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1. Úvodné slovo starostu obce        

 Jankovce v roku 2020, tak ako aj celé Slovensko a svet, boli ovplyvnené vplyvom ochorenia 

COVID – 19.  Dopad na našu obec bol hlavne v oblasti sociálnej a v oblasti spoločenského života, 

keďže dodržiavanie podmienok po vyhlásení mimoriadnej situácie a neskôr núdzového stavu malo 

dopad na stretávanie sa a život komunity, aký tu v histórii obce nebol. Časť roka bola zatvorená 

Materská škola, boli obmedzené alebo úplne zakázané bohoslužby a spoločenské podujatia, vrátane 

širších rodinných osláv, ale došlo aj zmene systému rozlúčky so zomrelými. 

 Druhou stránkou, ktorá je vždy nosnou stránkou fungovania obce, je ekonomika obce. Rok 

2020 mal byť rokom, kde v pláne neboli dostatočne vykryté všetky potrebné výdavky obce, ktoré 

obec bežne má. Paradoxne, obmedzenia spôsobené ochorením COVID – 19 a dočasná 

práceneschopnosť starostu obce zabezpečili, že obec po ekonomickej stránke vyšla z danej krízy 

lepšie, ako bolo plánované. Predpokladalo sa, že obec bude musieť doplatiť na chod materskej 

školy sumu okolo 7 tisíc Eur, a to bez započítania tej podpory, ktorú obec škole poskytuje každý 

rok. Doplatok nakoniec činil iba málo cez 3 tisíc Eur, čo umožnilo aj s úsporou za dočasnú 

práceneschopnosť starostu obce sezónne zamestnanie pracovníka na údržbu budov a priestorov, 

keďže obec v r. 2020 nemala žiadneho aktivačného pracovníka, ktorý by dané práce v obci 

vykonával.  

 To je paradox, ktorý obec zaznamenala v porovnaní s tým, aké sú správy a vyhlásenia 

v súlade s dopadom COVID – 19, ktoré počúvame či už z médií alebo aj od jednotlivých inštitúcií 

a vôbec výsledkov ekonomiky Slovenska za rok 2020. Rok 2020 mal byť veľmi kritický a my sme 

ho zvládli. Tu je však potrebné povedať, že obec iba pokračovala v trende prísneho obmedzenia 

výdavkov obce a uplatňovaní princípu svojpomocnej realizácie toho, čo sa svojpomocne urobiť dá 

s cieľom úspory prostriedkov pre nasledujúce väčšie investičné akcie, keďže ekonomika obce a jej 

možnosti sú známe. Mnohí so myslia, že je lepšie zobrať úver a rýchle niečo spraviť.  Má to svoju 

logiku, ale je otázne, či by to bolo v záujme obce alebo len prezentácie aktuálneho vedenia obce.  

My však potrebujeme postaviť obec na nohy tak, aby mala potenciál postupného rozvoja do 

budúcna a žiaľ, príjmy obce nedávajú predpoklad možnosti splácania väčšieho úveru. Riešením je 

zmena obsadenia obecného úradu, čo je ale vzhľadom na požiadavku rozvoja obce a zároveň 

narastajúcej byrokracie zo strany štátu nie jednoducho riešiteľná úloha, a to najmä v stave, že 

v posledných rokoch obec nemá aktivačných pracovníkov, ktorí dlhodobo riešili problematiku 

údržby objektov a priestorov obce bez nejakých nákladov. 

 Ako starosta obce dlhodobo vnímam zhoršujúci sa vzťah spoločnosti a teda tu u nás aj našej 

komunity k spoločným veciam. Či už k majetku, ale aj k spoločenskému životu. Je to ovplyvnené 

hlavne názormi z mediálneho priestoru a ukazuje sa, že má to zhubný vplyv na fungovanie aj našej 

obce. Buď máme dostatočné finančné a vo vedení obce aj personálne zdroje, ktoré deficit aktívnej 

spolupráce občanov obce vykryjú – a to my nemáme, alebo nemôžeme očakávať taký spoločenský 

a ekonomický rozvoj obce, ako by sme chceli. 

