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1. Základná charakteristika Obce Jalovec 
 

      

     Obec Jalovec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, zdruţuje 

osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok 

ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. 

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia 

a o potreby jej obyvateľov.  

     Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu 

a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môţe pouţiť návratné zdroje financovania, dotácie zo 

štátneho rozpočtu. Svoje úlohy môţe obec financovať aj z prostriedkov zdruţených s inými obcami, so 

samosprávnym krajom. 

     Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúţi na plnenie 

úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený 

zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné. Majetok obce moţno pouţiť na 

verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. Zásady hospodárenia 

s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo.  

     Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu 

dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

     Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú prostredníctvom  

správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon štátnej správy, ktorý sa 

preniesol na obec.  

     Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa zabezpečujú 

prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR, do ktorého vecnej 

pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať. 

     Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou osobou zapísanou v registri 

organizácií vedenom ŠÚ SR podľa zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. 

     Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky 

rozpočtových organizácií a obcí je zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V zmysle tohto 

zákona účtujú rozpočtové organizácie a obce v sústave podvojného účtovníctva. 

     Účtovnú závierku vo všeobecnosti upravuje zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

a definuje ju ako štruktúrovanú prezentáciu skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovanú 

osobám, ktoré tieto informácie vyţadujú, pričom účtovná závierka tvorí jeden celok pozostávajúci zo 

všeobecných náleţitostí a z jednotlivých súčastí – súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámok. 

     Cieľom účtovnej závierky je poskytnúť verný a pravdivý obraz o účtovnej závierke. Informácie 

v účtovnej závierke sú uţitočné, ak sú posudzované z hľadiska významnosti, zrozumiteľné, 

porovnateľné a spoľahlivé. 

     Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov stanovuje povinnosť overenia individuálnej 

účtovnej závierky a vyhotovenie výročnej správy, ktorej súlad s účtovnou závierkou musí byť tieţ 

overený audítorom. Pre obce to ustanovuje aj  § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších doplnkov. 

     Účtovná závierka predstavuje kontinuálny proces činností, ktorých výsledkom je zostavenie 

účtovných výkazov, vypracovanie poznámok a následné predloţenie účtovnej závierky ako celku 

vrátane všeobecných náleţitostí na určené miesta predkladania. Z hľadiska charakteru ich môţeme 

rozčleniť na účtovnú závierku pozostávajúcu z prípravných prác, uzatvorenia účtovných kníh 

a zostavenie účtovnej závierky.  

     Prípravné práce sa uskutočnili pre uzavretím účtovných kníh a zahŕňali tieto okruhy činností:  

- inventarizáciu, 

- kontrola bilančnej kontinuity, 

- kontrolu nadväznosti analytických účtov a analytickej evidencie na syntetické účty, 

- zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok, 

- kontrola účtu výsledku hospodárenia, 

- kontrola zaúčtovania odpisov, 



- doúčtovanie účtovných prípadov beţného účtovného obdobia, 

- kontrolu formálnej správnosti účtovných zápisov. 

 

Pri uzatváraní účtovných kníh obec postupuje nasledovne: 

- zisťujú sa obraty jednotlivých účtov, 

- zisťujú sa končené stavy účtov prostriedkov a zdrojov rozpočtového hospodárenia,  

- zisťuje sa účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie. 

 

Obec Jalovec účtovala v roku 2019 v mene euro. 

  

1.1 Identifikačné údaje 

 

Názov: Obec Jalovec 

Adresa pre poštový styk: Obec Jalovec, Jalovec 2, 032 21 Bobrovec 

Tel: 044/5596726 

Email: oujalovec@alconet.sk 

Web: www.jalovec.sk 

Okres: Liptovský Mikuláš 

IČO: 00315281 

DIČ: 2020581398 

Právna forma: právnická osoba 

Deň vzniku: Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou SR. 

 

 

1.2 Geografické údaje 

 

Geografická poloha obce : Obec Jalovec leţí v strednej časti Liptovskej kotliny, v doline potoka 

Jalovčianka pod Západnými Tatrami. 

 

Susedné mestá a obce : Jalovec je od okresného mesta Liptovský Mikuláš vzdialený 10 km, a to v 

smere severovýchodnom. Z juţnej strany susedí s obcou Bobrovec. Najbliţšími v smere západnom sú 

obce Bobrovček, Beharovce a Pavlova Ves v smere východnom Ţiar a Smrečany. 

