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Záverečný účet obce za rok 2020 
  

1. Rozpočet obce na rok 2020  

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2020. 

Obec Jablonové 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. Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako prebytkový. Bežný 

rozpočet bol zostavený ako prebytkový a  kapitálový rozpočet ako schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 04. 12. 2019 uznesením č. 66/2019. 

Rozpočet bol zmenený sedemkrát: 
Č. RO Schválené starostom/uznesením 

OZ č. 

Dátum Druh zmeny 

1/2020 schválené starostom 13.02.2020 Povolené prekročenie a viazanie bežných 

príjmov a výdavkov 

2/2020 84/2020 24.04.2020 Povolené prekročenie a viazanie bežných 

príjmov, výdavkov a kapitálových 

výdavkov 

3/2020 98/2020 19.06.2020 Povolené prekročenie a viazanie bežných 

príjmov a výdavkov 

4/2020 105/2020 25.09.2020 Povolené prekročenie a viazanie bežných 

príjmov, finančných operácii, výdavkov a 

kapitálových výdavkov 

5/2020 112/2020 25.11.2020 Povolené prekročenie a viazanie bežných 

príjmov, finančných operácii, výdavkov a 

kapitálových výdavkov 

6/2020 schválené starostom 30.11.2020 Povolené prekročenie a viazanie bežných 

príjmov, výdavkov a kapitálových 

výdavkov 

7/2020 schválené starostom 30.12.2020 Povolené prekročenie a viazanie bežných 

príjmov a výdavkov 

Plánované rozpočtované príjmy v roku 2020 vo výške 299 033,00 € boli zvýšené úpravami 

rozpočtu na 358 828,06 € a plánované rozpočtované výdavky v roku 2020 vo výške 286 048,28 

€ boli zvýšené úpravami rozpočtu na 307 006,05 €. 

 

Rozpočet obce k 31. 12. 2020 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 299 033,00 358 828,06 

z toho :   

Bežné príjmy 295 033,00 283 213,53 

Kapitálové príjmy 0 0 

Finančné príjmy 4 000,00 75 614,53 

Výdavky celkom 286 048,28 307 006,05 

z toho :   

Bežné výdavky 239 896,00 258 887,04 

Kapitálové výdavky 38 000,00 39 966,73 

Finančné výdavky 8 152,28 8 152,28 

Rozpočtové hospodárenie obce 12 984,72 51 822,01 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 

 
Výška príjmov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. 

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

358 828,06 317 142,27 88,38 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 358 828,06 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

317 142,27 EUR, čo predstavuje 88,38 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

283 213,53 281 860,27 99,52 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 283 213,53 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

281 860,27 EUR, čo predstavuje 99,52 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

244 297,20 244 112,81 99,92 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 209 238,91 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 209 238,91 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 100,00 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 3 958,19 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 3 958,19 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 100 % plnenie. Z toho príjmy dane z pozemkov boli v sume 1 346,93 

EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 2 611,26 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 0,00 

EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 3 958,19 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 

0,00 EUR. K 31.12.2020 obec neeviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností. 

Daň za psa 569,00 EUR 

Daň za užívanie verejného priestranstva 0,00 EUR 

Daň za nevýherné hracie prístroje 0,00 EUR  

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 29 815,61 EUR  

Daň z úhrad za dobývací priestor 531,10 EUR 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

23 984,10 23 188,62 96,68 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 13 107,33 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 12 984,99 EUR, čo 

je 99,07 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenájmu pozemkov v sume 66,67 
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EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 12 754,96 EUR a príjem 

z prenájmu náradia, techniky a kuchynského vybavenia v sume 163,36 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 10 876,77 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 10 203,63 EUR, čo 

je 93,81 % plnenie 

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

3 702,42 3 702,42 100,00 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 3 702,42 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

3 702,42 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.  