 Napriek dlhodobému odlevu mladých z regiónu môžem konštatovať, že stav obyvateľstva 

v obci je za posledné roky stabilný. Je to dané tým, že prirodzený úbytok obyvateľstva bol 

kompenzovaný prisťahovaním sa niekoľkých rodín z okresného mesta. Aj keď si to bežný občan 

neuvedomuje, ale počet obyvateľov obce je veľmi dôležitým nástrojom na to, aké sú ekonomické 

možnosti obce a teda následne aj sociálny a spoločenský rozvoj obce. 

           Trvalo platí, že obec by potrebovala ďalší impulz na zlepšenie vybavenosti obce a 

spoločenského života v obci. K tomu je však potrebná spolupráca širšieho okruhu ľudí, lebo aj ak sú 

finančné prostriedky obce veľmi limitované a tým aj personálne možnosti obecného úradu, dá sa 

tento nedostatok čiastočne eliminovať spoluprácou vedenia obce a obyvateľstva navzájom. Tu 

máme značné rezervy a žiaľ, situácia sa z roka na rok ešte zhoršuje, a to napriek tomu, že možnosti 

pre rozvoj spoločenského života sa pomaly, ale postupne zlepšujú.  

 Je treba veriť, že časom sa aj naša obec dá opäť dokopy, pochopíme, že iba spoluprácou 

a pomocou jeden druhému pomôžeme aj sami sebe a začneme si plniť aj naše sny, ktoré určite 

každý z nás má a možno sú často aj totožné, len o tom nevieme. 
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2. Identifikačné údaje obce 

 

Názov účtovnej jednotky  Obec  Jankovce 
Sídlo:     Jankovce 74, 067 24 p. Lukačovce, okr. Humenné 

Dátum zriadenia:   1.1.1991 

Identifikačné číslo – IČO:  00323071 

Daňové identifikačné číslo:   2021232631 

Kód obce:    520292 

Kód okresu:     702 

Právna forma:   obec  

(samostatný územný samosprávny a správny celok SR) 

OKEČ:    75110 – všeobecná verejná správa 

Samosprávny kraj:                            Prešovský 

Okres:                                                Humenné 

Región:                                              Horná Oľka 

Telefón:                                             057 44 98 240 

Email:                                                obecjankovce@gmail.com 

Web stránka:                                     www.jankovce.sk 

 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

a) obecné zastupiteľstvo 

  počet poslancov: 5 

                        Ján Cmár 

                        Štefan Jakuba 

                                    Iveta Jenčová 

                                    Ján Šmajda (zástupca starostu obce ) 

   Andrej Veľas   

    

   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 2020 mala tieto komisie, zriadené uznesením obecného zastupiteľstva                

č. 6/2018 bod F z 07.12.2018: 

1. Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov, pre ochranu 

obecného majetku a pre finančnú oblasť. Predseda Veľas 

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  
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          Obec Jankovce má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti Materskú školu, ktorá je bez právnej 

subjektivity.  

 

Počet zamestnancov obce k 31.12.2020 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. 

 

 

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: 

Udržať a podľa možnosti zvýšiť počet obyvateľov obce 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 umožniť prístup k pitnej vode všetkým obyvateľom obce a hľadať riešenie 

zabezpečenie vhodného zberu odpadových vôd.   

 

Ciele obce: 

Hlavným cieľom ostáva zabezpečenie prístupu k pitnej vode pre všetkých občanov obce. Potrebná 

je napríklad aj obnova ciest  a chodníkov, sanácia kultúrneho domu a ďalších budov v obci, úprava 

potoka pretekajúceho cez obec a tiež cintorína za účelom bezpečnejšieho prístupu počas daždivého 

obdobia a v noci. Aj keď sa niektoré uvedené veci čiastočne realizovali, je treba ďalšiu prípravu 

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 
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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 2020:  266 

Hustota obyvateľstva:  48 obyvateľov / km2 

Národnostná štruktúra:  obyvateľstvo je prevažne slovenskej národnosti, niekoľko občanov sa  

                                          hlási k rusínskej národnosti 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania: obyvateľstvo je prevažne          

                                                                                            rímskokatolíckeho vyznania 

 

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 

Stav obyvateľov k 31.12.2018 bol 268 obyvateľov 

Stav obyvateľov k 31.12.2019 bol 268 obyvateľov 

Stav obyvateľov k 31.12.2020 bol 266 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 rímsko-

katolícky, 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. 
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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. 

 

6.4. Kultúra 

Jediným kultúrnym zariadením v obci je kultúrny dom. Spoločenské akcie sa v obci v roku 2020 

nekonali z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19.  

