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Záverečný účet obce  

a rozpočtové hospodárenie za rok 2020 
 

1. Rozpočet obce na rok 2020 
 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   Obce Jasenové  na  rok   

2020. 
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 a tiež v súlade so zákonom č.67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo 
finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 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 2020. Rozpočet obce na rok 2020 

bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2019  uznesením č. 55/2019 a bol plánovaný 

a schválený ako vyrovnaný vrátane finančných operácií. Na základe vývoja potrieb obce v roku 

2020 a predpokladanej skutočnosti, bolo navrhnutých a schválených 18 rozpočtových opatrení. 

 

Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  schválená dňa    3.2.2020    oznámením o zmene rozpočtu 

- druhá zmena schválená dňa  31.3.2020   oznámením o zmene rozpočtu 

- tretia zmena  schválená starostom dňa   31.3.2020 – presun výdavkov 

- štvrtá zmena  schválená dňa   23.6.2020   uznesením OZ č. 25/2020 

- piata zmena  schválená starostom dňa   30.06.2020 – presun výdavkov 

- šiesta zmena schválená  dňa 15.7.2020  oznámením o zmene rozpočtu  

- siedma zmena schválená starostom dňa 30.9.2020  - presun výdavkov 

- ôsma zmena  schválená dňa   13.10.2020  uznesením OZ č. 37/2020 

- deviata zmena schválená dňa 1.12.2020  oznámením o zmene rozpočtu 

- desiata zmena schválená dňa 15.12.2020 uznesením OZ č. 44/2020  

- jedenásta zmena schválená dňa 22.12.2020 oznámením o zmene rozpočtu 

- dvanásta až osemnásta zmena schválená starostom – presun výdavkov 

 

ROZPOČET  

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020   

  

Rozpočet  

 

Rozpočet  

po zmenách  

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2020 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 810 976,00 925 016,15 776 300,87 83,92 

z toho :     

Bežné príjmy 555 630,00 610 164,15 599 637,00 98,27 

Kapitálové príjmy 115 173,00 115 173,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy 140 173,00 199 679,00 176 663,87 88,47 

Výdavky celkom 810 976,00  925 016,15 718 927,30 77,72 

z toho :     

Bežné výdavky 548 630,00 641 144,15 572 424,65 89,28 

Kapitálové výdavky 147 173,00 168 699,00 146 502,65 86,84 

Finančné výdavky 115 173,00 115 173,00 0,00 0,00 
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Rozpočtové hospodárenie obce za 

rok 2020 

0,00 0,00 57 373,57 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 

 
Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

925 016,15 776 300,87 83,92 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov  925 016,15 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

776 300,87 EUR, čo predstavuje  84 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

610 164,15 599 637,00 98,27 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 610 164,15 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

599 637,00  EUR, čo predstavuje  98  % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

331 577,00 326 712,82 98,53 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 295 327,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 299 500,29 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 101 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 22 100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 13 524,54  EUR, čo 

predstavuje 61 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 2 544,41 EUR, dane zo stavieb 

boli v sume 10 873,08 EUR a dane z bytov boli v sume 107,05  EUR.  

 

Daň za psa  

Z rozpočtovaných 500,00 EUR bolo skutočné plnenie vo výške 498,00 EUR, čo predstavuje 

plnenie rozpočtu na 100 %. 

 

Daň za užívanie verejného priestranstva  

V roku 2020 nebol príjem z dane za užívanie verejného priestranstva. 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad    

Z rozpočtovaných 13 600,00 EUR bolo skutočné plnenie vo výške 13 189,99 EUR, čo predstavuje 

plnenie rozpočtu na 97 %. 
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b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

18 250,00 16 935,06 92,79 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku  - rozpočet 212 003 

Z rozpočtovaných 1 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 014,95 EUR, čo 

predstavuje 68 % plnenie. 

 

Administratívne poplatky, poplatky z predaja služieb, poplatky za školské zariadenia, 

školskú jedáleň a iné poplatky a platby  - rozpočet od 221 004 - 223 003 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 16 750,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 15 920,11  EUR, čo 

predstavuje 95  % plnenie.  

