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Záverečný účet obce za rok 2020 
  

 

1. Rozpočet obce na rok 2020  

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

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol 

zostavený ako prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2019 uznesením 

 č. 12/A4/2019 

Rozpočet bol zmenený šesťkrát: 

- prvá zmena   schválená dňa      27.2.2020   uznesením č.   14/A5/2020 

- druhá zmena schválená dňa      29 5.2020   uznesením č.   16/A6/2020 

- tretia zmena  schválená dňa      26.6.2020   uznesením č.   17/A6/2020 

- štvrtá zmena schválená dňa      27.8.2020   uznesením č.   18/A3/2020 

- piata zmena  schválená dňa      1.10.2020   uznesením č.   19/A5/2020 

- šiesta zmena schválená dňa     10.12.2020  uznesením č.   20/A4/2020 

 

Rozpočet obce k 31.12.2020  

 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 3 829 182,29 4 127 742,17 

z toho :   

Bežné príjmy 1 526 077,00  1 705 120,24 

Kapitálové príjmy 1 136 723,58 1 141 179,58 

Finančné príjmy 162 375,71 255 089,53 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 1 004 006,00 1 026 352,82 

Výdavky celkom 3 816 151,87 4 073 405,67 

z toho :   

Bežné výdavky 1 092 701,43 1 221 628,56 

Kapitálové výdavky 1 370 461,66 1 456 085,61 

Finančné výdavky 68 841,78 70 587,78 

Výdavky RO s právnou subjektivitou 1 284 147,00 1 325 103,72 

Rozpočtové hospodárenie obce   
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020  
 

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

4 127 742,17 
 

3 089 294,03 74 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov  4 127 742,17 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 

v sume 3 089 294,03 EUR, čo predstavuje 74 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

2 660 358,06 2 515 039,20 94 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 660 358,06 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

2 515 039,20 EUR, čo predstavuje  94  % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

1 160 996,00 1 129 751,06 97 

 

- 111003 -  Ekon. klas. - Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 085 549,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 059 751,10 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 97  %. V roku 2020 výška výnosu dane z príjmov bola ovplyvnená v dôsledku 

pandémie ochorenia COVID -19 bola krátená o sumu 25 797,90 EUR. 

 

- 121001,2 – Ekon. klas. -Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 24 925,82 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 24 562,13 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 99 % . Príjmy dane z pozemkov boli v sume 16 217,11 EUR, príjmy dane 

zo stavieb boli v sume 8 283,48 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 61,54 EUR. Za 

rozpočtový rok bolo zinkasovaných  24 397,33 EUR, za nedoplatky z minulých rokov suma 

164,80 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 339,70 

EUR. 

 

- 133001 – Ekon. klas.  - Daň za psa  

Z rozpočtovaných 1 060,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 995,00 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 93%.  K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 

 10,00 EUR. 

 

- 133012 – Ekon. klas. - Daň za užívanie verejného priestranstva 

Z rozpočtovaných 600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 436,00 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 72 %. K 31.12.2020 obec neeviduje žiadne pohľadávky. 

 

- 133013 Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  
Z rozpočtovaných  48 861,18 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume  44 006,83 EUR, 

čo predstavuje plnenie na 90 %. Príjme za komunálny odpad na rok 2020 boli rozpočtované 

v sume 40 000,00 EUR, plnenie v sume 35 879,28 EUR čo predstavuje plnenie na 89%. 
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Za nedoplatky z minulých rokov ( rok 2010,2011,2012,2013, 2014,2015,2016,2017,2018,2019) 

sa  vyinkasovalo 7 668,55 EUR. Za komunálny odpad počas  akcií v priestoroch KD sa 

vyinkasovalo 459,00 € . K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky  za komunálny odpad vo 

výške 25 543,31 EUR/ roky 2010 až 2020). 
 

b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

83 125,34 78 747,02 94 

 

- 212002,3,4 – Ekon. klas. - Príjmy  z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 60 068,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 59 596,05 EUR, čo 

je 99 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z  prenajatých pozemkov , príjem za 

 prenájom bytov v BD A a B ,  príjem za prenájom pracovných strojov a prístrojov a zariadení. 

