Individuálna výročná správa
Obce Ješkova Ves
za rok 2021

Starosta obce :
Pavel Greguš
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1. Úvodné slovo starostu obce
Výročná správa Obce Ješkova Ves za rok 2021 poskytuje pravdivý a nestranný pohľad
na dosiahnuté činnosti a výsledky obce. Popisne dáva obraz o stave a činnostiach vykonávaných
obcou Ješkova Ves a verne zachytáva stav hospodárenia obce Ješkova Ves pri zabezpečovaní
základných činností a uspokojovania potrieb občanov. Po skončení kalendárneho a účtovného
roka v každej organizácii, neodmysliteľne patrí dôkladné zhodnotenie ekonomickej a bežnej
činnosti. Samozrejme, posúdiť kvalitu odvedenej práce môžete najlepšie iba vy, občania .
Obec Ješkova Ves plnila v sledovanom roku úlohy, ktoré jej vyplývajú z ustanovení
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov, Ústavy
Slovenskej republiky a ďalších zákonov a ustanovení, ktorými sa obec riadi pri zabezpečovaní
plnenia základných funkcií samosprávy ako i plnení kompetencií vyplývajúcich z preneseného
výkonu štátnej správy. Obec sa zameriavala hlavne na plnenie zákonom daných povinností obce
s cieľom vychádzať v ústrety požiadavkám občanov obce a organizácií sídliacich v obci a
konanie akcií pre občanov, hlavne za účelom dobrého spolunažívania v rámci obce.
Skončil sa rok 2021, rok poznačený pokračovaním pandémiou ochorenia COVID-19,
ktorá ovplyvnila životy ľudí na celom svete. Skončil sa rok, ktorý bol plný, opatrení
a obmedzení, prerušovania školského vyučovania, rušenia kultúrnych a športových podujatí,
zatvárania obchodov a reštaurácií, uťahovania opaskov a ekonomickej neistoty.
Podarilo sa nám dokončiť a sprevádzkovať Workoutové ihrisko s detským ihriskom
a s pripraviť plochu pre exteriérový pingpongový stôl, ktorý pre obec zabezpečilo Občianske
združenie v obci: „Ježko Ochranárik“
Chcem vyjadriť poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obce,
podnikateľským subjektom, ako i všetkým občanom, ktorí sa v minulom roku aktívne zapájali
do činnosti a života v našej. Ďakujem aj za aktivitu občianskemu združeniu „Ježko Ochranárik“,
za kultúrno-spoločenský prínos.
Obec sa vynasnaží vytvoriť pre občanov kľudné a pokojné miesto pre život na vidieku, k
čomu by som chcel prispieť aj ja svojou zodpovednou prácou.

Pavel Greguš - starosta obce
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2. Identifikačné údaje obce
Názov:

Obec Ješkova Ves

Sídlo:

Ješkova Ves č. 40, 958 45

IČO:

00699217

Štatutárny orgán obce:
Pavel Greguš - starosta obce
Telefón:

038/5429298

Mail:

ou@jeskovaves.sk

Webová stránka:

http://www.obecjeskovaves.sk/

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Pavel Greguš
Zástupca starostu obce: Mgr. Jarmila Bencelová
Hlavný kontrolór obce: Helena Juríčková, bytom Ješkova Ves č. 1 je zvolená do funkcie
hlavnej kontrolórky obce Ješkova Ves od 27.7.2018 na obdobie 6 rokov. V roku 2021
pracovala v zmysle plánu práce schváleného obecným zastupiteľstvom.
Obecné zastupiteľstvo: je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych
voľbách, ktoré sa konali v roku 2018 na obdobie 4 rokov v počte 5 poslancov.
Poslanci obecného zastupiteľstva:
Mgr. Jarmila Bencelová, Ješkova Ves 213, zástupkyňa starostu obce
Andrea Čičmancová, Ješkova Ves 243
Bielich Karol, Ješkova Ves 159
Bielich Miloš, Ješkova Ves 217
Mgr. Ján Najman, Ješkova Ves 250
Komisie: OZ mala zriadené 4 komisie:
1. Komisiu výstavby a ochrany životného prostredia
2. Kultúrnu komisiu
3. Ekonomickú komisiu
4. Komisia na ochranu verejného záujmu
Zastúpenie v jednotlivých komisiách je z radov poslancov.
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Obecný úrad:
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce. Zabezpečuje
organizačné a administratívne práce. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.
Zamestnanci obecného úradu:
 Bc. Silvia Remeňová – ekonómka – zabezpečuje mzdovú evidenciu, personalistiku,
účtovné a finančné operácie s majetkom obce, poštu, správu daní a poplatkov.
 Margita Pavličeková – referentka pre pokladňu, a pomocné administratívne práce.
 Vladimír Maťašeje – pracovník na čistenie verejných priestranstiev

