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1. Úvodné slovo starostu obce
Obec Jankovce v roku 2016 pokračovala v snahe o obnovu obce a v implementácii nových
legislatívnych požiadaviek, ktoré sú kladené na samosprávu.
Rok 2016 bol hlavne rokom malých opráv verejných objektov, keďže prakticky na všetkých
budovách obce od ich výstavby nebolo robená žiadna údržba alebo ak, tak v minimálnom rozsahu.
Situácia v obci je dlhodobo zložitá, keďže financií na rozvoj a údržbu, vrátane projektov
zameraných na rozvoj je málo, čo je výsledkom toho, čo si obec môže dovoliť či už z pohľadu
personálnych možností, finančných možností pre zabezpečenie externého poradenstva i samotného
zabezpečenia spolufinancovania projektov, o ktoré je možné sa uchádzať. Kritickou sa stala situácia
v údržbe verejných priestranstiev, keďže na jednej strane obec si nemôže zabezpečiť údržbu formou
dodávok služieb a na druhej strane je stav, aký tu nikdy nebol čo sa týka počtu pracovníkov na
aktivačných prácach s tým súvisiacich vlastných možností obce na údržbu a svojpomocný rozvoj.
Na konci roka 2016 tu dokonca nebol žiadny pracovník, ktorý by aspoň niekoľko hodín týždenne
pomohol pri údržbe obce.
V legislatívnej oblasti napriek tomu, že ľudské zdroje sú obmedzené, darí sa plniť úlohy,
ktoré obec musí plniť, aj keď je zrejmé, že aj v danej oblasti by sme chceli urobiť podstatne viac.
Skúsenosť však naznačuje, že pri pokračujúcom trende zavádzania nových systémov v štátnej
správe a samospráve, hlavne v oblasti elektronizácie, bude v našich podmienkach mimoriadne
ťažké zvládať všetky úlohy, ktoré sú na samosprávu kladené. Ukazuje sa stále viac, že veľkosť obce
sa stáva jedným z kľúčových bodov možnosti jej dobrého fungovania a rozvoja. Musíme nájsť
vhodnú formu, ako skĺbiť personálne a finančné možnosti obce s požiadavkami na zvládanie úloh
samosprávy, vrátane rozvoja obce.
Napriek snahe o komunikáciu s občanmi nedarí sa aktivizovať občanov tak, aby boli motorom
rozvoja obce. Prehnané očakávania a neochota spolupráce sú prekážkou pre ďalší rozvoj, aj keď to
na prvý pohľad takto nevyzerá a je veľmi ťažké zmeniť postoj časti občanov.
V oblasti školstva po tom, ako bola zrušená v roku 2015 základná škola v obci, obec sa len
s námahou pokúša udržať v obci materskú školu, keďže deti je veľmi málo, ale na druhej strane
často nie je jednoduché z pohľadu rodičov dávať dieťa do Materskej školy mimo obec.
V závere roka sa podarilo obci prevziať časť diela zo stavby obecného vodovodu, čo dáva
predpoklad, že aspoň časť obyvateľov obce v roku 2017 získa prístup k pitnej vode.
Ako starosta obce musím zhodnotiť, že bez dostatočného personálneho zázemia a bez podpory
formou služieb, na čo je nutné mať dostatočný príjem, nedokážeme zabezpečiť taký rozvoj obce,
ako by bolo žiaduce. Tu by bolo čiastočným riešením niekoľkonásobné navýšenie miestnych daní
a poplatkov, čo by vytvorilo príjem pre financovanie poradenstva a čiastočne aj spoluúčasť na
projektoch, lebo iba deklarácia podpory pre obce bez vytvorenia reálne vhodných podmienok pre
reálne úspešnú súťaž malých obcí o rôzne granty a dotácie ostáva takáto podpora iba v rovine
deklarácie.