 

6.5. Hospodárstvo  

Priamo v obci s výnimkou predajne potravín a pohostinstva 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  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 vyrovnaný. Bežný rozpočet bol 

zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2019 uznesením č. 6/2019 

Rozpočet bol zmenený sedemkrát:  

- prvá     zmena  vykonaná dňa    08.01.2020  starostom obce 

- druhá   zmena  vykonaná dňa    18.03.2020  starostom obce 

- tretia    zmena  schválená dňa    07.06.2020  uznesením č. 2/2020 

- štvrtá   zmena  schválená dňa    28.08.2020  uznesením č. 3/2020 

- piata    zmena  vykonaná dňa    22.09.2020  starostom obce 

- šiesta   zmena  schválená dňa    28.11.2020  uznesením č. 5/2020 

- siedma zmena  schválená dňa    30.12.2020  uznesením č. 6/2020 
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7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020  

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2020 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 116 905,00 100 524,00 100 436,87 99,91 

z toho :     

Bežné príjmy 102 905,00  96 056,00   95 886,81 99,82 

Kapitálové príjmy            0,00           0,00            0,00    0,00 

Finančné príjmy   14 000,00    4 468,00      4 550,06   101,84 

Výdavky celkom 116 905,00  93 416,00   91 776,25 98,24 

z toho :     

Bežné výdavky 102 905,00 93 416,00   91 776,25 98 24 

Kapitálové výdavky   14 000,00          0,00            0,00   0,00 

Finančné výdavky           0,00            0,00            0,00   0,00 

 

Rozdiel rozpočtu 

            

               0,00 

      

         7 108,00 

 

     8 660,62 

 

  121,84 

 

Výška príjmov a výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia  

COVID-19. Pre obec Jankovce to bol čiastočný výpadok príjmov - podielových daní, ten však bol 

kompenzovaný dotáciou v rámci podpory zamestnanosti počas pandémie a obec tiež prijala 

návratnú finančnú výpomoc. Výdavky boli ovplyvnené tým, že sa nekonali niektoré akcie pre 

občanov a takisto boli obmedzené bežné výdavky súvisiace s opravou objektov obce. 

 

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy obce spolu 95 886,81 

Bežné výdavky obce spolu                                             91 776,25 

Bežný rozpočet -rozdiel 4 110,56 

Kapitálové príjmy obce spolu 0,00 

Kapitálové  výdavky obce  spolu 0,00 

Kapitálový rozpočet - rozdiel 0,00 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 4 110,56 

Vylúčenie z prebytku - sociálny fond -175,11 

Vylúčenie z prebytku – nevyčerpané prostr. zo ŠR  -762,71 

Upravený prebytok  bežného a kapitálového rozpočtu 3 172,74 

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 4 550,06 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 0,00 

Rozdiel finančných operácií 4 550,06 
PRÍJMY SPOLU   100 436,87 

VÝDAVKY SPOLU 91 776,25 

Hospodárenie obce  8 660,62 
Vylúčenie z celkového  prebytku –  sociálny fond -175,11 

Vylúčenie z celkového prebytku – nevyčerpané prostr. zo ŠR -762,71 

Upravené hospodárenie obce 7  722,80 
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Prebytok rozpočtu v sume 4 110,56  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 

a podľa osobitných predpisov v sume 937,82 EUR, teda v konečnej výške 3 172,74 EUR  

navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu. 

        
     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  762,71 EUR, a to na :  

           - vojnové hroby v sume 99,99 Eur 

           - sčítanie domov a bytov v sume 662,71 Eur 

     b)    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  175,11 EUR. 

 

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 4 550,06  EUR, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu. 

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 spolu vo 

výške 7 722,80 EUR.  

