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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 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 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 prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce Jalšové bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2020
č.63A/2020

uznesením

Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 10.03.2021 rozpočtovým opatrením č. 1/2021
- druhá zmena schválená dňa 25.03.2021 rozpočtovým opatrením č. 2/2021
- tretia zmena schválená dňa 28.03.2021 rozpočtovým opatrením č. 3/2021
- štvrtá zmena schválená dňa 29.03.2021 rozpočtovým opatrením č 4/2021
- piata zmena schválená dňa 30.03.2021 rozpočtovým opatrením č. 5/2021
- šiesta zmena schválená dňa 31.03.2021 rozpočtovým opatrením č. 6/2021
- siedma zmena schválená dňa 28.09.2021 uznesením č. 48/2021
- ôsma zmena schválená dňa 25.06.2021 rozpočtovým opatrením č. 8/2021
- deviata zmena schválená dňa 28.06.2021 rozpočtovým opatrením č. 9/2021
- desiata zmena schválená dňa 29.06.2021 rozpočtovým opatrením č. 10/2021
- jedenásta zmena schválená dňa 20.09.2021 rozpočtovým opatrením č. 11/2021
- dvanásta zmena schválená dňa 22.09.2021 rozpočtovým opatrením č. 12/2021
- trinásta zmena schválená dňa 23.09.2021 rozpočtovým opatrením č. 13/2021
- štrnásta zmena schválená dňa 24.09.2021 rozpočtovým opatrením č. 14/201
- pätnásta zmena schválená dňa 27.09.2021 rozpočtovým opatrením č. 15/2021
- šestnásta zmena schválená dňa 28.09.2021 rozpočtovým opatrením č.16/2021
- sedemnásta zmena schválená dňa 10.12.2021 rozpočtovým opatrením č. 17/2021
- osemnásta zmena schválená dňa 13.12.2021 rozpočtovým opatrením č. 18/2021
- devätnásta zmena schválená dňa 14.12.2021 rozpočtovým opatrením č.19/2021
- dvadsiata zmena schválená dňa 15.12.2021 rozpočtovým opatrením č. 20/2021
- dvadsiata prvá zmena schválená dňa 20.12.2021 rozpočtovým opatrením č. 21/2021
- dvadsiata druhá zmena schválená dňa 23.02.2022 uznesením č. 5B/2022
- dvadsiata tretia zmena schválená dňa 23.12.2021 rozpočtovým opatrením č.23/2021
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Rozpočet obce k 31.12.2021

Schválený rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2021

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

287 838,27

469 793,74

457 520,17

97,39

272 838,27
14 250,750,-

307 217,51
158 108,59
4 467,64

309 193,94
143 858,59
4 467,64

100,64
90,99
100,00

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

287 838,27

328 592,15

310 588,23

94,52

245 278,27
15 000,27 560,-

282 478,15
18 554,27 560,-

278 726,57
4 304
27 557,66

98,67
23,20
99,99

Rozpočtové
hospodárenie obce

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Výška príjmov v roku 2021 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

287 838,27

469 793,74

457 520,17

97,39

Z rozpočtovaných celkových príjmov 469 793,74 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
457 520,17 EUR, čo predstavuje 97,39 % plnenie.
A. Príjmy obce
1. Bežné príjmy:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

272 838,27

307 217,51

309 193,94

100,64

Z rozpočtovaných bežných príjmov 307 217,51 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
309 193,94 EUR, čo predstavuje 100,64 % plnenie.
a) daňové príjmy:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

