
 

 

Záverečný účet 

 

 Obce JASENIE 

 za rok 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: Ing Marek Kordík - starosta obce 

Spracoval: Mária Hôrčiková - ekonómka obce 

Jasenie, 08.04.2022 

Záverečný účet Obce JASENIE vyvesený na úradnej tabuli dňa20.05.2022 

Záverečný účet schválený OZ dňa ........... 2022, uznesením č. ....../2022 

 

 

 



Obec Jasenie 

Záverečný účet za rok 2021 

 

2 

 

 

 

 

O b s a h : 

 
A. ROZPOČTOVÉ HOSPOÁRENIA 

 

I. Plnenie príjmov rozpočtu 

1. BEŽNÉ PRÍJMY  

1.1 Daňové príjmy 

1.2 Nedaňové príjmy 

1.3 Granty a transfery 

1.4 Cudzie dary a transfery 

2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 

2.1 Príjem z predaja majetku 

2.2 Tuzemské kapitálové granty 

II. Čerpanie výdavkov rozpočtu  

1. BEŽNÝ VÝDAJ 

2. KAPITÁLOVÝ VÝDAJ 

III. Finančné operácie 

1. PRÍJMOVÉ FINANČNMÉ OPERÁCIE 

2. VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE 

IV. Výsledok hospodárenia  

HOSPODÁRENIE OBCE 

 

B. BILANCIA AKTÍV A PASÍV 

 

 

C. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU 

 

 

D. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH 

 

 

E. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV 

 

 

F. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV FONDU 

1. Rezervný fond 

2. Sociálny fond 

 

 

 

 

 



Obec Jasenie 

Záverečný účet za rok 2021 

 

3 

 

 

 

Záverečný  účet  obce  Jasenie za rok 2021 

 

Záverečný účet obce Jasenie za rok 2021 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 

A. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE 

 

Obec Jasenie hospodárila v roku 2021 s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného a následne 

upraveného rozpočtu. Rozpočet na rok 2021 bol schválený dňa 16.12.2020  uznesením zastupiteľstva č. 

56/2020. 

Obec zostavila rozpočet podľa § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet bol zostavený 

a schválený ako vyrovnaný. Schodok kapitálového rozpočtu plánovala vykryť finančnými operáciami a 

prebytkom bežného rozpočtu. 

Zmeny rozpočtu boli počas rozpočtového roka vykonávané rozpočtovými opatreniami podľa § 14 

ods. 2 zákona č. 583/2001 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Všetky rozpočtové opatrenia sú zaznamenané 

v operatívnej evidencii rozpočtových opatrení. Celkovo boli vydané dve rozpočtové opatrenia a to: 

I. Rozpočtové opatrenie zo dňa 10.11.2021  uznesením č. 36/2021 

II. Rozpočtové opatrenie zo dňa 31.12.2021 rozpočtovým opatrením starostu obce Jasenie č.1/2021. 

 

Hospodárenie obce dokumentuje tabuľka: 

 

Údaje sú uvádzané v eurách: 

  
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 
Čerpanie rozpočtu 

Bežný rozpočet       

Príjmy 798 620,00 1 029 236,01 880 583,23 

Výdavky 798 620,00 939 859,64 762 202,55 

Prebytok/schodok bežného rozpočtu 0,00 89 376,37 118 380,68 

Kapitálový rozpočet       

Príjmy 0,00 22 305,00 22 305,00 

Výdavky 200 000,00 213 500,00 79 872,92 

Schodok kapitálového rozpočtu 200 000,00 191195,00 57567,92 

Prebytok/schodok rozpočtu -200 000,00 -101818,63 60812,76 

Finančné operácie       

Príjmy z finančných operácií 200 000,00 214 954,83 45 834,83 

Výdavky z finančných operácií 0,00 0,00 0,00 

Rozdiel finančných operácií 200 000,00 214 954,83 45834,830 

Podľa § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. obec splnila povinnosť dať si overiť účtovnú závierku za rok 

2021 audítorom. 
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I. PLNENIE PRÍJMOV ROZPOČTU 
Vlastné príjmy bežného rozpočtu predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy; kapitálového rozpočtu 

predstavovali príjmy – z predaja pozemkov a dar od družobnej obce Mörschwil zo Švajčiarska. 