 

Celková rozloha obce : Chotár obce má 2018 hektárov. 

 

Nadmorská výška : Obec Jalovec sa rozprestiera v nadmorskej výške od 690-700 m nad morom. 

 

 

1.3 Demografické údaje  

 

 

Počet obyvateľov : 310 obyvateľov k 31.12.2020 

 

Kategória Spolu Muži Ženy 

Vek od 0 do 15 rokov   33 14 19 

Vek od 15do 60 rokov 216 109 107 

Vek nad 60 rokov   61 27 34 

Spolu 310 150 160 

 

Vývoj počtu obyvateľov : za obdobie rokov 2017-2020  počet obyvateľov  sa výrazne nemení, t.j. 

počet obyvateľov sa pohybuje cca. 310 obyvateľov. 

 

 

mailto:oujalovec@alconet.sk
http://www.jalovec.sk/


 

1.4 Ekonomické údaje  

 

Nezamestnanosť v obci : ku dňu 31.12.2020  máme evidovaných  3 nezamestnaných občanov podľa § 

52 ods. 5 Zákona o sluţbách zamestnanosti 

 

 

Vývoj nezamestnanosti : počas zimných mesiacov je nezamestnanosť vyššia, počas teplejších 

mesiacov sa nezamestnanosť zníţi, nakoľko občania sa zamestnajú na rôzne sezónne práce. 

 

 

1.5 Symboly obce 

 

Erb obce: Obec pouţíva erb 

 

 

V červenom štíte v zlatej paţiti stojaci strieborný Baránok Boţí v rovnakej 

zbroji, drţiaci zas sebou zlatú, striebornou hviezdou ukončenú ţrď 

s rozširujúcou sa zlatou striebrolemou zástavou ukončenou lastovičím 

chvostom. 

 

 

 

 

 

Vlajka obce: pozostáva zo siedmich pozdĺţnych pruhov vo farbách bielej, ţltej a červenej. Vlajka má 

pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. 

 

     
                    

1.6 História obce 

 

Obec Jalovec leţí v strednej, severnej časti Liptovskej kotliny, pod výbeţkami Západných Tatier 

v nadmorskej výške okolo 700 m. 

Uţ pred rokom 1317 horná časť územia Bobrovca bola vo vlastníctve zemanov, naposledy pani 

Aky. Tento majetok, leţiaci v hornej časti doliny jaloveckého potoka dostal z iniciatívy ţupana 

Donča zeman Martin a jeho synovia. Donáciu potvrdil v roku 1317 Turčiansky konvent. Na 

tomto majetku vznikla v 14.storočí dedina Jalovec a ešte aj koncom 14.storočia patrila potomkom 

zemana Martina. Názov dostala od staršieho názvu potoka Jalovec, v doline ktorého vznikla. 



V 15.storočí Jalovec patril zemanom z Trsteného a v 16.storočí takisto zemanom Bánovcom 

z Trsteného. 

V roku 1536 boli sedliacke domácnosti v Jalovci zdanené do šiestich port. Okrem nich tu bývala 

domácnosť vtedajšieho richtára, dve domácnosti slobodníkov, ale aj zemianska rodina. 

V neskorších rokoch boli tunajší sedliaci zdanení, napríklad v roku 1549 od dvoch, v roku 1572 

od štyroch port, v roku 1588 od štyri a pol porty a v roku 1596 od troch port.V rokoch 1588 tu 

boli tri ţeliarske domácnosti a v roku 1596 aţ 12 ţeliarskych domácností. V roku 1600 tu stálo 20 

poddanských domov a zemianska kúria. Jalovec vtedy patril k stredne veľkým dedinám s takmer 

výlučne poddanským obyvateľstvom. 

V 17 storočí pre veľkú chudobu a sociálny úpadok sedliakov pokračoval, napokon sa zniţoval aj 

počet poddanských domácností. V roku 1619 sedliakov a ţeliarov zdanili spolu do 1 porty, v roku 

1671 od 4 port, v roku 1690 od 2,5 porty. V roku 1696 vtedajšie poddanské domácnosti 

hospodárili na poliach v rozsahu iba 177 meríc. V roku 1712 tamojší poddaní uţívali pozemky 

spolu v rozsahu polovičnej, štvrtinovej, osminovej a šestnástinovej usadlosti, takţe boli zdanení 

od 15 dík. 

