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Obec Jamník v súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov spracovala záverečný účet za rok 2020.
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1. Údaje o plnení rozpočtu
Rozpočet obce na rok 2020 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 83/2019
dňa 13.12.2019.
Počas roku 2020 bolo schválených 9 rozpočtových opatrení, ktorými sa vykonali zmeny
rozpočtu:
1. schválená dňa 24.03.2020 starostom obce,
2. schválená dňa 06.05.2020 uznesením OZ č. 102/20,
3. schválená dňa 22.06.2020 starostom obce,
4. schválená dňa 14.08.2020 starostom obce,
5. schválená dňa 10.09.2020 uznesením OZ č. 121/20,
6. schválená dňa 23.09.2020 starostom obce,
7. schválená dňa 14.10.2020 uznesením OZ č. 138/20,
8. schválená dňa 02.12.2020 starostom obce,
9. schválená dňa 31.12.2020 uznesením OZ č. 143/20,

Bežný rozpočet
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Kapitálový rozpočet
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Finančné operácie

Rekapitulácia
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Výsledok hospodárenia

Prebytok rozpočtu v sume 21.665,33 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, upravený
o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 13.304,46 EUR,
 nevyčerpané prostriedky zo ŠR na bežné výdavky pre Základnú školu v sume 8766,06
EUR,
 nevyčerpané prostriedky zo ŠR na podporu výchovy k stravovacím návykom MŠ, ZŠ
v sume 2637,60 EUR,
 nevyčerpané prostriedky zo ŠR na SODB vo výške 1900,80 EUR,
a nevyčerpané prostriedky fondu opráv BD vo výške 2.565,15 EUR, nevyčerpané
prostriedky potravinového fondu vo výške 839,42 EUR, je 4.956,30 EUR a navrhujeme
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ho použiť na tvorbu:
 rezervného fondu vo výške (10%)
496,00 EUR,
 fondu rozvoja obce vo výške
4 460,30 EUR.
Zostatok finančných operácií v sume 98 262,91 EUR navrhujeme použiť na tvorbu fondu
rozvoja obce.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme sumu upraveného hospodárenia obce
103.219,21 EUR za rok 2020 použiť na skutočnú tvorbu:
 rezervného fondu vo výške
496,00 EUR,
 fondu rozvoja obce vo výške
102 723,21 EUR.
Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2020 po zdanení je 52.805,54 EUR.
Výsledok hospodárenia obce r. 2020 podľa metodiky ESA 2010

Peňažné fondy
Zostatky k 31.12.2020:
1. rezervný fond: 9 004,87 EUR; rezervný fond bol počas r. 2020 tvorený schválenou
sumou 4 213,51 EUR, čerpaný na bežné výdavky obce spojené s pandémiou
ochorenia COVID-19 vo výške 4 240,39 EUR,
2. fond rozvoja: 47 610,58 EUR, vytvorený z prebytkov minulých období, v minulom
roku bol tvorený z prebytku roku 2019 vo výške 24 202,24 EUR, a čerpaný na
kapitálové a bežné výdavky obce na základe uznesení OZ vo výške 42 038,60 EUR,
3. sociálny fond: 757,90 EUR; sociálny fond bol počas r. 2020 tvorený a čerpaný
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podľa zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde,
4. kaučný fond: 7.241,67 EUR, zriadený na zabezpečenie záväzkov v súvislosti s
prenájmom obecných bytov,
5. fond opráv BD: 3 266,74 EUR, zostatok fondu opráv k 01.01.2020 vo výške
701,59 EUR, počas roka tvorba fondu vo výške 3798,84 EUR, čerpaný na bežné
výdavky na opravy v BD vo výške 1 233,69 EUR.
Zostatky na účtoch k 31.12.2020:
bežné účty spolu:

207.549,00 EUR.

Zostatok v pokladnici k 31.12.2020:

784,81 EUR.

