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Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Jablonovom dňa 10. 06. 2022 

uznesením č. 194/2022 

 

Záverečný účet: 

- vyvesený na úradnej tabuli dňa 13. 06. 2022  
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- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 25. 05. 2022   
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Záverečný účet obce za rok 2021 
  

 

1. Rozpočet obce na rok 2021  

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2021. 

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 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný 

rozpočet bol zostavený ako prebytkový a  kapitálový rozpočet ako schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16. 12. 2020 uznesením č. 118/2020. 

 

Rozpočet bol zmenený dvanásťkrát: 

 
Č. RO Schválené starostom/uznesením 

OZ č. 

Dátum Druh zmeny 

1/2021 schválené starostom 28.02.2021 Povolené prekročenie a viazanie bežných 

príjmov  

2/2021 schválené starostom 31.03.2021 Povolené prekročenie a viazanie bežných 

príjmov a výdavkov  

3/2021 127/2021 14.05.2021 Povolené prekročenie a viazanie bežných  

výdavkov 

4/2021 schválené starostom 30.06.2021 Povolené prekročenie a viazanie bežných 

príjmov a výdavkov  

5/2021 155/2021 24.08.2021 Povolené prekročenie a viazanie 

kapitálových príjmov, príjmových 

finančných operácii, bežných a 

kapitálových výdavkov 

6/2021 155/2021 24.08.2021 Povolené prekročenie a viazanie bežných 

príjmov, výdavkov a kapitálových 

výdavkov 

7/2021 157/2021/b 24.08.2021 Povolené prekročenie a viazanie 

kapitálových výdavkov 

8/2021 schválené starostom 31.08.2021 Povolené prekročenie a viazanie bežných 

a kapitálových príjmov 

9/2021 schválené starostom 30.09.2021 Povolené prekročenie a viazanie bežných 

príjmov a výdavkov 

10/2021 schválené starostom 30.11.2021 Povolené prekročenie a viazanie bežných 

výdavkov 

11/2021 168/2021 09.12.2021 Povolené prekročenie a viazanie bežných 

príjmov, výdavkov a kapitálových 

výdavkov  

12/2021 schválené starostom 30.12.2021 Povolené prekročenie a viazanie bežných 

príjmov a výdavkov 

 

Plánované rozpočtované príjmy v roku 2021 vo výške 290 618,00 € boli zvýšené úpravami 

rozpočtu na 400 244,64 € a plánované rozpočtované výdavky v roku 2021 vo výške 290 618,00 

€ boli zvýšené úpravami rozpočtu na 379 441,23 €. 
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Rozpočet obce k 31. 12. 2021 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 290 618,00 400 244,64 

z toho :   

Bežné príjmy 266 618,00 331 488,06 

Kapitálové príjmy 0 6 756,58 

Finančné príjmy 24 000,00 62 000,00 

Výdavky celkom 290 618,00 379 441,23 

z toho :   

Bežné výdavky 258 382,67 292 869,07 

Kapitálové výdavky 24 000,00 78 336,83 

Finančné výdavky 8 235,33 8 235,33 

Rozpočtové hospodárenie obce 0,00 20 803,41 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 

 
Výška príjmov v roku 2021 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. 

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

400 244,64 390 116,68 97,47 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 400 244,64EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

390 116,68 EUR, čo predstavuje 97,47 % plnenie.  

 

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

331 488,06 329 330,12 99,35 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 331 488,06 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

329 330,12 EUR, čo predstavuje 99,35 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

253 344,24 251 864,29 99,42 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 218 318,23 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 218 318,23 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 100,00 %.  
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Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 3 956,91 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 3 956,91 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 100 % plnenie. Z toho príjmy dane z pozemkov boli v sume 1 297,80 

EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 2 659,11 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 0,00 

EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 3 956,91 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 

0,00 EUR. K 31.12.2021 obec neeviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností. 

Daň za psa 538,00 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 28 520,05 EUR  

Daň z úhrad za dobývací priestor 531,10 EUR 

 

b) nedaňové príjmy:   

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

23 923,75 23 300,76 97,40 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 13 249,99 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 13 154,63 EUR, čo 

je 99,28 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenájmu pozemkov v sume 200,00 

EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 12 729,96 EUR a príjem 

z prenájmu náradia, techniky a kuchynského vybavenia v sume 224,67 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 10 673,76 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 10 146,13 EUR, čo 

je 95,06 % plnenie 

 

c)  iné nedaňové príjmy:   

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

7 666,69 7 656,69 99,87 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 7 666,69 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

7 656,69 EUR, čo predstavuje 99,87,00 % plnenie.  