 

- 221004, 222003, 223001, 223004, 242, 244, 292006- Ekon. klas. -  Administratívne 

poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 23 057,34 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 18 979,21 EUR, čo 

je 82 % plnenie.  

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

4 783,95 4 779,16 100 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 4 783,95 EUR, bol skutočný príjem vo výške 

4 779,16 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov za plyn, elektrickú energiu 

vo výške 4 258,76 EUR a dividendy od Podtat. vod. spoloč. vo výške 520,40 EUR.  

 

d) prijaté granty a transfery 

312001, 312012,1AC1,1AC2,1AL1,3AC1, 3AC2, 3AC3- Ekonomická klasifikácia – 

granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 411 538,53 EUR bol skutočný príjem vo výške 

 1 301 933,75 EUR, čo predstavuje 90 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Ministerstvo vnútra SR 280,00 Dotácia na činnosť skladníka CO 

Úrad Vlády SR 900,00 Dotácia na kult akcie nar.. menšín 

Ministerstvo vnútra SR, sekcia VS 2 393,90 Voľby do NR SR 2020 

Ministerstvo vnútra SR, sekcia VS 960,66 REGOB 

Ministerstvo vnútra SR ,sekcia VS 3 388,00 Sčítanie domov a bytov 

Okresný úrad –odbor ŽP 270,00 Dotácia na prenesený výkon 

ÚPSVaR Stará Ľubovňa 88 604,40 Stravné pre detí v HN 

ÚPSVaR Stará Ľubovňa 1 676,60 Školské potreby pre detí v HN 

ÚPSVaR Stará Ľubovňa 74 892,97 Hmotná núdza, záškoláctvo, 

výkon HN,RP 

Ministerstvo vnútra SR 10 595,93 Dotácia na pandémiu COVID -19 
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Ministerstvo vnútra SR 47 330,73 Projekt NP TSP 

Ministerstvo vnútra SR 59 301,35 Projekt MOPS 

Ministerstvo vnútra SR 24 238,82 Projekt NP PRIM pre MŠ 

Ministerstvo vnútra SR 7 126,20 Projekt NP PoP pre ZŠ 

Dobrovoľná požiarna ochrana SR 3 000,00 Dotácia na vybavenie DHZO 

Okresný úrad –odbor školstva Prešov 948 402,00 Normatívne a nenormatívne fin. 

prostriedky pre ZŠ Jakubany 

ÚPSVaR Stará Ľubovňa 28 572,19 Projekty –podpora zamestnávania 

UoZ 

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

2. Kapitálové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

1 141 179,58 416 745,36 37 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 141 179,58 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 

v sume 416 745,36 EUR, čo predstavuje  37 % plnenie.  

 

Príjem z predaja kapitálových aktív: 

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

plnenie.  

Príjem z predaja budov bol vo výške   0,00 EUR a príjem z predaja bytov bol vo výške 0,00 

EUR. 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív a vrátka vkladu na Kompostovisko r. 2008 

Z rozpočtovaných  2 456,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 2 455,82 EUR, čo 

predstavuje 100  % plnenie. Príjem z predaja pozemkov suma 1 460,00 EUR a vrátka vkladu na 

Kompostovisko rok 2008 – Ľubovn. reg. združenie miest a obci  vo výške 995,82 EUR. 

 

Granty a transfery 

Z rozpočtovaných 1 138 723,58 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 414 289,54 

EUR, čo predstavuje 37 % plnenie.  Boli použité na „Rekonštrukciu požiarnej zbrojnice“ v sume 

29 827,43 EUR, „Zlepšenie podmienok vzdelávania v obci Jakubany“ vo výške 113 404,96 

EUR, „Výstavba komunitného centra v obci „ v sume 266 057,15 EUR. Obec prijala aj grant na 

vybavenie ŠJ pri ZŠ vo výške 5 000,00 EUR ale tieto finančné prostriedky neboli v roku 2020 

použité. 

