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1. Základná charakteristika obce: 
 Obec Jankovce  je samostatný územný samosprávny celok Slovenskej republiky, ktorý združuje 

osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených 

zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami a s majetkom vo 

vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania . Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je 

starostlivosť o všestranný rozvoj svojho územia a potrieb obyvateľstva. Obec je tvorená jedným 

katastrálnym územím s jedným sídlom. 

 

 

1.1   Základné údaje: 

 

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 štátna správa 

Samosprávny kraj:                           Prešovský 

Okres:                                                Humenné 

Región:                                              Horná Oľka 

Počet obyvateľov ku koncu roka 2012:  275 

Rozloha:                                             569 ha 

Nadmorská výška v strede obce je 178 m n. m. a v chotári 160-300 m n. m. .. 

Prvá písomná zmienka:                   v roku 1317 
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1.2   Orgány samosprávy obce do 31.12.2012  

a) obecné zastupiteľstvo 

 počet poslancov:  5 

     Ján Cmár 

     Peter Dzurenko 

                                                           Ján Jakuba ( zástupca starostu obce) 

                                                           Jozef Macko 

                                                           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. 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 Jankovce má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti  : Základnú školu ročník 1.-4  

a Materskú školu . Obidve školy sú bez právnej subjektivity. 

 

Počet zamestnancov obce k 31.12.2012 bol:    6   v zložení: 

Obecný úrad:                     ekonóm a kontrolór 

Základná škola:                 2 x pedagóg 

Materská škola:                 1 x pedagóg, 1 x školník 

 

Na plný pracovný úväzok, okrem starostu obce,  pracovali:              3 zamestnanci 

Na skrátený pracovný úväzok pracovali:                                            3 zamestnanci 

Obec má tieto komisie, zriadené uznesením obecného zastupiteľstva č. 2, bod C z 28.1.2011: 

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

ochranu obecného majetku a pre finančnú oblasť. Predseda Dzurenko 

2. Komisia pre kultúru, vzdelávanie, šport a požiarnu ochranu. Predseda Macko 

3. Komisia pre ochranu verejného poriadku, na riešenie priestupkov, pre sociálnu 

a zdravotnú oblasť. Predseda Veľas 

4. Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a riešenia povodňových 

a iných krízových stavov. Predseda Jakuba 

 

 

1.3    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 obci majer a mlyn, 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.  
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Po vojne obec prešla postupne kolektivizáciou v obrábaní pôdy, elektrifikáciou, postavil sa obchod, 

pohostinstvo, nový kultúrny dom, škola, park, vybudoval sa nový hospodársky dvor za obcou. Po 

revolúcii z roku 1989 sa poľnohospodárstvo v obci rozpadlo. 

Obyvateľstvo sa teraz živý hlavne prácou najmä v oblasti priemyslu a stavebníctva, ktorú nachádza 

mimo trvalé bydlisko. 

 

 

1.4   Demografia: 

Obec Jankovce za posledných 20 rokov vykazuje postupný pokles obyvateľov. Podľa výsledkov sčítania 

obyvateľstva: 

1991:      289 obyvateľov 

2001:      284 obyvateľov 

2011:      274 obyvateľov  

Stav obyvateľov k 31.12.2012 bol 275 obyvateľov 

Vývoj počtu obyvateľov podľa sčítania obyvateľstva
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1.5   Kultúra: 

Obec má kultúrny dom, v priestoroch ktorého sídli aj Obecný úrad.  

Budova sa využíva na kultúrne  a spoločenské podujatia realizované obcou. V priebehu roku 2012 to bol 

ples a deň úcty k starším spojený s Mikulášom a posedením pod stromčekom. 

Hlavné využitie je však na  rodinné účely ako svadby, ale aj pohrebné hostiny. 

Obec má zriadenú web stránku obce a vydáva občasník s názvom Jankovčan. 

 

 
Všeobecné informácie k ekonomickej časti výročnej správy: 

 Obec Jankovce  zabezpečuje financovanie svojich  potrieb z vlastných príjmov, ale najmä 

z dotácii zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov. 

           Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom roku je rozpočet 

obce, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce, 

obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým 

osobám podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj k obyvateľom žijúcim na území obce. 

      Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov a v zmysle § 20 zákona sa vyhotovuje táto výročná správa. Postupy účtovania pre obce 

upravuje Opatrenie MJF SR MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 

o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové 

organizácia, štátne fondy, obce a vyššie územné celky a Opatrenie MF SR z 5. decembra 2007 č. 

MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom 

vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termín a miesto predkladania účtovnej závierky 

pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky. 
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2.    Cieľ predkladanej výročnej správy o hospodárení Obce Jankovce 
 
Cieľom je poskytnúť: 

 základné informácie o majetkovej a finančnej situácii obce v rozsahu stanovenom zákonom  

o účtovníctve  

 stručnú analýzu  príjmov a výdavkov v roku 2012 v súlade s účtovnou závierkou 

 stručný opis aktuálneho a predpokladaného vývoja účtovnej jednotky  

 

 

 

3. O  vývoji  účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza  a o 

významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka 

vystavená  

3.1  Vybrané ukazovatele za roky 2010 - 2012 v Є

Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rozdiel          

2012-2011

Bežné príjmy 76391,53 84533,02 80053,31 -4479,71

Bežné výdavky 85847,89 78180,76 77005,3 -1175,46

Kapitálové príjmy 0 0 51993 51993

Kapitálové výdavky 1362,79 1673,68 56513,07 54839,39

Finančné operácie

príjmové

11915,1 0 5520,07 5520,07

Finančné operácie

výdavkové

1000 1000 1000 0

Príjmy celkom 88306,63 84533,02 137566,38 53033,36

Výdavky  celkom 88210,68 80854,44 134518,37 53663,93
Rozdiel 95,95 3678,58 3048,01 -630,57  
  

  Vývoj v príjmovej časti obce a na druhej strane výdavková časť núti obec prijímať 

vhodné konsolidačné opatrenia, aby zabezpečila chod obce bez výrazného obmedzenia služieb 

obyvateľom. Aj napriek tomu je obec nútená,  aby siahla prostredníctvom finančných operácii na 

rezervný fond pre preklenutiu problémov financovania vybraných projektov počas roka. V roku 2012 sa 

finančné operácie využili na dofinancovanie výstavby obecného vodovodu vo výške 2176,07 Eur, na 

splácanie úveru, na kúpu bubnovej kosačky a na výdavky v stavebnej oblasti na stavbu komína 

v školskom byte a projektovú dokumentáciu multifunkčného ihriska. 

Vzhľadom na to, že výsledný rozdiel bežného rozpočtu v príjmovej  a výdavkovej časti je  3048,01Eur, 

bolo by teoreticky možné úhradu úveru, kosačku, komín a projekt uhradiť z bežných príjmov  bez 

využitia finančných operácii. Ale keďže uvedené úhrady sa realizovali počas roka, v závere roka sa 

nerobili žiadne korekcie (úpravy) v tejto oblasti účtovníctva s tým, že takto vzniknutý prebytok bežného 

rozpočtu sa v roku 2012 už nevyužije a  teda opäť prejde do rezervného fondu.  

Na splátky úveru sa použilo 1000,- Eur z finančných operácii. 

 Obec po dlhých rokoch ( naposledy v roku 2002) opäť získala podporu na výstavbu vodovodu 

a to formou dotácie z Environmentálneho fondu vo výške 51993,- Eur, čo umožnilo dokončenie 

stavebných prác na prívodnom rade vodovodu Jankovce. Obec napriek nízkemu úverovému zadlženiu  

má problém s financovaním Výstavby vodovodu Jankovce, keďže ide o dielo, ktoré niekoľkonásobne 

prevyšuje celý ročný rozpočet obce. Vzhľadom na dlhoročný vývoj sporu okolo úhrady faktúry za 
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realizáciu prác v roku 2002, obec v roku 2011 uzavrela s dodávateľom dohodu s cieľom ochrániť obec 

a zároveň umožniť dostavbu diela. Obec má, vzhľadom na uzavretú dohodu,  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.     

 Ďalším možným rizikom pre obec je situácia v demografii obce, kde počet obyvateľom pomaly 

klesá. S tým súvisí aj problematika školstva v obci. Počet detí navštevujúcich školu v obci klesol na 

úroveň, keď príjmy zo štátneho rozpočtu na Základnú školu a časť podielových daní ako príjem na 

Materskú školu, už nemusia vykryť náklady na pedagógov a prevádzku škôl , na čo má vplyv nielen 

inflácia, ale aj zmeny vo financovaní škôl. To by mohlo v prípade, že rodičia v septembri neumiestnia 

do školy v obci deti v avizovanom počte, vážne skomplikovať situáciu vo financovaní obce. 