2. Identifikačné údaje obce
Názov účtovnej jednotky
Obec Jankovce
Sídlo:
Dátum zriadenia:
Identifikačné číslo – IČO:
Daňové identifikačné číslo:
Kód obce:
Kód okresu:
Právna forma:
OKEČ:

Jankovce 74, 067 24 p. Lukačovce, okr. Humenné
1.1.1991
00323071
2021232631
520292
702
obec
(samostatný územný samosprávny a správny celok SR)
75110 – všeobecná verejná správa
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Samosprávny kraj:
Okres:
Región:
Telefón:
Email:
Web stránka:

Prešovský
Humenné
Horná Oľka
057 44 98 240
ou_jankovce&mail.t-com.sk
www.jankovce.ocu.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
a)

obecné zastupiteľstvo
 počet poslancov: 5
Ján Cmár
Peter Dzurenko ( zástupca starostu obce)
Štefan Jakuba
Iveta Jenčová
Ján Šmajda

b) starosta obce
 Ing. Jaroslav Vasiľ

- štatutárny zástupca obce

Výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce je Obecný úrad. Obecný úrad je
zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu. Vykonáva odborné,
administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce. Prácu obecného
úradu vedie a riadi starosta obce.
Zamestnanci Obecného úradu:
hlavný kontrolór obce
Mária Jakubová
ekonomický referent
Jana Peštová
Obec v roku 2016 mala tieto komisie, zriadené uznesením obecného zastupiteľstva
č.6 bod E z 6.12.2014:
1. Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov, pre ochranu
obecného majetku a pre finančnú oblasť. Predseda Cmár
2. Komisia pre kultúru, vzdelávanie, šport a požiarnu ochranu. Predseda Šmajda
3. Komisia pre ochranu verejného poriadku, na riešenie priestupkov, pre sociálnu a zdravotnú
oblasť. Predseda Jenčová
4. Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a riešenia povodňových
a iných krízových stavov. Predseda Jakuba
Obec Jankovce má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti Materskú školu, ktorá je bez
právnej subjektivity.
Počet zamestnancov obce k 31.12.2016 bol: 4 + starosta obce, v zložení:
Obecný úrad:
ekonóm a kontrolór
Materská škola:
1 x pedagóg, 1x. upratovačka
Pozícia školníka nie je obsadená a vykonávaná je starostom obce.
Obec nemá zriadenú žiadnu príspevkovú alebo neziskovú organizáciu, taktiež nemá založenú
žiadnu obchodnú spoločnosť.
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4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj svojho územia
a potrieb obyvateľstva, dodržiavanie zákonnosti a pravidiel miestnej samosprávy, ochrana života
a zdravia občanov, ochrana majetku obce, majetku jej občanov, ale aj životného prostredia.
Vízie obce:
Zastaviť pokles počtu obyvateľov obce, ktorý sa začal zriaďovaním strediskových obcí v minulom
storočí a vytvoriť predpoklady pre ďalší rozvoj obce, aby bol stále väčší záujem mladých ľudí
o zotrvanie v obci a príchod nových obyvateľov. Vzhľadom na potrebu chrániť životné prostredie
a v súlade so zvyšovaním štandardu bývania obyvateľstva bude potrebné začať riešiť kanalizáciu
s čističkou odpadových vôd.
Ciele obce:
Prvoradým cieľom je dostavba obecného vodovodu, keďže obec trpí dlhodobo nedostatkom
pitnej vody. Potrebná je napríklad aj obnova chodníkov, sanácia kultúrneho domu a ďalších budov
v obci, revitalizácia parku, úprava potoka pretekajúceho cez obec a o niekoľko rokov bude aktuálna
aj otázka obnovy ciest. Cieľom je teda príprava projektov a zabezpečenia financovania pre
postupnú obnovu budov a inžinierskych sietí a naštartovanie aktivít v oblasti kultúry a športu,
vrátane práce s mládežou.
Cieľom je tiež udržanie Materskej školy v obci, aby obec aspoň v akej takej miere
napomáhala rodinám v ich starostlivosti o deti.
Najbližšie zámery rozvoja obce Jankovce a potrieb jej obyvateľov sú vyjadrené vo viacročnom
rozpočte obce, ale len v reálnej miere, ktoré umožňuje aktuálna príjmová časť rozpočtu.

