
S T A N O V I S K O 
hlavnej kontrolórky obce 

k záverečnému účtu Obce Jasenie  za rok 2 0 1 7 
 

V zmysle §18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Z. z.o obecnom zriadení v z. n. p., 
predkladám obecnému zastupiteľstvu odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Jasenie za 
rok 2017. 
 

Odborné stanovisko som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu Obce 
Jasenie za rok 2017. 

Záverečný účet obce Jasenie je usporiadaná sústava ukazovateľov, ktoré charakterizujú výsledky 
hospodárskej činnosti obce za uplynulý rok. Je to dokument, ktorý prezentuje výsledky rozpočtového 
hospodárenia obce za rozpočtový rok 2017 a majetkovú situáciu za účtovné obdobie roku 2017. 
Záverečný účet obce podľa § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou. Tieto údaje 
sa preberajú z podkladov finančných výkazov obce. Záverečný účet obsahuje porovnanie údajov 
skutočnosti vo vzťahu k rozpočtu vrátane jeho aktualizácií.  

 
A. Východiská spracovania odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu Obce 

Jasenie 
Pri spracovaní odborného stanoviska a posudzovaní predloženého návrhu záverečného účtu obce 

som prihliadala na : 
1) zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu obce za rok 2017; 
2) metodickú správnosť predloženého návrhu záverečného účtu.  

 
1.  Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu obce 
Návrh záverečného účtu obce za rok 2017 bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zohľadňuje aj 
ustanovenia zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a ostatné súvisiace 
právne predpisy.  

Návrh záverečného účtu obce bol v súlade s ustanoveniami § 9 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v z. n. p. a § 6 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. 
p. zverejnený  obvyklým spôsobom t.j. verejne sprístupnený na informačnej tabuli obecného úradu pre 
vyjadrenie občanov obce, v zákonom stanovenej lehote - 15 dní pred zasadnutím obecného 
zastupiteľstva. 

Obec v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy si splnila 
povinnosť overenia účtovnej závierky podľa § 9 ods. 5 zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v z. 
n. p.  

2.  Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu 
Predložený záverečný účet hodnotí hospodárenie obce v rozpočtovom roku 2017 a analyzuje 

súhrn výsledkov rozpočtového hospodárenia obce. 
Záverečný účet obce, v náväznosti na § 16 ods. 5 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy, obsahuje:  
• údaje o plnení rozpočtu v členení podľa §10 ods.3 zákona 583/2004 Z.z. v súlade s 
      rozpočtovou klasifikáciou  
• bilanciu aktív a pasív  
• prehľad o stave a vývoji dlhu 
• údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce 
• prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcoch 
• údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti. 

 
Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle opatrenia MF 

SR č.MF/010175/2004-42, ktorým bola ustanovená druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia 



rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov 
územnej samosprávy. Údaje o plnení rozpočtu sú spracované v prílohe záverečného účtu. 
 

B) Spracovanie záverečného účtu 
Obec postupovala podľa § l6 ods. l zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po 

skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala do záverečného 
účtu obce. V súlade s § 16 ods. 2 cit. zákona obec usporiadala finančné vzťahy k ŠR, štátnym fondom, 
rozpočtom iných obcí a  rozpočtu VÚC.  

 
1. Údaje o plnení rozpočtu 
Finančné hospodárenie obce Jasenie sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený ako vyrovnaný 

uznesením obecného zastupiteľstva č. 47/2016OZ a prijatý na riadnom zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva (OZ) dňa 12.12.2016 v príjmovej časti v objeme 588 113  € a vo výdavkovej časti 
v objeme 588 113 €. 

Schválený rozpočet obce Jasenie bol v priebehu roka upravovaný rozpočtovými opatreniami 
v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. 
p.. Obec v zmysle § 14 ods. 4 vedie operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach 
vykonaných v priebehu rozpočtového roka. 

Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený v súlade s § 10  ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a jeho vnútorné členenie 
je v súlade s predmetným zákonom. Obsahuje bežný a kapitálový rozpočet v členení na príjmy a 
výdavky a finančné operácie.  

 
1.1 Plnenie rozpočtu príjmov 
Vlastné príjmy bežného rozpočtu predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy. Cudzie 

príjmy bežného rozpočtu boli tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy 
a dobrovoľnými príspevkami od darcov a sponzorov, kapitálové príjmy boli tvorené dotáciami, ktoré 
obec získala cez projekty Európskej únie. Plnenie príjmov rozpočtu obce v roku 2016 je znázornené 
v tabuľke 1. 

Tabuľka 1: plnenie rozpočtu príjmov v roku 2017 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť % 

Bežné príjmy 501 613 574 962,05 586 286,10 102 

Kapitálové príjmy 10 000 10 868 20 868 192 

 

Tabuľka 2: plnenie rozpočtu príjmov v roku 2016 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet skutočnosť % 

Bežné príjmy 511 017,57 539 567,83 561 046,45 104 

Kapitálové príjmy 0 115 989,43 115 989,43 100 

 

 Oproti roku 2016 obec dosiahla vyššie bežné príjmy o 25 239,65 € (o 4,5 %), pričom nárast je 
zaznamenaný pri daňových, nedaňových príjmoch a grantoch a transferoch. Kapitálové príjmy boli 
v roku 2017 nižšie ako v roku 2016 o 82 % - o 95 121,43 €, čo bolo spôsobené vyššími príjmami 
získanými v roku 2016 na rekonštrukciu verejného osvetlenia. 

 

 

 

 



1.1.1  Bežné príjmy 

Bežné príjmy zahŕňajú vlastné (daňové a nedaňové príjmy) a cudzie príjmy (granty a transfery), 
ich plnenie v roku 2017 je v tabuľke 3. 

Tabuľka 3. Plnenie bežných príjmov obce v roku 2017 

 Schválený rozpočet v € Upravený rozpočet v € Skutočnosť v € Plnenie v % 

Daňové príjmy 370 860 418 799,07 418 347,73 99,9 

Nedaňové príjmy 42 688 55 240,98 53 615,04 97,1 

Granty a transfery 88 065 100 922 114 323,33 113,3 

Spolu bežné príjmy 501 613 574 962,05 586 286,10 101,97 

 
Daňové príjmy tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu obce. Daňové príjmy 

boli plnené takmer na úrovni predpokladaného rozpočtu (na 99,9 %) a oproti plánovaným príjmom 
boli nižšie o 451,34 € (o cca 0,1 %) najmä z dôvodu nenaplnenia predpokladaného príjmu dane za 
ubytovanie a užívanie verejného priestranstva.  

Až  cca 84 % daňových príjmov (349 905,07 €) tvorili tzv. podielové dane, cca 10 % (40 486,79 
€) tvorili dane z nehnuteľností (daň z pozemkov,  daň zo stavieb a daň z bytov) a cca 6 % (27 955,87 
€) predstavovali dane za špecifické služby (daň za psa, daň za zábavné hracie automaty, daň 
z ubytovania, z užívania verejného priestranstva, z komunálneho odpadu). 

V položke podielové dane boli skutočné príjmy na úrovni rozpočtu, v položke daň z 
nehnuteľností boli príjmy oproti plánovaným vyššie o 2 % (o 66,79 €) a v položke dane za špecifické 
služby  boli skutočné príjmy oproti plánovaným nižšie o 2 % (518,13 €). Z uvedených údajov vyplýva, 
že rozdiely medzi plánom a skutočnosťou sú minimálne a obec veľmi zodpovedne pristupuje k výberu 
miestnych daní a poplatkov. Vyšší rozdiel medzi plánom a skutočnosťou je při výbere daní za 
ubytovanie (10 % plnenie) a daní za užívanie verejného priestranstva (65 % plnenie), kde sa 
nepodarilo naplniť rozpočet. 