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

2 238,00 2 170,36 96,98 

 

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 2 238,00 EUR, bol skutočný príjem k 31.12.2020  vo výške 2 170,36 

EUR, čo predstavuje  97 % plnenie.  

 

 

d)   prijaté granty a transfery  

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

258 099,15 253 818,76 98,34 

 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 258 099,15 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo 

výške 253 818,76 EUR, čo predstavuje 98 % plnenie. 

 

Prijaté granty a transfery 

V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery zo ŠR: 

Poskytovateľ  

 

 

    

              - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu 

uviesť : školstvo, matrika, ....  

- 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 204 140,00 173 419,37  30 720,63 
 budú použité v 2021 

OÚ – odbor školstva Vzdelávacie poukazy 2 035,00 2 035,00  0,00 

OÚ – odbor školstva Materská škola 2 431,00 2 431 ,00 0,00 

OÚ – odbor školstva Dopravné žiaci 2 349,00 2 211,00 138,00 
budú použité v 2021 



                                                                      6 

MŠVVaŠ SR Konvektomat ŠJ 2 000,00 0,00         2 000,00 
budú užité v 2021 

OÚ – odbor školstva  Príspevok na učebnice 2 316,00 2 316,00   0,00 

MDaV SR Stavebný úrad 908,06 908,06 0,00 

MDaV SR Stavebný úrad – úsek 

dopravy 

26,87 26,87 0,00 

OÚ- život.prostred. Prenesený výkon ŠS ŽP 59,09 59,09 0,00 

MV SR Regob 205,26 205,26 0,00 

MV SR Register adries 19,60 19,60 0,00 

MV SR Voľby do Nár. rady SR 2020 846,82 846,82 0,00 

MV SR Štatistický úrad 1 884,00 1 884,00 0,00 

MV SR COVID – 19 Testovanie 1 352,71 1 352,71 0,00 

ÚPSVaR Dotácia k stravovacím 

návykom detí MŠ a žiakov ZŠ 

14 905,20 11 174,40 3 730,80 

Vrátené 27012021  

ÚPSVaR Udržateľnosť zamestnania 

MŠ 

11 940,15 11 940,15 0,00 

MV SR Škola v prírode 3 200,00 3 200,00 

Vrátené 28092020 

0,00 

Spolu :  250 618,76 214 029,33  36 589,43 

 
Granty a transfery od subjektov 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 0,00 

Nadácia „Spoločne 

pre región“ 

Podpora a rozvoj telesnej kultúry 

a podpora vzdelávania 2% MŠ 

0,00 0,00 0,00 

Slovenský 

futbalový zväz 

Podpora a rozvoj telesnej kultúry - 

Dajme spolu gól 

200,00 200,00 0,00 

Spolu :  3 200,00 3 200,00  0,00 

 

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

 

2. Kapitálové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

115 173,00 0,00 0 
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Kapitálové príjmy 

Z rozpočtovaných  115 173,00 EUR nebolo v roku 2020 plnenie.  

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

199 679,00 176 663,87 88,47 

 

Z rozpočtovaných finančných príjmov 199 679,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

176 663,87 EUR, plnenie 88% 

Z toho suma 24 364,69 EUR predstavovala nevyčerpané prostriedky zo ŠR za rok 2019 určené na 

tovary a služby pre základnú školu, dopravné pre žiakov ZŠ a zostatok dotácie k stravovacím 

návykom, suma 471,00 EUR predstavovala nevyčerpané prostriedky za školské stravovanie. 

Suma 14 803,54 EUR bola čerpaná z rezervného fondu na kapitálové výdavky, suma          

5 323,53 EUR bola čerpaná z rezervného fondu  na bežné výdavky. 

Obec Jasenové podpísala v roku 2020 zmluvu o úvere s Všeobecnou úverovou bankou v sume 

115 173,11 EUR na zateplenie kultúrneho domu a tento úver bol aj v plnej sume čerpaný. 