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 s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť
o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce :
Obec Jankovce sa nachádza na severovýchode Slovenska v južnej časti Nízkych Beskýd v údolí,
ktorým preteká riečka Oľka
Susedné mestá a obce : Košarovce, Nižná Sitnica, Lukačovce, Pakostov
Najbližším mestom je mesto Humenné, ktoré je zároveň okresným mestom.
Celková rozloha obce : 569 ha
Nadmorská výška: v strede obce je 178 m n. m. a v chotári 160-300 m n. m. ..
5.2. Demografické údaje
Počet obyvateľov ku koncu roka 2016: 272
Hustota obyvateľstva: 48 obyvateľov / km2
Národnostná štruktúra: obyvateľstvo je slovenskej národnosti
Vývoj počtu obyvateľov :
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Obec Jankovce za posledných 20 rokov vykazuje postupný pokles obyvateľov. Podľa výsledkov
sčítania obyvateľstva a stavu na konci rokov:
1991:
289 obyvateľov
2001:
284 obyvateľov
2011:
274 obyvateľov
Stav obyvateľov k 31.12.2012 bol 275 obyvateľov
Stav obyvateľov k 31.12.2013 bol 273 obyvateľov
Stav obyvateľov k 31.12.2014 bol 273 obyvateľov
Stav obyvateľov k 31.12.2015 bol 273 obyvateľov
Stav obyvateľov k 31.12.2016 bol 272 obyvateľov
Vývoj počtu obyvateľov podľa sčítania obyvateľstva
290

Počet obyvateľov

285

280

275

270

265

260
1991

2001

2011

2012

2013

2014

2015

2016

5.3. História obce
Prvá zmienka o obci Jankovce je z roku 1317.
Hlavným zdrojom príjmov a obživy obyvateľstva v minulosti bolo roľníctvo.
Asi od 15. storočia bol v obci drevený kostol, ktorý po jeho zhorení bol v roku 1670 nahradený
kamenným kostolom, ktorý tu stojí dodnes.
V minulosti bol v katastri obce mlyn, majer, ale aj fara pre okolité obce.
Minimálne od roku 1816 sú záznamy o školstve v obci.
Obec bola v roku 1944 vypálená nemeckými vojskami, v obci ostali len tri domy, kostol a škola.
Po vojne obec prešla postupne kolektivizáciou v obrábaní pôdy, elektrifikáciou, urobila sa asfaltová
cesta do obce a následne aj v obci, priamo v obci sa zriadil hospodársky dvor, postavila sa škola,
obchod, pohostinstvo, nový kultúrny dom, park, vybudoval sa nový hospodársky dvor za obcou
a zrušil starý v obci. Po revolúcii z roku 1989 sa kolektívne poľnohospodárstvo v obci rozpadlo.
Následne sa postavila budova novej školy a Dom nádeje.
Obyvateľstvo sa teraz živý hlavne prácou najmä v oblasti priemyslu a stavebníctva, ktorú nachádza
mimo trvalé bydlisko.
5.4. Pamiatky
V obci nie sú zachované žiadne významné kultúrne pamiatky. Najstaršou stavbou je rímskokatolícky, barokovo – klasicistický kostol z r. 1769-1770. V období socializmu boli z kostola
prevezené do prevezené do Vihorlatského múzea v Humennom plastiky sv. Floriána, sv. Rocha a
sv. Jána Nepomuckého. V kostole ostala klasicistická kamenná krstiteľnica.
5.5. Významné osobnosti obce
Anton Augustíni – kňaz, pôsobil ako profesor a rektor na viacerých školách Uhorska.
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6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
- Materská škola Jankovce
6.2. Zdravotníctvo
Obec nemá zriadený svoj zdravotný obvod. V obci sa žiadne zdravotnícke zariadenie nenachádza.
Najbližšie zdravotné stredisko je v obci Košarovce.
6.3. Sociálne zabezpečenie
Obec neprevádzkuje žiadne zariadenie sociálnej služby.
6.4. Kultúra
Jediným kultúrnym zariadením v obci je kultúrny dom. Spoločenských akcií sa v obci nekoná veľa
a sú zabezpečované najmä aktivitou poslancov obecného zastupiteľstva a starostom obce. V roku
2016 to boli napríklad akcie: Deň matiek a miestny futbalový turnaj.
6.5. Hospodárstvo
Priamo v obci s výnimkou predajne potravín nie sú poskytované žiadne ďalšie služby.
Poľnohospodárska pôda je obrábaná spoločnosťou AGRO-TREND Černina.

