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1. Úvodné slovo starostu obce 

 

Vážení občania Jasenia. 

Výročná správa Obce Jasenie za rok 2019, ktorú Vám predkladáme, poskytuje pravdivý 

pohľad na dosiahnuté činnosti a výsledky obce. Snažili sme sa zabezpečiť chod samosprávy 

obce, tak aby sme čo najviac uspokojili potreby našich občanov, ale aj návštevníkov. Výročná 

správa za rok 2019 predstavuje súhrn investičných akcií obce v hodnotnom vyjadrení a to pri 

dodržaní rozpočtových pravidiel, ale aj zhodnotenie uskutočnených kultúrno-spoločenských 

podujatí v obci. 

 

V priebehu roka sme zrealizovali ako väčšie tak aj menšie investície z vlastných zdrojov a to 

osadenie orientačného systému v obci, zrekonštruovali a vymenili herné prvky na detských 

ihriskách, zrekonštruovali altánok pri Asmolovej chate v doline Lomnistá. Do Materskej 

školy sa vybudoval nový vstupný vchod. V cintoríne na drevine - smutná vŕba bola  urobená 

odborná diagnostika a arboretistický orez. Vykonala sa inovácia webového sídla (stránka) 

obce. Ako každý rok tak aj tento sme nezabudli na opravu miestnych komunikácií. 

 Za pomoci finančných dotácií so ŠR sme zrekonštruovali res. opravili havarijný stav strechy 

na Základnej škole a so spolufinancovaním obce sa zrekonštruovali sociálne zariadenia, náter 

vonkajšej omietky, odtokové chodníky.  

Počas roka vypracovala obec niekoľko žiadostí o finančné dotácie a zapojila sa do niekoľkých 

projektov, ktoré však neboli schválené. Veríme, že sa nám to podarí v roku 2020. 

  
Obec zachováva tradície, ktoré organizuje spoločne s dlhoročne aktívne pôsobiacimi zložkami 
– Dobrovoľný hasičský zbor, Futbalový klub FK 1928 Jasenie, Klub slovenských turistov, 
Jednota dôchodcov, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov.  
Aj v roku 2019 sme zachovali a zorganizovali tradičné podujatia: Fašiangovú zábavu 
s pochovávaním basy, Beh ulicami Jasenia pri príležitosti oslobodenia obce, Výstup na 
Chabenec, Turíce – stavanie májov, Jasenské baranie hody- súťaž vo varení „baraních 
hŕč.“ Ďalej sa v obci organizuje MDD – podnázvom cesto-necestou spojenú so športovými 
aktivitami, futbalový turnaj Memoriál Janka Cibulu, Memoriál Eduarda Majera – súťaž 
hasičských družstiev a 29. augusta sa v doline Lomnistá konajú oslavy SNP.  V roku 2019 sme 
si pripomenuli 75. výročie SNP, ktoré sme spojili so vzdaním úcty ženám pôsobiacich v SNP. 
Obec si v roku 2019 pripomenula 595. výročie prvej zmienky o obci, ktorý spojila s peknou 
slávnosťou a mesiacom úcty k starším. 
 

 Vážení návštevníci Jasenia 
Jasenie je východiskom turistických výletov do Nízkych Tatier. Okolie poskytuje dobré 

podmienky na pešiu turistiku a v zime pre bežecké a skialpové lyžovanie. Celoročne je 

v prevádzke Útulňa pod Ďurkovou.  Pre obyvateľov je v obci vybudovaný tenisový kurt 

s umelou trávou, mini basketbalové ihrisko, dve oddychové zóny pre mamičky s deťmi, 

požiarne ihrisko a   futbalové ihrisko,   zrekonštruované verejné kúpalisko a v zimných 

mesiacoch ľadová plocha. Okolie poskytuje nezameniteľnú krásu lesov a Jasenie sa tak radí 

medzi obce, kde zostávajú aj mladí ľudia a spoločnými silami robia z obce krásne miesto pre 

život. 
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2. Identifikačné údaje obce 

 

Názov:   Obec JASENIE 

Sídlo:    976 75 Jasenie č. 497 

 

IČO:    00313521 

 

Štatutárny orgán:  Ing. Marek Kordík, PhD.  

