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1. Úvodné slovo starostu obce
Rok 2017 bol pre obec Jankovce jubilejným rokom, kedy sme si pripomenuli 700. výročie
prvej písomnej zmienky o obci Jankovce, ale zároveň to bol ďalší z rokov, v ktorých sa pokračovalo
v snahe o obnovu obce a v implementácii nových legislatívnych požiadaviek, ktoré sú kladené na
samosprávu.
Po siedmych rokoch vo funkcii starostu obce môžem konštatovať, že naša obec, ktorá je
nielen koncová, ale aj veľmi malá obec, nemá také možnosti na rozvoj, aké si dnešná doba
vyžaduje. Je to možno pôsobením nás samých tu v obci, ale je treba tiež povedať, že reforma
samosprávy, ktorá bola urobená v minulosti, nebola urobená vyvážene k stavu a možnostiam
jednotlivých obcí a regiónov a to má čoraz väčší dopad na súčasnosť. Vôbec sa nezohľadnila
vybavenosť jednotlivých obcí a ich možný rast – ale všetky boli postavené na rovnakú štartovaciu
čiaru. Rozvoj veľkostne takých malých obcí ako sú Jankovce teda je možný iba prostredníctvom
dotácií, pričom podotýkam a je to všeobecne známe, že je to systém veľmi komplikovaný a aj
finančne a personálne náročný. Ak k tomu zoberieme do úvahy, že už od konca roku 2016 nemáme
na obci aktivačných pracovníkov, je rozvoj obce ešte viac problematický, keďže starosta obce musí
časť svojho času venovať výkonu manuálnych prác, aby obec a obecné objekty boli ako tak
udržiavané v prevádzkyschopnom stave. To na druhej strane starostovi uberá na možnosti hľadania
náhradných zdrojov financovania rozvoja obce.
Rok 2017 bol však pre obec prelomový, keďže väčšina obyvateľov obce mala možnosť
pripojiť sa na verejný vodovod. Trvalo to teda vyše dvadsať rokov, kým časť obce sa dostala
k čistej pitnej vode. Ostali nám dve ulice, kde časť obyvateľov z nich nemá takúto možnosť a je
ťažko povedať, ako to dokážeme riešiť. Sú veci, ktoré ďaleko prevyšujú finančné a žiaľ, na základe
skúsenosti, aj personálne možnosti obce.
Ak sa v dohľadnej dobe neurobí kvalitná reforma samosprávy, obec bude len veľmi ťažko
napredovať. Musíme sa pozrieť pravde do očí, ale ja ako starosta obce takúto zmenu sám
zrealizovať nemôžem. Treba veriť, že zodpovední na vyšších stupňoch začnú konať aj v tejto veci
a začnú brať aj naše názory ako pravdivé hodnotenie reálneho stavu spoločnosti, nie len ako
sťažovanie sa.
Napriek snahe o komunikáciu s občanmi nedarí sa aktivizovať občanov tak, aby boli
motorom rozvoja obce. Prehnané očakávania na jednej strane a neochota byť aktívnym vo vzťahu
k obci na druhej strane, sú stále ďalšou prekážkou v snahe o rozvoj, čo má však niekedy priamy
a žiaľ negatívny dopad aj na motiváciu samotného vedenia obce.
Ďalšou veľkou otázkou je možnosť udržania materskej školy v obci, keďže obec v danej
oblasti pôsobí obrazne povedané nie na hrane, ale už sa tej hrany iba ako tak držíme.

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:
Samosprávny kraj:
Okres:
Región:

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
Prešovský
Humenné
Horná Oľka
3

Telefón:
Email:
Web stránka:

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. 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 2017 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 31.12.2017 bol: 5 + starosta obce, v zložení:
Obecný úrad:
ekonóm a kontrolór
Materská škola:
1 x pedagóg, 1x upratovačka ( prostredníctvom UPSVaR)
Rozvoj obce:
1 x pracovník ( prostredníctvom UPSVaR)
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:
Hlavným cieľom ostáva zabezpečenie prístupu k pitnej vode pre všetkých občanov obce. 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 2017: 268
Hustota obyvateľstva: 48 obyvateľov / km2
Národnostná štruktúra: obyvateľstvo je slovenskej národnosti

5

Vývoj počtu obyvateľov :
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
Stav obyvateľov k 31.12.2017 bol 268 obyvateľov
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.