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

 

d) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 46 553,38 EUR bol skutočný príjem vo výške 46 508,38 

EUR, čo predstavuje 99,90 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Štátny rozpočet 323,43 Transfer – register adries a hlásenie pobytu 

Štátny rozpočet 1 180,47 Transfer – stavebný úrad 

Štátny rozpočet 89,28 Transfer – na životné prostredie 

Štátny rozpočet 39,36 Transfer – cestná doprava  

Štátny rozpočet 85,92 Transfer – odmena skladníka CO  

Štátny rozpočet 17,90 Transfer – vojnové hroby 

DPO SR 2 955,00 Dotácia – materiálno technické vybavenie DHZ 

Štatistický úrad SR 3 382,02 Dotácia na sčítanie obyvateľov, domov a bytov 

MV SR 35 435,00 Refundácia výdavkov na testovanie COVID-19 

MK SR - FPU 3 000,00 Dotácie na obnovu knižničného fondu 
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Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

 

2. Kapitálové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

6 756,58 6 756,58 100,00 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 6 756,58 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

6 756,58 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.  

 

Príjem z predaja kapitálových aktív: 

Z rozpočtovaných 756,58 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 756,58 EUR, čo je 

100,00 % plnenie.  

Príjem z predaja vyradených stĺpov miestneho rozhlasu bol vo výške 756,58 EUR. 

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 

0,00 % plnenie. 

 

Granty a transfery 

Z rozpočtovaných 6 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 6 000,00 EUR, čo 

predstavuje 100,00 % plnenie. 

 

Prijaté granty a transfery 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Žilinský samosprávny kraj 

Žilina 

2 000,00 Obnova historickej Kaplnky 

Panny Márie v Jablonovom  

Vdp. Mgr. Václav Galo 

Jablonové 46 

3 000,00 Revitalizácia VP – stĺp so soškou 

Panny Márie 

Megawaste Slovakia s.r.o. 

Považská Bystrica 

1 000,00 Revitalizácia VP – stĺp so soškou 

Panny Márie 

 

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

62 000,00 54 029,98 87,15 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 62 000,00 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2021 v sume 54 029,98 EUR, čo predstavuje 87,15 % plnenie.  

 

Uznesením Obecného zastupiteľstva č. 141/2021 zo dňa 21.06.2021 bolo schválené zapojenie 

peňažného fondu ČSOB do rozpočtu obce v roku 2021 vo výške 25 000,00 EUR a uznesením č. 

154/2021 zo dňa 24.08.2021 zapojenie rezervného fondu do rozpočtu obce v roku 2021 vo výške 

13 000,00 EUR. Uznesením č. 118/2020 zo dňa 16.12.2020 pri schvaľovaní rozpočtu na rok 

2021 bolo schválené zapojenie zostatku peňažného fondu ČSOB v sume 24 000,00 EUR, 

skutočné naplnenie rozpočtu z rezervného a peňažného fondu bolo vo výške 54 029,98 EUR.  

V roku 2021 nebol prijatý žiaden úver. 
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4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Bežné príjmy  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

0,00 0,00 0,00 

 

Kapitálové príjmy  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

0,00 0,00 0,00 

 

Obec Jablonové nemá rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou. 

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021  
 

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

379 441,23 349 695,38 92,16 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 379 441,23 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 349 695,38 EUR, čo predstavuje 92,16 % čerpanie.  

 

 

1. Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2021 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

292 869,07 263 232,47 89,88 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 292 869,07 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 263 232,47 EUR, čo predstavuje 89,88 % 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 92 819,28 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 

92 819,28 EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,   

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

COVID-19, odmeny z dotácie na SODB.  

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 30 158,22 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 

30 158,22 EUR, čo je 100,00 % čerpanie.  
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Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 160 337,54 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 

131 135,47 EUR, čo je 81,79 % 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 20 375,16 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 

19 940,63 EUR, čo predstavuje 97,87 % čerpanie. 