Tiež obec podpísala zmluvu o návratnej finančnej výpomoci s MF SR v sume 16 526,00 EUR, 

ktorá bola použitá na prístavbu dvoch garáži k Požiarnej zbrojnici. 

 

 

 
 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020 
 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

925 016,15 718 927,30 77,72 

 

Z rozpočtovaných výdavkov 925 016,50 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 v sume 

718 927,30 EUR, čo predstavuje  78 % čerpanie.  

 

1.Bežné výdavky 

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

641 144,15 572 424,65 89,28 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov  641 119,15 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 

v sume 572 399,65 EUR, čo predstavuje 89 % čerpanie.  

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patria:  

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 308 796,15 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 294 358,14 EUR, 

čo je 95,32 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu, základnej 

školy, materskej školy, školského klubu, školskej jedálne a opatrovateľskej služby. 

 

Poistné a príspevky do poisťovní 

Z rozpočtovaných  96 665,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 91 033,09 EUR, čo 

je 94,17 % čerpanie.  
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Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 212 329,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 170 480,05 EUR, 

čo je 80,29 % čerpanie, uvedený rozpočet a čerpanie je vrátane stravného ŠJ. Ide o prevádzkové 

výdavky všetkých stredísk obce, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná 

a štandardná údržba, nájomné za nájom, stravovanie, prídel do sociálneho fondu a ostatné tovary 

a služby. 

 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 21 060,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 16 114,91 EUR, čo 

predstavuje 76,52  % čerpanie. 

 

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom 

Z rozpočtovaných 2 294,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 438,46 EUR. 

 

 

2) Kapitálové výdavky : 

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

168 699,00 146 502,65 86,84 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 168 699,00 EUR  bolo skutočné čerpané k 31.12.2020 

v sume 146 502,65 EUR, čo predstavuje 87 % čerpanie.  

 

V roku 2020 bol zateplený Kultúrny dom pri obecnom úrade v rámci schváleného projektu 

z fondov EÚ – Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka. Celkové výdavky na 

rekonštrukciu Kultúrneho domu a obecného úradu boli v sume 125 514,65 EUR, z toho bolo 

čerpanie  z poskytnutého úveru z VUB prijatého na zabezpečenie predfinancovania realizácie 

spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie v sume 115 173,11 EUR a v sume 

10 341,54 EUR boli použité prostriedky rezervného fondu. 

 

V roku 2020 sa začala aj výstavba prístavby dvoch garáží pri Požiarnej zbrojnici, práce boli 

realizované v celkovom objeme 20 988,00 EUR, z toho boli v sume 16 526 EUR z poskytnutej 

návratnej finančne výpomoci z MF SR a v sume 4 462 EUR z rezervného fondu. 

 
 

3) Výdavkové finančné operácie : 

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

115 173,00 0,00 0,00 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií bolo plnenie v roku 2020 nulové, úver bude 

uhradený v roku 2021.  
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 
 
 

 

Hospodárenie obce  

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR   

Bežné  príjmy spolu 599 637,00 

z toho : bežné príjmy obce  599 637,00 

Bežné výdavky spolu 572 424,65 

z toho : bežné výdavky  obce  572 424,65 

Bežný rozpočet 27 212,35 

Kapitálové  príjmy spolu 0,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 146 502,65 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  146 502,65 

Kapitálový rozpočet  -146 502,65 

Schodok  bežného a kapitálového rozpočtu -119 290,30 

Úprava schodku (zostatok fin.prostriedkov ZŠ, ŠJ) 39 082,02 

Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu -158 372,32 

Príjmy z finančných operácií 176 663,87 

Výdavky z finančných operácií 
 

0,00 

Rozdiel finančných operácií 
 

176 663,87 
PRÍJMY SPOLU   776 300,87 

VÝDAVKY SPOLU 718 927,30 

Hospodárenie obce  57 373,57 
Vylúčenie z prebytku  

39 082,02 
Upravené hospodárenie obce  

18 291,55 

 

 Schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 119 290,30 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  39 082,02 EUR    bol v roku 

2020 vysporiadaný z : 
 

- príjmových finančných operácií  (prijatý úver, zapojenie prostriedkov RF, zostatok 

prostriedkov z predchádzajúceho roka ) v sume 158 372,32 € 
 

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 2020 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  30 720,63 EUR 

- dotácia na dopravné žiakov ZŠ  v sume 138,00 EUR 

- dotácia k stravovacím návykom detí MŠ a žiakov ZŠ v sume 3 730,80 EUR 

- dotácia na konvektomat do ŠJ v sume 2 000, EUR 
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     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 2 492,59 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  176 663,87  EUR, navrhujeme použiť na : 
 

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume  158 372,32 EUR 

- tvorbu rezervného fondu vo výške  18 291,55 EUR 

 

      

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu  rezervného fondu za   

rok 2020 vo výške 18 291,55 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 1.1.2020 81 518,66 

Prírastok z prebytku hospodárenia za rok 2020 41 391,53 

Spolu : 122 910,19 

Čerpanie prostriedkov RF na kapitálové výdavky 

– uzn. č. 39/2019 (OcÚ a kult.dom) 

-10 341,54 

Čerpanie prostriedkov RF na kapitálové výdavky 

– uzn. č. 39/2019 (prístavba Požiarnej zbrojnice) 

-4 462,00 

Čerpanie prostriedkov RF na bežné výdavky – 

uzn. č. 23/2020 

-5 325,53 

KZ k 31.12.2020 102 781,12 

 

 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020 568,99 

Prírastky - povinný prídel -      1,05  %                    2 457,67 

               - ostatné prírastky      

Úbytky   - stravovanie zamestnancov                      

               - regeneráciu PS, dopravu               0,00 

               - dopravné                             

               - ostatné úbytky                                                    

KZ k 31.12.2020 3 026,66 

 
 Čerpanie SF v sume 2 600,00 za rok 2020 v januári 2021. 
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 

 
Majetok - aktíva 

Názov   KZ  k  31.12.2020  v EUR ZS  k 1.1.2020 v EUR 

Majetok spolu 1 163 561,50 1 022 070,56 

Neobežný majetok spolu 944 162,99 860 932,48 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 822 322,50 739 091,99 

Dlhodobý finančný majetok 121 840,49 121 840,49 

Obežný majetok spolu 218 471,89 160 140,14 

z toho :   

Zásoby 93,77 176,52 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 2 925,26 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  0,00 0,00 

Finančné účty  215 452,86 159 963,62 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  926,62 997,94 

 

 

Zdroje krytia - pasíva 

Názov KZ  k  31.12.2020 v EUR ZS  k 1.1.2020 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 163 561,50 1 022 070,56 

Vlastné imanie  530 000,35 492 717,48 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia minulých období 492 717,48 460 588,22 

Výsledok hospodárenia  37 282,87 32 129,26 

Záväzky 205 347,58 56 686,04 

z toho :   

Rezervy  800,00 800,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 36 589,43 24 364,69 
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Dlhodobé záväzky 641,51 568,99 

Krátkodobé záväzky 35 617,53 30 952,36 

Bankové úvery a výpomoci 131 699,11 0,00 

Časové rozlíšenie 428 213,57 472 667,04 

 

 

7.  Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020 

 
Pohľadávky   

Pohľadávky  Zostatok 

k 31.12 2019 

Zostatok 

k 31.12 2020 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   0,00 2 925,26 

Pohľadávky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

Záväzky    

Záväzky Zostatok 

k 31.12 2019 

Zostatok 

k 31.12 2020 

Záväzky do lehoty splatnosti   31 521,35 36 259,04 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

Stav záväzkov k 31.12.2020   

Druh záväzku Záväzky celkom 

k 31.12.2018  v EUR 

Záväzky celkom 

k 31.12.2019 v EUR 

Záväzky celkom 

k 31.12.2020 v EUR 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 321 3 518,67 4 351,59 4 357,94 