7.

Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016.
Obec v roku 2016 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 2016 bol zostavený ako vyrovnaný, následne v priebehu roka bol upravený
na prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako schodkový. Na
vykrytie kapitálových výdavkov sa použil rezervný fond.
Finančné hospodárenie Obce Jankovce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením
obecného zastupiteľstva číslo 6/2015 bod C4 zo dňa 11.12.2015. Rozpočet obec zostavila podľa
ustanovenia
§ 10 ods. 7 zákona 583/2004 Z.z. ako vyrovnaný.
Schválený rozpočet Obce Jankovce bol v priebehu roka 2016 sedemkrát zmenený:
- prvá zmena schválená dňa 19.02.2016 uznesením obecného zastupiteľstva č. 1/2016 bod C3
- druhá zmena vykonaná dňa 07.03.2016 starostom obce
- tretia zmena schválená dňa 22.04.2016 uznesením obecného zastupiteľstva č. 2/2016 bod C3
- štvrtá zmena schválená dňa 24.06.2016 uznesením obecného zastupiteľstva č. 3/2016 bod C8
- piata zmena schválená dňa 14.09.2016 uznesením obecného zastupiteľstva č. 4/2016 bod C7
- šiesta zmena schválená dňa 21.10.2016 uznesením obecného zastupiteľstva č. 5/2016 bod C4
- siedma zmena schválená dňa 09.12.2016 uznesením obecného zastupiteľstva č. 6/2016 bod C3
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7.1.

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016
Schválený
rozpočet

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozdiel

Rozpočet po
poslednej zmene

103698,00

103577,44

99,88

84980,00
0,00
12300,00
97280,00

91982,00
0,00
11716,00
97948,00

91877,29
0,00
11700,15
89705,34

99,89
0,00
99,86

84980,00
12300,00
0,00
0,00

91982,00
5966,00
0,00
5750,00

83834,30
5871,04
0,00
13872,10

91,14
98,41

Bežné príjmy obce spolu
Bežné výdavky obce spolu
Bežný rozpočet -rozdiel
Kapitálové príjmy obce spolu
Kapitálové výdavky obce spolu
Kapitálový rozpočet – rozdiel
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku – sociálny fond
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku – sociálny fond
Upravené hospodárenie obce

% plnenia

97280,00

Rozpočtové hospodárenie obce

Príjmové finančné operácie

Skutočné plnenie
príjmov/čerpanie
výdavkov k
31.12.2016

91,58

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
91.877,29
83.834,30
8 042,99
0,00
5871,04
- 5.871,04
2.171,95
95,56
2.076,39
11.700,15
0,00