 

Telefón:   048/6192123; 0905 910 093 

Mail:    obec.jasenie@stonline.sk 

Webová stránka:  www.jasenie.sk 

 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich 

predstaviteľov 

Starosta obce:    Ing. Marek Kordík, PhD. 

 

Zástupca starostu obce: Michal Sanitra 

 

Hlavný kontrolór:  Mgr. Zuzana Cígerová 

Obecné zastupiteľstvo: Kordíková Elena, Kochan Pavol, 

Ing. Komorová Jana, Šarinová Janka,  

Murín Štefan, Hôrčik Ján, Sekáč Zdenko, 

Ing. Demeter Daniel, Sanitra Michal, 

 

 

Komisie:   Komisie pre výstavbu a územné plánovanie,  

Komisia pre ochranu verejného poriadku,  

Komisia pre financovanie a rozpočet,  sociálne veci,  

Komisia pre šport,  kultúru a práca s mládežou 

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejného 

činiteľa    

Ústredná inventarizačná komisia   

mailto:obec.jasenie@stonline.sk
http://www.jasenie.sk/
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Obecný úrad: Úsek pre styk s verejnosťou p. Ondrejkovičová Jana,  

Dane a poplatky p. Sanitrová Jaroslava,  

Ekonomický úsek p.  Hôrčiková Mária 

Technický úsek p.  Búda Juraj 

 

 

4. Poslanie, vízie, ciele 

Poslanie: Starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby jej obyvateľov. 

Zabezpečiť kvalitné služby pre občanov, podnikateľov a návštevníkov 

obce. 

Vízie: Zvýšenie kvality života občanov obce a podnikateľského prostredia. 

Kvalitné životné prostredie – jeho ochrana. Vybudovanie kanalizácie, 

kultúrneho domu, bytových domov pre mladé rodiny. 

Ciele: Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj po ekonomickej, sociálnej, 

kultúrnej , environmentálnej stránke pre všetkých občanov obce 

v rovnakej miere. 

 

5.  Základná charakteristika obce Jasenie 

    Obec  je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Je 

právnickou osobou,  ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými 

príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj 

jej územia a o potreby jej obyvateľov. 

 

5.1  Geografické údaje : 

 Geografická poloha obce 

Obec leží pod južným úpätím pohoria Nízke Tatry, v časti zvanej Ďumbierske Tatry, 

v okrese Brezno. Susedí s katastrami obcí Liptovská Lúžna, Partizánska Ľupča, 

Dúbrava, Lazisko, Dolná Lehota, Predajná, Nemecká, Ráztoka, Pohronský Bukovec 

a Brusno. 

Do obce sa dostaneme zo smeru Brezna a Banská Bystrica cez obec Predajná. Jasenie 

je koncová obec. 

 Celková rozloha obce   -   8 616  ha 

 Nadmorská výška  -  obec – 504 m. n. m, najvyššie 1 955 m. n. m. Chabenec 
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5.2 Demografické údaje : 

 Hustota a počet obyvateľov  – 1 149 

 Národná štruktúra – v obci žijú občania slovenského pôvodu, rómska komunita sa 

v nej nenachádza 

 Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu – obec je prevažne katolícka, 

žije tu len malé percento občanov evanjelického vyznania. 