157 000,13 613,336,-

157 724,31
13 613
336,-

160 887,74
13 270,33
315,50

102,01
97,48
93,90
4

700,10 661,12 130,194 440,-

700,11 051,12 130,195 554,31

0
11 050,64
12 129,83
197 654,04

0
100
100
101,07

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 157 724,31 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 160 887,74 EUR, čo predstavuje plnenie
na 102,01 %.
V roku 2021 výška výnosu dane z príjmov bola zvýšená o 1 % čo predstavuje sumu 1 683,12 EUR.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 13 613,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 13 270,33 EUR, čo
predstavuje plnenie na 97,48 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 9 627,61 EUR, príjmy
dane zo stavieb boli v sume 3 642,72 EUR . Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 12 951,26 EUR,
za nedoplatky z minulých rokov 319,07 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z
nehnuteľností v sume 162,35 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 336,-EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 315,50 EUR, čo predstavuje
plnenie na 93,90 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 282,- EUR, za nedoplatky
z minulých rokov 33,50 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 4,- EUR.
Daň za ubytovanie
Z rozpočtovaných 700,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0 EUR, čo predstavuje plnenie
na 0 % plnenie. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani za ubytovanie v sume 314,50 EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 11 051,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 11 050,64 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 10 363,06 EUR, za
nedoplatky z minulých rokov 687,58 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na poplatku za
komunálny odpad v sume 219,12 EUR.
Daň za jadrové zariadenia
Z rozpočtovaných 12 130,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 12 129,83 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100 % plnenie. K 31.12.2021 obec neeviduje pohľadávky na dani za jadrové
zariadenia.
b) nedaňové príjmy:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

42 237,600,19 500,7 000,69 337,-

44 702,50
1 043,21 420,7 236,50
74 402,-

45 038,89
1 043,21 110,75
7 236,50
74 429,14

100,75
100
98,56
100
100,04

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 44 702,50,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 45 038,89,- EUR, čo je
100,75 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenájmu hrobových miest v sume 80,- EUR,
príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 493,- EUR, príjem z nájmu bytov bytov vo
výške 38 456,44 EUR. A fond opráv vo výške 6 009,45 EUR.
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 29 699,50- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 29 390,25 EUR, čo je
98,96 % plnenie. Sú tu zahrnuté správny poplatky vo výške 1 043,- EUR, poplatky za predaj služieb
vo výške 10 920,74 EUR, poplatky za materskú školu-školné vo výške 1 125,- EUR, poplatok za odber
podzemnej vody vo výške 7 236,50, réžia šj vo výške 2 770,65 EUR a stravné šj vo výške 6 294,36
EUR.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

0
80,0
0
5 000,5 080,-

992,92
80,198,300,0,77
1 571,69

992,92
0
197,55
299,73
0
1 490,20

100
0
99,77
99,91
0
94,82

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1 571,69 EUR, bol skutočný príjem vo výške 1 490,20
EUR, čo predstavuje 94,82 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek, z poistného plnenia.
d) prijaté bežné granty a transfery:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

3 981,27

35 689,51

35 620,56

99,81

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 35 689,51 EUR bol skutočný príjem vo výške
35 620,56 EUR, čo predstavuje 99,81 % plnenie.
Prijaté bežné granty a transfery:
Poskytovateľ dotácie
MV SR Bratislava
MV SR Bratislava
MV SR Bratislava
MV SR Bratislava
MV SR Bratislava
MV SR Bratislava
MDVaRR Bratislava
MDVaRR Bratislava
MV SR Bratislava
UPSVaR Piešťany
ŠÚ SR Bratislava
MV SR Bratislava
Lesy SR Banská Bystrica
Trnavský samosprávny kraj TT
DPO SR Bratislava
Environmentálny fond Bratislava
Celkom

Suma v EUR
640,120,18 850,165,160,71
22,80
631,05
21,04
47,73
438,90
2 634,27
500,9 000,500,1 400,489,06
35 620,56

Účel
Príspevok pre 5-ročných v MŠ
Príspevok pre MŠ – špec. COVID

Testovanie COVID
Príspevok MŠ – OP a dezinfekcia
REGOB
Register adries
Stavebný poriadok
SOU – cestné hospodárstvo
SOU – životné prostredie
Stravovacie návyky 5-ročných MŠ

Sčítanie obyvateľov, domov,bytov
Múdre hranie II – MŠ
Príspevok na opravu MK
Transfer pre seniorov
Mat.-tech.vybavenie DHZO
Odpadové hospodárstvo
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V roku 2021 obec prijala nasledovné bežné granty a transfery v súvislosti so šírením ochorenia
COVID - 19:
Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel

MV SR Bratislava

120,-

Príspevok pre MŠ – špec.
COVID

MV SR Bratislava

18 850,-

MV SR Bratislava

165,-

Poznámka

Testovanie COVID
Príspevok MŠ – OP a
dezinfekcia

Prijaté granty a transfery boli účelovo určené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov

% plnenia príjmov
k rozpočtu po zmenách

14 250,0
0
14 250,-

14 250,2 657,141 201,59
158 108,59

0
2 657,141 201,59
143 858,59

0
100
100
90,99

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 158 108,59 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
143 858,59 EUR, čo predstavuje 90,99 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:
Z rozpočtovaných 2 657,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 2 657,- EUR, čo predstavuje
100 % plnenie.
Prijaté kapitálové granty a transfery:
Z rozpočtovaných 155 451,59 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 141 201,59 EUR, čo
predstavuje 90,83 % plnenie.
Prijaté kapitálové granty a transfery:
Poskytovateľ dotácie

Environmentálny fond

Suma v EUR

Účel

141 201,59

ČOV bytovky

Poznámka

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na kapitálové výdavky a boli použité v súlade s ich
účelom.
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné plnenie
finančných príjmov

% plnenia fin. príjmov
k rozpočtu po zmenách

0
750,0
750,-

596,40
2 867,48
1 003,76
4 467,64

596,40
2 867,48
1 003,76
4 467,64

100
100
100
100
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Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 4 467,64 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume 4 467,64 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 5B/2022 zo dňa 23.02.2022 bolo schválené použitie rezervného
fondu v sume 2 867,48- EUR. V roku 2021 boli použité:
- Nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 596,40 EUR – strav.návyky 5-ročných 2020
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 1 003,76 EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
čerpanie výdavkov

% čerpania výdavkov
k rozpočtu po zmenách

287 838,27

328 592,15

310 588,23

94,52

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 328 592,15 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
310 588,23 EUR, čo predstavuje 94,52 % čerpanie.
A. Výdavky obce
1. Bežné výdavky:
Funkčná klasifikácia

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
čerpanie výdavkov

% čerpania výdavkov
k rozpočtu po zmenách

01.1.1.
01.1.2.
01.6.0.
01.7.0.
02.2.0.
03.2.0.
04.5.1.
05.1.0.
06.1.0.
06.2.0.
06.3.0.
06.4.0.
07.4.0.
08.2.0
08.3.0.
08.4.0.
09.1.1.1.
09.6.0.1.
10.2.0.
Celkom

92 476,6 481,5 314,27
5 630,0
1 500,2 000,11 200,9 590,2 150,18 312,3 500,0
8 600,600
480,53 425,24 020,0
245 278,27

81 941,75
6 076,50
5 940,04
5 630,108,4 633,16 957,14 110,06
12 176,50
8 765,14 345,98
5 834
18 850,7 270,1 039,286,50 819,76
26 757,56
938,282 478,15

81 702,66
5 991,92
4 685,86
5 620,66
108,4 626,68
16 956,03
14 108,36
12 160,10
8 753,92
14 307,76
5 832,88
18 850,7 266,91
1 013,94
252,62
50 766,19
24 784,20
937,88
278 726,57

99,71
98,61
78,89
99,83
100
99,86
99,99
99,99
99,87
99,87
99,73
99,98
100
99,96
97,59
88,33
99,89
92,63
99,99
98,67

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 282 478,15 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
278 726,57 EUR, čo predstavuje 98,67 % čerpanie.
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania:
Z rozpočtovaných výdavkov 95 764,76 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 95 724,31
EUR, čo je 99,96 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, pracovníkov
školstva.
b) Poistné a príspevok do poisťovní:
Z rozpočtovaných výdavkov 34 853,50 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 34 582,50
EUR, čo je 99,22 % čerpanie.
c) Tovary a služby:
Z rozpočtovaných výdavkov 142 041,12 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 138 684,26
EUR, čo je 97.64 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary
a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 4 188,77 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 4 114,84
EUR, čo predstavuje 98,24 % čerpanie. Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2021
ovplyvnená šírením ochorenia COVID - 19. Dotácie boli krátené o 20,08 % v sume 1 033,83 EUR čo
malo negatívny vplyv na fungovanie organizácií v neziskovom sektore.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými
výpomocami:
Z rozpočtovaných výdavkov 5 630,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 5 620,66.EUR,
čo predstavuje 99,83 % čerpanie. Jedná sa o splácanie úrokov z úverov ŠFRB.
2. Kapitálové výdavky:
Funkčná klasifikácia

