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1. Rozpočet obce na rok 2021 

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

Obec 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 prebytkový. 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 21. 12. 2020  uznesením č. 6/2020. 

Rozpočet bol zmenený jedenkrát: 

- prvá zmena schválená dňa 16. 12. 2021 uznesením č. 4/2021  

 

Rozpočet obce k 31.12.2021 

 

  

Schválený  

rozpočet  
Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Príjmy celkom 109925,00 138859,00 

z toho :   

Bežné príjmy 100445,00 135711,00 

Kapitálové príjmy 0,00 350,00 

Finančné príjmy 9480,00 2798,00 

Výdavky celkom 109925,00 138859,00 

z toho :   

Bežné výdavky 104925,00 133107,00 

Kapitálové výdavky 5000,00 5752,00 

Finančné výdavky 0,00 0,00 

Rozpočtové hospodárenie obce 0,00 0,00 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

138859,00 140182,31 100,95 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 138859,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

140182,31 EUR, čo predstavuje 100,95 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

135711,00 137034,71 100,98 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 135711,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

137034,71 EUR, čo predstavuje 100,98 % plnenie.  

 

 



  Záverečný účet Obce Jabloňovce za rok 2021 

 4 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

90693,00 91984,13 101,42 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 51831,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 52536,16 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 101,36 %.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 36700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 37229,15 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 101,44% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 31899,75 EUR, 

príjmy dane zo stavieb boli v sume 5329,40 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 0,00 EUR. 

Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 37480,44 EUR, z toho za nedoplatky z minulých rokov 

3193,10 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 3718,54 

EUR. 

 

Daň za psa 

Z rozpočtovaných 164,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 154,50 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 95,37 %. 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 
Z rozpočtovaných 2000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 2064,32 EUR, čo 

predstavuje 103,22 % plnenie. 

 

b) nedaňové príjmy 

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

12810,00 12586,91 98,26% 

 

Príjmy z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 2383,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 2416,08 EUR, čo je 

101,39 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov 

a objektov v sume 2386,08 EUR a príjem z úhrad za využívanie vôd v sume 30,00 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Z rozpočtovaných 10287,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 10039,73 EUR, čo 

je 97,60 % plnenie.  

 

Úroky z tuzemských vkladov 

Z rozpočtovaných 140,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 131,10 EUR, čo je 

93,64 % plnenie.  

 

c)  iné nedaňové príjmy  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

631,00 776,23 123,02 
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Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 631,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 776,23 

EUR, čo predstavuje 123,02 % plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z 

dobropisov a z vratiek. 

 

d) prijaté granty a transfery 
Z rozpočtovaných grantov a transferov 31577,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 31687,44 

EUR, čo predstavuje 100,35% plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma 

v EUR 

Účel 

Mgr. Viera Kulíšková 100,00 Dar na bežné výdavky 

PaedDr. Michal Straka 300,00 Dar na údržbu miestnej komunikácie 

Horná Vinská 

Lesy SR, š. p.  10000,00 Príspevok na opravu miestnej 

komunikácie 

Fond na podporu umenia  3000,00 Akvizícia knižného fondu  

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 

Levice 

25,50 Rodinné prídavky 

Environmentálny fond 4522,00 Ošetrenie stromov v areáli obecného 

cintorína 

Okresný úrad Nitra, odbor 

starostlivosti o ŽP 

20,57 Prenesený výkon ŠS na úseku 

starostlivosti o ŽP 

Ministerstvo dopravy, výstavby a 

regionálneho rozvoja SR 

272,12 Prenesený výkon ŠS na úseku 

stavebného poriadku 

Ministerstvo dopravy, výstavby a 

regionálneho rozvoja SR 

9,07 Prenesený výkon ŠS - cestná doprava a 

pozem. komunikácie 

Okresný úrad Levice, odbor krízového 

riadenia 

85,92 

 

Odmena skladníkovi CO 

Štatistický úrad SR 2241,76 Elektronické sčítanie obyvateľov 2021 

Ministerstvo vnútra SR 11020,00 Refundácia testovanie Covid-19 

Ministerstvo vnútra SR 21,20 Prenesený výkon ŠS register adries 

Ministerstvo vnútra SR 69,30  Prenesený výkon ŠS register 

obyvateľov 

 

Granty a transfery boli účelovo určené 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 

350,00 350,00 100,00 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 350,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

350,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.  