Cudzie príjmy bežného rozpočtu boli tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy; 

cudzie príjmy kapitálového rozpočtu v roku 2021 obec nemala. 

 

Obec hospodárila v oblasti príjmov nasledovne: 

 

Údaje sú uvádzané v eurách: 

 Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 
Skutočnosť 

Bežné príjmy  598 620,00 791 976,18 812 443,40 

Kapitálové príjmy  0,00 22 305,00 22 305,00 

 

 

1. BEŽNÉ  PRÍJMY 
Bežné príjmy zahŕňajú vlastné príjmy (daňové a nedaňové) a cudzie príjmy; 

 ich plnenie bolo nasledovné: 

 

Údaje sú uvádzané v eurách: 

  

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 
Skutočnosť 

Daňové príjmy 438 250,00 477 918,74 473 905,44 

Nedaňové príjmy 42 560,00 77 361,10 77 264,30 

Granty a transfery 117 810,00 236 696,34 261 273,66 

 

1.1 Daňové príjmy 

Údaje sú uvádzané v eurách: 

  

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 
Skutočnosť 

Daň z príjmov a kapitálového majetku 370 000,00 407 303,17 407 303,17 

Daň z majetku 40 100,00 40 116,57 36 029,42 

Dane za tovary a služby 28150,00 30499,00 

 

30572,85 

 

 Daň z príjmov a kapitálového majetku 

Najpodstatnejšou časťou bežných príjmov obce je daň z príjmov fyzických osôb  

tzv. podielová daň zo ŠR, ktorá v roku 2021 predstavuje len 50 % z celkových skutočných bežných 

príjmov. V dôsledku pandemického ochorenia COVID-19 nastáva už druhý rok  výpadok týchto  daní. 

Oproti vlaňajšiemu roku je pokles o 4%.  
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 Daň z majetku 

Údaje sú uvádzané v eurách: 

Daň z majetku 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 
Skutočnosť 

Z pozemkov 24 000,00 24 000,00 22 240,49 

Zo stavieb 16 000,00 16 000,00 13 667,16 

Z bytov 100,00 116,57 121,77 

 

V roku 2021 bolo zdanených celkom 1116 objektov s počtom daňových poplatníkov 525, čo je mierny 

nárast/pokles oproti predošlému roku. 

 

 

 Dane za tovary a služby 

Údaje sú uvádzané v eurách: 

Dane za tovary a služby 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 
Skutočnosť 

Za psa 1 300,00 1 300,00 1 371,50 

Za ubytovanie 500,00 500,00 439,40 

Za užívanie verejného priestranstva 200,00 200,00 234,00 

Za komunálny odpad 26150,00 27499,00 28527,95 

 

Daň za psa  

V roku 2021 bolo prihlásených 196 daňovníkov s počtom spoplatnených psov 237. 

Daň z ubytovania 

V roku 2021 boli evidovaní 2 daňovníci. 

Daň za verejné priestranstvo 

V roku 2021 bolo evidovaných 9 daňovníkov. 

Poplatok za komunálny odpad 

Počet evidovaných poplatníkov v roku 2021 bol 507. 

 

 

1.2 Nedaňové príjmy 

Zahŕňajú príjmy z vlastníctva majetku a príjmy z administratívnych a iných poplatkov; ich plnenie bolo 

 v roku 2021 nasledovné: 

Údaje sú uvádzané v eurách: 

 
Schválený 

 rozpočet 

Upravený 

rozpočet 
Skutočnosť 

Z vlastníctva majetku 3 800,00 6 174,00 6 182,47 

Administratívne a iné poplatky 38 710,00 66 750,09 66 644,82 

Úroky 50,00 0,00 0,00 

Iné nedaňové príjmy 0,00 4 437,01 4 437,01 
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Príjmy z vlastníckeho majetku – tvoria príjmy z prenájmu pozemkov, budov, objektov, priestranstiev, 

z prenajatých strojov. 

-príjmy z prenájmu pozemkov roku 2021 boli tvorené hlavne z uzatvorených zmlúv o prenájme s 

Agro Next  a  fyzickými osobami p. Rusnák P., Kordík M., Glembová E., Poľovnícky revír Čierny diel. 