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
čerpanie výdavkov

% čerpania výdavkov
k rozpočtu po zmenách

01.3.3.
06.3.0.
08.2.0.
08.3.0.
celkom

15 000,0
0
0
15 000,-

14 250,1 764,1 000,1 540,18 554,-

0
1 764,1 000,1 540,4 304,-

0
100
100
100
23,20

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 18 554,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
4 304,- EUR, čo predstavuje 23,20 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:
Bol zakúpený chlórovač na vodáreň v sume 1 764,- EUR a rozhlasová ústredňa v sume 1 540,- EUR.
Bola vypracovaná projektová dokumentácia k rekonštrukcii kultúrneho domu vo výške 1 000,- EUR.
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3. Výdavkové finančné operácie:
Funkčná klasifikácia

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné čerpanie
finanč. výdavkov

% čerpania fin.výdavkov
k rozpočtu po zmenách

01.7.0.
Celkom

27 560,27 560,-

27 560,27 560,-

27 557,66
27 557,66

99,99
99,99

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 27 560,- EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2021 v sume 27 557,66 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného
účtu.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 27 560,- EUR na splácanie istiny z prijatých
úverov ŠFRB skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 27 557,66 EUR, čo predstavuje 99,99 %.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku HČ- ÚPSVaR strava
Vylúčenie z prebytku – SODB
Vylúčenie z prebytku Strava+ réžia ŠJ
Vylúčenie nepoužitého kap.transferu
Vylúčenie FO
Vylúčenie spolu:
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácii
Rozpočtové hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver
Upravené rozpočtové hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
309 193,94
309 193,94

278 726,57
278 726,57

30 467,37
143 858,59
143 858,59

4 304,4 304,-

139 554,59
170 021,96
-205,-1 184,77
-1 750,31
-141 201,59
-2 590,27
-146 931,94
4 467,64
27 557,66
-23 090,02
0
0,00
0,00
0,00
0,00
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Výška rozpočtového hospodárenia bola v roku 2020 ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia
COVID - 19.
Riešenie hospodárenia obce:
Prebytok rozpočtu v sume 170 021,96 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 sa upravuje o nevyčerpané účelovo určené
prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a na základe
osobitných predpisov podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách a to:
- o nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom
rozpočtovom roku /SODB/ v sume 1 184,77 EUR
- o nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom
rozpočtovom roku /stravné pre 5-ročné deti/ v sume 205,-EUR
- o nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia §140-141
zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v sume 1 750,31 EUR,
- o nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 141 201,59 EUR, a to na vybudovanie čistiarne
odpadových vôd pre bytovky
- o nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods.3 zákona
č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume 2 590,27 EUR,
a takto zistený prebytok v sume 23 090,02 EUR v rozpočtovom roku 2021 navrhujeme použiť na
vykrytie finančných operácií v sume - 23 090,02 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 – 23 090,02 EUR, bol vysporiadaný z :
- z prebytku rozpočtu
23 090,02 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 0 EUR.

4. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných 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
ZS k 1.1.2021
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č.5B/2022 zo dňa 23.2.22
Obstaranie hmotného majetku

Suma v EUR
7 679,26
10 064,35

2 867,48
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- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2021

14 876,13

Peňažný fond
Obec nevytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
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
ZS k 1.1.2021
Prírastky - povinný prídel - 1

%

Úbytky - závodné stravovanie
- iné výdavky min.rokov
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
508,96
778,70
547,83
24,14
715,69

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
ZS k 1.1.2020
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu :
- na opravu, revíziu komínov, ČOV
- popl.banke
KZ k 31.12.2020
Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 1.1.2021
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu :
- na služby, revízia komínov, deratizácia...
- na ČOV
- na poplatky banke
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
27 568,35
5 525,85
1 357,68
1 098,28
259,40
31 736,52
Suma v EUR
31 736,52
5 750,75
1 670,58
1 200,289,90
34 326,79

Fond rozvoja bývania
Obec nevytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p..
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5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2021 v EUR
1 224 570,54
1 162 305,41

