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1. Úvodné slovo starostu obce
Obec Jankovce napriek obmedzeným zdrojom, ktoré má k dispozícii, keďže patrí k 20%
najmenších obcí a miest Slovenska, dokázala aj v roku 2014 urobiť malý krok k obnove obce a to bez
akejkoľvek priamej podpory zo strany štátu. Aj bez takejto pomoci sme dokázali začať s malou
rekonštrukciou kultúrneho domu i zlepšením jeho vybavenia. Naopak sklamaním je pretrvávanie
problematiky dostavby vodovodu. Obec nedokáže vlastnými silami zabezpečiť a splácať zdroje na
dostavbu vodovodu a je v danom smere odkázaná na podporu štátu.
Za štyri roky, ktoré som vo funkcii starostu obce musím konštatovať, že spoliehať sa teda
môžeme iba sami na seba. A to v prípade takej malej obce, akou Jankovce sú, nie je jednoduché. Lebo
častokrát to, čo hovoria politici, je veľmi ďaleko od našej reality. Práve preto je nevyhnutná
informovanosť občanov obce o reálnej situácii v obci a jej možnostiach, aby sme spojili sily a snažili
sa riešiť veci tak, aby akékoľvek zmeny vo vedení obce mali čo najmenší dopad na kvalitu života
našich občanov.

2. Identifikačné údaje obce
Názov účtovnej jednotky
Sídlo:
Dátum zriadenia:
Identifikačné číslo – IČO:
Daňové identifikačné číslo:
Kód obce:
Kód okresu:
Právna forma:
OKEČ:
Samosprávny kraj:
Okres:
Región:
Telefón:
Email:
Web stránka:

Obec Jankovce
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 štátna správa
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:
do 6.12.2014
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Ján Cmár
Peter Dzurenko
Ján Jakuba ( zástupca starostu obce)
Jozef Macko
Andrej Veľas

od 6.12.2014
Ján Cmár
Peter Dzurenko ( zástupca starostu obce)
Štefan Jakuba
Iveta Jenčová
Ján Šmajda
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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 2014 mala tieto komisie, zriadené uznesením obecného zastupiteľstva č. 2,
bod C z 28.1.2011 ( 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 Dzurenko ( Cmár)
2. Komisia pre kultúru, vzdelávanie, šport a požiarnu ochranu. Predseda Macko (Šmajda)
3. Komisia pre ochranu verejného poriadku, na riešenie priestupkov, pre sociálnu a zdravotnú
oblasť. Predseda Veľas (Jenčová)
4. Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a riešenia povodňových
a iných krízových stavov. Predseda Jakuba (Jakuba )
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 31.12.2014 bol: 5 v zložení:
Obecný úrad:
ekonóm a kontrolór
Základná škola:
2 x pedagóg
Materská škola:
1 x pedagóg
Pozícia školníka bola k 31.7.2013 zrušená, obec zabezpečuje upratovanie a údržbu školy vlastnými
silami.
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:
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.
Ciele obce:
Prvoradým cieľom je dostavba obecného vodovodu, keďže obec trpí dlhodobo nedostatkom
pitnej vody. Potrebná je napríklad aj obnova chodníkov, sanácia kultúrneho domu, 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.
4

Najbližšie zámery rozvoja obce Jankovce a potrieb jej obyvateľov sú vyjadrené vo viacročnom
rozpočte obce, ale len v reálnej miere, ktoré umožňuje aktuálna príjmová možnosť 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 2014: 273
Hustota obyvateľstva: 48 obyvateľov / km2
Národnostná štruktúra: obyvateľstvo je slovenskej národnosti
Vývoj počtu obyvateľov :
Obec Jankovce za posledných 20 rokov vykazuje postupný pokles obyvateľov. Podľa výsledkov
sčítania obyvateľstva a stavu na konci roku 2013:
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
Vývoj počtu obyvateľov podľa sčítania obyvateľstva
290

Počet obyvateľov

285

280

275

270

265

260
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2001

2011
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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 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.
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, odkiaľ pochádzajú plastiky sv. Floriána, sv. Rocha a
sv. Jána Nepomuckého, ktoré boli premiestnené do Vihorlatského múzea v Humennom..
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:
- Základná škola Jankovce, 1.-4. ročník
- Materská škola Jankovce
Na základe analýzy doterajšieho vývoja v demografii sa však očakáva útlm školstva v obci.
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 spolupráci
s Materskou školou a Základnou školou. V roku 2014 boli napríklad akcie: Deň matiek, Deň úcty
k starším a stolnotenisový 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.
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014. Obec
v roku 2014 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 2014 bol zostavený ako vyrovnaný, následne v priebehu roka bol upravený na
prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Finančné hospodárenie Obce Jankovce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením obecného
zastupiteľstva číslo 7/2013 zo dňa 13.12.2013.
Schválený rozpočet Obce Jankovce bol v priebehu roka 2014 šesť krát upravený a zmenený:
- prvá zmena vykonaná dňa 3.3.2014 starostom obce
- druhá zmena schválená dňa 7.5.2014 uznesením č. 2/2014
- tretia zmena schválená dňa 14.8.2014 uznesením č.4/2014
- štvrtá zmena vykonaná dňa 13.10.2014 starostom obce
- piata zmena schválená dňa 7.11.2014 uznesením č.5/2014
- šiesta zmena schválená dňa 23.12.2014 uznesením č.7/2014
7.1.