 

d) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 11 229,81 EUR bol skutočný príjem vo výške 10 856,42 

EUR, čo predstavuje 96,68 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Štátny rozpočet 318,58 Transfer – register adries a hlásenie pobytu 

Štátny rozpočet 1 322,67 Transfer – stavebný úrad 

Štátny rozpočet 86,07 Transfer – na životné prostredie 

Štátny rozpočet 39,14 Transfer – cestná doprava  

Štátny rozpočet 79,99 Transfer – odmena skladníka CO  

Štátny rozpočet 638,04 Transfer – voľby do NR SR 

Štátny rozpočet 16,67 Transfer – vojnové hroby 

DPO SR 3 000,00 Dotácia – materiálno technické vybavenie DHZ 

ÚPSVaR 506,10 Príspevok – osobitný príjemca 

Štatistický úrad SR 2 188,00 Dotácia na sčítanie obyvateľov, domov a bytov 

MV SR 2 661,16 Refundácia výdavkov na testovanie COVID-19 

 

Granty a transfery boli účelovo učené 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 

0,00 0,00 0,00 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % plnenie.  

 

Príjem z predaja kapitálových aktív: 

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 0,00 EUR, čo je 0,00 % 

plnenie.  

Príjem z predaja budov bol vo výške 0,00 EUR a príjem z predaja bytov bol vo výške 0,00 EUR. 
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Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 

0,00 % plnenie. 

 

 

Granty a transfery 

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 

0,00 % plnenie. 

 

Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

-- 0,00 -- 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

75 614,53 35 282,00 46,66 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 75 614,53 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2020 v sume 35 282,00 EUR, čo predstavuje 46,66 % plnenie.  

 

Uznesením Obecného zastupiteľstva č. 94/2020 zo dňa 19.6.2020 bolo schválené zapojenie 

rezervného fondu a peňažných fondov do rozpočtu obce v roku 2020 a uznesením č. 111/2020 zo 

dňa 25.11.2020 bolo schválené použitie v sume 23 736,00 eur.  

 

V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR zo štátnych aktív na výkon 

samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku podielových daní od štátu v dôsledku 

situácie súvisiacej s ochorením COVID-19 vo výške 11 546,00 EUR, ktorá bola schválená 

obecným zastupiteľstvom dňa 25.9.2020 uznesením č. 108/2020. 

 

V roku 2020 nebol prijatý žiaden úver. 

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Bežné príjmy  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

0,00 0,00 0,00 

 

Kapitálové príjmy  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

0,00 0,00 0,00 

 

Obec Jablonové nemá rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou. 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020  
 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

307 006,05 280 219,97 91,28 
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Z rozpočtovaných celkových výdavkov 307 006,05 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 280 219,97 EUR, čo predstavuje 91,28 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

258 887,04 233 429,52 90,17 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 258 887,04 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 233 429,52 EUR, čo predstavuje 90,17 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 81 894,71 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 

81 320,76 EUR, čo je 99,30 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,   

spoločného stavebného úradu, za voľby, dohody, náhrady za dobrovoľnícku činnosť pri testovaní 

na COVID-19, odmeny z dotácie na SODB.  

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 29 757,30 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

29 712,30 EUR, čo je 99,85 % čerpanie.  

 

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 133 330,61 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

108 837,25 EUR, čo je 81,63 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, 

ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné 

a ostatné tovary a služby. 

 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 6 791,18 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

6 540,31 EUR, čo predstavuje 96,31 % čerpanie. 

 

Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov 1 152,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

1 151,92 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.  

 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

39 966,73 38 638,17 96,68 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 39 966,73 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 38 638,17 EUR, čo predstavuje 96,68 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  
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Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) Rekonštrukcia bytového domu – výmena okien a vchodových dverí 

Z rozpočtovaných 23 736,06 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 23 736,00 

EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. 

 

b) Výstavba chodníkov na cintoríne – 2. etapa 

Z rozpočtovaných 8 673,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 7 636,38 EUR, 

čo predstavuje  88,05 % čerpanie. 

 

c) Dofinancovanie rekonštrukcie Materskej školy Jablonové 

Z rozpočtovaných 4 351,67 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 4 351,67 EUR, 

čo predstavuje 100,00 % čerpanie. 