KZ k 31.12.2021 v EUR
1 307 420,24
1 104 135,30

0
1 057 856,48
104 448,93
60 746,62

0
999 686,37
104 448,93
201 445,16

0
0
0
8 706,13
52 040,49
0
0
1 518,51

0
0
0
5 460,57
195 984,59
0
0
1 839,78

ZS k 1.1.2021 v EUR
1 224 570,54
301 098,91

KZ k 31.12.2021 v EUR
1 307 420,24
294 353,59

0
0
301 098,91
596 083,73

0
0
294 353,59
710 173,83

3 352,83
596,40
539 890,36
43 460,14
8 784,327 387,90

3 352,83
142 591,36
512 341,60
43 104,04
8 784,302 892,82

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
Stav záväzkov k 31.12.2021
Druh záväzku

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu

Záväzky celkom
k 31.12.2021 v EUR

z toho v lehote splatnosti

3 299,84
5 343,88
4 084,46
761,41

3 299,84
5 343,88
4 084,46
761,41

z toho po lehote splatnosti
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- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2021

0
0
511 567,63
30 388,42
555 445,64

0
0
511 567,63
30 388,42
555 445,64

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2021
Veriteľ

ŠFRB
ŠFRB
ŠFRB
ŠFRB
MF SR

Účel

Úver ŠFRB
Úver ŠFRB
Úver ŠFRB
Úver ŠFRB
NFV

Výška
poskytnutého
úveru

130 086,96
223 892,98
223 892,98
281 724,99
8 784,-

Rok

Ročná splátka
istiny
za rok 2021

Ročná splátka
úrokov
za rok 2021

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2021

splatnosti

4 254,64
7 224,43
7 224,43
8 854,16
0

766,64
1 417,25
1 417,25
2 019,52
0

72 231,28
134 039,05
134 039,05
192 144,68
8 784,-

2037
2038
2038
2041
2027

Obec Jalšové má dlhodobý úver zo ŠFRB
- na výstavbu bytovky č. 210 zo dňa 03.05.2007 na základe zmluvy č. 203/667/2007 vo výške
130 086,96 EUR,
- na výstavbu bytovky č. 211, časť A dňa 18.09.2008 na základe zmluvy č. 203/662/2008 vo výške
223 892,98 EUR,
- na výstavbu bytovky č. 211, časť B dňa 24.09.2008 na základe zmluvy č. 203/661/2008 vo výške
223 892,98 EUR
- na prestavbu na bytovku č. 216 dňa 29.07.2011 na základe zmluvy č. 203/459/2011 vo výške
281 724,99 EUR.
Úvery sú splatné po dobu 30 rokov
V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon
samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku
pandémie ochorenia COVID-19 v sume 8 784,- EUR schválená obecným zastupiteľstva dňa
24.09.2020 uznesením č.49B/2020 . Prvá splátka v roku 2024 a posledná splátka v roku 2027. Dlžník
môže predčasne splatiť celkovú sumu poskytnutej návratnej finančnej výpomoci alebo jej časť.
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.

14

a) Výpočet dlhu obce 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
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020*
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
- zostatok istiny z pôžičky z Audiovizuálneho fondu
- zostatok istiny z pôžičky z Fondu na podporu umenia
- zostatok istiny z ........
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z pôžičky z Audiovizuálneho fondu
- z pôžičky z Fondu na podporu umenia
- z úverov ................
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená/znížená celková suma dlhu obce k 31.12.2021**

287 372,60
287 372,60

287 372,60
0
0
8 784,0
539 405,54
0
0
0
0
548 189,54
539 405,54
0
0
0
0
0
539 405,54
8 784,-

Zostatok istiny k 31.12.2021**

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2020*

§ 17 ods.6 písm. a)

8 784,-

287 372,60

3,06 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
b) Výpočet dlhovej služby obce podľa § 17 ods.6 písm. b) :
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:
- skutočné bežné príjmy obce
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 312 012
- dotácie zo ŠR 312 001
- dotácie z UPSVaR
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené fin. prostiedky /stravné šj + réžia šj , enviro/
- dotácie zo zahraničia
- dotácie z Eurofondov
- príjmy podľa osobitných predpisov
- príjmy z TSK
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné
príjmy k 31.12.2020
Spolu upravené/znížené bežné príjmy k 31.12.2020*
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004 (bankový úver krátkodobý - splátka istiny)
- 821005 (bankový úver dlhodobý - splátka istiny)
- 821007 (úver zo ŠFRB - splátka istiny)