V roku 1715 ţilo v Jalovci 9, v roku 1720 len 6 poddanských domácností. Vtedy bol Jalovec 

malou dedinou. V nasledujúcich desaťročiach počet obyvateľov, rodín a domov výrazne narastal. 

Okolo roku 1770 tam hospodárilo uţ 19 poddanských domácností. Niektoré z nich aj ako 

povoznícke sa podieľali na prevozoch soli, vína a a ţeleza. K dedine patril mlyn. 

Jalovec v 18 storočí aj v prvej polovici 19.storočia patril tradične rodinám zemanov Bánovcov, 

ktoré bývali v tamojšej kúrii. 

V roku 1828 mal Jalovec 32 obývaných domov, v ktorých ţilo 319 dospelých obyvateľov. Z nich 

275 bolo evanjelikov a 44 rímsko-katolíkov. Jalovec bol v prvej polovici 19.storočia stredne 

veľkou dedinou. Obyvateľstvo sa zaoberalo pastierstvom, salašníctvom a výrobou praciek a 

košikárstvom. 

Obec Jalovec od 18. storočia pouţívala pečatidlo s obrazom Baránka Boţieho. 

 

 Sociálne zabezpečenie 
 

 Sociálne sluţby v obec v roku 2019 nezabezpečovala, nakoľko nebola ţiadna poţiadavka 

 zo strany obyvateľov obce o túto sluţbu. 

 

 

1.7  Hospodárstvo  

 

Najvýznamnejší poskytovatelia sluţieb v obci : 

 

- Bar u Capa ( pohostinské sluţby ) 

- Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 

- PPS Bobrovec ,  s r.o. – Podtatranská poľnohospodárska spoločnosť zo sídlom v Jalovci 

 

1.8  Organizačná štruktúra obce  

 

     Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje 

organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce  Ján  Matloň. 

 

Zástupca starostu obce : p.Michal Maliarik 

Hlavný kontrolór obce:  Ing.Rudolf Proč 

 

Obecné zastupiteľstvo: Ing.Juraj Poproč, Jozef Madaj, Michal Maliarik, Marián Mliečko a Maroš 

Pavčo 

 

Obecný úrad: Jarmila Danková – administratívna pracovníčka 

 

 



2. Rozpočet obce na rok 2020 a jeho plnenie 
 

     Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj 

z ďalších zdrojov. Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona 

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

zákonov v znení neskorších predpisov.  

     Rozpočet obce sa vnútorne člení na beţné príjmy a beţné výdavky (ďalej len beţný rozpočet), 

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

     Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Beţný rozpočet bol zostavený ako 

vyrovnaný  a kapitálový rozpočet, po zapojení finančných  operácií bol zostavený ako vyrovnaný.  

     Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom  dňa 08.11.2019 uznesením číslo 43/2019. 

Rozpočet bol zmenený triakrát: 

- prvá  zmena  schválená dňa 12.03.2020  uznesením č.06/2020 

- druhá  zmena  schválená dňa 18.08.2020  uznesením č.25/2020 

- tretia zmena schválená dňa 10.12.2020 uznesením č. 35/2020 

 

Úprava rozpočtu bola vykonaná na základe rozpočtových opatrení v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) 

zákona č. 583/2004 Z.z. 

 

 

Rozpočet obce na dve desatinné miesta: 

 

 

 Rozpočet 

schválený  

Rozpočet 

upravený 

Skutočnosť  

Príjmy celkom 154.600,00€ 194.600,00€ 164.728,98 € 

z toho :    

Beţné príjmy 94.600,00 € 94.600,00 € 95.746,00 € 

Kapitálové príjmy 0,00 € 30.000,00 € 31.048,00 € 

Finančné príjmy 60.000,00 € 70.000,00 € 37.934,98 € 

Výdavky celkom 154.600,00€ 194.600,00€ 164.728,98 € 

z toho :    

Beţné výdavky 94.600,00 € 94.600,00 € 92.629,01  € 

Kapitálové výdavky 60.000,00 € 100.000 ,00 € 72.099,97 € 

Finančné výdavky 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

 

 

2.1  Plnenie príjmov za rok 2019 

 

Obec Jalovec 

       

2.1.1 Bežné príjmy obce  

 

Príjmy celkom v EUR na dve desatinné miesta  

Schválený rozpočet 94.600,00 € 

Rozpočet upravený 94.600,00 € 

Skutočnosť k 31.12.2019 95.746,00 € 

% plnenia k upravenému rozpočtu   101,21 % 

 