 

d) Nákup špeciálneho zariadenia – kamerový systém a alarm na obecný úrad 

Z rozpočtovaných 2 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 1 708,54 EUR, 

čo predstavuje 85,43 % čerpanie. 

 

e) Rozšírenie verejného osvetlenia o 3 stĺpy 

Z rozpočtovaných 1 206,00  EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 1 205,58 EUR, 

čo predstavuje 99,97 % čerpanie. 

 

Pôvodne rozpočtované kapitálové výdavky na revitalizáciu verejného priestranstva, 

rekonštrukciu oplotenia školského areálu a kultúrneho domu v celkovej hodnote 17 000,00 EUR 

boli zrušené z dôvodu skrátenia pôvodne rozpočtovaných príjmov z podielových daní.  

 

3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

8 152,28 8 152,28 100,00 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 8 152,28 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2020 v sume 8 152,28 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou 

Záverečného účtu.  

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 8 152,28 EUR na splácanie istiny 

z prijatých úverov zo ŠFRB bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 8 152,28 EUR, čo 

predstavuje 100,00 %.  

 

4.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

 Bežné výdavky  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

0,00 0,00 0,00 

 

Kapitálové výdavky 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

0,00 0,00 0,00 

 

Obec Jablonové nemá rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou. 
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 281 860,27 

z toho : bežné príjmy obce  281 860,27 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 233 429,52 

z toho : bežné výdavky  obce  233 429,52 

             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet 48 430,75 

Kapitálové  príjmy spolu 0,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  0,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 38 638,17 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  38 638,17 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -38 638,17 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 9 792,58 

Vylúčenie z prebytku   

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 9 792,58  

Príjmové finančné operácie  35 282,00 

Výdavkové finančné operácie 8 152,28 

Rozdiel finančných operácií 27 129,72 
PRÍJMY SPOLU   317 142,27 

VÝDAVKY SPOLU 280 219,97 

Hospodárenie obce  36 922,30 
Vylúčenie z prebytku  

Upravené hospodárenie obce 36 922,30 

 

Prebytok rozpočtu v sume 9 792,58 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 z. n. p. navrhujeme použiť nasledovne: 

 

 tvorbu rezervného fondu   9 792,58 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 27 129,72 EUR, navrhujeme použiť na : 

 

 tvorbu peňažných fondov  27 129,72 EUR  
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5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov 
 

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 9 181,25       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

0,00      

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

0,00 

                - z finančných operácií 0,00 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

 

0,00       

               - krytie schodku rozpočtu 0,00 

               - ostatné úbytky  0,00 

KZ k 31.12.2020 9 181,25 

 

 

Peňažný fond 

Obec vytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití 

peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

              

Fond peňažný - ČSOB Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020 19 385,19       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

8 431,91      

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

0,00 

                - z finančných operácií 2 264,73 

Úbytky   - použitie peňažného fondu : 0,00 

 

      

               - krytie schodku rozpočtu 0,00 

               - ostatné úbytky  0,00 

KZ k 31.12.2020 30 081,83 

 

 

 

Fond peňažný - bytovka  Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020 24 823,35       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

0,00      

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

0,00 

                - z finančných operácií 0,00 

Úbytky   - použitie peňažného fondu : 23 736,00       

               - krytie schodku rozpočtu 0,00 

               - ostatné úbytky  0,00 

KZ k 31.12.2020 1 087,35       
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Fond peňažný – viacúčelové ihrisko  Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020 2 264,73       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

0,00 

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

0,00 

                - z finančných operácií 0,00 

Úbytky   - použitie peňažného fondu : 0,00       

               - krytie schodku rozpočtu 0,00 

               - ostatné úbytky  2 264,73 

KZ k 31.12.2020                                                           0,00       

 

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. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020             10,73 

Prírastky - povinný prídel - 30 %                                                                            264,93 

               - povinný prídel - 70 %                       683,55 

               - ostatné prírastky       0,00 

Úbytky   - príspevok na stravné                         251,00 

               - regeneráciu PS                          651,07 

               - dopravné                              0,00 

               - ostatné úbytky                                                     0,00 

KZ k 31.12.2020 57,14 

 

Fond prevádzky, údržby a opráv  

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. 

v z.n.p. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade 

s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv. 