11.700,15
103.577,44
89.705,34
13.872,10
95,56
13.776,54

V roku 2016 sa čerpali z rezervného fondu finančné prostriedky vo výške 11.700,15 Eur.
Na bežné výdavky spojené s odstraňovaním havarijného stavu objektu Garáž – požiarna zbrojnica
bolo použitých 7.737,88 Eur a na ďalšie kapitálové výdavky hlavne pre kultúrny dom a okolie to
bolo 3.962,27 Eur.
Na základe Súvahy k 31.12.2016, má obec finančné prostriedky (bankové účty a pokladne) vo
výške 25 040,65 €. Rezervný fond je v plnej výške krytý finančnými prostriedkami obce.
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Obec teda v roku 2016 zapojila tak v bežnom ako aj kapitálovom rozpočte do riešenia problematiky
odstránenia havarijného stavu vybraných objektov a na rozvoj obce prostriedky rezervného fondu,
ale vzhľadom na pozitívny vývoj výberu podielových daní a šetrenie v iných oblastiach,
hospodárila v roku 2016 s celkovým prebytkom 2171,95 Eur. Po vylúčení sociálneho fondu
z prebytku je upravený prebytok v sume 2076,39 Eur.
Rezervný fond teda pre rok 2017 je k 1.1.2017 10893,97 Eur, ale po započítaní prebytku rozpočtu
z roku 2016 vrátane zostatku ( rozdielu) finančných operácii to bude po schválení záverečného účtu
obce 24670,51 Eur.

7.2.

Sociálny a rezervný fond.

Obec Jankovce v roku 2016 tvorila v súlade s platnou legislatívou vlastné mimorozpočtové fondy:
sociálny fond a rezervný fond (údaje sú v €):
Názov fondu

Počiatočný stav

Tvorba

Čerpanie

k 1.1.2016
Sociálny fond
Rezervný fond

7.3.
-

274,58
12 371,-

Konečný stav
k 31.12.2016

320,51

224,95

370,14

10 223,12

11 700,15

10 893,97

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
vychádza z údajov v bode 7.1

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2016:
(údaje sú v €)
Rozpočet
Príjmy skutočné
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet

Výdavky skutočné

91.877,29

83.834,30

0,00

5.871,04

Bežné príjmy 91.877,29 € + kapitálové príjmy
0,€ =
Bežné výdavky 83.834,30 € + kapitálové výdavky 5.871,04 € =
Výsledok rozpočtového hospodárenia: prebytok =

91.877,29 €.
89.705,34 €.
2.171,95 €.

Prebytok rozpočtu v sume 2.171,95 € 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 sociálneho fondu
podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde (obec nemá zriadený samostatný bankový účet
v banke) v sume 95,56 €, teda v konečnej výške 2.076,39 € navrhujeme použiť na tvorbu
rezervného fondu.
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 11.700,15 € navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.
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7.4.

Návrh na rozdelenie prebytku/ schodku hospodárenia

Na základe bodu 7.3 prebytok rozpočtu v celkovej sume 13.776,54 Eur, ( 2076,39 Eur + 11700,15
Eur) navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu .

7.5.

Prehľad vybraných ukazovateľov za roky 2014 - 2016
Rok 2014

Bežné príjmy
Bežné výdavky
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
príjmové
Finančné operácie
výdavkové
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Rozdiel

8.

Rok 2015

Rozdiel
2016-2015

Rok 2016

92927,44
82844,33
0,00
7741,94

109939,45
96917,33
0,00
2799,00

91877,29
83834,30
0,00
5871,04

-18062,16
-13083,03
0,00
3072,04

7145,97

1152,34

11700,15

10547,81

1000,00

1152,34

0,00

-1152,34

100073,41
91586,27
8487,14

111091,79
100868,67
10223,12

103577,44
89705,34
13872,10

-7514,35
-11163,33
3648,98

Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva

Aktíva, t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2016 predstavujú sumu 613 714,68 €.
Pasíva, t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky podľa účtovnej závierky k 31.12.2016 predstavujú
sumu 613 714,68 €.
8.1

Majetok

Údaje sú v €
Majetok
Majetok spolu v tom:
Neobežný majetok v tom:

Skutočnosť
31.12.2013

Skutočnosť
31.12.2014

Skutočnosť
31.12.2015

Skutočnosť
31.12.2016

619449,91
604927,66

619098,87
603210,50

616651,92
592775,40

613714,68
588190,68

0,00
556138,36
48789,30

0,00
554421,20
48789,30

0,00
543986,10
48789,30

0,00
539401,38
48789,30

Obežný majetok v tom:

14201,37

15490,32

23467,94

25193,08

Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami
verejnej správy
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskyt.návrat.fin.výpomoci dlh.
Poskyt.návrat.fin.výpomoci krát.