 Vývoj počtu obyvateľstva – počet obyvateľstva je už dlhé časové obdobie približne 

rovnaký – pohybuje sa od 1 100 do 1 170 obyvateľov 

  

5.3  Symboly obce 

 erb obce – červený štít s troma šesť-lupeňovými ružami sprevádzanými štyrmi zlatými 

hviezdami a biele kvety 

 vlajka obce – tvorí ju sedem rovnako širokých pruhov vo farbách červenej, bielej, 

žltej, červenej,  žltej,  bielej a červenej 

              

 

5.3  História obce 

Lokalita dnešného Jasenia bola osídlená už v dobe rímskej. Ale najstarší, nespochybniteľný 
údaj o stredovekej banskej osade Jasenie pochádza z listiny kráľa Žigmunda z roku 1424, 
kedy kráľ Žigmund daroval kráľovnej Barbore na udržiavanie dvora aj hradné panstvo 
v Slovenskej Ľupči s poddanskými obcami. V roku  1955 sa obec spomína pod názvom Jezen, 
z roku 1465 je doložený jej názov ako Jassena, 1512 sa volala Jasenie. 

Táto pôvodne banícka osada patrila Ľupčianskemu panstvu a ťažilo sa tu zlato až do konca 16. 
storočia. V 17. storočí dominovalo hámorníctvo, vyrábalo sa sochorové, pluhové a klincové 
železo, ktoré sa vyvážalo až do Budapešti a Viedne. V rokoch 1883-1904 tu bola skláreň, ktorá 
vyrábala tabuľové sklo. V rokoch 1920 – 1925 bola vystavaná vodná elektráreň, ktorá je vo 
vlastníctve Železiarní Podbrezová a.s. a je  dodnes v prevádzke. Počas SNP malo Jasenie 
dôležité postavenie. V doline Lomnistá sídlil hlavný štáb partizánskeho hnutia na Slovensku 
pod vedením generála Asmolovova. 
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5.5 Pamiatky obce 

 Rímskokatolícky kostol sv. Kataríny z r. 1765 neskorobarokový s bočným oltárom 

neskoro renesančným a obrazom od K. G. Gegera 

 Kaplnka z r. 1835 

 Baroková zvonica z r. 1745 

 Ľudové domy č. 15, 25 

 Technická pamiatka – vodná elektráreň pod Rígľom 1923 

 

5.6  Významné osobnosti obce 

Emil Bielik - významný slovenský lekár a biochemik, ktorý sa narodil 5. februára 1928 

v Jasení. Študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, v rokoch 1947 – 1952 študoval medicínu 

na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Tam sa súčasne stal zakladajúcim 

členom folklórneho súboru Lúčnica, kde dlhé roky pôsobil ako spevák a tanečník. V roku 

1957 sa stal primárom oddelenia klinickej biochémie v Krajskom ústave národného zdravia v 

Banskej Bystrici ako jeho zakladateľ. V roku 1975 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu a v 

roku 1976 mu bol udelený titul kandidáta vied. Je zakladajúcim členom Slovenskej 

spoločnosti klinickej biochémie, bol podpredsedom federálneho výboru Spoločnosti klinickej 

biochémie a členom poradného zboru ministerstva zdravotníctva pre klinickú biochémiu. Je 

autorom početných zlepšovacích návrhov a jedného patentu v rámci svojho odboru. 

Prednášal stredoškolským i vysokoškolským študentom v Banskej Bystrici, pôsobil na 

Lekárskej fakulte v Bratislave i v Brne. Venoval sa aj štúdiu patobiochemických mechanizmov 

acidobázickej rovnováhy. Je autorom odborných publikácií, publikoval okolo 50 prác. Bola 

mu udelená Zlatá medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti (1988) a cenu primátora mesta 

Banská Bystrica (2008) . 