287 372,60
287 372,60

287 372,60
3 174,43
4 406,28
8 817,59
8 132,12

699,-

25 229,42
262 143,18

27 557,66
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- 821009 (dodávateľský úver - splátka istiny)
- 651002 (bankový úver - splátka úrokov)
- 651003 (úver zo ŠFRB a ostatné subjekty VS - splátka úrokov)
- 651004 (dodávateľský úver a ostatní veritelia - splátka úrokov)
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021**

5 620,66

33 178,32

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2021**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2020*

§ 17 ods.6 písm. b)

33 178,32

262 143,18

12,66 %

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec Jalšové nemá 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 neposkytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2007 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec Jalšové nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
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:
Obec Jalšové nemá zriadené rozpočtové organizácie
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Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec Jalšové nemá zriadené príspevkové organizácie.
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec Jalšové nemá založené právnické osoby.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

-1-

MV SR Ba
MV SR Ba
MV SR Ba
MV SR Ba
MV SR Ba
MV SR Ba
MV SR Ba
MDVaRR Ba
MDVaRR Ba
MV SR Ba
Lesy SR BB
ŠÚ SR Ba
UPSVaR PN
DHa ZZ
Celkom

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Príspevok pre 5-ročných v
MŠ
Prís.MŠ – špec. COVID
Testovanie COVID
Príspevok MŠ – OP a dezinf
REGOB
Register adries
Životné prostredie - SOU
Stavebný poriadok
Cestné hospod. SOU
Múdre hranie II - MŠ
Príspevok na oprava MK
Sčítanie obyv.domov,bytov
Stravovacie návyky 5-roč.
Dotácia hasiči

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-5-

640,-

640,-

0

120,18 850,165,160,71
22,80
47,73
631,05
21,04
500,9 000,2 634,27
438,90
1 400,34 631,50

120,18 850,165,160,71
22,80
47,73
631,05
21,04
500,9 000,1 449,50
233,90
1 400,33 241,73

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 184,77
205,0
1 389,77

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec Jalšové zatvorila v roku 2021 s Environmentálnym fondom zmluvu č. E367 08U01 zo dňa
14.12.2021 kde predmetom zmluvy je dotácia na čistiareň odpadových vôd pre bytovky 210, 211
a 216, vo výške 141 238,-€. Realizácia samotnej stavby bude v roku 2022.

Environmentálny fond

Odpadové hospodárstvo

ČOV

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

489,06
141 238,-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

489,06
0

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0
141 238,-
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d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Leopoldov – SOÚ
Piešťany - CVČ
Celkom:

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

1 762,96
32,1 794,96

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

1 504,56
32,1 536,56

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

258,40
0
258,40

Obec Jalšové poskytla Spoločnému obecnému úradu Leopoldov v roku 2021 finančné prostriedky vo
výške 1 762,96 EUR, na základe zmluvu účinnej dňom 01.01.2017, z toho SOU minulo 1 504,56
EUR. SOU Leopoldov nám zaslal vyúčtovanie a vrátil nám nepoužité finančné prostriedky vo výške
258,40 EUR.
Dňa 20.10.2021 obec uzatvorila dohodu č. 2992112 s mestom Piešťany na poskytnutie finančných
prostriedkov vo výške 32,-EUR na rok 2021 za deti od 5 do 15 rokov z trvalým pobytom v obci, ktoré
navštevujú toto záujmové vzdelávanie.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Trnava /seniori/

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

500,-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

500,-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0

Obec Jalšové uzatvorila zmluvu s Trnavským samosprávnym krajom č. 2021/OBC/R/K/HC/0418
o poskytnutí účelovej dotácie pre seniorov v zmysle VZN45/2018 zo dňa a 16.06.2021 vo výške 500,Eur. Účelová dotácia bola realizovaná v roku 2021 ako aj riadne vyúčtovaná.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu.
Obec Jalšové zostavuje viacročný rozpočet bez programovej štruktúry.
13. 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 berie na vedomie čerpanie rezervného fondu vo výške 2 867,48 EUR.
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