Nedaňové príjmy zahŕňajú príjmy z prenájmov, správne poplatky, poplatky za služby, poplatky 
za MŠ a za stravné. Nedaňové príjmy boli nižšie ako ich predpoklad o 2,9 % (o 1 625,94 €) v dôsledku 
nižších príjmov z prenájmu strojov a  z poplatkov a platieb z predaja služieb. Príjmy z vlastníctva 
dosiahli výšku 4 581,93 €, čo predstavuje nižšie plnenie oproti rozpočtu o 4,4 % (o 207,07 €). Nižšie 
plnenie je zaznamenané pri príjmoch z prenájmu strojov. Administratívne poplatky – správne poplatky 
vo výške 2 252,61 € boli o 17% nižšie ako plánované (o 447,39 €) , ostatné poplatky z predaja tovarov 
a služieb vo výške 37 148,83 € boli nižšie o 2,5 % (o 971,57 €) a úroky z vkladov vo výške 402,09 € 
boli dosiahnuté na úrovni predpokladu. Ostatné nedaňové príjmy vo výške 9 229,58 € boli tiež plnené 
na úrovni rozpočtu a pozostávali z vratiek za energie. 

Granty a transfery zahŕňajú  príjmy získané v rámci sektoru verejnej správy, sú to príjmy 
účelovo určené na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, príjmy  z Európskeho sociálneho 
fondu na aktivačnú činnosť obce, a účelové dary od fyzických osôb. Tieto príjmy boli vyššie ako ich 
rozpočet o 13,3 % (o  13 401,33 €), najmä v dôsledku nerozpočtovania prostriedkov na financovanie 
projektov z ESF na podporu zamestnanosti aktivačných zamestnancov a OSL. Až 76 % grantov a 
tranferov tvoria príjmy zo štátneho rozpočtu účelovo určené na financovanie preneseného výkonu 
štátnej správy (87 288,06 €), cca 12% tvorili príjmy z ESF na aktivačnú činnosť a OSL (13  401,15€), 
a cca 12 % tvorili ostatné granty, dary od fyzických a právnických osôb a dotácia z BBSK (13 634,12 
€). 

 
Celkové bežné príjmy boli plnené na 101,97 %, čo je v absolútnom vyjadrení o 11 324,05 € 

viac ako plánované. 
 

1.1.2 Kapitálové príjmy 
Kapitálové príjmy zahŕňali príjmy zo ŠR – dotáciu na prevenciu kriminality vo výške 10 000 € 

(plnenie bez rozpočtu) a tiež aj príjmy z predaja pozemkov vo výške 10 868 € (100 % plnenie). 
 



Celkové kapitálové príjmy boli vo výške 20 868 €  plnené na 192 %, čo je v absolútnom 
vyjadrení o 10 000 € viac ako plánované. 

 
1.2 Čerpanie rozpočtu výdavkov 
 

Výdavky sa členia na bežné a kapitálové výdavky.  Ich plnenie je znázornené v nasledujúcej 
tabuľke. 

 
Tabuľka 4: Plnenie rozpočtu výdavkov obce v roku 2017 

 Schválený rozpočet  Upravený rozpočet  Skutočnosť   % 

Bežné výdavky 501 613 533 959,52 490 518,98 91,9 

Kapitálové výdavky 86 500 139 688,66 24 523 17,6 

 

Tabuľka 5: Plnenie rozpočtu výdavkov obce v roku 2016 

 Schválený rozpočet  Upravený rozpočet  Skutočnosť   % 

Bežné výdavky 521 915,95 539 192,96 462 031,15 85,7 

Kapitálové výdavky 75 500 86 398,38 24 694,97 28,6 

 
Bežné výdavky obce sú nižšie ako ich predpoklad o 43 440,54 € (o o 7,1 %) a sú o 6 % 

(o28 487,13 €) vyššie jako v roku 2016. Kapitálové výdavky sú nižšie ako ich predpoklad o 82,4 % (o 
115 165,66 €) a sú na úrovni roku 2016. 