 

 

 

Plnenie rozpočtu beţných príjmov obce  

 

Hlavná 

kategória, 

Kategória 

 

Text 

Rozpočet 

upravený 2020 

v  € 

Skutočnosť 

2020 

v  € 

 

% 

 Príjmy celkom 94.600,00 € 95.746,00 € 101,21 % 

100 Daňové príjmy 85.240,00 85.968,48  100,85 % 

200 Nedaňové príjmy 6.090,00 5.874,08  96,45 % 

310 Granty a transfery 3.270,00 3.903,44  119,37 % 

    

 

 

Obec prijala nasledovné granty a transfery: 

          

P. 

č. 

Poskytovateľ Suma v € Účel 

1. Obvodný úrad pre cestnú dopravu 12,92 Prenes. výkon– cestná dopr. 

2. Obvodný úrad ţivotného prostredia 28,40 Prenes. výkon–ţivot. prostredia 

3. Ministerstvo vnútra SR 118,27 Hlásenie pobytu občanov, reg.adries 

4. Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR 436,51 Prenes. výkon–stavebný úrad 

5. DPO SR Bratislava 1.400,00 Dotácia pre DPO Jalovec  

6 Štatistický úrad SR 1.128,00 SODB 2021 - sčítanie 

74. Ministerstvo vnútra  SR 779,34 Voľby do NR SR 

 

 

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli pouţité v súlade  s ich účelom. 

 

 

2.1.2 Kapitálové príjmy obce  

 

Príjmy celkom  v EUR na dve desatinné miesta  

Schválený rozpočet 0,00 € 

Rozpočet upravený 30.000,00 € 

Skutočnosť k 31.12.2020 31.048,00 € 

% plnenia k upravenému rozpočtu  103,49 % 

 

 

 

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov obce 

 

 

Kategória 

 

Text 

Rozpočet upravený 

2020 

v  € 

Skutočnosť 

2020 

v € 

 

% 

 Príjmy celkom 30.000,00  31.048,00 103,49 

230 Kapitálové príjmy 30.000,00 31.048,00 103,49 

 

 



 

 

 

 

 

 

   2.1.3 Príjmové finančné operácie obce  

 

 

 

Príjmy celkom v EUR na dve desatinné miesta  

Schválený rozpočet 60.000,00 € 

Rozpočet upravený 70.000,00 € 

Skutočnosť k 31.12.2020 37.934,98 € 

% plnenia k upravenému rozpočtu 54,19% 

 

 

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií obce 

 

Hlavná  

kategória 

 

Text 

Rozpočet 

upravený 2020 

v  € 

Skutočnosť 

2020 

v  € 

 

% 

 Príjmy celkom 70.000,00 37.934,98 54,19 % 

400 Príjmy z finančných operácií 70.000,00 37.934,98 54,19 % 

  

 

 

 

 

2.2 Plnenie výdavkov za rok 2020 

 

Obec Jalovec 

 

      2.2.1 Bežné výdavky obce 
 

Výdavky celkom  v EUR na dve desatinné miesta 

Schválený rozpočet 94.600,00 € 

Rozpočet upravený 94.600,00 € 

Skutočnosť k 31.12.2020   92.629,01  € 

% čerpania k upravenému rozpočtu  97,92 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plnenie rozpočtu beţných výdavkov obce  

 

 

Oddiel 

 

Kategória 

 

Text 

Rozpočet 

upravený 

2020 v  € 

 

Skutočnosť 

2020 

v  € 

 

% 

  Bežné výdavky celkom 94.600,00 € 92.629,01 €  98 % 

01 - obec 600 Výdavky za obec celkom 69.450,00 68.517,31  98 % 

-Fin.obl. 610 Mzdy, platy, sluţobné príjmy ... 33.400,00 33.489,56 100 % 

Vš.ver.sl.voľ. 620 Poist. a príspevok do poisťovní  12.230,00 12.984,20 106 % 

-Regob. 630 Tovary a sluţby 23.620,00 21.941,86   93 % 

 640 Beţné transfery       200,00       101,69     51 % 

01 -voľby 600 Výdavky voľby NR SR           0,00      779,34     0 % 

 610 Mzdy, platy, sluţobné príjmy ...           0,00       76,32     0 % 

 620 Poist. a príspevok do poisťovní           0,00       26,65     0 % 

 630 Tovary a sluţby           0,00     676,37       0 % 

03 - DHZ 600 Výdavky na DHZ celkom    2.000,00  2.112,90   106 % 

 630 Tovary a sluţby    2.000,00  2.112,90   106 % 

 640 Beţné transfery         00,00         0,00     0 % 

04– výstav. 600 Výdavky na výst. a CD celkom     3.840,00  4.121,94  107 % 

 640 Beţné transfery      1.400,00   1.707,00 122 % 

- cest. dopr. 620 Poist. a príspevok do poisťovní           0,00       0,00     0 % 