Celkove boli tieto príjmy dosiahnuté vo výške 1 713,79 €. Suma 1 713,79 € zahŕňa aj nedoplatok od 

spoločnosti Agro Next z minulého roka.  

-príjmy z prenájmu budov, objektov, priestranstiev v roku 2021 boli tvorené z prenajatých budov 

Slovenskej pošte, a. s., podnikateľom p. Kochan P. - stolárska dielňa, p. Vágner M. - predajňa s autodielmy, 

p. Polomská D. – kaderníctvo, FlexiCom – internetové zariadenie, p. Ferency J. – skladové priestory, p. 

Čonka I. – na nácvik hudobnej skupiny. 

Celkove boli tieto príjmy dosiahnuté vo výške 2 679,08  ale v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 bol 

tento príjem ponížený o odpustenie poplatkov  uznesením OZ č. 24/2021 za nájom tým,  ktorí museli byť 

zatvorení. 

-príjmy z prenájmu strojov v roku 2021 za poskytnuté služby na nákladnom motorovom vozidle 

Mercedes - Benz a UNC. Celkove boli tieto príjmy dosiahnuté vo výške 329,60 € 

 

 Administratívne a iné poplatky – ide najmä o príjmy zo správnych poplatkov, ktoré predstavujú príjmy 

vybraté obcou v zmysle platných právnych predpisov. Patria sem správne poplatky vyberané za overovanie 

listín a podpisov, za vydanie rybárskych lístkov, za vydanie povolenia na zmenu užívania, stavebné poplatky 

v zmysle stavebného zákona, správne poplatky z evidencie obyvateľstva a registra adries a pod.  

Celkove boli tieto príjmy dosiahnuté vo výške 3 262,16 €. 

Ďalej ide o príjmy za porušenie predpisov, a to napr. z omeškaných úhrad, porušenie VZN v oblasti 

životného prostredia, za znečisťovanie ovzdušia a z uskutočnených priestupkov stavebného zákona a pod.  

Celkove boli tieto príjmy dosiahnuté vo výške 262,00 € 

Ďalšou časťou administratívnych príjmov tvoria príjmy za poskytované služby, t. j. za opatrovateľskú 

službu, stravné, režijný a prevádzkový príspevok na chod Školskej jedálni, poplatok za Materskú školu 

a Školský klub detí, na údržbu cintorína, za odpredaj dreva z Obecných lesov, zberné suroviny, poplatky zo 

vstupov na verejné kúpalisko a pod. Sú to príjmy vyberané v zmysle platných všeobecne záväzných predpisov, 

Lesného hospodárskeho plánu (LHP), uzatvorených zmlúv o poskytovaní služieb a sadzobníka úhrad 

vydaného starostom obce Interným predpisom č. 1/2021.  

Celkove boli tieto príjmy dosiahnuté vo výške 66 644,82 € 

 

Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov – ide len o príjmy z úrokov vkladov na finančných účtoch obce 

Celkove boli tieto príjmy dosiahnuté vo výške 0 €. 

 

Iné nedaňové príjmy – sú to najmä príjmy z preplatkov zúčtovacích faktúr za plyn a elektrickú energiu z roku 

2021.  

Celkove boli tieto príjmy dosiahnuté vo výške 4 437,01 €. 
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1.3 Granty a transfery 

Ide o granty a transfery účelovo viazané, ktoré boli obci poukázané vo výške podľa prehľadu v nasledujúcej 

tabuľke: 

 

Údaje sú uvádzané v eurách: 