Prijaté granty a transfery 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Ministerstvo vnútra SR  Bratislava 29 827,43 Stavebné úpravy požiarnej 

zbrojnice 

Ministerstvo školstva SR 5 000,00 Vybavenie školskej jedálne 

Ministerstvo pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR 

113 404,96 Zlepšenie podmienok vzdelávania 

v obci Jakubany 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR 

266 057,15 Výstavba komunitného centra v 

obci 
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3. Príjmové finančné operácie:  

 

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

255 089,53 84 941,00 33 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 255 089,53 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2020 v sume  84 941,00 EUR, čo predstavuje  33 % plnenie.  Príjem tvoril zostatok 

z roku 2019 vo výške 20 426,40 EUR zostatok nevyčerpanej  dotácie na stravu pre detí HN,  

2 072,89 EUR zostatok z roku 2019 nenormatívne finančné prostriedky na rekreáciu pre ZŠ, 

príjem zábezpeky od nájomníkov BD a a B v sume 3 126,00, príjem finančnej zábezpeky  

verejného  obstarávanie v sume 26 495,71 EUR od SLOVDACHU , ako zábezpeky pri výstavbe 

Komunitného centra v obci. 

 

V roku 2020 bola prijala návratná finančnú 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 33000,00 EUR. Požiadavka o návratnú 

finančnú výpomoc bola schválená obecným zastupiteľstvom dňa 01.10.2020 uznesením č. 

19/A3/2020. 

 

Návratnú finančnú výpomoc OBEC na základe zmluvy s MF SR začne splácať  až v roku 

2024 do roku 2027( ročne 8 250,00 EUR). 

 

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

Bežné príjmy  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

71 115,10            71 114,58                  100      

 

Z rozpočtovaných bežných  príjmov 71 115,10 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 

71 114,58  EUR, čo predstavuje  100 % plnenie.  

 

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 

Základná škola                                                        14 238,24 EUR 

Školská jedáleň + kuchyňa +MŠ+ŠK                     56 876,34 EUR  

 

Kapitálové príjmy  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

0,00                   0,00                0 

 

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

0,00 EUR, čo predstavuje  0 % plnenie.  

 

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 

Základná škola                                        0,00 EUR 

Kapitálové príjmy neboli rozpočtované ani čerpané 
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5. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

0,00 1 453,89 100 

 

Sú to finančné operácie školskej kuchyne vo výške 1 453,89 € ( zábezpeky a príjmy 

z predchádzajúcich rokov) 

  

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020  
 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

4 073 405,67 2 669 298,69 65 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 4 073 405,67 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume   2 669 298,69  EUR, čo predstavuje  65 % čerpanie. 

 

1. Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2020 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

1 226 992,08 769 797,36                63 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 226 992,08  EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume  769 797,36 EUR, čo predstavuje  63 % 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 383 000,20 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume  

274 410,15 EUR, čo je 71 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, 

odmeny poslancov, dohody, pracovníkov projektu „Terénna sociálna práca“ , pracovníkov 

projektu“ Miestne občianske poriadkové služby“, pracovníkov z projektov ÚPSVaR, 

aktivačných pracovníkov, voľby do NR SR , dohody ohľadom sčítania domov a bytov v roku 

2020. 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 126 170,85 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

91 963,87 EUR, čo je 73 % čerpanie.  

 

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 319 637,26 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

165 499,66 EUR, čo je 52 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých funkčných 

klasifikácii rozpočtu  OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná 

a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. 

 

 

 



                                                                      9 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných výdavkov 32 356,50 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

22 340,91 EUR, čo predstavuje 70 % čerpanie. 

 

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

finančnými výpomocami a zábezpeky 

Z rozpočtovaných výdavkov 9 097,93 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

9 097,93 EUR, čo predstavuje 100  % čerpanie.  

 

 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

1 456 085,61                   516 359,48               35 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 456 085,61 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2020 v sume 516 359,48  EUR, čo predstavuje  35  % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

 

a) Rekonštrukcia a modernizácia požiarnej zbrojnice  

Z rozpočtovaných 33 327,43 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 33 187,60 

EUR čo predstavuje 100 % čerpanie. 

   

 

b)Nákup pozemkov v obci za účelom rozšírenia cintorína    
Z rozpočtovaných 17 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpaných k 31.12.2020 v sume 2 983,00 

EUR , čo predstavuje 17 % čerpanie. 

 

c) Rekonštrukcia a modernizácia priestorov obecného úradu  

Z rozpočtovaných 40 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpaných k 31.12.2020 v sume 20 457,05 

EUR , čo predstavuje 51 % čerpanie. 