 

 
7.3. Rozpočet na roky 2021 - 2023      

 Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Rozpočet   

na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Príjmy celkom 100 436,87 128 684,00 100 706,00 105 566,00 

z toho :     

Bežné príjmy      95 886,81 114 021,00 100 706,00 105 566,00 

Kapitálové príjmy            0,00            0,00            0,00            0,00 

Finančné príjmy     4 550,06   14 663,00            0,00            0,00 

 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Rozpočet   

na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Výdavky celkom   91 776,25   128 684,00  100 706,00 105 566,00 

z toho :     

Bežné výdavky     91 776,25   114 684,00  100 706,00 105 566,00 
Kapitálové výdavky          0,00     14 000,00             0,00            0,00 

Finančné výdavky          0,00              0,00             0,00            0,00 
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

8.1. Majetok  

Názov   Skutočnosť 

 k 31.12.2019 

Skutočnosť  

k 31.12.2020 

Majetok spolu 572 587,88 565 856,71 

Neobežný majetok spolu 549 937,77 534 385,77 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok            0,00          0,00 
Dlhodobý hmotný majetok 501 148,47             485 596,47   
Dlhodobý finančný majetok   48 789,30 48 789,30 

Obežný majetok spolu   22 148,62 30 875,36 
z toho :   
Zásoby          267,69      261,27 
Zúčtovanie medzi subjektami VS           0,00          0,00 
Dlhodobé pohľadávky           0,00          0,00 
Krátkodobé pohľadávky            0,00      165,00 
Finančné účty                  21 880,93               30 449,09 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.           0,00          0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.           0,00          0,00 

Časové rozlíšenie        501,49                    595,58 

 

8.2. Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť  

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Vlastné imanie a záväzky spolu              572 587,88              565 856,71 

Vlastné imanie               320 329,81              314 524,81 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely                          0,00                         0,00 
Fondy                         0,00                         0,00 
Výsledok hospodárenia               320 329,81              314 524,81 

Záväzky   2 262,97     6 866,34 
z toho :   
Rezervy       500,00        520,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS         0,00        762,71 
Dlhodobé záväzky        82,06        175,11 
Krátkodobé záväzky                 1 680,91                     940,52 
Bankové úvery a výpomoci         0,00                  4 468,00 

Časové rozlíšenie             249 995,10              244 465,56 

 

8.3.  Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

V roku 2020 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 4 468,- EUR.. 
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8.4. Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2019 

Zostatok  

k 31.12 2020 
Pohľadávky do lehoty splatnosti     0,00           165,00 

Pohľadávky po lehote splatnosti     0,00   0,00 

 

 

8.5. Záväzky 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2019 

Zostatok  

k 31.12 2020 
Záväzky do lehoty splatnosti              1 762,97 1 115,63 

Záväzky po lehote splatnosti          0,00        0,00 

 

 

 

9. Hospodársky výsledok  za rok 2020 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Náklady            137 525,96            106 916,14 

50 – Spotrebované nákupy              11 585,26                9 370,73 

51 – Služby              25 976,62                7 020,95 

52 – Osobné náklady              78 698,29              70 119,37 

53 – Dane a  poplatky      255,06      534,85 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

  3 682,95    2 882,98 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

             16 373,00              16 072,00 

56 – Finančné náklady     930,01                   889,92 

57 – Mimoriadne náklady         0,00         0,00 

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov  

      24,77       25,27 

59 – Dane z príjmov        0,00        0,07 

Výnosy           127 873,18           101 111,14 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar     279,00    304,50 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

       0,00        0,00 

62 – Aktivácia        0,00        0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

            97 373,31             88 583,87 

64 – Ostatné výnosy    322,52    124,04 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

  480,00                  500,00 
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66 – Finančné výnosy       0,00        0,45 

67 – Mimoriadne výnosy                     0,00                      0,00 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚC a v RO a PO zriadených obcou 

alebo VÚC 

           29 418,35 11 598,28 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

            -9 652,78              -5 805,00 

 

Hospodársky výsledok za rok 2019 - záporný v sume 9 652,78 Eur bol zúčtovaný na účet                    

428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

Hospodársky výsledok za rok 2020 - záporný v sume 5 805,- Eur bude v roku 2021 zúčtovaný na 

účet  428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom: 

Vývoj nákladov a výnosov v roku 2020 bol čiastočne ovplyvnený pandémiou ochorenia  

COVID- 19, ale celkovo nevybočuje z dlhodobého trendu, ktorý v obci je. Lepší hospodársky 

výsledok v porovnaní s rokom 2019 sa dosiahol iba vďaka znížením nákladov na bežnú opravu 

objektov obce v roku 2020. Obec dlhodobo realizuje postupnú opravu objektov obce, pričom ide 

o bežné výdaje, nie modernizáciu alebo investície, keďže stavebné objekty obce a infraštruktúra 

obce bola v minulosti dlhodobo zanedbaná. Obec stav rieši postupne tak, aby nastalo postupné 

zlepšenie stavu bez ohrozenia finančnej situácie obce do budúcna.  