Poskytovateľ Účel 
Suma poskytnutých 

finančných prostriedkov 

Úrad práce soc. vecí a rodiny Brezno 

Osobitný príjemca 

rodinných prídavkov 709,45 € 

Úrad práce soc. vecí a rodiny Brezno 

Dotácia na stravu pre 

deti ZŠ, MŠ 5716,20 € 

Úrad práce soc. vecí a rodiny Brezno Podpora zamestnávania 1653,86 € 

Okresný úrad odbor 

 školstva B. Bystrica 

Prenesené kompetencie 

pre ZŠ,  

učebnice, vzdelávacie 

poukazy, 

 na predškolskú výchovu 155 884,00 € 

Okresný úrad odbor 

 starostlivosti o životné prostredie  

 B. Bystrica 

prenesený výkon 

štátnej správy 

starostlivosti o životné 

prostredie 114,36 € 

Okresný úrad Banská bystrica Vojnové hroby 268,50 € 

Okresný úrad Brezno 

Register adries,  

 úsek hlásenia pobytu 

občanov, 

 na Voľby NR SR, 

výdavky COVID19 33 200,71 € 

Implementačná agentúra MPSVR SR 
Podpora opatrovateľskej 

služby 27 991,09 € 

Úrad vlády SR 

Oprava a obnova 

podzemného vojnového 

bunkra 3 500,00 € 

Ministerstvo práce,  sociálnych vecí 

a rodiny  SR 

Mimoriadna odmena 

zamestnancom 

poskytujúcich OSL 1 892,80 € 

Ministerstvo životného prostredia SR Za prieskumné územie 2 996,70 € 

Dobrovoľná požiarna ochrana SR DHZO Jasenie  3000,00 € 

Banskobystrický samosprávny kraj 

Rozvoj cestovného 

ruchu – Rekonštrukcia 

budovy minerálneho 

prameňa „Kyslá“ 1 000,00 € 

Slovenská agentúra životného 

prostredia Banská Bystrica 

Podpora 

z Environmentálneho 

fondu – Malá 

kompostáreň obce 

Jasenie 5 884,60 € 

Štatistický úrad SR  
Sčítanie domov, bytov 

„SODB 2021“ 3 652,35 € 
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1.4 Dary a granty 

Ide o bežný grant od družobnej obci Mörschwil zo Švajčiarska, ktorý nám každoročne poskytujú na rozvoj 

v obci . 

 

Údaje sú uvádzané v eurách: 

Poskytovateľ Účel 
Suma poskytnutých 

 finančných prostriedkov 

Družobná obec Mörschwil na rozvoj obce 9483,72 € 

 

 

 

 

 

2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 
Údaje sú uvádzané v eurách: 

 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 
Skutočnosť 

Príjem z predaja majetku 0,00 12 405,00 12 405,00 € 

Tuzemské kapitálové granty 0,00 9 900,00 9 900,00 € 

Cudzie kapitálové granty 0,00 0,00 0,00 

 
2.1. Príjem z predaja majetku 

Obec v roku 2021 predala pozemky:  orná pôda vo výmere 330 m2,  ostatné plochy vo výmere 340 m2 a vodné 

plochy vo výmere 91 m2.                                         

 
 

2.2 Tuzemské kapitálové granty 

Ide o kapitálové granty a transfery účelovo viazané, ktoré boli obci poukázané vo výške podľa prehľadu 

v nasledujúcej tabuľke: 

 

Údaje sú uvádzané v eurách: 

Poskytovateľ Účel 
Suma poskytnutých 

finančných prostriedkov 

Región Horehronie, Brezno 

Rozvoj cestovného 

ruchu – Rekonštrukcia 

budovy minerálneho 

prameňa „Kyslá“ 900,00 € 

Banskobystrický samosprávny kraj 

Rozvoj cestovného 

ruchu – Rekonštrukcia 

budovy minerálneho 

prameňa „Kyslá“ 9 000,00 € 
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2.3 Cudzie kapitálové granty 

Ide o kapitálový grant, ktorý obec v roku 2021 nevykazuje. 

 

Údaje sú uvádzané v eurách: 

Poskytovateľ Účel 
Suma poskytnutých 

 finančných prostriedkov 

   

 

 

 

II. ČERPANIE VÝDAVKOV ROZPOČTU 

 
Údaje sú uvádzané v eurách 

  

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

 rozpočet 
Skutočnosť 

Bežné výdavky 598 620,00 726 359,64 682 329,63 

Kapitálové výdavky 200 000,00 213 500,00 79 872,92 

 

 
1. BEŽNÝ VÝDAJ 

 
Bežné výdavky boli podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie čerpané nasledovne: 

 

Údaje sú uvádzané v eurách: 