 
1.2.1. Bežné výdavky 
Bežné výdavky sú financované  vlatnými a cudzími príjmami. V roku 2017 obec financovala 

bežné výdavky zo štátneho rozpočtu – prenesený výkon štátnej správy vo výške 91 000,94 € (cca 94 % 
plnenie), z fondov EÚ vo výške 16 510,07 € (plnenie bez rozpočtu), z ostatných cudzích zdrojov vo 
výške 13 634,12 € (100 % plnenie) a z vlastných zdrojov vo výške 369 373,85 € (cca 87 % plnenie). 

Bežné výdavky  zahŕňajú najmä mzdy, platy, poistné, tovary a služby (napr. cestovné náhrady, 
energie, materiál, dopravu, údržbu a opravy, nájomné). Patria sem aj bežné transfery  (poskytované vo 
forme dotácií, príspevkov, dávok, členského), splácanie úrokov a ostané platby súvisiace s úvermi 
a pôžičkami. Ich plnenie je znázornené v nasledujúcej tabuľke. 

 
Tabuľka 6: Plnenie bežných výdavkov v roku 2017 

Bežné výdavky v členení: Schválený rozpočet  Upravený rozpočet  Skutočnosť  Plnenie v % 

- mzdové výdavky 291 981 290 518,49 288 401,42  99,3 
- prevádzkové výdavky 200 962 231 811,03 188 676,70 81,4 
- transfery 7 670 13 630 13 440,86 98,6 
- úroky 1 000 0 0 0 
spolu 501 613 535 959,92 490 518,98 91,9 

 
 Z tabuľky 4 vyplýva, že k nižšiemu čerpaniu výdavkov došlo vo všetkých oblastiach 

ekonomickej klasifikácie.  
Mzdové výdavky boli nižšie ako rozpočet o 2 117,07 € (o cca 0,7 %), pričom išlo o nižšie 

čerpanie pri všetkých položkách miezd a odovdov. Mzdy a odvody boli vo výške 68  008,12 € (cca 26 
% z celkových mzdových výdavkov) hradené z cudzích zrojov – zo štátneho  rozpočtu a z ESF a ich 
plnenie bolo na 121 %. Ostatné mzdové výdavky vo výške 220 393,30 € (cca 74 %) boli hradené 
z vlastných zdrojov obce a ich plnenie bolo na 99,3 %. Oproti roku 2017 vzrástli mzdové výdavky o 3 
% (o 8006,27 €). 

Prevádzkové výdavky boli nižšie ako ich rozpočet o 43 134,37 € (o cca 19 %), z toho výdavky 
financované z cudzích zdrojov – zo ŠR a z ESF boli vo výške 50 937,01 € (cca 27 % z celkových 
prevádzkových výdavkov) a ich plnenie bolo 94 % -né. Ostatné prevádzkové výdavky vo výške 



137 739,69 € (cca 73 %) boli hradené z vlastných zdrojov a ich plnenie bolo 77,5 % -né. Úspora bola 
zaznamenaná najmä na nákup všeobecného materiálu, služieb a údržbe budov. Prevádzkové výdavky 
sú oproti roku 2016 vyššie o 8,3 (o 14 575,94 €). 

Transfery boli čerpané takmer na úrovni rozpočtu (o 189,14 € menej jako predpoklad –o 1,4 %)  
 
V roku 2017 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie a transfery. Tieto finančné prostriedky sú 

prísne účelové, obec ich poskytuje na presne zmluvne vymedzený účel. 
Prehľad čerpania dotácií a transferov je znázornené v nasledujúcej tabuľke. 
 