 

Príjem z predaja kapitálových aktív: 

Z rozpočtovaných 350,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 350,00 EUR, čo je 

100,00 % plnenie.  
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Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  

Obec Jabloňovce nemala v roku 2021 kapitálový príjem z predaja pozemkov a nehmotných 

aktivít. 

 

Granty a transfery 

Obec Jabloňovce nemala v roku 2021 kapitálový príjem z grantov a transferov. 

 

3. Príjmové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

2798,00 2797,60 99,99 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 2798,00 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2021 v sume 2797,60 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie. 

Uvedený príjem prestavuje nevyčerpanú dotáciu z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny z roku 

2020 v rámci program „Pracuj, zmeň svoj život“, ktorá bola vyčerpaná v tomto roku.  

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021  
 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

138859,00 134631,42 96,96 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 138859,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 

v sume 134631,42 EUR, čo predstavuje 96,96 % čerpanie.  

 

1. Bežné výdavky  

 

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

133107,00 128879,47 96,82 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 133107,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 

v sume 128879,47 EUR, čo predstavuje 96,82 % 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 38830,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 

38714,21 EUR, čo je 99,70 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov, odmeny, 

odvody poistného za zamestnanca, daň zo závislej činnosti. 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 14373,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 

14341,64 EUR, čo je 99,78 % čerpanie.  

 

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 75530,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 

71748,14 EUR, čo je 94,99 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako 
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sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom 

a ostatné tovary a služby. 

 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 4374,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 4075,48 

EUR, čo predstavuje 93,18 % čerpanie. Ide o poskytnuté príspevky Spoločnému obecnému 

úradu v Leviciach, Združeniu obcí pre separovaný zber Tatiar, Rímskokatolíckej cirkvi farnosti 

v Bátovciach – filiálke v Jabloňovciach, mladým rodinách s trvalým pobytom v obci pri narodení 

dieťaťa, naším starobným dôchodcom na Vianoce a centrám voľného času, ktoré navštevujú deti 

s trvalým pobytom v obci. 

 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

5752,00 5751,95 100,00 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 5752,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 

v sume 5751,95 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Ide o obstaranie projektovej 

dokumentácie na „Rozšírenie verejného vodovodu v obci Jabloňovce“. 

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania 

0,00 0,00 0,00 

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 0,00 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2021 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.  
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 137034,71 

z toho : bežné príjmy obce  137034,71 

Bežné výdavky spolu 128879,47 

z toho : bežné výdavky  obce  128879,47 

Bežný rozpočet 8155,24 

Kapitálové  príjmy spolu 350,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  350,00 

Kapitálové  výdavky spolu 5751,95 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  5751,95 

Kapitálový rozpočet  -5401,95 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 2753,29 

Vylúčenie z prebytku  103,95 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 2649,34 

Príjmové finančné operácie  2797,60 

Výdavkové finančné operácie 0,00 

Rozdiel finančných operácií 2797,60 
PRÍJMY SPOLU   140182,31 

VÝDAVKY SPOLU 134631,42 

Hospodárenie obce  5550,89 
Vylúčenie z prebytku 103,95 

Upravené hospodárenie obce 5446,94 

  

Prebytok rozpočtu v sume 5446,94 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 znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na:  

- tvorbu rezervného fondu 5446,95 EUR  

 

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 47994,15 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