 
Schválený 

 rozpočet 

Upravený 

rozpočet 
Skutočnosť 

% 

plnenia 

Mzdy, platy 285 880,00 302 515,75 299 871,76 99,13% 

Poistné a príspevky do poisťovní 96 420,00 114 646,79 113 661,94 99,14% 

Tovary a služby 207 170,00 297 453,10 257 271,36 86,49% 

Bežné transfery 9 150,00 11 744,00 11 524,57 98,13% 

Splácanie úrokov 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Bežné výdavky boli podľa funkčnej rozpočtovej klasifikácie čerpané nasledovne: 

 

Údaje sú uvádzané v eurách: 

Funkčná 

 klasifikácia 

Ekonomick

á 

 klasifikácia 

Text 
Schválený 

 rozpočet 

Upravený 

 rozpočet 

Skutočnos

ť 

%plneni

a 

0111 Obec činnosť úradu     190749,00 199036,15 195765,95 98,36 

0112 Finančná  610 mzdy 106500,00 104817,00  104588,66 99,78 

a rozpočtová oblasť 620 
odvody do 

poisťovní 
38550,00 41406,27 41180,67 99,45 

  630 tovary a služby 45699,00 52762,88 49969,47 94,70 

  640 transfer jednotliv. 0,00 50,00 27,15 54,30 

  650 splácanie úrokov 0,00 0,00 0,00 0,00 
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0220 Civilná ochrana     8963,00 33342,38 33111,08 99,30 

0320 Ochrana pred 

požiarmi 
620 

odvody do 

poisťovní 
260,00 2214,97 2128,77 96,10 

  630 tovary a služby 8703,00 31127,41 30982,31 99,53 

       

              

0422 Lesníctvo     10950,00 18861,00 16168,54 85,72 

0451  Cestná doprava  630 tovary a služby 10550,00 6071,00 3379,08 55,66 

              

05 Ochrana Životného     33550,00 36764,60 36508,73 99,30 

prostredia  630 tovary a služby 33050,00 36264,60 36204,25 99,83 

  640 transfer jednotliv. 500,00 500,00 304,48 60,90 

       

              

06 Rozvoj obce     12788,00 26497,68 25110,83 94,77 

  610 mzdy 0,00 6497,03 6497,03 100,00 

  620 
odvody do 

poisťovní 
0,00 1170,72 1170,72 100,00 

  630 tovary a služby 12788,00 18829,93 17443,08 92,63 

              

08 Kultúra a náboženstvo     31710,00 33947,05 31849,12 93,82 

  620 
odvody do 

poisťovní 
550,00 826,00 754,76 91,38 

  630 tovary a služby 22660,00 22262,05 20235,77 90,90 

  640 transfer jednotliv. 8500,00 10859,00 10858,59 99,99 

              

09 Vzdelávanie     271 460,00 330272,28 297555,52 90,09 

  610 mzdy 154380,00 160389,48 158813,94 99,02 

  620 
odvody do 

poisťovní 
48010,00 57549,57 57308,06 99,58 

  630 tovary a služby 69070,00 111998,23 81099,17 72,41 

    640 nemocenské dávky  0,00  335,00 334,35 99,80 

       

10 Sociálne zabezpečenie     38 450,00 47 638,50 46 259,86 97,10 

  610 mzdy 25000,00 30812,24 29972,13 97,27 

  620 
odvody do 

poisťovní 
9050,00 11479,26 11118,96 96,86 

  630 tovary a služby 4250,00 5347,00 5168,77 96,66 

  640 transfer jednotliv. 150,00 0,00 0,00 0,00 

Podrobný komentár k čerpaniu bežných výdavkov je spracovaný v Rozbore hospodárenia obce Jasenie 

za rok 2021, ktorý tvorí prílohu Záverečného účtu. 
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2. KAPITÁLOVÝ VÝDAJ 

Kapitálové výdavky boli podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie čerpané nasledovne: 

 

Údaje sú uvádzané v eurách: 

 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 
Skutočnosť 

% 

plnenia 

Nákup pozemkov 25 000,00 25 000,00 25 000,00 100% 

Nákup strojov, prístrojov a zariadení 0,00 4034,40 4034,40 100% 

Projektová dokumentácia 10 000,00 10 000,00 1800,00 18% 

Realizácia stavieb 

 a ich technického zhodnotenia 165 000,00 168585,60 43158,52 26% 

Ostatné nehmotné aktíva 0,00 5880,00 5880,00 100% 

Kapitálové transfery 0,00 0,00 0,00 0 

 