 

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

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov 1 068,87 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 

1 068,87 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.  

 

 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

78 336,83 78 227,58 99,86 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 78 336,83 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 78 227,58 EUR, čo predstavuje 99,86 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

 

a) Revitalizácia verejného priestranstva s kaplnkou Panny Márie 

Z rozpočtovaných 18 277,83 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 18 276,64 

EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie. 

 

b) Nákup kompostérov do domácností 

Z rozpočtovaných 14 644,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 14 644,00 

EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. 

 

c) Rekonštrukcia oplotenia MŠ Jablonové 

Z rozpočtovaných 15 050,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 15 017,46 

EUR, čo predstavuje 99,78 % čerpanie. 

 

d) Odstránenie havarijného stavu telocvične a sociálnych zariadení v MŠ a ZŠ Jablonové – 

spolufinancovanie  

Z rozpočtovaných 13 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 13 000,00 

EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. 

 

e) Prístupová cesta na nový cintorín 

Z rozpočtovaných 10 266,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 10 211,88 

EUR, čo predstavuje 99,47 % čerpanie. 

 

f) Ozvučenie zvona na zvonici 

Z rozpočtovaných 5 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 4 980,00 EUR, 

čo predstavuje 99,60 % čerpanie. 



                                                                       9 

 

g) Klimatizácia v Požiarnej zbrojnici Jablonové 

Z rozpočtovaných 1 209,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 1 209,00 EUR, 

čo predstavuje 100,00 % čerpanie. 

 

h) Rekonštrukcia oplotenia kultúrneho domu - brána 

Z rozpočtovaných 868,60 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 868,60 EUR, čo 

predstavuje 100,00 % čerpanie. 

 

 

3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

8 235,33 8 235,33 100,00 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 8 235,33 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2021 v sume 8 235,33 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou 

Záverečného účtu.  

 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 8 235,33 EUR na splácanie istiny 

z prijatých úverov zo ŠFRB bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 8 235,33 EUR, čo 

predstavuje 100,00 %.  

 

 

4.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

 Bežné výdavky  

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

0,00 0,00 0,00 

 

Kapitálové výdavky 

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % 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 2021 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 329 330,12 

z toho : bežné príjmy obce  329 330,12 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 263 232,47 

z toho : bežné výdavky  obce  263 232,47 

             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet 66 097,65 

Kapitálové  príjmy spolu 6 756,58 

z toho : kapitálové  príjmy obce  6 756,58 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 78 227,58 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  78 227,58 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -71 471,00 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -5 373,35 

Vylúčenie z prebytku   

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -5 373,35  

Príjmové finančné operácie  54 029,98 

Výdavkové finančné operácie 8 235,33 

Rozdiel finančných operácií 45 794,65 
PRÍJMY SPOLU   390 116,68 

VÝDAVKY SPOLU 349 695,38 

Hospodárenie obce  40 421,30 
Vylúčenie z prebytku 0,00 

Upravené hospodárenie obce 40 421,30 

 

Schodok rozpočtu v sume 5 373,35 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. bol v rozpočtovom roku 2021 vysporiadaný : 

 z finančných operácií   5 373,35 EUR 

 

 

Obec Jablonové nebude za rok 2021 tvoriť rezervný fond, pretože výsledok rozpočtu pre 

tvorbu rezervného fondu obce – t.j. rozdiel bežného a kapitálového rozpočtu je schodkový. 

 

 

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 40 421,30  EUR, navrhujeme použiť na : 

 tvorbu peňažného fondu bytovka    2 162,88 EUR 

 tvorbu peňažného fondu ČSOB   38 258,42 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 1.1.2021 9 181,25       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

9 792,58      

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

0,00 

                - z finančných operácií 0,00 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

 

13 000,00       

               - krytie schodku rozpočtu 0,00 

               - ostatné úbytky  0,00 

KZ k 31.12.2021 5 973,83 

 

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 1.1.2021 30 081,83 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

25 408,02      

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  

0,00 

                - z finančných operácií 0,00 

Úbytky   - použitie peňažného fondu : 41 029,98 

 

      

               - krytie schodku rozpočtu 0,00 

               - ostatné úbytky  0,00 

KZ k 31.12.2021 14 459,87 

 

 

Fond peňažný - bytovka  Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021 1 087,35       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