Materská škola: Mgr. Mária Valná, Ing. Monika Bujnová, Mária Vargová, Anna Dzianová
Školská jedáleň: Gabriela Matkovčíková, Tatiana Hudoková
Rozpočtové organizácie obce: obec nemá zriadené
Príspevkové organizácie obce: obec nemá zriadené
Neziskové organizácie založené obcou: obec nemá založené
Obchodné spoločnosti založené obcou: obec nemá založené

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
 Starostlivosť o všestranný rozvoj obce a obyvateľov žijúcich na jej území
 Slúžiť všetkým obyvateľom, poskytovať jedinečnosť svojich služieb
 Vytvárať podmienky pre vyvážený rozvoj obce
 Chrániť obyvateľstvo, ale aj okolitú prírodu a jej zdroje
Vízie obce:
 Rozvíjať aktivity v obci, ktoré vedú k spokojnému životu všetkých občanov
 Zabezpečiť neustály ekonomický, sociálny, kultúrny a spoločenský rast obce
 Zvyšovať kvalitu života a zabezpečovať verejné služby, ktoré sú nevyhnutné pre
plnohodnotný život obyvateľov obce
 Prezentovať svoje kultúrne tradície a zvyklosti v duchu rozvoja kultúrneho povedomia
nielen vo svojom regióne
 Pokrývať potreby obyvateľov všetkých vekových skupín
 Vytvárať dostatočný priestor na bývanie v čistom, zdravom prostredí, s dostatkom
príležitosti na trávenie voľno časových aktivít
Ciele obce:
 Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce Ješkova Ves po ekonomickej, sociálnej,
kultúrnej a environmentálnej stránke.
 Zachovávať kultúrne dedičstvo. V rámci možností obecného rozpočtu pokračovať v
podpore kultúrnych a športových aktivít našich spoluobčanov.

5. Základná charakteristika obce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s
vlastným majetkom a vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je
starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potrieb jej obyvateľov.
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Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži
na plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej hodnote zásadne nezmenšený
zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku je neprípustné. Zásady hospodárenia s majetkom
obce určuje obecné zastupiteľstvo.
5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce : Ješkova Ves leží v peknom údolí pravého prítoku potoku Vyčoma
v severnej časti Tribečského pohoria v nadmorskej výške 226 m. n. m. v strede obce a v chotári
201 – 559 m n. m. Severozápadná časť chotára je na odlesnenej, výmoľmi rozčlenenej
pahorkatine, ostatná na vrchovine a hornatine Tribeča, miestami s bralným povrchom, ktorý
tvoria druhohorné a kryštalické horniny. Svahy sú porastené dubovohrabovými lesmi a bučinami.
Susedné mestá a obce : Obec Veľký Klíž a Obec Klátova Nová Ves časť Janova Ves
Celková rozloha obce : 1 039,33 ha
Nadmorská výška : 221 m n. m

5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : 50 na km2
Národnostná štruktúra : najpočetnejšou národnosťou je slovenská národnosť
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : je tu zastúpené katolícke náboženstvo
Vývoj počtu obyvateľov :
počet obyvateľov k 01.01.2021: 501
prisťahovaní: 6
odhlásení: 11
narodení: 4
zomrelí: 10
počet obyvateľov k 31.12.2020: 489
Priemerný vek: 43,30 roka
5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v okrese : 4,71 %
5.4. Symboly obce
Erb obce :

Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa vzťahujú osobitné
heraldické /náuka o erboch/, vexilologické /náuka o vlajkách/ a sigilografické / náuka
o pečatiach/ zákonitosti, pravidla a zvyklosti.
6

Historickú symboliku obce Ješkova Ves poznáme podľa otlačku pečatidla z roku 1868. V strede
pečatného poľa je zobrazená korunovaná Panna Mária stojaca na polmesiaci, držiaca v náručí
Ježiška. Postavu sprevádzajú po bokoch dve hviezdy.
Vlajka obce pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, modrej, červenej,
modrej a žltej. Má pomer strán 2:3 a ukončená je 3 cípmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
Zástava má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Krátka zástava je tiež pruhová. Znaková
zástava má podobu takmer štvorca. Erbové znamenie je rozvinuté po celej ploche textilu.
Pečať obce Ješkova Ves je okrúhla uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC
JEŠKOVA VES. Pečať má priemer 35 mm.
5.5. Logo obce
Obec nemá logo obce.
5.6. História obce
Život a dejiny obce súvisia s dejinami obce Veľký Klíž, pretože od svojho vzniku bola
majetkom benediktínskeho kláštora Blahoslavenej Panny Márie, ktorý bol založený za kráľa
Ladislava I. (1077-1095). Prvá písomná zmienka o obci je až z roku 1422, Čo však neznamená,
že obec vznikla až v tomto období.
V potvrdení kláštorných majetkov kráľom Ondrejom III. (1290-1301) z roku 1293 sa
spomína lokalita Petrús t. j. Prietrž, ktorá bola predchodkyňou dnešnej obce čo objasňuje aj
potvrdenie kláštorných majetkov z 1. júna 1293. Patrili sem majetky Clus, Glodna Petrés a
Kernech.
V tom čase prebiehali na území Uhorska a teda aj u nás, boje medzi veľmožmi, druhý
tatársky vpád a tak je možné, že obec bola spustošená, obyvateľstvo odvlečené, alebo ušlo do
iných osád. Taktiež mohla byť zničená prírodnou katastrofou, vyhorením. Klížsky opát potom
poveril Ješka, aby zohnal nových osadníkov a zaľudnil opustenú dedinu. To sa mu aj podarilo a
obec dostala meno po svojom zakladateľovi. Je rovnako stará ako Klíž, Klátová Nová Ves alebo
Turčianky.
Jej názov prešiel určitým vývojom s vývojom slovenského jazyka. V roku 1349 sa uvádza
názov Terestyentornya. V tornya = jež. V roku 1438 Jeskofalna, v r. 1444 Jeskofalwa, v roku
1773 Jeskowejsa a v roku 1786 Ješkova Ves.
Obec vznikla odčlenením od obce Veľký Klíž, na základe petície občanov Ješkovej Vsi
dňa 1.9.1991. Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou SR
5.7. Pamiatky
V obci je zachovaný jeden vojnový hrob neznámeho talianskeho vojaka.

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: Materská škola Ješkova Ves v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce bez právnej subjektivity, ktorú v súčasnosti navštevuje 20 detí.
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotná starostlivosť v obci nie je zabezpečená. Najbližšie obvodné zdravotné stredisko je v obci
Klátova Nová Ves.
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6.3. Sociálne zabezpečenie
Obec Ješkova Ves nezabezpečuje opatrovateľské služby.
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje prevažne Obecný úrad, a to
organizovaním kultúrnych a spoločenských aktivít, a na tieto účely má k dispozícii vlastný
kultúrny dom a ihrisko v MŠ Ješkova Ves. Obecný úrad pravidelne, t. j. každoročne organizuje
podujatia, a to: divadelné predstavenie ochotníckeho súboru „ Hrušov“, stavanie mája, kultúrne
predstavenie ku Dňu matiek, športové hry pri príležitosti Dňa detí, v mesiaci október posedenie
s dôchodcami – Úcta k starším, v mesiaci december – stretnutie detí s Mikulášom a na záver roka
Vianočný koncert. Avšak posledné kultúrne podujatie pre verejnosť sa uskutočnilo Obecná
knižnica na území obce sa k 31.12. vedie ako stagnujúca – nevykonáva sa žiadna činnosť obecnej
knižnice.
6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
Obchody s potravinami a zmiešaným tovarom:
 Potraviny COOP JEDNOTA, 958 45 Ješkova Ves, tel. č. 038/5429 235.
 Potraviny NOBA, súkromná predajňa, Ješkova Ves 115, vedúcim predajne je p. Kňaze
Pavol, č. telefónu 038/5429137
Pohostinstvá:
- Pohostinstvo Vyčoma, 958 45 Ješkova Ves, majiteľom je p. Karol Spišák .
Ostatné prevádzky:
- Autodielňa – majiteľ Karol Spišák, bytom Veľký Klíž, Klížske Hradište 207
- Drevovýroba – majiteľ: Ing. Štefan Poliačik, Veľký Klíž, Klížske Hradište 88