 630 Tovary a sluţby         2.440,00   2.414,94   99 % 

05 - ŽP 600 Výdavky na ŽP celkom    8.210,00  7.644,60   93 % 

-odpady 630 Tovary a sluţby     7.410,00        7.186,13     97 % 

-ochr.prír. 610 Mzdy, platy, sluţobné príjmy ...           0,00       28,40     0 % 

-ochr.prír. 620 Poist. a príspevok do poisťovní       150,00       0,00     0 % 

-ochr.prír. 630 Tovary a sluţby      650,00     430,07   66 % 

06–VO, 

rozvoj obce. 

600 Výdavky na VO a rozvoj 

celkom 

    2.500,00    2.346,18   94 % 

-rozv.obce 630 Tovary a sluţby     1.000,00     851,01   85 % 

-ver.osvetlen. 630 Tovary a sluţby     1.500,00   1.495,17  100 % 

08 - kultúra 600 Výdavky za kultúru celkom     7.850,00   6.803,81   87 % 

-šport 630 Tovary a sluţby     2.340,00   1.887,73   81 % 

-kultúra 620 Poist. a príspevok do poisťovní        250,00     113,38   45 % 

 630 Tovary a sluţby    1.990,00   2.287,61  115 % 

-rozhlas 630 Tovary a sluţby        900,00          0,00      0 % 

 640 Beţné transfery        100,00         58,80   59 % 

-DS a cintor. 620 Poist. a príspevok do poisťovní          70,00         90,20   129% 

 630 Tovary a sluţby    2.200,00     2.366,09   108 % 

09 - vzdeláv. 600 Výdavky na vzdeláv. celkom         30,00        20,93    70 % 

 640 Beţné transfery         30,00        20,93    70 % 

10 - soc. zab. 600 Výdavky za soc. zabez. celkom       720,00     282,00    39% 

-ZŤP, star. 630 Tovary a sluţby          720,00      282,00     39 % 



 2.2.2 Kapitálové výdavky obce 
 

Výdavky celkom V EUR na dve desatinné miesta   

Schválený rozpočet 60.000,00 € 

Rozpočet upravený 100.000,00 € 

Skutočnosť k 31.12.2019 72.099,97 € 

% čerpania k rozpočtu po zmenách 72,10 % 

 

 

 

Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov obce  

 

 

Oddiel 

 

Kategória 

 

Text 

Rozpočet 

upravený 

2020 

v  € 

Skutočnosť 

2020 

v  € 

 

% 

  Kapitálové výdavky celkom 100.000,00 72.099,97   72,10 % 

0111-OU 

 

 

0320–PO 

 

4510-doprava 

 

0620-rozvoj 

obcí 

717 

       

717 

711 

            

713 

Rekonštrukcia a moder. časti 

fasády OcÚ 

 

Rekonštrukcia hasič.zbrojnice 

 

Výkup pozemkov pod miestnu 

komunikáciu  

 

Detské ihrisko – FUN zostava 

47.000,00 

 

 

41.000,00 

 

  10.000,00 

 

 

2.000,00 

34.149,23 

 

 

36.540,74  

 

      20,00 

 

 

1.390,00 

 72,66 % 

 

 

 89,12 % 

   

    0,20 % 

   

   

  69,50% 

 

 

2.3 Plán rozpočtu na roky 2021 - 2023 

 

      2.3.1 Príjmy celkom 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Plán na rok 2021 Plán na rok 2022 Plán na rok 2023 

Príjmy celkom 164.728,98 € 115.600,00 € 109.500,00 € 101.300,00 € 

z toho :     

Beţné príjmy 95.746,00  € 95.600,00 € 99.500,00 € 101.300,00 € 

Kapitálové príjmy 31.048,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Finančné príjmy 37.934,98 € 20.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 

 

 

 2.3.2 Výdavky celkom 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Plán na rok 2021 Plán na rok 2022 Plán na rok 2023 