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

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
2017 bola zorganizovaná oslava 700.-stého výročia prvej písomnej zmienky o obci.
6.5. Hospodárstvo
Priamo v obci s výnimkou predajne potravín nie sú poskytované žiadne ďalšie služby.
Poľnohospodárska pôda je obrábaná spoločnosťou AGRO-TREND Černina, časť pôdy obrábajú aj
súkromne obyvatelia našej alebo susednej obce.

7.

Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017.
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 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 9.12.2016 uznesením č. 6/2016
Rozpočet bol zmenený sedemkrát:
- prvá zmena schválená dňa 25.02.2017 uznesením č. 1/2017
- druhá zmena vykonaná dňa 08.03.2017 starostom obce
- tretia zmena schválená dňa 23.06.2017 uznesením č. 3/2017
- štvrtá zmena vykonaná dňa 09.08.2017 starostom obce
- piata zmena schválená dňa 06.10.2017 uznesením č. 4/2017
- šiesta zmena schválená dňa 24.11.2017 uznesením č. 5/2017
- siedma zmena vykonaná dňa 20.12.2017 starostom obce
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017

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

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2017

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

83 970,00

87 926,00

87 076,03

99,03

74 170,00
0,00
9 800,00
83 970,00

84 508,00
0,00
3 418,00
86 910,00

83 291,06
0,00
3 784,97
83 728,89

98,56

74 170,00
9 800,00
0,00
0,00

84 104,00
2 806,00
0,00
1 016,00

80 924,26
2 804,63
0,00
3 347,14

110,74
96,34
96,22
99,95
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR

Bežné príjmy obce spolu

83.291,06
80.924,26
2 366,80
0,00
2.804,63
-2.804,63
-437,83
0,00
-437,83
3 784,97
0,00
3 784,97
87.076,03
83.728,89
3.347,14
-385,41
2.961,73

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

Schodok rozpočtu v sume 437,83 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 - zvyšuje 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 385,41 EUR.
Schodok rozpočtu spolu: 823,24 EUR.
Zostatok finančných operácií v sume 3 784,97 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku kapitálového rozpočtu vo výške 2 804,63 EUR
- bežné výdavky súvisiace s havarijným stavom vo výške 610,20 EUR
- čerpanie prostriedkov sociálneho fondu vo výške 370,14 EUR
Výsledok rozpočtového hospodárenia vrátane finančných operácií na rozdelenie spolu vo výške
2 961,73 EUR.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške
2 961,73 EUR.
7.3. Rozpočet na roky 2018 - 2020

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Skutočnosť
k 31.12.2017

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

87 076,03

107 495,00

74 756,00

76 652,00

83 291,06
0,00
3 784,97

90 195,00
0,00
17 300,00

74 756,00
0,00
0,00

76 652,00
0,00
0,00
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Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Finančné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2017

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

83 728,89

107 495,00

74 756,00

76 652,00

80 924,26
2 804,63
0,00

90 195,00
17 300,00
0,00

74 756,00
0,00
0,00

76 652,00
0,00
0,00

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 31.12.2016
613 714,68
588 190,68

Skutočnosť
k 31.12.2017
601 851,66
576 834,31

0,00
539 401,38
48 789,30
25 193,08

0,00
528 045,01
48 789,30
24 735,16

25,44
0,00
0,00
125,49
25 042,15
0,00
0,00
330,92

130,34
0,00
0,00
0,00
24 604,82
0,00
0,00
282,19

Skutočnosť
k 31.12.2016

Skutočnosť
k 31.12.2017

613 714,68
347 160,22

601 851,66
336 498,82

0,00
0,00
347 160,22
1 713,70

0,00
0,00
336 498,82
4 298,66

480,00
0,00
370,14
863,56
0,00
264 840,76

480,00
0,00
385,41
3 433,25
0,00
261 054,18

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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8.3. Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

v roku 2017 bola skolaudovaná časť obecného vodovodu. V súvislosti s tým bol zaradený
do užívania prívodný rad a časť rozvodných vetiev obecného vodovodu v celkovej výške
267 858,40 Eur.