 Tabuľka 7: Prehľad transferov poskytnutých  z rozpočtu obce v roku 2017 

Bežné výdavky v členení: Upravený rozpočet  Skutočnosť  Plnenie v % 

Záujmová činnosť 906 906 100 
Členské príspevky 5000 4 810,86 96,2 
Rekreačné a športové služby 2 000 2 000 100 
Náboženské služby 5 544 5 544 100 
Transfery jednotlivcom 180 180 100 
spolu 13 630 13440,86 98,6 

 
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej rozpočtovej klasifikácie je znázornené 

v nasledujúcej tabuľke. 
 
Tabuľka č. 7: Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie 

Bežné výdavky v členení: Upravený 
rozpočet  

Skutočnosť 
2017  

Plnenie v % Skutočnosť 
2016 

Obecný úrad 149 381,28 146 526,90 98,1 134 513,05 
Finančná a rozpočtová oblasť 803,36 744,24 92,6 1 902,34 
Všeobecné verejné služby 664,40 664,40 100 690,07 
Civilná ochrana  248 151,45 61,1 128,16 
Ochrana před požiarmi 10 507 7 347,14 69,9 6 855,47 
Lesníctvo 500 261,20 52,2 523,26 
Cestná doprava 15 500 15 025,06 96,9 7 651,79 
Nakladanie s odpadmi 25 819 21 715,04 84,1 25 673,78 
Rozvoj obcí 19 464,28 29 132,14 149,7 17 698,46 
Verejné osvetlenie 14 720 6 462 43,9 16 259,42 
Rekreačné a športové služby 2 000 2 000 100 1 900 
Kultúrne služby 16 149,30 10 894,89 67,5 13 282,23 
Vysielacie a vydavateľské služby 1 400 1 444,97 103,2 517,51 
Náboženské a iné spoločenské služby 13 795,28 10 618,67 76,9 4 463,06 
Predškolská výchova s bežnou starost. 76 761 72 741,70 94,8 69 196,50 
Základné vzdelanie s bežnou starost. 92 590,34 84 378,36 91,1 82 170,06 
Zariadenie pre záujmové vzdelávanie 18  124 16 581,41 91,5 15 754,93 
Školské stravovanie v predškolskom z. 30 699,28 26 709,78 87,0 23 066,94 
Školské stravovanie pre ZŠ 25 696 18 319,14 71,3 22 400,25 
Ďalšie sociálne služby 21 137 18 800,48 88,9 17 383,87 
spolu 535 959,52 490 518,98 91,9 462 031,15 

 
Z čerpania bežných výdavkov vyplýva, že takmer vo všetkých odvetviach nebol rozpočet 

vyčerpaný a obec šetrila výdavky, najmä na údržbe budov, všeobecnom materiále a nákupe tovarov.  
Vyššie výdavky ako plánovaný rozpočet boli len v odvetví Rozvoj obcí v dôsledku získania 

prostriedkov z ÚPSVaR na mzdy aktivačných zamestnancov, ktoré neboli rozpočtované. Oproti roku 
2016 výrazne poklesli výdavky na elektrickú energiu pre verejné osvetlenie a náklady na odvoz a 
uskladnenie TKO.  

 
Celkové bežné výdavky boli plnené na 91,9 %, čo je v absolútnom vyjadrení o 44 440,54 € 

menej ako plánované. 



1.2.2 Kapitálové výdavky 
Kapitálové výdavky sú výdavky súvisiace s obstaraním hmotného majetku (napr. pozemkov, 

budov, stavieb a pod.). 
V roku 2017 sa z plánovaných investícií obci nepodarilo zrealizovať nákup pozemkov vo výške 

4 000 €. Ostatné kapitálové investície boli nižšie ako ich pôvodný predpoklad najmä v dôsledku 
nižších výdavkov na rekonštrukciu a modernizáciu Hasične, ktoré boli vo výške 2 312,60  € plnené len 
na 2 %. Taktiež výdavky na projektovú dokumentáciu boli nižšie ako ich predpoklad o 2 512 € 
(plnenie na 74 %). Bez rozpočtu obec kúpila konvektomat do školskej jedálne vo výške 5 007 €.  