 

Ján Harvát - nositeľ viacerých vyznamenaní ako funkcionár KSČ a politický pracovník 

narodený 19. októbra 1924 v Jasení zomrel 24. septembra 1980 v banskej Bystrici 

V roku 1931 – 1936 vychodil ľud. školu, 1936 – 1939 meštiansku školu, 1939 – 1941 banícku 

školu v Zwartbergu (Belgicko), 1959 – 1962 študoval na Vysokej škole politickej pri ÚV KSČ v 

Prahe. V roku 1941 – 1944 robotník, resp. chemický laborant v rafinérii v Dubovej, skladník v 

Aši, pracovník odd. priemyslu ÚV KSS v Bratislave, KV KSS v Prešove, od 1964 tajomník 

Stredoslovenskej KV KSS v Banskej Bystrici, 1964 – 1971 poslanec SNR. V roku 1930 – 1941 žil 

s rodičmi v Limburskej uhoľnej oblasti v Belgicku, kde sa zúčastňoval na práci krajanských 

organizácií. Roku 1944 účastník protifašistického odboja, príslušník partizánskej brigády 

Jánošík, zajatý, do 1945 väznený v Neumünsteri v Nemecku.  

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Bansk%C3%A1_Bystrica
https://sk.wikipedia.org/wiki/1947
https://sk.wikipedia.org/wiki/1952
https://sk.wikipedia.org/wiki/Lek%C3%A1rska_fakulta_Univerzity_Komensk%C3%A9ho_v_Bratislave
https://sk.wikipedia.org/wiki/Umeleck%C3%BD_s%C3%BAbor_L%C3%BA%C4%8Dnica
https://sk.wikipedia.org/wiki/1957
https://sk.wikipedia.org/wiki/1975
https://sk.wikipedia.org/wiki/1976
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Slovensk%C3%A1_spolo%C4%8Dnos%C5%A5_klinickej_bioch%C3%A9mie&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Slovensk%C3%A1_spolo%C4%8Dnos%C5%A5_klinickej_bioch%C3%A9mie&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Brno
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Patobiochemick%C3%BD_mechanizmus&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/1931
https://sk.wikipedia.org/wiki/1936
https://sk.wikipedia.org/wiki/1936
https://sk.wikipedia.org/wiki/1939
https://sk.wikipedia.org/wiki/1939
https://sk.wikipedia.org/wiki/1941
https://sk.wikipedia.org/wiki/1959
https://sk.wikipedia.org/wiki/1962
https://sk.wikipedia.org/wiki/1941
https://sk.wikipedia.org/wiki/1944
https://sk.wikipedia.org/wiki/1964
https://sk.wikipedia.org/wiki/1964
https://sk.wikipedia.org/wiki/1971
https://sk.wikipedia.org/wiki/1930
https://sk.wikipedia.org/wiki/1941
https://sk.wikipedia.org/wiki/1944
https://sk.wikipedia.org/wiki/1945
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6 Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne 

kompetencie) 

Prenesené kompetencie 

 stavebného poriadku 

 cestnej komunikácie 

 životného prostredia-výrub drevín 

 školstvo 

 evidencia matričných úkonov 

Originálne kompetencie 

 osvedčenie listín a podpisov na listinách 

 poskytovanie opatrovateľskej služby 

 zabezpečenie chodu školskej jedálni, školského klubu detí, materskej školy 

6.1  Výchova a vzdelávanie obce 

 

V súčasnosti vzdelávanie a výchovu detí v obci poskytuje 

 Základná škola 1. až 4. ročník počet žiakov 38 

 Materská škola 1 trieda počet detí 27 

 Mimoškolské aktivity – Školský klub detí pri ZŠ 

 

6.2  Zdravotníctvo  

 

V obci sa nenachádzajú lekári a ani nemocnica. 

Občania navštevujú podľa vlastného výberu svojho obvodného lekára, ale zdravotnú 

starostlivosť zabezpečuje pre obec : 

 Súkromný lekár v susednej obci Predajná  

 Lekár pre deti a dorast v obci Podbrezová  a Valaská 

 Nemocnica s poliklinikou Brezno 

 Lekárne Podbrezová, Brezno 

 

6.3 Sociálne zabezpečenie  

 

Obec nemá vybudovaný dom sociálnych služieb, ale občanom poskytuje: 

 Terénnu opatrovateľskú službu 

 Stravovacie služby až do domu 

 Zabezpečenie právnych záležitostí – pomoc pri ich vybavovaní 

 Poskytuje prepravu osobným  motorovým vozidlom 
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6.4 Kultúra  

 

Obec nemá kultúrno - spoločenský dom, kino ani divadlo, kultúrne podujatia sa zabezpečujú 

externe, t. j. návšteva divadla v Banskej Bystrici, Zvolen. 