8.4. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2016

Zostatok
k 31.12 2017

125,49
0,00

0,00
0,00

Zostatok
k 31.12 2016

Zostatok
k 31.12 2017

1 233,70
0,00

3 818,66
0,00

Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

8.5. Záväzky
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

9. Hospodársky výsledok za rok 2017 - vývoj nákladov a výnosov
Skutočnosť
k 31.12.2016

Skutočnosť
k 31.12.2017

Náklady

93 847,12

97 782,64

50 – Spotrebované nákupy

11 565,71

9 799,73

51 – Služby

17 384,89

9 965,22

52 – Osobné náklady

51 188,90

60 935,13

117,68

55,68

2 138,58

1 970,74

10 935,76

14 641,00

369,09

389,82

0,00

0,00

145,44

25,32

1,07

0,00

91 454,29

87 121,24

384,00

108,50

61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

0,00

0,00

0,00

0,00

63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

84 883,05

74 348,24

728,30

595,75

Názov

53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej 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
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65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

480,00

5,71

0,00

0,00

0,00

4 973,23

11 588,75

-2 392,83

-10 661,40

67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

480,00

Hospodársky výsledok za rok 2016 - záporný v sume 2 392,83 Eur bol v roku 2017 zúčtovaný na
účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Hospodársky výsledok za rok 2017 - záporný v sume 10 661,40 Eur bude zúčtovaný na účet
428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Dôvod nárastu v porovnaní s rokom 2016 je hlavne z dôvodu zvýšených odpisov, keďže v roku
2017 bol do užívania zaradený obecný vodovod a obec nemala kapitálové príjmy.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2017 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu,
transferu
- bežné výdavky

-1-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

-2-

Ministerstvo vnútra
SR
Úrad práce,
sociálnych vecí
a rodiny Humenné
Okresný úrad
Prešov
odbor školstva
Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo vnútra
SR
Okresný úrad
Prešov
odbor starostlivosti
o životné prostredie
Prešovský
samosprávny kraj

Voľby do VÚC
Príspevok na podporu
rozvoja miestnej
a regionál. zamestnanosti
Nenormatívne fin.prostr.príspevok pre 5-ročné deti
v MŠ
Finančné prostriedky na
register adries
Finančné prostriedky na
register obyvateľstva
Finančné prostriedky na
úsek starostlivosti
o životné prostredie
Dotácia na oslavy 700.stého výročia prvej
písomnej zmienky o obci

1 048,80

700,89

347,91

5 623,17

5 623,17

0,00

109,00

109,00

0,00

19,60

19,60

0,00

89,43

89,43

0,00

25,32

25,32

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00
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10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2017 obec neposkytla zo svojho rozpočtu žiadne dotácie.
10.3. Významné investičné akcie v roku 2017
Neboli realizované významné investičné akcie, ale z pohľadu kvality života boli z dôvodu zaradenia
obecného vodovodu do užívania zrealizované vodovodné prípojky pre školu a kultúrny dom.
10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
- rekonštrukcia obecnej infraštruktúry – obec získala na základe žiadosti z roku 2016 dotáciu
vo výške 81.823,94 Eur, čo je však menej o 17.857,60 Eur, ako bola žiadosť o dotáciu spracovaná
na základe výsledku verejného obstarávania. Aktuálne sa hľadá spôsob, ako uvedený stav vyriešiť,
keďže pôvodne mal byť projekt hradený plne z prostriedkov štátu resp. európskych fondov.
- oprava objektov a nehnuteľnosti vo vlastníctve obce: kultúrny dom, starý kultúrny dom,
park, miestne komunikácie. Bude potrebné riešiť aj miestny potok, ktorý patrí pod správu Bodrogu
a Hornádu. Ide o objekty dlhodobo bez alebo s minimálnou údržbou.
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 vzhľadom na dlhoročný vývoj sporu okolo úhrady faktúry za realizáciu prác v roku 2002 pri
výstavbe verejného vodovodu v obci, 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.

V Jankovciach dňa: 05.06.2018
Vypracoval: Ing. Jaroslav Vasiľ
.
............................................
Ing. Jaroslav Vasiľ
starosta obce

12