         

Fond prevádzky, údržby a opráv Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020 1 625,98       

Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške  

0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu   

142,32      

Úbytky   - použitie fondu : 

 

0,00       

KZ k 31.12.2020 1 768,30       

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2020  v EUR KZ  k  31.12.2020 v EUR 

Majetok spolu 1 132 824,57 1 149 781,05 

Neobežný majetok spolu 1 060 031,24 1 065 649,38 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 
Dlhodobý hmotný majetok                            907 722,33                           913 340,47 
Dlhodobý finančný majetok 152 308,91 152 308,91 

Obežný majetok spolu 71 422,71 82 925,44 
z toho :   
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Zásoby 714,87 866,28 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 
Krátkodobé pohľadávky  5 418,90 2 617,77 
Finančné účty  65 288,94 65 288,94 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  1 370,62 1 206,23 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2020 v EUR KZ  k  31.12.2020 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 132 824,57 1 149 781,05 

Vlastné imanie  541 934,56 571 383,12 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 
Fondy 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia  541 934,56 571 383,12 

Záväzky 129 479,55 133 096,34 
z toho :   
Rezervy  1 900,00 2 832,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 
Dlhodobé záväzky 120 358,66 112 395,11 
Krátkodobé záväzky 7 220,89 6 323,23 
Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 461 410,46 445 301,59 

 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020 
  

Stav záväzkov k 31.12.2020    

Druh záväzku Záväzky celkom 

k 31.12.2020 v EUR 

z toho v  lehote 

splatnosti  

z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 2 746,41 2 746,41 0,00 

- zamestnancom 0,00 0,00 0,00 
- poisťovniam  0,00 0,00 0,00 
- daňovému úradu 0,00 0,00 0,00 
- štátnemu rozpočtu 0,00       0,00 0,00 
- bankám 0,00 0,00 0,00 
- štátnym fondom 109 186,89 109 186,89 0,00 
- ostatné záväzky 6 785,04 6 785,04  0,00 

Záväzky spolu k 31.12.2020 118 718,34 118 718,34 0,00 
 

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 

 

ŠFRB Nájomné byty 164 874,20 5 393,57 970,15 92 756,74 r. 2036 

ŠFRB Nájomné byty 53 276,24 2 758,71 181,77 16 430,15 r. 2026 

 

Dňa 2.6.2006 boli uzatvorené dve Zmluvy o poskytnutí podpory zo ŠFRB SR č.501/458/2006 

a č. 501/457/2006 na investičnú akciu „Nadstavba a prestavba nájomných bytov v bytovom 
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dome Jablonové súp. č. 92“ vo výške 164 874,20 € a 53 276,24 € pri základnej úrokovej sadzbe 

1 % a doby splatnosti 30 a 20 rokov: 

 

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:   

    Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., 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 

b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok 

záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 

25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o 

prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu 

verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo 

prostriedky získané na základe osobitného predpisu.  

 

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a): 

 
Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019:  276 783,36 

- skutočné bežné príjmy obce  276 783,36 

- skutočné bežné príjmy RO  0,00 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019 276 783,36 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2020:  109 186,89 

- zostatok istiny z bankových úverov  

- zostatok istiny z pôžičiek  

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí  

- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov  

- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ  

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty 109 186,89 

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu  

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020 109 186,89 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty -109 186,89 

- z úveru z Environmentálneho fondu  

- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ  

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce -109 186,89 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020 0,00 

 
Zostatok istiny k 31.12.2020 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2019 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

0,00 276 783,36 0,00 % 

 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.  

 

 

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií  
 

Záverečný účet neobsahuje údaje o hospodárení príspevkových organizácii za rok 2020, 

nakoľko obec Jablonové nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie. 