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok
2021. Obec v roku 2020 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 vyrovnaný.
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 11.12.2020 uznesením č. 83/2020.
Rozpočet bol zmenený štyri - krát:
- prvá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 1/2021 starostu zo dňa 05.03.2021,
- druhá zmena schválená dňa 07.05.2021, uznesením č. 99/2021, RO č. 2/2021,
- tretia zmena schválená dňa 15.07.2021, uznesením č. 105/2021, RO č. 3/2021,
- štvrtá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 4/2021 starostu dňa 31.12.2021.
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7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021
Rozpočet

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2021

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

246 800,00

261 200,00

255 931,59

97,98

206 300,00
0,00
40 500,00
246 800,00

249 259,80
0,00
11 940,20
261 000,00

244 016,99
0,00
11 914,60
231 729,13

97,90
0,00
99 ,79
88,79

201 800,00
45 000,00
0,00

224 181,00
36 819,00
0,00
200,00

206 616,55
25 113,58
0,00
24 202,46

92,16
68,21
0,00

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku / navýšenie schodku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
244 016,99
206 615,55
37 401,44
0,00
25 113,58
-25 113,58
12 287,86
1 235,04
11 052,82
11 914,60

Výdavky z finančných operácií

0,00

11 914,60
255 931,59
231 729,13
24 202,46
1 235,04
22 967,42

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 24 691,31 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 predstavuje:
-

tvorbu rezervného fondu

12 287,86 EUR
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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 11 914,60 EUR predstavuje:
- tvorbu rezervného fondu
11 914,60 EUR
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 411,00 EUR, a to na :
- podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume 411,00 EUR
b) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom
fonde v sume 166,71 EUR
c) 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 stravné 657,33 EUR.
Na základe uvedených skutočností tvorba rezervného fondu za rok 2020 predstavuje sumu:
22 967,42 EUR.
7.3. Rozpočet na roky 2022 - 2024

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2021
255 931,59

Rozpočet
na rok 2022
274 300,00

Rozpočet
na rok 2023
274 300,00

Rozpočet
na rok 2024
274 300,00

244 016,99
0
11 914,60

231 015,00
12 249,00
31 036,00

231 015,00
12 249,00
31 036,00

231 015,00
12 249,00
31 036,00

Skutočnosť
k 31.12.2021
231 729,13

Rozpočet
na rok 2022
274 300,00

Rozpočet
na rok 2023
274 300,00

Rozpočet
na rok 2024
274 300,00

206 615,55
25 113,58
0

231 000,00
43 300,00
0

231 000,00
43 300,00
0

231 000,00
43 300,00
0

Zostatky finančných prostriedkov k 31.12.2021 na bankových účtoch a v pokladni spolu
vo výške : 203 698,76 € (bankové účty 221 a pokladňa 211), z toho :
Účet
211 - Pokladnica Ocú
- Pokladnice ŠJ
221 - Bankové účty:
- VÚB účet Ocú

Suma v € k 31.12.2021
533,74
69,26
Suma v € k 31.12.2021
202 438,43
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- VÚB účet ŠJ
Spolu finančné účty 211, 221
Z toho analyticky členený:
Rezervný fond
Sociálny fond

657,33
203 698,76
179 496,30
166,71

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1. Majetok
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