1 721,70      

                - 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  0,00 

KZ k 31.12.2021 2 809,05 

 

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. 
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Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021             57,14 

Prírastky - povinný prídel - 30 %                                                                            282,51 

               - povinný prídel - 70 %                       721,55 

               - ostatné prírastky       0,00 

Úbytky   - príspevok na stravné                         251,00 

               - regeneráciu PS                          702,12 

               - dopravné                              0,00 

               - ostatné úbytky                                                     0,00 

KZ k 31.12.2021 108,08 

 

 

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 1.1.2021 1 768,30       

Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške  

0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu   

142,32      

Úbytky   - použitie fondu : 

 

0,00       

KZ k 31.12.2021 1 910,62       

 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021 

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2021  v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR 

Majetok spolu 1 149 781,05 1 147 756,18 

Neobežný majetok spolu 1 065 649,38 1 077 238,96 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 
Dlhodobý hmotný majetok                           913 340,47                           924 930,05 
Dlhodobý finančný majetok 152 308,91 152 308,91 

Obežný majetok spolu 82 925,44 69 120,36 
z toho :   
Zásoby 866,28 474,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 
Krátkodobé pohľadávky  2 617,77 1 795,99 
Finančné účty  79 441,39 66 850,37 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  1 206,23 1 396,86 
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P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2021 v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 149 781,05 1 147 756,18 

Vlastné imanie  571 383,12 590 368,67 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 
Fondy 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia  571 383,12 590 368,67 

Záväzky 133 096,34 126 113,02 
z toho :   
Rezervy  2 832,00 1 339,16 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 
Dlhodobé záväzky 112 395,11 104 353,04 
Krátkodobé záväzky 6 323,23 8 874,82 
Bankové úvery a výpomoci 11 546,00 11 546,00 

Časové rozlíšenie 445 301,59 431 274,49 

 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021 
  

Stav záväzkov k 31.12.2021    

Druh záväzku Záväzky celkom 

k 31.12.2021 v EUR 

z toho v  lehote 

splatnosti  

z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 5 298,00 5 298,00 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 100 951,56 100 951,56 0,00 
- ostatné záväzky 6 978,30 6 978,30  0,00 

Záväzky spolu k 31.12.2021 113 227,86 113 227,86 0,00 
 

Stav úverov k 31.12.2021  

 
 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2021 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2021 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2021 

Rok 
splatnosti 

 

ŠFRB Nájomné byty 164 874,20 5 448,51 915,21 87 308,23 r. 2036 

ŠFRB Nájomné byty 53 276,24 2 786,82 153,66 13 643,33 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 

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 
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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 31.12.2020:   

- skutočné bežné príjmy obce  281 860,27 

- skutočné bežné príjmy RO  0,00 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020 281 860,27 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:   

- zostatok istiny z bankových úverov  

- zostatok istiny z pôžičiek  

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 11 546,00 

- 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 100 951,56 

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu  

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021 112 497,56 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 100 951,56 

- z úveru z Environmentálneho fondu  

- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ  

- z NFV 11 546,00 

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 112 497,56 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021 0,00 

 
Zostatok istiny k 31.12.2021 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2020 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

0,00 281 860,27 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 2021, 

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. 
 

 

 

Obec v roku 2021 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.  
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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 250,00 

 

245,46 

 

4,54 

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 250,00 

 

250,00 

 

0,00 

Dobrovoľný hasičský zbor Jablonové 

- podpora celoročnej činnosti, školenia 

                                   

750,00 

 

750,00 

 

0,00 

Telovýchovná jednota Jablonové 

- podpora celoročnej činnosti  2 000,00 

 

2 000,00 

 

0,00 

 

K 31.12.2021 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 2021 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 - 

-- -- -- -- 

 

- 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 - 

-- -- -- -- 



                                                                       16 

 