 
Celkové kapitálové výdavky boli plnené na 17,6 %, čo je v absolútnom vyjadrení o 115 165,66 

€ menej ako plánované. 
 

1.3 Finančné operácie 
Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov 

a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj 
poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu a ich splátky, vystavené a prijaté 
zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a 
výdavkov rozpočtu obce. 

V roku 2017 obec realizovala len príjmové finančné operácie v objeme 149 385 €, ktoré 
pozostávali zo zapojenia prostriedkov z predchádzajúceho roka do rozpočtu na rok 2018. 

 
Výsledok hospodárenia z finančných operácií je prebytok vo výške 149 385 €. 
 

1.4   Výsledok hospodárenia 
 

Podľa § 2 písm. b) a c) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy prebytkom 
rozpočtu obce je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce; schodkom rozpočtu 
obce je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce, pri čom súčasťou príjmov 
a výdavkov rozpočtu obce nie sú finančné operácie.  
 
Tabuľka 8. Hospodárenie obce v roku 2016 
 Schválený rozpočet 

 V €  
Upravený rozpočet 

v €   
Skutočnosť 

 v €   
Bežný rozpočet    
príjmy 501 613 574 962,05 586 286,10 
výdavky 501 613 535 959,52 490 518,98 
Prebytok+/schodok - 0 39 002,53 95 767,12 
Kapitálový rozpočet    
príjmy 10 000 10 868 20 868 
výdavky 86 500 139 688,66 24 523 
Prebytok+/schodok - -76 500 -128 820,66 -3 655 
Spolu    
Príjmy 511 613 585 830,05 607 154,10 
výdavky 588 113 675 648,18 515 041,98 
Prebytok+/schodok - -76 500 -89 818,13 +92 112,12 

 
Výsledok hospodárenia obce Jasenie za rok 2017  je prebytok vo výške +92 112,12 €.  
 
Obec v roku 2017 dosiahla prebytok bežného rozpočtu vo výške 95 767,12 € a schodok 

kapitálového rozpočtu vo výške 3 655 €.  
Podľa § 16 ods. 6 a 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, sa od prebytku 

hospodárenia vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky.  Tieto nevyčerpané prostriedky sa na 
účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu z tohoto prebytku vylučujú. V roku 
2017 ide o nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 5 983,46 € (transfer zo ŠR pre ZŠ) a 10 000 € 
(dotácia na prevenciu kriminality), ktoré budú použité v roku 2018.  



Podľa § 10 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy súčasťou rozpočtu 
obce sú finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú 
sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančými 
operáciami obce za rok 2018 je zostatok finančných prostriedkov vo výške 149 385 € 

Rozdiel medzi bilanciou príjmov a výdavkov po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených 
finančných prostriedkov (15 983,46 €) a zostatkom finančných operácií (149 385 €) je zostatok 
finančých prostriedkov vo výške 225 513,66 €. V záverečnom účte sa navrhuje, aby zostatok vo 
výške 10 % , t. j. 22 551 € bol použitý na tvorbu rezervného fondu. Ostatné finančné prostriedky 
vo výške 202 962,66 € budú zapojené do rozpočtu 2018 ako príjmová finančná operácia a použité 
na úhradu kapitílových výdavkov. 

 
BILANCIA AKTÍV A PASÍV  

Zostatková hodnota na strane aktív je 1 783 993,03 €, zostatková hodnota na strane pasív taktiež 
1 783 993,03 €. Vzájomná bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 je teda vo svojich zostatkových 
hodnotách a finančných objemoch 1 783 993,03€ vyrovnaná (tabuľka 9). Oproti roku 2016 sa 
hodnota majetku obce zvýšila o 447 965,12 € najmä v dôsledku zaradenia pozemkov do majetku 
obce. 