 Kultúrny život v obci zabezpečujú miestne športovo -  kultúrne podujatia : 

 športové podujatia – Beh ulicami obce, futbalový turnaj, hasičská súťaž 

 kultúrno – spoločenské podujatia miestneho charakteru – Fašiangy, Turíce, Baranie 

hody,  Výstup na Chabenec,  Oslavy SNP - historické   miesto SNP Lomnistá dolina – 

Pamätná izba 

Obec má knižnicu, v ktorej pravidelne zabezpečuje dopĺňanie knižného fondu rôznymi 

žánrami. 

 

6.5 Hospodárstvo 

 

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb : 

 COOP Jednota – predajňa potravín 

 CBA Market – predajňa potravín 

 MV Junior, s.r.o. – predajňa s autodielmi 

 Pohostinstvo u Daučíkov, Kochuľa s.r.o.  

 Hotel Lomnistá  

 Poskytovatelia služieb v ubytovaní – Ing. Michal Buda, p. Eugénia Tanáčová 

 Slovenská pošta 

      

Najvýznamnejší priemysel : 

 Prevádzky opráv motorových vozidiel  MV Junior, s.r.o., Miroslav Homola  

 Stavebná firma – PETER´S ONE, s.r.o. 

 Služby v lesníctve – FOREST SERVICE JN, s.r.o 

 Stolárske firmy – Michal Povrazník-MPJ, Pavol Kochan 

                                       

   Najvýznamnejšia poľnohospodárska a lesná výroba : 

 AGRO Jasenie s.r.o.,  AGRO Next s.r.o. 

 Súkromne hospodáriaci roľníci – živočíšna, rastlinná výroba  

 Pozemkové spoločenstvo urbáru Jasenie 

     

 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

    Rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom 

roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. 

Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný 

s kalendárnym rokom. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. 
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Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy: 

 k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim v obci 

 ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre nich zo zákonov 

a z iných všeobecne záväzných a právnych predpisov, z VZN obce, ako aj zo zmlúv. 

Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí: 

 podiely na daniach v správe štátu 

 dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 

 ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. 

V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom. 

Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a  zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet), 

kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet) a finančné operácie. 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30.01.2019 uznesením č. 8/2019 

A). 

Upravený bol dvomii rozpočtovými opatreniami  a to:  

I. Rozpočtové opatrenie dňa 27.11.2019  uznesením č. 56/2019 
II. Rozpočtové opatrenie dňa 31.12.2019 rozpočtovým opatrením starostu obce Jasenie 

č.1/209 
 

 

7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019 

  

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
 rozpočet 

 po poslednej 
 zmene 

Skutočné 
 plnenie príjmov 

/čerpanie 
výdavkov 

 k 31.12.2019 

% plnenie 
 príjmov/ 

 % čerpanie 
 výdavkov 

Príjmy celkom 759932,35 833274,98 692996,63 83,17% 

z toho:         

Bežné príjmy 591932,35 656539,08 656260,73 99,99% 

Kapitálové príjmy 0,00 8735,90 8735,90 100,00% 

Finančné príjmové 
operácie 168000,00 168000,00 28000,00 16,67% 

          

Výdavky celkom 757073,35 809107,18 626239,95 77,40% 

z toho:         

Bežné výdavky 607073,35 650371,28 602688,03 92,67% 

Kapitálové výdavky 150000,00 158735,90 23551,92 14,84% 

Finančné výdavkové 
operácie 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Rozdiel 2859,00 24167,80 66756,68   
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7.2  Prebytok / schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 