Skutočnosť
k 31.12.2020
703 165,25

Skutočnosť
k 31.12.2021
700 960,18

508 560,42

494 075,47

6 124,00
399 302,91
103 133,51
193 630,67

5 663,00
385 278,96
103 133,51
206 012,60

2 006,91
0,00
0,00
212,86
191 410,90
0,00
0,00
974,16

1 860,63
0,00
0,00
351,21
203 800,76
0,00
0,00
872,11

Skutočnosť
k 31.12.2020
703 165,25

Skutočnosť
k 31.12.2021
700 960,18

484 942,20

497 051,07

0,00
0,00
484 942,20
22 339,29

0,00
0,00
497 051,07
12 108,87

500,00
393,60
222,76
11 762,93
9 460,00
195 883,76

500,00
411,00
166,71
20 137,64
9 460,00
173 233,76

8.2. Zdroje krytia
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
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Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
 Významné prírastky majetku:
Obec v roku 2021 nadobudla nasledovný dlhodobý hmotný majetok :
 Realizácia nových stavieb – workoutové ihrisko
 Projektové dokumentácie – nová komunálna cesta

23 055,58 €
1 950,00 €

Kapitálové výdavky tak predstavujú sumu 25 113,58 EUR k 31.12.2021.
V roku 2021 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 9 460,00 € schválená obecným
zastupiteľstva dňa 25.09.2020 uznesením č. 75/2020. Prvá splátka bude zrealizovaná podľa
zmluvy v roku 2024.
8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2020

Zostatok
k 31.12 2021

Pohľadávky do lehoty splatnosti

212,86

351,21

Pohľadávky po lehote splatnosti

0,00

0,00

8.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2020

Zostatok
k 31.12 2021

Záväzky do lehoty splatnosti

11762,93

20 137,64

Záväzky po lehote splatnosti

0

0

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

Pohľadávky nevykazujú v roku 2021 významný nárast ani pokles.
V účtovníctve sa nachádzajú pohľadávky s dobou splatnosti do 1 roka, , zostatková hodnota
pohľadávok s dobou splatnosti do 1 roka je v sume 276,95 € (voči zamestnancom, DzN), a
pohľadávka po lehote splatnosti predstavuje sumu 0,00 €

-

Záväzky: Obec eviduje len záväzky do doby splatnosti. Ide o záväzky zo SF, záväzky
z dodávateľských vzťahov, záväzky voči zamestnancom, poisťovniam a daňovému úradu z titulu
miezd za mesiac december 2020.
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9. Hospodársky výsledok za 2021 - vývoj nákladov a výnosov
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2020

Skutočnosť
k 31.12.2020

Náklady
50 – Spotrebované nákupy
51 – Služby
52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádz. a fin. činnosti a
zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádz. a fin. činnosti a
zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok

218 833,12
20 419,62
12 676,63
135 515,55
0,00
0,00

253 161,28
37 385,22
20 442,83
146 246,48
0,00
1 950,00

43 095,05

42 145,44

544,03
68,69
3 100,00

1 317,98
0,00
3 673,33

0
239 985,81
9 189,14

0
265 270,15
10 036,18

0,00

0,00

0,00
186 408,53

0,00
206 526,06

0,00
500,00

0,00
500,00

0,00
297,38
43 590,76

0,00
0,00
48 707,91

21 152,69

12 108,87

Výsledok hospodárenia pred zdanením sa zisťuje ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch
účtovnej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 5 (okrem účtov 591- splatná
daň z príjmov a 595 – dodatočne platená daň z príjmov)
6. Výnosy
5. Náklady ( bez účtu 591)
Výsledok hospodárenia pred zdanením

265 270,15 €
253 161,28 €
+12 108,87 €

Celkový výsledok hospodárenia za rok 2021 je vo výške : + 12 108,87 €
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Hospodársky výsledok za rok 2020 kladný v sume 21 152,69 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov: náklady v roku 2021 s porovnaním roku 2020 boli o 34 328,16 EUR vyššie a to najmä
z dôvodu valorizácie platov a výrazný nárast je zaznamenaný aj v spotrebovaných nákupoch.
Výnosy sú s porovnaním roku 2020 vyššie o 25 284,34 EUR a to z dôvodu zvýšenia daňových
výnosov samosprávy a zvýšenia výnosov z bežných transferov zo štátneho rozpočtu . Kladný
hospodársky výsledok bol dosiahnutý aj z dôvodu prijatia výnosov z transferov poskytnutých
v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ Účelové určenie grantov a
transferov