Tab. 9: Bilancia aktív a pasív za rok 2017 
AKTÍVA Hodnota majetku k 31.12.2016 v € Hodnota majetku k 31.12.2017 v € 
Neobežný majetok 1 127 801,06 1 503 811,81 
Dlhodobý nehmotný majetok 0 3 915,88 
Dlhodobý hmotný majetok 920 035,06 1 292 129,93 
Dlhodobý finančný majetok 207 766,00 207 766,00 
Obežný majetok 206 641,89 278 633,58 
Zásoby 787,56 993,75 
Dlhodobé pohľadávky 2 750,00 3 315,82 
Krátkodobé pohľadávky 22 971,88 3 961,76 
Finančné účty 180 132,45 270 362,25 
Časové rozlíšenie 1 584,96 1 547,64 
Náklady budúcich období 1 584,96 1 547,64 
Spolu  1 336 027,91 1 783 993,03 
PASÍVA Hodnota majetku k 31.12.2016 v € Hodnota majetku k 31.12.2017 v € 
Vlastné imanie 794 440,24 1 288 159,71 
Oceňovacie rozdiely  4 894,52 4 894,52 
Výsledok hospodárenia  789 545,72 1 283 265,19 
Záväzky 41 159,45 48 120,13 
Rezervy 300,00 1 000,00 
Zúčt. Medzi subjektami Verejnej správy 9 696,34 16 213,46 
Dlhodobé záväzky 883,71 1 037,75 
Krátkodobé záväzky 30 279,40 29 868,92 
Bankové úvery 0 0 
Časové rozlíšenie 500 428,22 447 713,19 
Výnosy budúcich období 500 428,22 447 713,19 
Spolu 1 336 027,91 1 783 993,03 

 
2.1 Bilancia pohľadávok 
Z tabuľky 9 vyplýva zníženie stavu pohľadávok oproti roku 2016. Oproti roku 2016 poklesli 

celkové pohľadávky o 18 444,30 €. Z celkového stavu pohľadávok najvyšší podiel pripadá  na 
pohľadávky z daňových príjmov obcí (cca 50 %), ktoré sú vo výške 3 630,39 nižšie oproti roku 2016 o 
5 738,10 € (o cca 61 %).  Ostatné pohľadávky tvoria 45 % z celkových pohľadávok a sú vo výške 
3 315,82 € a zahŕňajú preplatky EE a plyn. Nedaňové pohľadávky tvoria cca 5 % z celkových 
pohľadávok a sú vo výške 331,37 € nižšie oproti roku 2016 o 701,86 € (o 68 %).   

 
2.2 Bilancia záväzkov 
Obec eviduje záväzky v celkovej hodnote 48 120,13 €, celková výška záväzkov dosiahla 10 % 

skutočných bežných príjmov za uplynulý rozpočtový rok (zo 462 031,15 €). Najväčší podiel na 



celkových záväzkoch majú krátkodobé záväzky (62 %). Z tabuľky 9 vyplýva, že v porovnaní s rokom 
2016 záväzky vzrástli o 17 % (o 6 960,68 €). 

Krátkodobé záväzky zahŕňajú záväzky voči dodávateľom vo výške 6 857,17 €, ktoré vznikli 
z uzatvorených zmlúv alebo potvrdených objednávok (oproti roku 2016 vzrástli o 19 %) a ostatné 
záväzky vo výške 3 759,09 €, ktoré sú oproti roku 2016 nižšie o 26 %. Krátkodobé záväzky zahŕňajú 
aj záväzky voči zamestnancom vo výške 11 216,51 €, voči poisťovniam vo výške 6 636,82 €, voči 
daňovému úradu vo výške 1 363,33 €, ktoré sú v lehote splatnosti a vyplývajú z pracovných pomerov. 
Dlhodobé záväzky zahŕňajú záväzky zo sociálneho fondu vo výške 905,75 € a iné záväzky vo výške 
132  €. 