- zamestnancom 331  25 514,43 15 107,56 17 761,93 

- poisťovniam 336 12 926,51 9 131,73 10 917,48 

- daňovému úradu 341,342 4 987,94 2 178,35 2 335,34 

- štátnemu rozpočtu 357, 359 6 385,96 24 364,69 36 589,43 

- štátnemu rozpočtu 273   16 526,00 

- bankám 461   115 173,11 

- štátnym fondom   0,00 

- ostatné záväzky 402,30 183,13 244,84 

Záväzky spolu k 31.12. 53 735,81 55 317,05 203 906,07 

 

 

Stav úverov k 31.12.2020  
 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2020 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2020 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2020 

Rok 
splatnosti 

 

VÚB, a. s. 

Termínovaný 

úver 

Zateplenie 

kultúr. domu 

115 175,39 0,00 352,46 115 175,39 2021 

MF SR 

Návratná 

fin.výpomoc 

Prístavba 

dvoch garáži 

k požiar.zbroj. 

16 526,00 0,00 0,00 16 526,00 2027 
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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 2020 neposkytla dotácie žiadnej právnickej organizácií, občianskemu 

združeniu ani fyzickej osobe podnikateľovi. Obec Jasenové má prijaté VZN č.2/2020                       

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce. 

 

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 2020 zriadenú a založenú právnickú osobu.  

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

              - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu 

uviesť : školstvo, matrika, ....  

- 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 204 140,00 173 419,37  30 720,63 

 použité v 2021 

OÚ – odbor školstva Vzdelávacie poukazy 2 035,00 2 035,00  0,00 

OÚ – odbor školstva Materská škola 2 431,00 2 431 ,00 0,00 

OÚ – odbor školstva Dopravné žiaci 2 349,00 2 211,00 138,00 

 použité v 2021 

OÚ – odbor školstva Konvektomat ŠJ 2 000,00 0,00     2 000,00 

použité v 2021 

OÚ – odbor školstva  Príspevok na učebnice 2 316,00 2 316,00 0,00 
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MDaV SR Stavebný úrad 908,06 908,06 0,00 

MDaV SR Stavebný úrad – úsek dopravy 26,87 26,87 0,00 

OÚ  Život. prostredia Prenesený výkon ŠS ŽP 59,09 59,09 0,00 

MV SR Regob 205,26 205,26 0,00 

MV SR Register adries 19,60 19,60 0,00 

MV SR Voľby  do Nár. rady SR 2020 846,82 846,82 0,00 

MV SR Štatistický úrad 1 884,00 1 884,00 0,00 

MV SR COVID – 19 Testovanie 1 352,71 1 352,71 0,00 

ÚPSVaR Dotácia k stravovacím 

návykom detí MŠ a žiakov ZŠ 

14 905,20 11 174,40 3 730,80 

vrátené 1/2021  

ÚPSVaR Udržateľnosť zamestnania 

MŠ 

11 940,15 11 940,15 0,00 

MV SR Škola v prírode 3 200,00 3 200,00 

Vrátené 28092020 

0,00 

Spolu :  250 618,76 214 029,33  36 589,43 

 

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 0,00 

Nadácia „Spoločne 

pre región“ 

Podpora a rozvoj telesnej kultúry 

a podpora vzdelávania 2% MŠ 
0,00 0,00 0,00 

Slovenský 

futbalový zväz 

Podpora a rozvoj telesnej kultúry - 

Dajme spolu gól 

200,00 200,00 0,00 

Spolu :  3 200,00 3 200,00  0,00 

 
 

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

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí a VÚC: 

 

 

Obci v roku 2020 neboli poskytnuté granty ani transfery z iných obcí a VÚC. 
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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 2020. 

 
2,  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet Obce Jasenové a celoročné hospodárenie 

obce za rok 2020 bez výhrad. 

 

3, Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 18 291,55 EUR. 

 

 