Kapitálové výdavky boli podľa funkčnej rozpočtovej klasifikácie čerpané nasledovne: 

 

Údaje sú uvádzané v eurách: 

Funkčná 

 klasifikácia 

Ekonomická 

 klasifikácia 
Text 

Schválený 

 rozpočet 

Upravený 

 rozpočet 
Skutočnosť 

% 

plnenie 

0620 Rozvoj obce 710 

Projekty 

Rekonštrukcia 

a modernizácia 170000,00 176693,53 49426,07 28% 

0640 Verejné 

osvetlenie 710 

Rekonštrukcia 

a modernizácia 0 3206,47 3206,47 100% 

0830 Vysielacie 

a vydavateľské 

služby 710 

Prevádzkové 

zariadenia 25000,00 25000,00 23640,38 95% 

0840 Náboženské 

a iné spoločenské 

služby 710 

Prevádzkové 

zariadenia 5000,00 5000,00 0,00 0 

09601 Školské 

stravovanie 710 

Prevádzkové 

zariadenia 3600,00 3600,00 3600,00 100% 

Podrobný komentár k čerpaniu kapitálových výdavkov je spracovaný v Rozbore hospodárenia obce 

Jasenie za rok 2021, ktorý tvorí prílohu Záverečného účtu. 

 

 

III. FINANČNÉ OPERÁCIE 

 
1. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE 

 
Údaje sú uvádzané v eurách: 

 
Schválený 

 rozpočet 

Upravený 

rozpočet 
Skutočnosť 

Ostatné finančné operácie:       

Prevod prostriedkov peňažných 

fondov 200000,00 214954,83 45 834,83 
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Prevod prostriedkov peňažných fondov – z rezervného fondu. Schválenie zapojenia rezervného fondu do 

rozpočtu na čerpanie kapitálových výdavkov podľa zákona o rozpočtových pravidlách č. 583/2004 Z. z. § 16 

ods. 7, 8. vo výške 30 880,00 €. V roku 2021 bolo potrebné cez finančné operácie príjmu zapojiť  do rozpočtu 

nevyčerpané prostriedky z predchádzajúceho roku 2020 vo výške 14 954,83 €. 

 

 

 

 

2. VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE 

Obec v roku 2021 nemala zobraté žiadne úvery resp. pôžičky, ktoré by bolo potrebné splácať a tak naplniť 

výdajovú časť finančných operácií. 

 

 

IV. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 

Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako 

výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia môže byť prebytok alebo schodok 

jej rozpočtu; podľa § 2 písm. b) a c) a § 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. 

Prebytkom rozpočtu je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu, schodkom rozpočtu je 

záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu. Pod príjmami a výdavkami rozpočtu sa chápu 

bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet) a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový 

rozpočet); súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu nie sú finančné operácie.   

 

HOSPODÁRENIE OBCE 
 

Dokumentuje nasledovná tabuľka: 

Údaje sú uvádzané v eurách: 

Hospodárenie obce  
Schválený 

 rozpočet 
Upravený rozpočet Skutočnosť 

Bežné príjmy spolu 598 620,00 791 976,18 812 443,40 

Bežné výdavky spolu 598 620,00 726 359,64 682 329,63 

Prebytok bežného rozpočtu 0,00 65 616,54 130 113,77 

        

Kapitálové príjmy spolu 0,00 22 305,00 22 305,00 

Kapitálové výdavky spolu 200 000,00 213 500,00 79 872,92 

Schodok kapitálového rozpočtu 200 000,00 - 191 195,00 - 57 567,92 

        

PRÍJMY CELKOM 798 620,00 1 029 236,01 880 583,23 

VÝDAVKY CELKOM 798 620,00 939 859,64 762 202,55 

Prebytok rozpočtu 0,00 89 376,40 118 380,68 
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Príjmové finančné operácie 200 000,00 214 954,83 45 834,83 

Výdavkové  finančné operácie 0,00 0,00 0,00 

Zostatok finančných operácií 200 000,00 214 954,83 45  834,83 

Hospodárenie obce      118380,68  

Vylúčenie z prebytku     44113,02 

Upravené hospodárenie obce     74267,66 

 

 

Obec hospodárila s prebytkom/schodkom vo výške 118 380,68 €; takto vykázaný prebytok/schodok 

rozpočtu je zistený v súlade s § 2 písm. b) a c) a §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. 