Záväzky tiež pozostávajú z tvorby Rezerv a zo Zúčtovania s ostatnými subjektami verejnej 
správy – nevyčerpaný transfer na školu. 

 
2. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI  DLHU 

 
Obec Jasenie k 31.12.2017 nemá žiadne záväzky vyplývajúce zo splácania istín, návratných 

zdrojov financovania a ručitelských záväzkov.  
K 31.12.2017 obec eviduje len krátkodobé a dlhodobé záväzky vyplývajúce zo zmluvných 

vzťahov. 
 

3.  ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V ICH  PÔSOBNOSTI 
Obec Jasenie nemá k 31.12.2017 žiadnu príspevkovú organizáciu. 

 
4. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH 

Obec Jasenie poskytla k 31.12.2017 dotácie podnikateľským subjektom vo výške 2 994 €. 
Poskytnuté dotácie boli v súlade s VZN o poskytovaní dotácií zúčtované do konca rozpočtového roka 
u všetkých subjektov. Obec poskytla dotácie nasledovným subjektom: 

 
Bežné výdavky v členení: Účel použitia Výška poskytnutej 

dotácie 
Výška zúčtovanej 

dotácie 

FK Jasenie Podpora športu 1 700 1 700 
Klub slovenských turistov Podpora športu 300 300 
FK Jasenie Záujmová činnosť detí 806 806 
CVČ Brusno Záujmová činnosť detí 50 50 
ZŚ BB, Trieda SNP Záujmová činnosť detí 50 50 
Občianske združenie Kostol Oprava národnej kult.pamiatky 5 544 5 544 
spolu  8 450 8 450 

 
5. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH Z PODNIKATE ĽSKEJ ČINNOSTI 

Obec Jasenie nevykonáva podnikateľskú činnosť, vzhľadom k tomu neeviduje údaje o 
nákladoch a výnosoch z podnikania. 
 
6.  ÚDAJE O PEŇAŽNÝCH FONDOCH 
 

Obec Jasenie má vytvorené 2 fondy, a to: 
- rezervný fond – je tvorený z prebytku rozpočtu vo výške určenej zastupiteľstvom, najmenej 

však 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6. Rezervný fond možno použiť v prípade, 
ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie 
havarijného stavu majetku obce alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo 
inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu. O 
použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Zostatok finančých prostriedkov 
rezervného fondu k 31.12.2017 je 24 746,51 €. 

- sociálny fond  -  je fond zamestnávateľa určený pre zamestnancov, ktorí sú u neho v 
pracovnom pomere.  Prostredníctvom neho dochádza k zabezpečeniu rôznych plnení 
predovšetkým sociálneho charakteru určených pre zamestnancov obce.  K 1.1.2017 bol stav 
finančných prostriedkov vo fonde 97,94  €. Tvorba sociálneho fondu počas roka 2017 bola 



vo výške 1 703,27 €, výdavky zo sociálneho fondu boli  vo výške  1 719,08 €. Zostatok 
sociálneho fondu k 31.12.2017 je 82,13 €. 

 
7. ZÁVER 

Návrh záverečného účtu obce Jasenie za rok 2017 je spracovaný v súlade s príslušnými 
ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky 
predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Návrh záverečného účtu obce Jasenie za rok 2017 bol v zmysle § 9, ods. 2 zákona o obecnom 
zriadení a § 16 ods. 9 zákona. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  zverejnený najmenej 
na 15 dní spôsobom v obci obvyklým. 

Riadna účtovná závierka k 31.12.2017 a hospodárenie  obce Jasenie za rok 2017 bolo v súlade  s 
§ 9, ods. 5 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy overené audítorom.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Jasení                                   Ing. Vaisová Miroslava 
27.5.2018       hlavná kontrolórka 