Hospodárenie obce  Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR 

Bežné príjmy spolu 656260,73 

Bežné výdavky spolu 602688,03 

Bežný rozpočet 53572,70 

Kapitálové príjmy spolu 8735,90 

Kapitálové výdavky spolu 23551,92 

Kapitálový rozpočet -14816,02 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 38756,68 

Vylúčenie z prebytku 0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 38756,68 

Príjmy z finančných operácií 28000,00 

Výdavky z finančných operácií 0,00 

Rozdiel finančných operácií 66756,68 

PRÍJMY SPOLU 692996,63 

VÝDAVKY SPOLU 626239,95 

Hospodárenie obce  66756,68 

Vylúčenie z prebytku 0,00 

Upravené hospodárenie obce 66756,68 
 

Výsledok hospodárenia obce za rok 2019 je prebytok rozpočtu vo výške 66756,68 €,  
ktorý nebude ponižovaný o žiadne účelové transfery.                                                                                                                                                                                                                     
Prebytok rozpočtu obce podľa §16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách je 66756,68 €, a tento 
sa použije na tvorbu rezervného fondu. 

 Finančné prostriedky sú uložené na bežných účtoch obce. 
V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 Zák. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy 

 a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa prebytok hospodárenia 
   použije na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2020. 

 
 

   7.3 Rozpočet na roky 2019 – 2022 

  
Skutočnosť 
 k 31.12.2019 

Rozpočet na 
 rok 2020 

Rozpočet na  
rok 2021 

Rozpočet 
na 
 rok 2022 

PRÍJMY celkom 692996,63 841197,20 576706,00 576010,00 

z toho:         

Bežné príjmy 656260,73 641197,20 576706,00 576010,00 

Kapitálové príjmy 8735,90 0,00 0,00 0,00 

Finančné príjmové operácie 28000,00 200000,00 0,00 0,00 

      
     



Obec Jasenie 

Výročná správa za rok 2019 

12 
 

 

     

  
Skutočnosť 
 k 31.12.2019 

Rozpočet na 
 rok 2020 

Rozpočet na  
rok 2021 

Rozpočet 
na 
 rok 2022 

VÝDAVKY celkom 626239,95 841197,20 576706,00 576010,00 

z toho:         

Bežné výdavky 602688,03 641197,20 576706,00 576010,00 

Kapitálové výdavky 23551,92 200000,00 0,00 0,00 

Finančné výdavkové operácie 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 

 

 

8. Informácie o hospodárení obce z pohľadu účtovníctva 

8.1 Majetok 

N á z o v 

Skutočnosť  
k 
31.12.2018 

Skutočnosť 
 k 31.12.2019 

Predpoklad 
 na rok 2020 

Predpoklad 
 na rok 
2021 

Majetok spolu  1830016,46  1803083,01  1771766,00  1771766,00 

Neobežný majetok spolu 1516993,84 1456174,78 1612766,00 1612766,00 

z toho:         

Dlhodobý nehmotný majetok 3970,20 2682,84 5000,00 5000,00 

Dlhodobý hmotný majetok 1305257,64 1245725,94 1400000,00 1400000,00 

Dlhodobý finančný majetok 207766,00 207766,00 207766,00 207766,00 

Obežný majetok spolu 310729,00 344729,56 156500,00 156500,00 

z toho:         

Zásoby 1122,46 982,97 1000,00 1000,00 

zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 1820,79 2743,65 500,00 500,00 

Krátkodobé pohľadávky 8391,27 2646,27 3000,00 3000,00 

Finančné účty 299394,48 338356,67 150000,00 150000,00 

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

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

Časové rozlíšenie 2293,62 2178,67 2500,00 2500,00 
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8.2  Zdroje krytia 

N á z o v 
Skutočnosť  
k 31.12.2018 

Skutočnosť 
 k 31.12.2019 

Predpoklad 
 na rok 2020 

Predpoklad 
 na rok 2021 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1830016,46 1803083,01 1735515,90 1730965,90 