187,20
717,70

50,40
0,00

27,60
0,00

25,44
0,00

0,00
974,27
12322,20
0,00
0,00

0,00
1697,52
13742,40
0,00
0,00

0,00
566,69
22873,65
0,00
0,00

0,00
125,49
25042,15
0,00
0,00

320,88

398,05

408,58

330,92

Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok

Časové rozlíšenie
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8.2 Zdroje krytia
Údaje sú v €
Zdroje krytia
Vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie v tom:
Oceňovacie rozdiely
Fondy

Skutočnosť
k
31.12.2013
619449,91
344955,33

Skutočnosť
k
31.12.2014
619098,87
350383,04

Skutočnosť
k
31.12.2015
616651,92
349553,05

0,00
0,00
344955,33

0,00
0,00
350383,04

0,00
0,00
349553,05

8127,19

2834,32

1703,24

4575,43
0,00

480,00
0,00

480,00
0,00

480,00
0,00

140,03
1259,39
2152,34

219,06
982,92
1152,34

274,58
948,66
0,00

370,14
863,56
0,00

266367,39

265881,51

265395,63

Výsledok hospodárenia

Záväzky v tom:
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami
verejnej správy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci

Časové rozlíšenie

8.3

Skutočnosť
k
31.12.2016
613714,68
347160,22
0,00
0,00
347160,22

1713,70

264840,76

Záväzky - Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

Záväzky
Záväzky celkove, v tom:
Krátkodobé
Dlhodobé
Bankové úvery

Záväzky (bez úveru)
Záväzky celkove, v tom:
Do lehoty splatnosti
Po lehote splatnosti

2015

2016

1 223,24
948,66
274,58
0,00

1 233,70
863,56
370,14
0,00

2015

2016

1 223,24
1 223,24
0,00

1 233,70
1 233,70
0,00

Vývoj dlhu - záväzky
Suma ( Eur)

2 000,00

1 233,70

1 223,24
1 000,00

0,00

0,00

0,00
2015

2016

Názov osi

Záväzky celkove, v tom:

Bankové úvery

Obec vzhľadom na dlhoročný vývoj sporu okolo úhrady faktúry za realizáciu prác v roku 2002 pri
výstavbe verejného vodovodu v obci, ako je uvádzané aj v bode 7.1 tejto správy, v roku 2011
uzavrela so zhotoviteľom diela dohodu s cieľom ochrániť obec a zároveň umožniť dostavbu diela.
Obec má podmienený záväzok uhradiť dodávateľovi istinu vo výške 70 607,01Eur. Vzhľadom na
predchádzajúci súdny spor, na formuláciu dohody a zmenu zmluvy o dielo, uvedený záväzok nie je
v účtovníctve obce.
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9.

Hospodársky výsledok za rok 2016 a vývoj nákladov a výnosov
Rok 2014
Náklady
Výnosy
Výsledok
hospodárenia

Rok 2015

90661,50
96089,21
5427,71

Rok 2016

101924,86
103984,87
2060,01

93847,12
91454,29
-2392,83

Rozdiel
2016-2015
-8078
-12531
-4453

Grafické znázornenie hospodárenia

115000,00
103984,87
90661,50

95000,00

Náklady

101924,86
91454,29

96089,21

93847,12

Suma ( eur )

Výnosy

75000,00

Výsledok
hospodárenia

55000,00

35000,00

15000,00
-2392,83

5427,71
2060,01

-4453
-8078
-12531

-5000,00

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rozdiel
2016-2015

-25000,00

Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2016 – strata vo výške 2392,83 € bude vysporiadaný
do nerozdeleného zisku minulých rokov.

10.