 

d) Výstavba komunitného centra v obci 

Z rozpočtovaných 334 082,54 EUR bolo skutočne vyčerpaných k 31.12.2020 v sume 321 707,76 

EUR , čo predstavuje 96 % čerpanie. 

 

e) Projektová dokumentácia – výstavba IBV(Carinka a Vyšná Roveň) 

Z rozpočtovaných 1 250,00 EUR bolo skutočne vyčerpaných k 31.12.2020 v sume 1 250,00 

EUR , čo predstavuje 100 % čerpanie. 

 

f) Výstavba MK – časť Vyšná Roveň 

Z rozpočtovaných 7 500,00 EUR bolo skutočne vyčerpaných  k 31.12.2020 v sume 7 425,00 

EUR, čo predstavuje 99 %. 

 

3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

70 587,78                   70 593,54                100 
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Z rozpočtovaných výdavkov 70 587,78 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 

70 593,54 EUR, čo predstavuje 100  % čerpanie. Na splácanie istiny z prijatých úverov na 

výstavbu BD A a B bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 40 964,07 EUR. 

Vo finančných operáciách je zahrnutá aj zábezpeka od nájomcov za BD vo výške 3 126,00 EUR 

a  26 495,71 EUR zábezpeka na verejné obstarávanie  výstavba Komunitného centra  v obci . 

 

 

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou 

Záverečného účtu.  

 

 

4.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

 Bežné výdavky  

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

1 313 526,65 

 

       1 311 448,31                           99 

 

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 1 313 526,65 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 1311 448,31  EUR, čo predstavuje  99 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

 

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 

 

Základná škola                                  966 058,52 EUR 

Projekt PoP –ZŠ                                    7 126,20 EUR 

Projekt Pop-ZŠ (obec)                           2 618,00 EUR 

Materská škola                                   164 754,00 EUR 

Materská škola projekt PRIM              23 199,76 EUR  

Materská škola COVID-19                  25 392,34 EUR 

Školská jedáleň MŠ                             17 135,20 EUR 

Centrum voľného času                           8 820,00 EUR 

ŠKD                                                      13 200,80 EUR 

Školská jedáleň ZŠ                               69 744,46 EUR 

Školská kuchyňa                                   13 399,03 EUR 

 

 

Kapitálové výdavky 

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

0,00                   0,00                0 

 

Z rozpočtovaných kapitálových  výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 

v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0 % čerpanie.  

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované ani čerpané. 
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Výdavkové finančné operácie    

 

Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

0,00                   1 100,00                100 

 

Rozpočtová organizácia – ZŠsMŠ ( školská jedáleň) – vrátka finančnej zábezpeky stravníkom vo 

výške 1 100,00 EUR. 

 

 

  

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020  

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 2 586 153,78 

z toho : bežné príjmy obce  2 515 039,20 

             bežné príjmy RO 71 114,58 

Bežné výdavky spolu 2 081 245,67 

z toho : bežné výdavky  obce  769 797,36 

             bežné výdavky  RO 1 311 448,31 

Bežný rozpočet + 504 908,11 

Kapitálové  príjmy spolu 416 745,36 

z toho : kapitálové  príjmy obce  416 745,11 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 516 359,48 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  516 359,48 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -   99 614,12 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu- 405 293,99 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ  bežný rozpočet - 91 466,16 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ 

(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ) 
0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 313 827,83 

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 84 941,00 

Príjmové finančné operácie RO s výnimkou cudzích prostriedkov 1 453,89 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 70 593,54 

Výdavkové finančné operácie RO 1 100,00 

Vylúčenie z fin. operácii –fin. prost. z predch. rokov ZŠsMŠ  -353,89 

Rozdiel finančných operácií 14 347,46 
PRÍJMY SPOLU   3 089 294,03 

VÝDAVKY SPOLU 2 669 298,69 

Hospodárenie obce  419 995,34 
Vylúčenie z prebytku - 91 820,05 

Upravené hospodárenie obce - prebytok 328 175,29 
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Prebytok rozpočtu v sume 405 293, 99 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 v sume 91 466,16 EUR, ktoré sa z prebytku vylučujú 

navrhujeme použiť na : 