Vlastné imanie  1331206,82 1392866,00 1388315,90 1383765,90 

z toho:         

Oceňovacie rozdiely 4894,52 4894,52 4894,52 4894,52 

Fondy 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenie 1326312,30 1387971,48 1383421,4 1378871,4 

Záväzky 68930,75 40058,00 347200,00 347200,00 

z toho:         

Rezervy 800,00 960,00 1000,00 1000,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 28000,00 0,00 10000,00 10000,00 

Dlhodobé záväzky 1163,53 1162,243 1200,00 1200,00 

Krátkodobé záväzky 38967,22 37935,76 35000,00 35000,00 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 429878,89 370159,01 
                       

300000,00 300000,00 

 

8.3 Pohľadávky 

Pohľadávky 
Zostatok 
 k 31.12.2018 

Zostatok 
 k 31.12.2019 

Pohľadávky do lehoty splatnosti 10212,06 5389,92 

Pohľadávky po lehote splatnosti 0,00 0 

 

8.4 Záväzky 

Záväzky 
Zostatok 
 k 31.12.2018 

Zostatok 
 k 31.12.2019 

Záväzky do lehoty splatnosti 40130,75 39098,00 

Záväzky po lehote splatnosti 0,00 0,00 
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9. Hospodársky výsledok –za rok 2019, vývoj nákladov a výnosov 

N á z o v 
Skutočnosť  
k 31.12.2018 

Skutočnosť 
 k 31.12.2019 

Predpoklad 
 na rok 2020 

Predpoklad 
 na rok 2021 

NÁKLADY 612384,66 713478,49 720850,00 720850,00 

50 - Spotrebované nákupy 64903,80 71012,14 80000,00 80000,00 

51 - Služby 78453,96 125404,95 100000,00 100000,00 

52 - Osobné náklady 334474,35 376751,11 400000,00 400000,00 

53 - Dane a poplatky 246,96 352,96 350,00 350,00 
54 - Ostatné náklady na prevádzkovú 

činnosť 7149,66 11802,15 
10000,00 10000,00 

55 - Odpisy, rezervy a OP z 

prevádzkovej a finančnej činnosti a 

zúčtovanie časového rozlíšenia 

117070,59 118704,06 

120000,00 120000,00 

56- Finančné náklady 3417,34 3390,56 3500,00 3500,00 

57 - Mimoriadne náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 - Náklady na transfery a 
náklady z odvodu príjmov 6468,00 6060,56 7000,00 7000,00 

59 - Dane z príjmov 0,00 0,00 0,00 0,00 

VÝNOSY 655179,07 775137,67 716300,00 716300,00 

60 - Tržby za vlastné výkony a tovar 35471,50 32013,53 36500,00 36500,00 

61 - Zmena stavu vnútroorg. zásob 0,00 0,00 0,00 0,00 

62 - Aktivácia 0,00 0,00 0,00 0,00 

63 - Daňové a colné výnosy 
 a výnosy z poplatkov 450325,94 463957,05 500000,00 500000,00 

64 - ostatné výnosy 
 z prevádzkovej činnosti 7530,3706 40354,69 8500,00 8500,00 

65 - Zúčtovanie rezerv a OP z 
 prevádzkovej a finančnej činnosti  
a zúčtovanie časového rozlíšenia 3835,00 800,00 1000,00 1000,00 

66 - Finančné výnosy 341,49 811,03 300,00 300,00 

67 - Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 

69 - Výnosy z transferov 
 a rozpočtových príjmov v obciach, 
 VÚC a v RO a PO zriadených obcou 
 alebo VÚC 157674,77 237201,37 170000,00 170000,00 

Hospodársky výsledok 
 /+kladný HV, -záporný HV/ 42794,41 61659,18 -4550,00 -4550,00 

 

Hospodársky výsledok 61659,18 € bol zúčtovaný na účet 428 – nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých rokov.  
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10. Ostatné dôležité informácie 