  V súvislosti s počtom obyvateľov isté zlepšenie nastalo po sčítaní obyvateľstva, keď sa údaj 

o obyvateľoch obce vedený štatistickým úradom SR dostal na reálnu úroveň počtu obyvateľov obce 

s trvalým bydliskom v obci. To v minulosti činilo počet mínus 14 osôb v neprospech obce 

a predstavovalo značný výpadok podielových daní pri reálnom počte obyvateľov obce. 

 Obec je vystavená ďalšiemu potenciálnemu riziku, že nebude schopná v dohľadnej dobe 

zrealizovať opravu objektov patriacich obci, ktoré si opravu vyžadujú. To zvyšuje náklady na sanáciu 

týchto objektov v budúcnosti. 

 Napriek vyššie uvedenému, obec zaznamenala aj prvky rastu. V roku 2012 pokročila vo výstavbe 

vodovodu a uviedla do prevádzky Dom nádeje. Pokúša sa o opravu objektov a ich vybavenia. Príkladom 

je oprava a rekonštrukcia tzv. školského bytu, kde spoluprácou medzi obcou a nájomcom došlo 

k obnove nevyužívaného objektu bez priamej výraznejšej investície obce.     

 

 

3.2  Vývoj rozpočtového hospodárenia  obce v roku 2012 

 

Výsledok rozpočtového hospodárenia sa vypočítava v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách 

č. 583/2004 Z.z. § 16 ods. 8 a to je rozdiel medzi príjmami (bežné + kapitálové) a výdavkami  

(bežné + kapitálové). 

 

(údaje sú v €) 

                         Rozpočet                   Príjmy skutočné              Výdavky skutočné 

                    Bežný rozpočet                      80.053,31                            77.005,30 

                Kapitálový rozpočet                   51.993,00                           56.513,17 

 

Bežné príjmy    80.053,31 € + kapitálové príjmy     51.993,-    €   =   132.046,31 €. 

Bežné výdavky 77.005,30 € + kapitálové výdavky  56.513,17 €   =   133.518,37 €. 

                     Výsledok rozpočtového hospodárenia:    schodok  =         1.472,06 €. 

Do rozpočtového výsledku hospodárenia nevstupujú finančné operácie. 

 

 

3.3  Vývoj hospodárenia obce v rokoch 2010 - 2012 

 
Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rozdiel          

2012-2011

Náklady 98370 91293 90549 -745

Výnosy 82816 85321 84632 -689

Výsledok 

hospodárenia

-15554 -5972 -5917 56
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Grafické zobrazenie hospodárenia

98370

91293 90549

82816 8463285321

-15554 -5972 -5917

-20000

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012

S
u

m
a

 (
 E

u
r)

Náklady

Výnosy

Výsledok
hospodárenia

 

Výsledok hospodárenia obce za posledné dva roky sa takmer nezmenil. Záporný výsledok je daný 

skutočnosťou, že obec nevytvára zisk, ani nepredávala žiadny majetok.   

 

3.4  Bilancia aktív a pasív. 

 

Členenie aktív: 

Údaje sú v € 

Zostatková Bezprostredne

Nadobúdacia cena k predch.

Aktíva cena Oprávky 31.12.2012 účtovné

brutto korekcia netto obdobie

Majetok spolu  v tom: 872302,30 243830,53 628471,77 581096,00

Neobežný majetok v tom: 854215,83 243685,31 610530,52 562972,00

Dlhodobý nehmotný majetok 818,23 818,23 0,00 0,00

Dlhodobý hmotný majetok 804 608,30 242 867,08 561741,22 514183,00

Dlhodobý finančný majetok 48 789,30 0,00 48789,3 48789,00

Obežný majetok   v tom: 17813,77 145,22 17668,55 17838,00

Zásoby 0,00 0,00 0,00 0,00

Zúčtovanie medzi subjektami 418,27 0,00 418,27 645,00

verejnej správy

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 0,00 0,00

Krátkodobé pohľadávky 2646,55 145,22 2501,33 0,00

Finančné účty 14748,95 0,00 14748,95 17193,00

Poskyt.návrat.fin.výpomoci dlh. 0,00 0,00 0,00 0,00

Poskyt.návrat.fin.výpomoci krát. 0,00 0,00 0,00 0,00

Časové rozlíšenie 272,70 0,00 272,70 286,00  
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Členenie pasív:  
Údaje sú v € 

