
Záverečný  účet  obce  Jasenie za rok 2017 
 

Obec hospodárila v zmysle prijatého rozpočtu a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení a doplnení niektorých zákonov svojimi 
príjmami, na ktoré boli plánované výdavky.  

Rozpočet obce na rok 2017 bol schválený 12.12.2016 uznesením č. 47/2016. 
Upravený bol tromi rozpočtovými opatreniami  a to:  
I. Rozpočtové opatrenie dňa 06.04.2017 uznesením č. 20/2017 

II. Rozpočtové opatrenie dňa 24.08.2017 uznesením č. 36/2017 

III. Rozpočtové opatrenie dňa 04.12.2017 uznesením č. 41/2017 
 
 Obec hospodárila od 01.01.2017  podľa schváleného rozpočtu obce . 
Okrem príjmov bežného roku obec hospodárila v roku 2017 aj s finančnými 

prostriedkami predchádzajúceho roka, ktoré mala obec na bežnom účte a pokryla nimi podľa 
prijatého uznesenia OZ, kapitálové výdavky. 
 

a) Stav finančných prostriedkov na účtoch hospodárenia k 31.12.2017 
 

       Bežné príjmy v roku 2017     586 286,10 € 

      Bežné výdavky v roku 2017      490 518,98 €   

 Prebytok bežného rozpočtu              + 95 767,12 € 

 

 

      Kapitálové príjmy v roku 2017                          20 868,00 € 

      Kapitálové výdavky v roku 2017               24 523,00 € 

            Prebytok kapitálového rozpočtu              - 3 655,00 € 

 

 Hospodársky výsledok  rozpočtu spolu         + 92 112,12 € 
 

 

      Finančné operácie príjem                                                    149 385,00 € 

      Finančné operácie výdaj                                                                 0,00 € 

      Rozdiel príjmu a výdaju FO                                             + 149 385,00 €       

 

 

       Finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia 

    Prebytok bežného rozpočtu            95 767,12 € 

  - financovanie kapitálových výdavkov                  - 3 655,00 € 

                Finančných operácie                  + 149 385,00 € 

 

       

Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia obce Jasenie je vo výške           + 

241 497,12 €  

- ktorý je ponížený o účelový transfer zo ŠR na ZŠ                                               - 

5 983,46 € 

- účelovo určené kapitálové finančné prostriedky                                                - 

10 000,00 €       

 

Prebytok rozpočtu obce podľa §16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách je 225 513,66 € 
pričom pre obec je to zdroj výšky finančných prostriedkov na tvorbu rezervného fondu 



 
  
  Výdavky kapitálového rozpočtu boli kryté vlastnými kapitálovými príjmami roku 
2017 a finančnými prostriedkami minulého roku. 
 
Prerozdelenie finančných prostriedkov z roku 2017 vo výške 241 497,12 € bude nasledovné: 
 
- finančné prostriedky MŠ SR cez Okresný úrad Banská Bystrica  - Odbor školstva  dotácia na 
Základnú školu  zostali nevyčerpané vo výške 5 983,46 €. Tieto budú cez finančné operácie 
zdrojom 131H preúčtované do bežného príjmu rozpočtu a použijú sa na výdavky spojené 
s prevádzkou Základnej školy do 31.03.2018. 
 
-finančné prostriedky MV SR poskytnutá v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu 
SR  zostala nevyčerpaná vo výške 10 000,00 €. Tieto budú cez finančné operácie preúčtované 
do  príjmu rozpočtu obce a použité v kapitálovom výdaji na účel určený. 
 
-do rezervného fond sa odvedú ostatné finančné prostriedky z roku 2017 vo výške 225 513,66 
€ na samostatný účet č. 2000300002/5600 PRIMA banka, Brezno a použijú sa na financovanie 
kapitálových výdavkov. 
 
 

b) Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 

 

 
AKTÍVA Hodnota majetku k 31.12.2016 v € Hodnota majetku k 31.12.2017 v € 

Neobežný majetok 1127801,06 1503811,81 

Dlhodobý nehmotný majetok 0 3915,88 

Dlhodobý hmotný majetok 920035,06 1292129,93 

Dlhodobý finančný majetok 207 766,00 207 766,00 

Obežný majetok 206641,89 278633,58 

Zásoby 787,56 993,75 

Dlhodobé pohľadávky 2 750,00 3315,82 

Krátkodobé pohľadávky 22971,88 3961,76 

Finančné účty 180132,45 270362,25 

Časové rozlíšenie 1584,96 1547,64 

Náklady budúcich období 1584,96 1547,64 

Spolu 1336027,91 1783993,03 

PASÍVA Hodnota majetku k 31.12.2016 v € Hodnota majetku k 31.12.2017 v € 

Vlastné imanie 794440,24 1288159,71 

Oceňovacie rozdiely  4 894,52 4 894,52 

Výsledok hospodárenia  789545,72 1283265,19 

Záväzky 41159,45 48120,13 

Rezervy 300,00 1000 

Zúčt. Medzi subjektami Verejnej správy 9696,34 16213,46 

Dlhodobé záväzky 883,71 1037,75 

Krátkodobé záväzky 30279,40 29868,92 

Bankové úvery 0 0 

Časové rozlíšenie 500428,22 447713,19 

Výnosy budúcich období 500428,22 447713,19 

Spolu 1336027,91 1783993,03 

 

 

c) Obec Jasenie vo svojej pôsobnosti nemá žiadne príspevkové organizácie 

a ani nevykonáva podnikateľskú činnosť vzhľadom k tejto skutočnosti 

obce neeviduje údaje o nákladoch a výnosoch podnikania. 



 

 

d) Prehľad o poskytnutých dotáciách z rozpočtu obce a zúčtovaní dotácií : 

 

Prijímateľ dotácie             Účelové  Suma   Suma  

                                          určenie dotácie poskytnutých FP vyúčtovaných FP 

                                                                                                  

                

 FK 1928 Jasenie  podpora športu          1 700,00 € 1 700,00 € 

            Klub slovenských turistov      podpora športu      300,00 €    300,00 € 

            Centrá voľného času               neziskovým, obci, škole 906,00 €    906,00 € 

                                                            -záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v obci 

 Slovenský zväz protifašistických  

 Bojovníkov   podpora organizácie  100,00 €     100,00 € 

  Rímskokatolícka cirkev,  

            farnosť Predajná  podpora kultúrnych pamiatok         5 544,00 €          5 544,00 €        

 

 

 

e) Obec Jasenie k 31.12.2017 nemala úver a podľa inventarizácii 

k 31.12.2017 má nesplatené krátkodobé záväzky vo výške 30 906,67 €, 

ktoré budú vyrovnané počas roka 2018. 

Pre posúdenie celkového dlhu obce je potrebné vychádzať z ustanovenia § 17 ods. 8 zákona  

č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p., celkový dlh obce 

nesmie prekročiť 60% bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, a teda roku 2016 

(60% zo 561 046,45 €). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha : 1. Bilancia stavu aktív a pasív /SÚVAHA/ 

     2. Poznámky 

     3. Údaje o plnení rozpočtu /ROZBOR/ 

     4. Výročná správa obce 

 

 

 

                 Jasenie 31.03.2018 
 