 

10.1 Prijaté granty a transfery 

V roku 2019 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účel 

Suma poskytnutých 
 finančných 
prostriedkov v EUR 

Úrad práce soc.vecí a rodiny 
Brezno 

Osobitný príjemca – 
rodinných prídavkov 219,06 

Úrad práce soc.vecí a rodiny 
Brezno 

Dotácia na stravu pre deti MŠ 
a ZŠ 6205,20 

Úrad práce soc.vecí a rodiny 
Brezno Podpora zamestnávania 12770,51 

Okresný úrad odbor 
 školstva B. Bystrica 

Prenesené kompetencie pre ZŠ,  
učebnice, vzdelávacie poukazy, 
 na predškolskú výchovu 112522,00 

Okresný úrad odbor 
 starostlivosti o životné prostredie  
B. Bystrica 

prenesený výkon štátnej 
správy 
 starostlivosti 
 o životné prostredie 109,93 

Okresný úrad Banská bystrica Vojnové hroby 224,18 

Okresný úrad Brezno 

Register adries,  
na úsek hlásenia pobytu 
občanov, 
 na Voľby prezidenta a EU 2323,99 

Implementačná agentúra MPSVR 
SR Podpora opatrovateľskej služby 0,00 

Ministerstvo životného prostredia 
SR za prieskumné územie 1498,35 

Dobrovoľná požiarna ochrana SR DHZO Jasenie 3000,00 

Banskobystrický samosprávny kraj  
Kultúrne podujatie "Baranie 
hody" 1500,00 

Družobná obec Mörschwil na podporu obce 8735,90 

Sponzorské príspevky Kultúrne a športové podujatia 372,37 
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10.2 Poskytnuté dotácie 

V roku 2019 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie: 

Žiadateľ dotácie 

Suma poskytnutých 
 finančných 
prostriedkov 

Suma skutočne použitých 
 finančných prostriedkov Rozdiel 

Futbalový klub FK1928 Jasenie - 
podpora športu 2992,00 2992,00 0,00 

Klub slovenských turistov Jasenie - 
podpora športu 400,00 400,00 0,00 

Rímskokatolícka cirkev,  
farnosť Predajná - Jasenie, podpora 
kultúrnej pamiatky Kostol 1000,00 1000,00 0,00 

Slovenský zväz protifašistických 
bojovníkov – Oblastný výbor Brezno 100,00 100,00 0,00 

 

 

10.3  Významné investičné akcie v roku 2019 

 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2019: 

Názov investičnej akcie 

Suma vynaložených 
 finančných 
prostriedkov z vlastných 
zdrojov  

Suma vynaložených 
 finančných prostriedkov 
z cudzích zdrojov  

Herné prvky-detské ihrisko 9135,58 8735,90 

Orientačné značenie obce 3154,44 0,00 

Elektrocentrála 2529,00 0,00 

Kuchynský kompostér 1488,00 0,00 

   

Oprava strechy, rekonštrukcia 
sociálnych zariadení, údržba vonkajšej 
omietky, oprava odtokových 
chodníkov, terasy - budova Základnej 
školy 7583,60 47785,48 

 

10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti 

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

 Rekonštrukcia autobusových zastávok 

 Úprava plochy za Hasičskou zbrojnicou 

 Vybudovanie volejbalového ihriska na Verejnom kúpalisku 

 Rekonštrukcia sociálnych zariadení v Dome smútku s novou vodovodnou 

prípojkou  
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 Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčného ihriska 

 Rekonštrukcia obecného rozhlasu  

 

10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení 

účtovného obdobia. 

 

10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtová jednotka vystavená 

Obec neeviduje súdne spory a ani nemá zobratý žiadny úver. 

 

 

 

Vypracovala: Mária Hôrčiková   Schválil: Ing. Marek Kordík, PhD. 

 

V Jasení, 20.03.2020 
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