Pasíva Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Vlastné imanie a záväzky 628471,77 581096,00

Vlastné imanie  v tom: 352578,12 567617,00

Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00

Fondy 0,00 0,00

Výsledok hospodárenia 352578,12 567617,00

Záväzky  v tom: 8698,64 8968,00

Rezervy 3111,22 4608,00

Zúčtovanie medzi subjektami 0,00 0,00

verejnej správy

Dlhodobé záväzky 87,32 63,00

Krátkodobé záväzky 2347,76 145,00

Bankové úvery a výpomoci 3152,34 4152,00

Časové rozlíšenie 267195,01 4511,00  

Aktíva, t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2012 predstavujú sumu 628 471,77 €. 

Pasíva, t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky podľa účtovnej závierky k 31.12.2012 predstavujú sumu 

628 471,77 €. 

3.5  Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012: 

Záväzky 2011 2012

Záväzky celkom, v tom: 4360 5587,42

Krátkodobé 145,00 2347,76

Dlhodobé 63,00 87,32

Bankové úvery 4152,00 3152,34

Záväzky ( bez úveru) 2011 2012

Do lehoty splatnosti 208,00 2435,08

Po lehote splatnosti 0,00 0,00  

Vývoj dlhu - záväzky:
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4.   O udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného 

obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa 

Po skončení účtovného obdobia nenastali udalosti ovplyvňujúce účtovnú uzávierku.  

 

5.   Predpokladaný budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky 

    Zámery rozvoja obce Jankovce a potrieb jej obyvateľov sú vyjadrené vo viacročnom rozpočte obce.  

Základ činnosti účtovnej jednotky ako samosprávneho celku,  je dlhodobo stabilný. Rozvoj je 

podmienený viacerými faktormi, najmä prístupom štátu k samospráve a kvalitou vedenia obce.  Vo 

všeobecnosti však vzhľadom na zmeny vo  financovaní samosprávy, na demografiu obce a na inflačný 

vývoj sa skôr očakáva postupný útlm reálne poskytovaných služieb obyvateľom. Vznikajúci výpadok 

príjmov obce je síce možné čiastočne nahradiť úpravou miestnych daní a poplatkov ako aj hľadaním  

ďalších drobných úspor, ale tento príjem nebude postačovať  pre reálny rozvoj obce. Štát teda je, 

a vzhľadom na polohu a demografický vývoj obce, aj bude určujúcim faktorom rozvoja obce, lebo 

nárast počtu obyvateľov a teda aj zvýšený príjem z podielových daní  sa vzhľadom na stagnujúci až 

negatívny vývoj zamestnanosti v bližšom okolí nepredpokladá. Rovnako sa nepredpokladá  tvorba zisku 

obce z nejakej podnikateľskej činnosti. Do úvahy prichádza organizačná zmena v oblasti 

s najvýraznejšími výdavkami, t.j. starosta obce a ekonomický úsek. To na jednej strane môže uvoľniť 

finančné zdroje na prípravu rozvojových projektov,  ale na druhej strane to môže ohroziť personálny  

potenciál potrebný pre prípravu a realizáciu takýchto projektov. Z investičných akcií pre najbližšie roky 

však zostáva prvoradou úlohou obce zabezpečenie obyvateľstva pitnou vodou. 

  Ako bolo uvedené v bode 3.1 tejto správy, zmenu možno očakávať aj v oblasti školstva, o čom 

napovedá nielen demografický vývoj v obci, ale aj už prebiehajúca  zmena systému financovania 

školských zariadení.   

 

6.   Návrh na rozdelenie prebytku( schodku )  hospodárenia 

Schodok rozpočtu v sume 1.472,06 € 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 z.n.p. navrhujeme  vysporiadať :   

- z  rezervného fondu                            1.472,06 €  

 

V súvislosti s tým zostatok  finančných operácií v sume 4.520,07  € navrhujeme použiť na: 

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume           1.472,06  € 

- tvorbu rezervného fondu v sume                                                              3.048,01  € 

 

 

 

 

 

 

V Jankovciach  dňa: 20.5.2013 

 

Vypracoval: Ing. Jaroslav Vasiľ , starosta obce 

                                          