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 Bratislava 

Stavebný poriadok – bežné výdavky 1 180,47      1 180,47        0,00 

MDVaRR 

SR Bratislava 

ŠSÚ – komunikácie – bežné výdavky 39,36 39,36 0,00 

MV SR – 

Okresný úrad 

Žilina 

Hlásenie pobytu a REGOB – bežné 

výdavky 
300,63 300,63 0,00 

MV SR – 

Okresný úrad 

Žilina 

Register adries – bežné výdavky 22,80 22,80 0,00 

MV SR – 

Okresný úrad 

Bytča 

Odmena – skladník CO – bežné výdavky  85,92 85,92 0,00 

MV SR - 

Okresný úrad 

Žilina 

Starostlivosť o životné prostredie – bežné 

výdavky 
89,28 89,28 0,00 

MV SR 

Okresný úrad 

Žilina 

Príspevok na vojnové hroby (pamätník 

padlým rodákov v 1.sv.vojne) – bežný 

výdavok 

17,90 17,90 0,00 

DPO SR  

Bratislava 

Dotácia pre DHZ – bežné výdavky 3 000,00 3 000,00 0,00 

ŠÚ SR 

Bratislava 

Dotácia na sčítanie domov a bytov – bežné 

výdavky  
3 382,02 3 382,02 0,00 

MV SR – 

Okresný úrad 

Žilina 

Dotácia COVID – celoplošné testovanie – 

bežné výdavky 
35 435,00 35 435,00 0,00 

MK SR – 

FPU 

Bratislava 

Dotácie na obnovu knižničného fondu –

bežné výdavky 
3 000,00 2 996,69 3,31 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec Jablonové neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

Od ZŠ Súľov-Hradná bola doručená žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na 

spoluúčasť pri financovaní havarijnej situácie elokovaného objektu telocvične a sociálnych 

zariadení v ZŠ s MŠ v Jablonovom v sume 13 000,00 eur. Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom 

za týmto účelom schválilo uznesenie č. 154/2021 dňa 24.8.2021.  

Po predložení vyúčtovania z projektu „Zvýšenie kapacít Materskej školy Jablonové118“, ktorá 

bola doručená z Obce Súľov-Hradná bol výsledok finančnej implementácie projektu zostatok 

finančných prostriedkov v celkovej výške 6 112,20 eur, ktorú Obec Súľov-Hradná poukázala na 

účet Obce Jablonové. OZ zobralo túto skutočnosť na vedomie uznesením č. 171/2021 dňa 

9.12.2021. 

Obec Jablonové dostala na konci roka 2020 žiadosť z Obce Súľov-Hradná o spolufinancovanie 

nákladov v časti originálne kompetencie v stredisku Školský klub detí, preto bola poskytnutá 

suma 2 202,00 eur (Uznesenie č. 116/2020 zo 16.12.2020). Ďalšia žiadosť bola z dôvodu 
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skončenia pracovnoprávneho vzťahu vychovávateľky Školského klubu detí a jej odchodu do 

starobného dôchodku poskytla Obec Jablonové sumu 1 436,00 eur, ďalej na dofinancovanie 

výpadku vlastných príjmov školy a požiadavka na odmeny pedagogickým a nepedagogickým 

zamestnancom a odvody z týchto odmien bol z Obce Jablonové poskytnutý príspevok vo výške  

7 545,00 eur (Uznesenie č. 166/2021 z 9.12.2021).   

Náklady na materiálne zabezpečenie opatrení proti pandémii COVID-19 v materských školách 

zabezpečovali obce, preto po vyúčtovaní vznikla požiadavka ZŠ s MŠ Súľov-Hradná 

o dofinancovanie skutočných výdavkov v sume 1 140,61 eur (Uznesenie č. 167/2021 z 

9.12.2021).  

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

Obec Jablonové uzatvorila v roku 2021 zmluvu s VÚC z rozpočtu poskytovateľa Žilinského 

samosprávneho kraja na podporovanú činnosť s názvom „Obnova historickej Kaplnky Panny 

Márie v Jablonovom“ v sume 2 000,00 EUR. Suma skutočne použitých prostriedkov bola           

2 000,00 EUR. 

 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu 

 
Obec Jablonové na zasadnutí OZ dňa 16. 12. 2020 schválila rozpočet bez programovej štruktúry 

uznesením č. 118/2020 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 na uznesenia 
 

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že bol predložený Záverečný účet obce za rok 2021 na 

prerokovanie. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko 

k Záverečnému účtu za rok 2021. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2021. 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez 

výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

peňažných fondov nasledovne: 

 

a/ tvorba peňažného fondu – bytovka 2 162,88 EUR  

b/ tvorba peňažného fondu – ČSOB         38 258,42 EUR 

 