ÚPSVaR
Min.dopravy
Min.vnútra
Min.vnútra
Min.ŽP-SR
MV-SR
TSK
ŠÚ-SR
ÚPSVaR

Chránené pracovisko
Stavebné služby spoločný stav. úrad
Evidencia obyvateľov
Register adries
Životné prostredie
Vzdelávanie detí v MŠ
Finančná podpora - povodeň
Dotácia sčítanie obyvateľov
Dotácia na stravu

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

1 838,68
653 ,08
166,32
22,80
49,40
3 146,00
1 000,00
2 952,22
1 612,80

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4)

1 838,68
653,08
166,32
22,80
49,40
3 146,00
1 000,00
2 952,22
1 201,80

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
411,00

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. Povinné zúčtovanie
poskytnutých BT bolo vykonané riadne v termínoch a za podmienok určených poskytovateľmi.
V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID - 19 :
Poskytovateľ
MV SR

Účelové určenie grantov a transferov
Refundácia nákladov (testovanie na Covid)

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
15 010,00

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID -19:
 refundácia nákladov spojená s testovaním v sume 15 010,00 €
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10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2021 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 3/2018 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

OŠK, FO Veľký Klíž
AMK, Veľký Klíž
Farský úrad Veľký Klíž
OZ TU ŽIJEME – HIC VIVO

Výdavky futbalového oddielu
Motokrosové preteky v Ješkovej Vsi
Bežné výdavky v kostole Ješkovej Vsi
Vyhliadková veža
Noviny „Nový Clus“
Spolu

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

1 000,00
600,00
500,00
1 000,00
200,00
3 300,00

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2018
o dotáciách.
10.3. Významné investičné akcie v roku 2021
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2021:
- Workoutové a detské ihrisko, zakúpenie interiérového vybavenia materskej školy
a školskej jedálne, obstaranie projektových prác k novej komunálnej ceste
s inžinierskymi sieťami k novým pozemkom určených na stavbu rodinných domov
a doplnenie verejného osvetlenia.
10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Z hľadiska budúcich cieľov obec Ješkova Ves bude aj naďalej prostredníctvom svojich orgánov
plniť hlavne samosprávne funkcie, na ktoré bola zriadená a prenesené úlohy štátnej správy tak,
ako je stanovené v zákone č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obec.
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
- Fasádna omietka spolu so zateplením budovy materskej školy, vybudovanie novej
komunálnej cesty k stavebným pozemkom.
10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za
ktoré sa vyhotovuje výročná správa.
10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie súdny spor.
Avšak Obec zaznamenala významné rizika a neistoty, ktorým by bola účtovná jednotka
vystavená a to dôsledkom pandémie ochorenia COVID - 19, ktorá významne negatívne
ovplyvňuje hospodárenia obce: Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce
sa COVID-19 (Coronavirus). V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a
negatívne ovplyvnil mnoho krajín. Situácia sa neustále mení, zdá sa, že negatívny vplyv na
svetový obchod, na firmy aj na jednotlivcov môže byť vážnejší, ako sa pôvodne očakávalo.
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Uvedené negatívne vplyvy majú v roku 2021 za následok čiastočné zníženie príjmov
z podielových daní oproti odhadom, na základe ktorých bol zostavený rozpočet, čo malo vplyv
na potrebu úpravy rozpočtu s následným obmedzením určitých plánovaných. Pretože sa situácia
stále vyvíja, hlavne v cenách energií, vedenie účtovnej jednotky si nemyslí, že je možné
poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku.

Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021.
Účtovná závierka obce za účtovné obdobie roku 2021 bola uložená elektronickou formou
do Registra účtovných závierok prostredníctvom modulu RISSAM, a to zákonom
v stanovenom termíne.
Vypracoval: Bc. Silvia Remeňová

Schválil:

ekonómka obce

V Ješkovej Vsi

Pavel Greguš
starosta obce

dňa 08.05.2022

Prílohy:



Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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