5446,95 

Úbytky   - použitie rezervného fondu   0,00  

KZ k 31.12.2021 53441,10 
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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 1.1.2021 2324,28 

Prírastky - povinný prídel -1 %                    390,88   

               - ostatné prírastky 0,00 

Úbytky   - príspevok na stravovanie                     29,68       

KZ k 31.12.2021 2685,48 

 

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 744 407,14 741 557,92 

Neobežný majetok spolu 674 156,18 670 660,91 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 20 406,00 16 754,00 
Dlhodobý hmotný majetok 619 365,34 619 522,07 
Dlhodobý finančný majetok 34 384,84 34 384,84 

Obežný majetok spolu 70 130,96 70 771,81 
z toho :   
Zásoby 1 810,20 1 951,80 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 
Krátkodobé pohľadávky  7 718,32 5 357,40 
Finančné účty  60 602,44 63 462,61 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  120,00 125,20 

 

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 744 407,14 741 557,92 

Vlastné imanie  619 067,28 625 718,40 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 
Fondy 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia  619 067,28 625 718,40 

Záväzky 12 055,33 9 460,49 
z toho :   
Rezervy  700,00 600,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 2 797,60 18,03 
Dlhodobé záväzky 2 324,28 2 685,48 
Krátkodobé záväzky 6 233,45 6 156,98 
Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 113 284,53 106 379,03 
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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 842,64  842,64  0,00 

- zamestnancom 3 008,69 3 008,69 0,00 
- poisťovniam  1 842,18 1 842,18 0,00 
- daňovému úradu 463,47 463,47 0,00 
- štátnemu rozpočtu 0,00 0,00 0,00 
- bankám 0,00 0,00 0,00 
- štátnym fondom 0,00 0,00 0,00 
- ostatné záväzky 0,00 0,00 0,00 

Záväzky spolu k 31.12.2021 6 156,98 6 156,98 0,00 

 

8. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) rozpočtom iných obcí, 

b) štátnemu rozpočtu 

 

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 rozpočtom iných obcí  

 
 

Obec  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
Rímskokatolícka cirkev 

biskupstvo Banská 

Bystrica - centrum 

voľného času Levice 

250,00 250,00 0,00 
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu 

uviesť : školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - 

stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

Fond na podporu 

umenia  

Akvizícia knižného fondu  3000,00 3000,00 0,00 

Úrad práce 

sociálnych vecí 

a rodiny Levice 

Rodinné prídavky 25,50 25,50 0,00 

Environmentálny 

fond 

Ošetrenie stromov v areáli obecného 

cintorína 

4522,00 4522,00 0,00 

Okresný úrad Nitra, 

odbor starostlivosti 

o ŽP 

Prenesený výkon ŠS na úseku 

starostlivosti o ŽP 

20,57 20,57 0,00 

Ministerstvo 

dopravy, výstavby a 

regionálneho 

rozvoja SR 

Prenesený výkon ŠS na úseku 

stavebného poriadku 

272,12 272,12 0,00 

Ministerstvo 

dopravy, výstavby a 

regionálneho 

rozvoja SR 

Prenesený výkon ŠS - cestná doprava a 

pozem. komunikácie 

9,07 9,07 0,00 

Okresný úrad 

Levice, odbor 

krízového riadenia 

Odmena skladníkovi CO 85,92 

 

85,92 

 

85,92 

Štatistický úrad SR Elektronické sčítanie obyvateľov 2021 2241,76 2241,76 18,03 

Ministerstvo vnútra 

SR 

Refundácia testovanie Covid-19 11020,00 11020,00 0,00 

Ministerstvo vnútra 

SR 

Prenesený výkon ŠS register adries 21,20 21,20 0,00 

Ministerstvo vnútra 

SR 

Prenesený výkon ŠS register obyvateľov 69,30  69,30 0,00 

 

 

 

9. Návrh uznesenia 
 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému 

účtu za rok 2021. 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 5446,95 EUR. 

 