 

- Tvorbu rezervného fondu                    313 827,83 EUR    

 

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách   

územnej samosprávy a o zmene a doplnené niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa 

na účely tvorby peňažných fondov pri  usporiadaní prebytku rozpočtu podľa § 10 ods.3 písm. a) 

a b) citovaného zákona , z tohto prebytku vylučujú:                      

 

a) nevyčerpané prostriedky  zo ŠR účelové určené na bežné výdavky  a to na školské stravovanie 

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 71 432,40 EUR 

 

b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR na Kultminor – kultúrna akcia v sume 900,00 EUR 

 

c) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelové určené na bežné výdavky  (normatívne) podľa  zákona 

č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v sume 2 878,34 EUR 

 

d) na tvorbu „Fondu prevádzky, údržby a opráv v BD pre bytovku A a B za rok 2020 ( 0,5 % 

nákladov na obstaranie bytu) v sume  8 687,84 EUR 

  

e) na tvorbu „ Fondu prevádzky, údržby a opráv  na BD pre bytovku A a B od nájomcov- 

z predchádzajúcich rokov ( rok 2019 a 2018) vo výške 1 679,27 EUR 

 

f) nevyčerpaná dotácia na kapitálové výdavky- vybavenie v ŠJ(konvektomat) v sume 

 5 000,00 EUR 

 

g) zostatok nevyčerpaných príjmov ZŠsMŠ ( 603,45 EUR školská kuchyňa za potraviny,  

284,86EUR vlastné príjmy školská jedáleň  v sume 888,31 EUR 

 

 

     Zostatok finančných operácii  v sume 14 701,35 EUR 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 sa upravuje o finančné prostriedky ŠJ pri ZŠsMŠ 

z predchádzajúcich rokov v sume 353,89  EUR , ktoré sa z prebytku finančných operácii 

vylučujú . Prebytok navrhujeme použiť na: 

 

- Tvorbu rezervného fondu            14 347,46 EUR 

-  

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu na rok 2020  

vo výške 328 175,29 EUR 
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5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov 
 

Rezervný fond 

Obec má vytvorený  rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. 

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

              

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020  1 425 236,51                 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za   

                  rozpočtový rok  

313 827,83 

                - z finančných operácií 14 347,46 

Prírastok rezervného fondu: 

 

  328 175,29 

KZ k 31.12.2020 1 753 411,80 

 

 

 

Peňažný fond 

Obec nevytvára peňažný fond . 

              

KZ k 31.12.2020 0,00       

 

Sociálny fond 

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Obec  kolektívnu zmluvu 

nemá. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020 905,09   

Prírastky - povinný prídel -    1,05    %                                              2 361,74           

               - povinný prídel -        %                       0,00 

               - ostatné prírastky 0,00     

Úbytky   - závodné stravovanie                     1 727,06   

               - regeneráciu PS, dopravu               0,00    

               - dopravné                           0,00  

               - ostatné úbytky                                                0,00    

KZ k 31.12.2020 1 539,77 

 
Fond prevádzky, údržby a opráv  

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

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

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

              

Fond prevádzky, údržby a opráv Suma v EUR 

ZS k 1.1.2020  60 814,88       

Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške  

0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu   

8 687,84      

Úbytky   - použitie fondu : 

- na opravu .... 

- na opravu .... 

0,00       

KZ k 31.12.2020 69 502,72       

 

Fond rozvoja bývania –obec nevytvára             
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020  

 
Nižšie uvedené súvahové údaje sú výsledkom hospodárenia vykázaných v systéme 

akruálneho účtovníctva Obce Jakubany za rok 2020. 

Účtovný hospodársky výsledok obce z hlavnej činnosti sa zisťuje v zmysle zákona č. 

431/2002 Z.z. o účtovníctve – ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 6 

a nákladov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 5. Konečné stavy týchto účtov sa uzavreli na 

účet výsledku hospodárenia. Preúčtovaním konečného účtu výsledku hospodárenia sa uzavreli 

účtovné knihy.  