Výdavky celkom   164.728,98 € 115.600,00 € 109.500,00 € 101.300,00 € 

z toho :     

Beţné výdavky      92.629,01 € 95.600,00 € 99.500,00 € 101.300,00 € 

Kapitálové výdavky 72.099,97 € 20.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 

Finančné výdavky 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 



 

 

3. Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2020 

 

     

 Rozpočet 

upravený 2020   

v € 

 Skutočnosť 

    k 31.12.2020 

v  € 

Príjmy celkom 194.600,00€ 164.728,98 € 

z toho :   

Beţné príjmy 94.600,00 € 95.746,00  € 

Kapitálové príjmy 30.000,00 € 31.048,00 € 

Finančné príjmy 70.000,00 € 37.934,98 € 

Výdavky celkom 194.600,00€   164.728,98 € 

z toho :   

Beţné výdavky 94.600,00 €      92.629,01 € 

Kapitálové výdavky 100.000 ,00 € 72.099,97 € 

Finančné výdavky 0,00 € 0,00 € 

 

      Z beţných a kapitálových príjmov a výdavkov bol za rok 2020 zistený prebytok hospodárenia vo 

výške 0,00  €. Podľa ustanovenia § 15 ods.4  zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

nebudú za rok 2020 preúčtované ţiadne finančné prostriedky  do rezervného fondu obce.  

  

 

 

 

4. Bilancia aktív a pasív v  € 

 

4.1  A K T Í V A  

 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k  31.12.2020 

Predpoklad 

rok 2021 

Predpoklad 

rok 2022 

Majetok spolu 329.970,14 358.934,02 351,789,20 368.889,20 

Neobežný majetok spolu 233.820,00 300.358,04 309.089,20 316.089,20 

z toho :     

Dlhodobý nehmotný majetok            0,00            0,00            0,00            0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 164.730,80 231.268,84 240.000,00 247.000,00 

Dlhodobý finančný majetok   69.089,20   69.089,20   69.089,20   69.089,20 

Obežný majetok spolu   95.715,74   58.169,97   42.300,00   52.400,00 

z toho :     

Zásoby            0,00            0,00            0,00           0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS            0,00            0,00            0,00           0,00 

Dlhodobé pohľadávky            0,00            0,00            0,00           0,00 

Krátkodobé pohľadávky        444,59          44,04        300,00      200,00 

Finančné účty    95.271,15   58.125,93   42.000,00  52.000,00 

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

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

Časové rozlíšenie         434,40          406,01        400,00      400,00 

 

 

 

 



 

4.2  P A S Í V A  

 

Názov   Skutočnosť  

k  k 31.12.2019 

  Skutočnosť  

k  k 31.12.2020 

Predpoklad 

rok 2021 

Predpoklad 

rok 2022 

Vlastné imanie a záväzky spolu 329.970,14 358.934,02 351.789,20 368.889,20 

Vlastné imanie  321.334,29 320.508,56  313.329,20  332.629,20 

z toho :     

Oceňovacie rozdiely            0,00           0,00           0,00           0,00 

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

Výsledok hospodárenia   321.334,29  320.508,56    313.329,20    332.629,20 

Záväzky     7.676,79     7.899,08      8.460,00    8.260,00 

z toho :     

Rezervy         660,00        660,00       660,00       660,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS           0,00           0,00            0,00            0,00 

Dlhodobé záväzky        146,59        236,35        100,00        100,00 

Krátkodobé záväzky     6.870,20     7.002,73      7.700,00      7.500,00 

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

Časové rozlíšenie        959,06      30526,38     30.000,00      28.000,00 

 

 

 

 

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov  v € 

 

5.1. Pohľadávky  

Pohľadávky  Stav 

k 31.12 2019 

Stav 

k 31.12 2020 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   444,59 44,04 

Pohľadávky po lehote splatnosti      0,00    0,00 

 

 

 

5.2 Záväzky 

 

Záväzky Stav 

k 31.12 2019 

Stav 

k 31.12 2020 

Záväzky do lehoty splatnosti   6.870,20 7.002,73 

Záväzky po lehote splatnosti          0,00        0,00 

 

 

 

 

Analýza významných poloţiek z účtovnej závierky: nemáme poloţky na analýzu. 