2. Bilancia aktív a pasív
Aktíva
Názov

ZS k 1.1.2020 v EUR

KZ k 31.12.2020 v EUR

Majetok spolu

3 218 967,77

3 234 289,12

Neobežný majetok spolu

3 019 729,53

3 017 646,83

0,00

7 300,00

Dlhodobý hmotný majetok

2 868 582,27

2 854 199,57

Dlhodobý finančný majetok

151 147,26

156 147,26

Obežný majetok spolu

197 026,03

214 730,32

255,77

1 832,17

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky

9 275,23

4 004,34

187 495,03

208 893,81

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

2 212,21

1 911,97

ZS k 1.1.2020 v EUR

KZ k 31.12.2020 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

3 218 967,77

3 234 289,12

Vlastné imanie

1 093 339,55

1 146 145,09

0,00

0,00

Finančné účty

Časové rozlíšenie

Pasíva
Názov

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

1 093 339,55

1 146 145,09

Záväzky

326 565,44

288 194,69

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
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1 366,32

1 336,40

57 353,40

18 644,85

Dlhodobé záväzky

180 582,56

170 453,96

Krátkodobé záväzky

55 040,86

49 653,78

Bankové úvery a výpomoci

32 222,30

48 105,70

1 799 062,78

1 799 910,85

Časové rozlíšenie

Obec Jamník bola k 31.12.2020:
 akcionárom Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Poprad, s počtom akcií 4.554
ks v menovitej hodnote á 33,19 EUR,
 jediným spoločníkom a 100 % vlastníkom OSP JAMNÍK s.r.o. so základným imaním
5.000 EUR.

3. Prehľad o stave a vývoji dlhu
Počas r. 2020 obec uhradila splátky úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania spolu vo
výške 10 204,92 EUR.
Obec Jamník má k 31.12.2020 záväzok voči ŠFRB vo výške 172 487,96 EUR.
Obec Jamník bola prijímateľom jedného dlhodobého úveru od:
a.1.
Prima banky Slovensko, a.s. na „Rekonštrukciu miestnej komunikácie
Lešky II. v obci Jamník“ so zostatkom k 31.12.2020 vo výške 25 555,70 EUR;
počas r. 2020 boli uhradené splátky úveru v sume 6.666,60 EUR,
Obec Jamník v r. 2020 prijala návratnú finančnú výpomoc od Ministerstva financií SR vo
výške 22.550 EUR na financovanie výkonu samosprávnych pôsobností nehospodárskeho
charakteru pri výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie
ochorenia COVID-19.

4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce
Obec Jamník nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie.

5. Prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov
Obec Jamník poskytla v r. 2020 dotácie podľa Všeobecne záväzného nariadenia č.
2/2005 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov obce Jamník:
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Žiadateľ / príjemca dotácie

Poskytnuté finančné Použité finančné
prostriedky v EUR
prostriedky v EUR

Obecná telovýchovná jednota Jamník

Rozdiel
v EUR

6 800,00

6 800,00

0,00

Občianske združenie Jamničan

500,00

500,00

0,00

ZO Slovenského
postihnutých

350,00

350,00

0,00

zväzu

telesne

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.
2/2005.

6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec Jamník nie je držiteľom živnostenského listu a nevykonáva podnikateľskú
činnosť.
Obec podniká vo vybraných oblastiach prostredníctvom svojej obchodnej spoločnosti
OSP JAMNÍK s.r.o..
Výsledok hospodárenia k 31.12.2020 v EUR:
Výnosy
Náklady
Výsledok hospodárenia

45 751,20
49 440,54
- 3 689,34

7. Hodnotenie plnenia programov obce
Obec Jamník na základe čl. 3 ods. 14 Zásad rozpočtového hospodárenia obce Jamník
zostavuje viacročný rozpočet bez programovej štruktúry.

Záver
V súlade s § 9 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, s § 19 zákona č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve a na základe § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov si obec dala overiť
účtovnú závierku audítorom.

Jamník dňa 08. 06. 2021

Ing. František Pavol v.r.
starosta obce
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