206,58 0 

MV SR Register adries 21,20 21,20 0 

MV SR Voľby prezidenta I. kolo 570,62 456,89 113,73 
vrátené v 2019 

MV SR Voľby prezidenta II. kolo 490,62 384,15 106,47 
vrátené v 2019 

MV SR Voľby do EÚ 2019 623,52 480,90 142,62 
vrátené v 2019 

ÚPSVaR Dotácia k stravovacím 
návykom detí MŠ a žiakov ZŠ 

10 584,00 7 292,33 3 291,67 
budú použité v 2020 

Spolu :  189 566,66 164 839,15 24 727,51 
 

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

 
c) Finančné usporiadanie voči subjektom mimo verejnej správy: 

 
Poskytovateľ  
 
 
    
        - 1 - 

Účelové určenie  
 
 
 
                           -2 - 

Suma  
poskytnutých 
finančných 
prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 
použitých 
finančných 
prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 
(stĺ.3 - stĺ.4 ) 
 
 

- 5 - 
Dobrovoľná PO SR Materiálno technické zabezpečenie 

DHZ Jasenové 
3 000,00 3 000,00 0 

Slovenský 
futbalový zväz 

 

Podpora a rozvoj telesnej kultúry  250,00 250,00 0 

Nadácia „Spoločne 
pre región“ 

Podpora a rozvoj telesnej kultúry 
a podpora vzdelávania 

1 030,74 1 030,74 0 

Spolu :  4 280,74 4 280,74 0 
 

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

 
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí a VÚC: 

 
Poskytovateľ  
 
 
    
        - 1 - 

Účelové určenie  
 
 
 
                           -2 - 

Suma  
poskytnutých 
finančných 
prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 
použitých 
finančných 
prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 
(stĺ.3 - stĺ.4 ) 
 
 

- 5 - 
Žilinský 
samosprávny kraj 

 

Polopodzemné kontajnery 
1 000,00 0,00 1 000,00 

vrátené v 2019 

Spolu :  1 000,00 0,00 1 000,00 
 

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.  
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11.  Návrh uznesenia: 
 
 
1, Obecné zastupiteľstvo obce Jasenové berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko 

k Záverečnému účtu za rok 2019. 
 
2,  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet Obce Jasenové a celoročné hospodárenie 

obce bez výhrad. 
 
3,  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu  
      rezervného fondu vo výške 41 392,25 EUR. 
 
 