 

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám 

- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 
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Obec v roku 2020 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 6/2010 o dotáciách, právnickým osobám, 

fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne 

prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky na činnosť organizácii 

(Podrobne uvedené vo vyúčtovaní dotácií) 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Jednota dôchodcov Jablonové 

- podpora celoročnej činnosti 175,00 

 

175,00 

 

0,00 

Enduro team Jablonové 

- štartovné a PHM na Medzinárodné 

majstrovstvá SR v motocyklových súťažiach 175,00 

 

 

175,00 

 

 

0,00 
Divadelný súbor Jablonové 

- príprava divadelnej hry „Čertov mlyn“ 250,00 

 

250,00 

 

0,00 

Dobrovoľný hasičský zbor Jablonové 

- podpora celoročnej činnosti 

                                   

750,00 

 

750,00 

 

0,00 

Telovýchovná jednota Jablonové 

- podpora celoročnej činnosti  2 000,00 

 

2 000,00 

 

0,00 

 

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 6/2010 

o dotáciách. 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec Jablonové v roku 2020 neprevádzkovala žiadnu podnikateľskú činnosť. 

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) rozpočtom VÚC 

 

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 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,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, 

ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy 

k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 

 

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: 

 

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 

 

 
Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

-- -- -- -- 
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- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 

 
 

Rozpočtová organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 

-- -- -- -- 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : 

školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

MDVaRR 

SR 

Stavebný poriadok – bežné výdavky 1 322,67      1 322,67        0,00 

MDVaRR 

SR 

ŠSÚ – komunikácie – bežné výdavky 39,14 39,14 0,00 

MV SR Hlásenie pobytu a REGOB – bežné 

výdavky 
298,98 298,98 0,00 

MV SR Register adries – bežné výdavky 19,60 19,60 0,00 
MV SR Odmena – skladník CO – bežné výdavky  79,99 79,99 0,00 
Okresný úrad 

Žilina 

Starostlivosť o životné prostredie – bežné 

výdavky 
86,07 86,07 0,00 

Okresný úrad 

Žilina 

Voľby do NR SR – bežné výdavky 

 
638,04 

 

638,04 0,00 

 
ÚPSVaR Pomoc v hmotnej núdzi/osobitný príjemca 

– bežné výdavky 
506,10 506,10 0,00 

DPO Dotácia pre DHZ – bežné výdavky 3 000,00 3 000,00 0,00 
ŠÚ SR Dotácia na sčítanie domov a bytov – bežné 

výdavky  
2 188,00 2 188,00 0,00 

MV SR Dotácia COVID – testovanie – bežné 

výdavky 
2 677,83 2 677,83 0,00 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec Jablonové neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

Obec Jablonové na základe žiadosti z Obce Súľov-Hradná o dofinancovanie časti faktúry č. 

2018/278 od spoločnosti Viktor Kvaššay VK-SOK v rámci projektu „Zvýšenie kapacít MŠ 

Jablonové 118“ a na základe Zmluvy o spolupráci pri príprave, realizácii a po dobu udržateľnosti 

projektu, poskytla finančné prostriedky vo výške 615,27 eur, ktoré boli schválené uznesením č. 

82/2020.   

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

Obec Jablonové neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu s VÚC z rozpočtu poskytovateľa 

Žilinského samosprávneho kraja.  

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu 
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Obec Jablonové na zasadnutí OZ dňa 04. 12. 2019 schválila rozpočet bez programovej štruktúry 

uznesením č. 66/2019 na základe ustanovenia § 4 odsek 5) zákona č. 583/2004 Z.z. 

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

v znení neskorších predpisov.  

         

13. Návrh uznesenia: 
 

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že bol predložený Záverečný účet obce za rok 2020 na 

prerokovanie. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko 

k Záverečnému účtu za rok 2020. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2020. 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2020 a celoročné hospodárenie bez 

výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu a peňažných fondov nasledovne: 

 

a/ tvorba rezervného fondu 9 792,58 EUR  

b/ tvorba peňažného fondu – bytovka 1 721,70 EUR 

c/ tvorba peňažného fondu – ČSOB            25 408,02 EUR 

 