Podľa §10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súčasťou rozpočtu sú finančné operácie, 

ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania 

a ich splácanie. 

 

Obec dosiahla prebytok. 

Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami vo výške 130 113,77 € bol 

v priebehu roka použitý na financovanie schodku kapitálového rozpočtu. Schodok kapitálového rozpočtu bol 

v roku 2021 financovaný aj z prostriedkov rezervného fondu vo výške 30 880,00 € 

Prebytok rozpočtu 118 380,68 € je zostatok finančných prostriedkov, ktoré predstavujú  finančnú hotovosť 

na účtoch obce k 31. decembru 2021, okrem finančných prostriedkov, ktoré z tohto zostatku vylučujú – cudzie 

prostriedky.  

Podľa § 16 ods. 6 a 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak možno použiť v rozpočtovom 

roku v súlade s osobitným predpisom nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté 

v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu EU, alebo na základe osobitného 

predpisu, tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku 

rozpočtu z tohto prebytku vylučujú. 

 

V roku 2021 ide o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku 

zo ŠR, ktoré budú použité: 

- vo výške 30 000,- € určené  na riešenie havarijnej situácie – oprava vykurovacieho zariadenia 

v budove ZŠ Jasenie. Sú to prostriedky MŠ SR poukazované cez Okresný úrad Banská Bystrica  - Odbor 

školstva, ktoré je potrebné použiť do 31.03.2022. 

vo výške 526,- € určené  na výchovno-vzdelávací proces pre 5 ročné deti v MŠ Jasenie. Sú to 

prostriedky MŠ SR poukazované cez Okresný úrad Banská Bystrica  - Odbor školstva, ktoré je potrebné 

použiť do 31.03.2022. 

- vo výške 1 892,80 € na úhradu odmien zamestnancom poskytujúcich opatrovateľskú službu  v roku 

2021. Sú to prostriedky Ministerstvo práce,  sociálnych vecí a rodiny  SR, ktoré je potrebné vyplatiť ako 

decembrovú mzdu v januári 2022. 
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- vo výške 2 110,50 € je to nevyčerpaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 

z MŠ a ZŠ Jasenie, ktoré je potrebné vrátiť ŠR do 31.03.2022. 

V roku 2021 ide ďalej o nevyčerpané prostriedky z  iných zdrojov, ktoré budú použité v roku 2022: 

- vo výške 9 483,72 € je to nevyčerpaný dar od družobnej obce  Mörschwil na rozvoj obce 

- vo výške 100,00 € je to nevyčerpaný príspevok DSG jeseň 2021od Slovenského futbalového zväzu pre 

žiakov ZŠ Jasenie. 

V roku 2022 sa o túto sumu 44 113,02 € pre tvorbu peňažných fondov upraví zostatok finančných 

prostriedkov, ktorý v konečnom zúčtovaní predstavuje výšku  74 267,66 €.  

V návrhu záverečného účtu sa zo strany obce navrhuje, aby celá táto suma bola pridelená do rezervného 

fondu. 

 

 

 

 

 

B. BILANCIA AKTÍV A PASÍV 
Údaje sú uvádzané v eurách: 

AKTÍVA 
Skutočnosť  

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

 k 31.12.2021 

Majetok spolu 
1 833 400,68 1 874 247,12 

Neobežný majetok spolu 1 463 402,70 1 433 208,14 

z toho:   
Dlhodobý nehmotný majetok 1395,48 5 620,62 

Dlhodobý hmotný majetok 1 254 241,22 1 219 821,52 

Dlhodobý finančný majetok 207 766,00 207 766,00 

Obežný majetok spolu 367 635,33 439 104,43 

z toho:   
Zásoby 11 033,20 5 197,66 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 2 770,81 981,66 

Krátkodobé pohľadávky 4 232,66 8 335,75 

Finančné účty 349 598,66 424 589,36 

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

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

Časové rozlíšenie 2362,65 1 934,55 
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Údaje sú uvádzané v eurách: 

PASÍVA 
Skutočnosť  

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

 k 31.12.2021 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 833 400,68 1 874 247,12 