Účtovný výsledok hospodárenia Obce Jakubany za rok 2020 bol  301 956,73 EUR 

 

Účtovné skupiny trieda 6 – Výnosy vo výške                   7 230 770,93 EUR 

Účtovné skupiny trieda 5 -  Náklady vo výške                  6 928 814,20 EUR 

Výsledok hospodárenia zisk                                               301 956,73 EUR 
 

Kladný výsledok hospodárenia vo výške 301 956,73 EUR bude zúčtovaný v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný 

výsledok hospodárenia minulých rokov. 

A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2020  v EUR KZ  k  31.12.2020 v EUR 

Majetok spolu 6 621 244,00 7 230 770,93 

Neobežný majetok spolu 3 631 878,71 3 904 579,80 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok  3 364,23 
Dlhodobý hmotný majetok 3 285 275,47 3 555 608,15 
Dlhodobý finančný majetok 345 441,52 345 441,52 

Obežný majetok spolu 2 988 739,12 3 325 365,86 
z toho :   
Zásoby 8 031,52 13 224,85 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 1 375 887,75 1 339 791,34 
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 
Krátkodobé pohľadávky  21 839,76 29 033,24 
Finančné účty  1 582 880,09 1 943 316,43 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  626,17 825,27 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2020 v EUR KZ  k  31.12.2020 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 6 621 244,00 7 230 770,93 

Vlastné imanie  3 549 997,20 3 851 953,93 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely   0,00 
Fondy  0,00 
Výsledok hospodárenia 3 549 997,20 3 851 953,93 

Záväzky 1 061 477,82 3 549 997,20 
z toho :   
Rezervy  2 040,00 2 280,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 22 319,29 80 210,74 
Dlhodobé záväzky  876 151 ,83 835 410,83 
Krátkodobé záväzky 160 966,70 128 100,29 
Bankové úvery a výpomoci 0,00 33 000,00 

Časové rozlíšenie                         2 009 768,98 2 299 815,14 
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020 
 

Stav záväzkov k 31.12.2020    

Druh záväzku Záväzky celkom 

k 31.12.2020 v EUR 

z toho v  lehote 

splatnosti  

z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 11 291,87 11 291,87 0 

- zamestnancom 16 480,03 16 480,03 0 

- poisťovniam  10 001,52 10 001,52 0 

- daňovému úradu 1 527,24   1 527,24 0 

- štátnemu rozpočtu 80 210,74 80 210,74 0 

- Zábezpeka od nájomníkov BD A+B 26 035,26 26 035,26 0 

- štátnym fondom 875 075,25 875 075,25 0 

- dlh obce –návratná finančná 

výpomoc zo ŠR  
33 000,00 33 000,00  

- ostatné záväzky 1 724,88 1 724,88 0 

Záväzky spolu k 31.12.2020 1 055 346,79 1 055 346,79  

 

 

 

Stav úverov k 31.12.2020  
 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2020 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2020 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2020 

Rok 
splatnosti 

 

ŠFRB Výstavba BD 

A 

648 628,00 20 571,33 4 463,55 408 285,76 2039 

ŠFRB Výstavba BD 

B 

648 628,00 20 400,50 4 634,38 425 400,19 2040 

 

Obec má uzatvorené dve zmluvy zo Štátnym fondom rozvoja bývania na výstavbu dvoch BD od 

roku 2009 a 2010  Zmluva o úvere  je na výstavbu dvoch obecných bytoviek. Úver je dlhodobý 

s dobou splatnosti do r. 2039 a 2040, splátky istiny a úrokov sú mesačné. 

 

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:   

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

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich 

úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak: 

a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka a 

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

záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 

25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o 

prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu 

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

prostriedky získané na základe osobitného predpisu.  

 

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a): 
Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019:  2 287 040,48 

- skutočné bežné príjmy obce  2 225 244,61 

- skutočné bežné príjmy RO  61 795,87,05 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019 2 287 040,48 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2020:  0,00 

- zostatok istiny z bankových úverov 0,00 

- zostatok istiny z pôžičiek 0,00 

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 33 000,00 

- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov 0,00 
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- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 0,00 

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty 833 685,95 

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu 0,00 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020 866 685,95 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:   833 685,95 

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 833 685,95 

- z úveru z Environmentálneho fondu 0,00 

- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 0,00 

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 833 685,95 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020 866 685,95 

 

 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2020: 

- zostatok istiny z bankových úverov                                             0,00 EUR 

- zostatok istiny z úverov ŠFRB                                          833 685,95 EUR 

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí             33 000,00 EUR 

- zostatok istiny  iných úverov                                                        0,00 EUR 

Spolu celkom suma dlhu obce:                                               866 685,95 EUR   

 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky 

- z úverov zo ŠFRB                                                                         833 685,95  EUR 

SPOLU celková suma dlhu obce upravená o úver zo ŠFRB           33 000,00 EUR   

 

 

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií  
 

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.  