 

 

6.  Výsledok hospodárenia v eurách 

 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť  

k 31.12.2020 

Predpoklad 

rok 2021 

Predpoklad 

rok 2022 

Náklady     

50 – Spotrebované nákupy 13.432,57 17.493,86 18.000,00 17.500,00 

51 – Sluţby 16.068,93 16.823,77 15.400,00 16.000,00 

52 – Osobné náklady 50.472,23 53.132,62 54.800,00 56.000,00 

53 – Dane a poplatky 33,00 33,00 0,00 0,00 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

3.266,30 4.263,28 2.300,00 2.500,00 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

4.089,84 5.530,25 5.500,00 6.000,00 

56 – Finančné náklady 165,82 283,08 150,00 150,00 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 

0,00 0,00 0,00 0,00 

59 – Dane z príjmov 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výnosy     

60 – Trţby za vlastné výkony a 

tovar 

1.397,49 1.147,16 1.200,00 1.300,00 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných sluţieb 

0,00 0,00 0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

84.403,10 86.493,05 86.500,00 88.000,00 

64 – Ostatné výnosy 265,86 4.057,80 4.000,00 4.500,00 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

660,00 660,00 700,00 700,00 

66 – Finančné výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚC a v RO a PO zriadených 

obcou alebo VÚC 

4.221,31 4.336,12 4.400,00 4.800,00 

Výsledok hospodárenia 

/ + kladný VH, - záporný VH / 

+3.419,07 -865,73 +650,00 +1.150,00 

 

Výsledok hospodárenia -záporný v sume  -865,73 €  pred zdanením,  bol zúčtovaný na účet 428 – 

nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

 

7. Ostatné  dôleţité informácie  

 

7.1 Významné investičné akcie v roku 2020 

 

V roku 2020 sa pokračovalo s výkupom pozemkov pod miestnu komunikáciu, ktoré  obec  vedie na 

účte 042. Po dokončení výkupu – predpoklad rok 2021, bude zmenený druh pozemkov z ornej pôdy na 

zastavané plochy a nádvorie – miestna komunikácia a následne zaradené do uţívania na účet 031.  

 



V roku 2020 v obci prebehla rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice, ktorá má svoje sídlo 

v časti budovy,kde sa nachádza aj Ocú a KD. Obci bola poskytnutá  dotácia vo výške 30.000 Eur 

z prostriedkov DPO SR v Bratislave. Celkove bolo preinvestovaných na túto rekonštrukciu 

a modernizáciu hasičskej zbrojnice suma 36.540,74 Eur.  

V roku bola zhotovená tieţ 1.časť rekonštrukcie a modernizácie budovy OcÚ ( výmena okien 

a zateplenie obvodového plášťa na východnej časti fasády OcÚ ) a vybudované nové sociálne 

zariadenie na 2.poschodí OcÚ, čím došlo k technickému zhodnoteniu budovy. Všetky náklady boli 

kryté vlastnými finančnými prostriedkami, časť nákladov – vo výške 37.934,98 Eur, boli kryté 

z rezervného fondu obce.  

 

7.2. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

 

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- príprava projektov na 2.časť rekonštr.a modernizácie, technického zhodnotenia budovy Ocú a KD 

- 2. časť rekonštrukciu obecnej budovy a kult.domu – výmena okien a zateplenie fasády 

- výmena krovu a krytiny na budove Domu smútku. 

- pokračovať vo výkupe pozemkov pod miestnu komunikáciu 

- 2. časť - vybavenie detského ihriska 

 

7.3. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

 

Z hľadiska budúcich cieľov bude obec aj naďalej prostredníctvom svojich orgánov plniť hlavne 

samosprávne funkcie na ktoré bola zriadená a prenesené úlohy štátnej správy, tak ako je to stanovené 

v zákone č. 416/2001 Z. z . o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce. 

Všetky nutné zmeny, ktoré obec bude v budúcnosti realizovať budú mať jediný cieľ a to zvýšenie 

starostlivosti o všestranný rozvoj územia obce a potreby jej obyvateľov. 

 

Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020. Účtovná závierka 

bola odoslaná elektronicky cez RIS-SAM - výkazy, ktorá bola skontrolovaná metodikom pre 

účtovníctvo na Finančnej správe pobočka v  Liptovskom Mikuláši, v termíne stanovenom v zákone. 

Po ukončení účtovného obdobia nenastali ţiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné 

uviesť v tejto výročnej správe.  

 

 

 

 

Vypracovala: Jarmila Danková 

 

Prílohy: 

 

 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 

 

 

 

 

 