Ostatné dôležité informácie

10.1 Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa
vyhotovuje výročná správa
Po skončení účtovného obdobia nenastali udalosti ovplyvňujúce účtovnú uzávierku.
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10.2

Poskytnuté dotácie.
Obci boli v roku 2016 poskytnuté nasledovné dotácie:
Poskytovateľ

10.3

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť

Účel
REGOB

OÚ Humenné

90,-

89,76

OÚ Humenné

9,-

9,-

ÚPSVaR Humenné

2.872-

2.871,68

MF SR

1.224,-

1.223,36

OÚ Prešov

326,-

326,-

OÚ Prešov

26,-

Dot. na register adries

25,44

Fin.pr.na podp.zamestnanosti
Voľby do NR SR
Dot.na predškolskú výchovu
Dot.-prenes.výkon-život.pr.

Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Rozpočet na roky 2017 - 2019

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

Skutočnosť
k 31.12.2016
103577,44

Rozpočet na
rok 2017
83970,00

Rozpočet na
rok 2018
76383,00

Rozpočet na
rok 2019
77557,00

91877,29

74170,00

76383,00

77557,00

0,00
11700,15

0,00
9800,00

0,00
0,00

0,00
0,00

89705,34

86470,00

76383,00

77557,00

83834,30

74170,00

76383,00

77557,00

5871,04

12300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rozpočet je tvorený za predpokladu, že sa v obci udrží Materská škola. Očakáva sa mierny úbytok
obyvateľov v najbližších rokoch. Základom činnosti by malo byť:
1.

Zabezpečenie prístupu obyvateľov k pitnej vode.

2.
Nájdenie vhodnej formy, ako skĺbiť personálne a finančné možnosti obce s požiadavkami na
zvládanie úloh samosprávy, vrátane rozvoja obce. V rámci našej obce ide hlavne o:
- pokračovanie v obnove objektov obce – kultúrny dom a jeho okolie, garáž, miestny park,
chodníky, vybrané úseky ciest, potok vedúci cez obec
- riešenie problematiky udržateľnosti materskej školy v obci
- hľadanie zdrojov pre financovania ďalších projektov, ako je územný plán obce, zabezpečenie
stavebných pozemkov pre záujemcov o stavbu rodinných domov, rozvoj kultúrneho a športového
života obce
- nájsť spôsob, ako pri súčasnom personálnom obsadení zvládať požiadavky, ktoré sú na obec
kladené v rámci elektronizácie štátnej správy a samosprávy
Stav niektorých objektov obce ale ostáva aj naďalej vo veľmi vážnom, v niektorých
prípadoch v havarijnom stave a vyžadujú čo najvčasnejšie riešenie. Stav financií bežného rozpočtu
však nepostačuje na požadovanú údržbu.
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Obec napriek nízkemu úverovému zadlženiu má problém s financovaním Výstavby
vodovodu Jankovce, keďže ide o dielo, ktoré niekoľkonásobne prevyšuje celý ročný rozpočet obce.
Riešiť dokončenie vodovodu prostredníctvom úveru, by znamenalo pre obec zadlženosť, ktorú by
vzhľadom na svoje príjmy, nikdy nemohla splatiť. To platí aj pre záväzok uvedený v bode 8.3 tejto
správy.
Významné rizika a neistoty, ktorým je účtovná jednota vystavená
Ako sa uvádza v bode 8.3, obec má podmienený záväzok uhradiť dodávateľovi prác
v súvislosti s výstavbou verejného vodovodu istinu vo výške 70 607,01 €.
10.4

10.5 Ďalšie údaje o účtovnej jednotke:
Obec Jankovce v súlade § 20 predpisu 431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve zverejňuje, že:
nemala a nepredpokladá náklady na činnosť v oblasti vývoja a výskumu
je vlastníkom 1470 akcií Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Okrem týchto akcií
nevlastní žiadne iné akcie, obchodné podiely alebo dočasné listy
nie sú jej známe údaje, ktoré by mala zverejniť podľa osobitných predpisov
nemá organizačnú zložku v zahraničí

V Jankovciach dňa: 05.06.2017
Vypracoval: Ing. Jaroslav Vasiľ
.
............................................
Ing. Jaroslav Vasiľ
starosta obce
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