 

 

10. Ostatné  dôležité informácie  

10.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a 

transferov 

Suma prijatých 

prostriedkov v EUR  

Ministerstvo vnútra SR voľby do Národnej rady SR          1 610,74 

Ministerstvo vnútra SR dotácia na vojnové hroby               99,99 

Úrad práce, sociálnych vecí 

a rodiny Humenné 

príspevok na podporu rozvoja 

miestnej a regionál. zamestnanosti 

         1 101,98 

Štatistický úrad SR dotácia na sčítanie domov a bytov          1 016,- 

Okresný úrad Prešov,  

odbor školstva 

nenormat.fin.prostr.- príspevok na 

výchovu a vzdelávanie detí MŠ 

            351,- 

Ministerstvo vnútra SR fin.prostr. na register adries              19,60 

Ministerstvo vnútra SR fin.prostr. na register obyvateľstva              87,78 

Okresný úrad Prešov,  

odbor starostl. o život. prostr. 

fin.prostr. - starostlivosť o životné 

prostredie 

             25,27 
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V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia  

COVID-19: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a 

transferov 

Suma prijatých 

prostriedkov v EUR  

Úrad práce, sociálnych vecí 

a rodiny Humenné 

príspevok na podporu udržania  

zamestnanosti v MŠ-COVID 19 

              

         2 561,59  

 

 

10.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2020 obec neposkytla zo svojho rozpočtu žiadne dotácie.  

 

10.3. Významné investičné akcie v roku 2020 

Neboli realizované významné investičné akcie. 

 

 

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

          - obec sa snaží o dokončenie obecného vodovodu, ale aj o postupnú opravu objektov obce, 

keďže tie sa postupom času znehodnocujú. Už od roku 2011 sa postupne opravuje kultúrny dom 

a okolie. Je podaná žiadosť na zateplenie stien a stropov KD a zmenu palivovej základne v rámci 

projektu Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu obce Jankovce. Okrem toho sa 

pokračuje v postupnej oprave kultúrneho domu, keďže jeho funkčnosť musí byť zabezpečená bez 

ohľadu na to, či obec získa alebo nezíska dotáciu na rozsiahlejšiu obnovu.  

Riešenie potrebujú už aj obecné komunikácie, hlavne komunikácia na tzv. novej ulici, ale aj 

komunikácie v strede obce a chodníky, ale je treba dokončiť aj opravu objektu  Garáž – požiarna 

zbrojnica, revitalizovať potok vedúci cez obec a riešiť aj stav s cintorínom. 

Niektoré veci vyššie spomenuté sú rozpracované, niektoré sa budú musieť ešte len spracovať, ale 

vybrané časti z nich sa riešia aj svojpomocne, keďže stav si to vyžaduje.  

 Dlhodobo sa rieši situácia okolo Materskej školy, keďže financovanie sa mení z roka na rok 

v súvislosti s počtom detí, pričom počet detí je alarmujúco nízky a obec nemá prostriedky na jej 

dofinancovanie.  

 Je treba uvažovať aj o zmene v riadení obce. Práce na obecnom úrade je viac, rastú aj mzdy 

a na druhej strane nie sú žiadni aktivační pracovníci na údržbu priestorov obec. To vytvára nároky 

na financie, ale aj iné riadenie údržby, aké v minulosti neboli. Bez aktívnej podpory údržby obce 

obyvateľmi obce, keďže obec má veľké zelené plochy a na svoju veľkosť aj pomerne veľa 

nehnuteľností, to nepôjde. Riešením je zmena úväzku starostu obce, čo ale s istotou prinesie aj 

obmedzenie jeho výkonu práce a teda aj dopad na riešenie údržby a rozvoja obce. 

 

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.  
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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 70 607,01 Eur. Vzhľadom na predchádzajúci súdny spor, na 

formuláciu dohody a zmenu zmluvy o dielo, uvedený záväzok nie je v účtovníctve obce.  

 

 

V Jankovciach  dňa: 18.05.2021         

 

Vypracoval: Ing. Jaroslav Vasiľ   

 

                                                                                       ............................................ 

                                                                   

                                                                                                        Ing. Jaroslav Vasiľ   

                                                                                                              starosta obce 

 

 

Prílohy: 

 

 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  

 