Vlastné imanie  1 447 959,16 1 508 025,60 

z toho:     

Oceňovacie rozdiely 4894,52 4894,52 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia 1 443 064,64 1 503 131,08 

Záväzky 68 076,49 141 826,00 

z toho:     

Rezervy 960,00 1 500,00 

PASÍVA 
Skutočnosť  

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

 k 31.12.2021 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 8 730,33 34 529,30 

Dlhodobé záväzky 1 255,99 1 376,22 

Krátkodobé záväzky 35 358,17 82 648,48 

Bankové úvery a výpomoci 21772,00 21772,00 

Časové rozlíšenie 317 365,03 224 395,52 

 

 

C. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU 
Prehľad o návratných zdrojoch financovania a úveroch obce so stavom k 31.12.2020: 

 

Údaje sú uvádzané v eurách: 

Úver - číslo zmluvy Splatnosť Schválená výška Účel 

č.2020/12/1355 31.01.2027 21 772,00 

výkonu 

samosprávnych 

pôsobností 

        

 

Dlhodobá – návratná finančná výpomoc bola obci v roku 2020 poskytnutá Ministerstvom financií SR 

na základe Uznesenia vlády SR č. 494 a následne Zmluvy č. 2020/12/1355 na účel financovania výkonu 

samosprávnych pôsobností pri výpadku podielových daní v dôsledku pandemického ochorenia COVID-19. 

 

Podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania sú upravené v ustanovení § 17 ods. 6 zákona 

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

Podľa cit. Ustanovenia obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak 

a) Celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka a 
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b) Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25% 

skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka 

pričom platí, že obe podmienky musia byť splnené súčasne. 

 

 

D. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH 

 

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov návrh záverečného účtu obsahuje aj 

podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 cit. Zákona v členení podľa jednotlivých 

príjemcov. 

Obec poskytla dotácie v súlade s cit. zákonom a s VZN č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

obce a členských príspevkov fyzickým a právnickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne 

prospešných služieb, na všeobecne prospešný a verejnoprospešný  účel. 

 

Prehľad o poskytnutých dotáciách: 

 

Údaje sú uvádzané v eurách: 

 

 

 

E. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV 

 
Obec Jasenie nepoužíva programový rozpočet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijímateľ dotácie 
Suma poskytnutých 

 finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých 

 finančných 

prostriedkov 

Účel dotácie 

Futbalový klub FK1928 

Jasenie - podpora športu 2000,00 2500,00  podpora športu 

Klub slovenských turistov 

Jasenie 500,00 500,00 podpora športu 

Slovenský zväz 

protifašistických bojovníkov 

OblV Brezno 100,00 100,00 

Regionálne 

oslavy 

77.výročie SNP 

Rímskokatolícka cirkev,  

farnosť Predajná  1000,00 1000,00 

podpora 

kultúrnej 

pamiatky - 

Kostol Jasenie 
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F. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV FONDU 

1. 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. 

 

Údaje sú uvádzané v eurách: 

Fond rezervný Suma  

ZS k 1.1.2021 261 476,41 € 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za predchádzajúci  

rozpočtová rok 65 023,11 € 

 Prírastky - z finančných operácií   

    

Úbytky  použitie rezervného fondu 

 - krytie schodku rozpočtu 30 880,00 € 

Ostatné úbytky-poplatky banke 62,80 € 

KZ k 31.12.2021 295 556,72 € 

 

 

2. SOCIÁLNY FOND 
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. v z. n. p.. Tvorbu a použitie 

sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva a Smernica č. 2/2020. 

 

Údaje sú uvádzané v eurách: 

Fond sociálny Suma  

ZS k 1.1.2021 314,96 € 

Prírastky - povinný prídel z miezd 1% 2 465,70 € 

    

Úbytky  použitie sociálneho fondu 

 - stravné zamestnancom 1 073,20 € 

Ostatná sociálna výpomoc zamestnancom 1 600,00 € 

KZ k 31.12.2021 107,46 € 

 

 

 

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

Jasenie, 08.04.2022                                                                                                        starosta obce 

 

 

 

 

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

     2. Poznámky 

     3. Údaje o plnení rozpočtu /ROZBOR/ 

     4. Výročná správa obce 
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