 

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám 

- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 
 

Obec v roku 2020 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2012 o dotáciách, právnickým osobám, 

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

prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 

 

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky na ..... 

- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Dotácia na bežné výdavky pre TJ –Sokol 

Jakubany 

7 000,00 7 000,00 0 

Dotácia na bežné výdavky pre FS Kečera 

Jakubany 

3 000,00 3 000,00 0 

Cirkevná charita- zabezpečenie 

starostlivosti o detí ZŤP 

550,00 550,00 0 

 

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2012 

o dotáciách. 

 

 

 

 



                                                                      17 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec v roku 2020 nevykonávala podnikateľskú činnosť. 

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

 

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 - 

ZŠsMŠ (prostriedky obce) 253 046,80 253 046,80 0,00 

ZŠsMŠ(vlastné príjmy 

školy) 

71 114,58 71 114,58 0,00 

 

 

- 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 - 

ZŠsMŠ (dotácia z KŠÚ 

, ÚPSVaR, projekty MV 

SR) 

1 242 412,07 1 240 333,73 2 078,34 

 

 

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 - 

MV-SR BV– dotácia na čin. skladníka  CO 280,00        280,00 0,00 

ÚV-SR BV-dotácia na kul. čin. nar. menšín 900,00 0,00 900,00 

MV-SR BV-dotácia pre DHZ 3 000,00 3 000,00 0 

MV-SR BV-voľby do NR SR 2020  2 393,90 2 393,90 0,00 
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MV-SR BV-REGOB dotácia 960,66 960,66 0,00 

MV-SR BV- Sčítanie domov a bytov 3 388,00 3 388,00 0,00 

MV-SR BV na náklady COVID-19 rok 2020 10 595,93 10 595,93 0,00 

OÚ-Prešov BV-dotácia na prenesený výkon 270,00 270,00 0,00 

ÚPSVaR BV-výkon osobitného príjemcu 1 355,39 1355,39 0,00 

ÚPSVaR BV-dotácia na stravné detí HN 88 604,40 17 172,00 71 432,40 

ÚPSVaR BV-dotácia na školské potreby HN 1 676,60 1 676,60 0,00 

ÚPSVaR BV-projekty –podpora 

zamestnávania UoZ 

28 572,19 28 572,19 0,00 

ÚPSVaR BV-HM, záškoláctvo, výkon HN 66 563,41 66 563,41 0,00 

ÚPSVaR BV-Rodičovský príspevok 6 974,17 6 974,17 0 

MV-SR BV- projekt Ter. sociálna práca 47 330,73 47 330,73 0,00 

OÚ-Prešov BV-Normatívne a nenormatívne fin. 

prostriedky pre ZŠsMŠ Jakubany 

942 073,22 939 194,88 2 872,89 

OÚ-Prešov KV – Vybavenie školskej jedálne 5 000,00 0,00 5 000,00 

MV-SR BV-projekt MOPS 59 301,35 59 301,35 0,00 

MV- SR BV-Projekt inklúzie v MŠ 24 238,82 24 238,82 0,00 

MV-SR BV-Projekt NP PoP pre ZŠ 7 126,20 7 123,20 0,00 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu s inou obcou. 

 

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC  

Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu s VÚC.  

 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu 

programového rozpočtu     

     
Príloha č.1 Záverečného účtu. 

 

 

13. Návrh uznesenia: 

 

  1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko  

      k Záverečnému účtu za rok 2020. 

 

2.Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie prebytok rozpočtového hospodárenia  za rok 2020    

   vo výške 328 175,29 EUR. 

 

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

 

 

 

                                                                          JUDr. Mačuga Jozef 

                                                                             starosta obce 