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2014
Rozpočet

Rozpočet po
zmenách

Skutočné plnenie
príjmov/čerpanie
výdavkov k
31.12.2014

% plnenia

93598,00
101924,00
100073,41
Príjmy celkom
98,18
z toho :
83598,00
93052,00
92927,44
99,87
Bežné príjmy
0,00
0,00
0,00
0,00
Kapitálové príjmy
10000,00
8872,00
7145,97
80,55
Finančné príjmy
93598,00
99739,00
91586,27
Výdavky celkom
91,83
z toho :
83598,00
89269,00
82844,33
92,80
Bežné výdavky
9000,00
9470,00
7741,94
81,75
Kapitálové výdavky
1000,00
1000,00
1000,00
100,00
Finančné výdavky
0,00
2185,00
8487,14
Rozdiel
Obec prijatím konsolidačných opatrení v minulých rokoch mohla v roku 2014 realizovať
čiastočnú rekonštrukciu a opravu kultúrneho domu z úspory vlastných prostriedkov, keďže od roku
2008 obec nezískala žiadnu podporu na rozvoj obce, s výnimkou roku 2012, keď bola získaná dotácia
na prívodný rad pre verejný vodovod, ktorý však vzhľadom na nedostatok financií na ukončenie
rozvodov v obci stále nie je funkčný.
Stav objektov obce je vo veľmi zlom stave a vzhľadom na finančnú situáciu je len veľmi ťažké
nájsť finančné zdroje na ich obnovu. Preto sa, ak je to možné, veci realizujú vlastnými silami
a prijímajú sa také opatrenia, aby sa ušetrili prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie na
vybrané projekty a potrebnú spoluúčasť, aby bolo možné požiadať o podporu formou dotácii, keďže
obec vzhľadom na príjmovú časť nie je schopná splácať nejaký väčší úver. Príkladom, ako ťažko je
splácať staré dlhy je splácanie úveru vo výške cca. 12 tisíc Eur z roku 2002, ktorým sa financovala
oprava časti obecných komunikácii a ktorého plné splatenie sa predpokladá v roku 2015.
V roku 2014 sa urobila rekonštrukcia toaliet kultúrneho domu, ktoré boli v havarijnom stave,
v sume 5808,28 €. Zrušili sa dvere na poschodí na priečelí kultúrneho domu, keďže balkón nebol
nikdy dostavaný a namiesto nich sa tam osadili okná a opravila sa časť fasády priečelia kultúrneho
7

domu, spolu v sume 1399,66 € a inštaloval sa prístrešok nad vchodom do kultúrneho domu v sume
534,- €.
V rámci bežného rozpočtu sa vymenili hlavné okná v sále kultúrneho domu v sume 1562,04 €, keďže
cez staré okná pri búrke zatekala do sály voda a hrozilo plošné poškodenie parketovej podlahy,
doplnilo sa vybavenie kultúrneho domu konferenčnými stoličkami a kuchyne riadom.
Najdôležitejšia investícia obce, ktorej začiatky siahajú do roku 1992 a technologická časť ktorej
sa začala budovať v roku 2000 – Výstavba vodovodu Jankovce, ako bolo vyššie spomenuté, nezískala
z Environmentálneho fondu v roku 2014 žiadnu dotáciu. 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.
Sociálny a rezervný fond.

7.2.

Obec Jankovce v roku 2014 tvorila v súlade s platnou legislatívou vlastné mimorozpočtové
fondy: sociálny fond a rezervný fond (údaje sú v €):
Názov fondu
Sociálny fond
Rezervný fond

7.3.
-

Počiatočný stav
k 1.1.2014
140,03
10 922,49

Tvorba
213,23
988,21

Čerpanie
134,20
6 874,50

Konečný stav
k 31.12.2014
219,06
5 036,20

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014
Vychádza z údajov v bode 7.1

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2014:
(údaje sú v €)
Rozpočet
Príjmy skutočné
Bežný rozpočet
92.927,44
Kapitálový rozpočet
0,00

Výdavky skutočné
82.844,33
7.741,94

Bežné príjmy 92.927,44 € + kapitálové príjmy
0,- € = 92.927,44 €.
Bežné výdavky 82.844,33 € + kapitálové výdavky 7.741,94 € = 90.586,27 €.
Výsledok rozpočtového hospodárenia: prebytok =
2.341,17 €.
Do rozpočtového výsledku hospodárenia nevstupujú finančné operácie.

7.4.

Návrh na rozdelenie prebytku/ schodku hospodárenia

Prebytok rozpočtu v sume 2.341,17 € 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, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.
Zostatok finančných operácií v sume 6.145,97 € navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.
Na základe uvedených skutočností sa navrhuje skutočná tvorba rezervného fondu za rok 2014 vo
výške 8.487,14 €.
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Prehľad vybraných ukazovateľov za roky 2012 - 2014

7.5.

Rok 2012

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

Rok 2013

Rozdiel
2014-2013

Rok 2014

80053,31
77005,30
51993,00
56513,07

82847,92
80618,24
0,00
3705,14

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

10079,52
2226,09
0,00
4036,80

5520,07

3735,14

7145,97

3410,83

1000,00

1000,00

1000,00

0,00

137566,38
134518,37
3048,01

86583,06
85323,38
1259,68

100073,41
91586,27
8487,14

13490,35
6262,89
7227,46

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1

Majetok

Údaje sú v €
Majetok

Majetok spolu v tom:
Neobežný majetok v tom:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok

Obežný majetok v tom:
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami
verejnej správy
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskyt.návrat.fin.výpomoci dlh.
Poskyt.návrat.fin.výpomoci krát.

Časové rozlíšenie

Skutočnosť
k
31.12.2011

Skutočnosť
k
31.12.2012

Skutočnosť
k
31.12.2013

Skutočnosť
k
31.12.2014

581096,00
562972,00

628471,77
610530,52

619449,91
604927,66

619098,87
603210,50

0,00
514183,00
48789,00

0,00
561741,22
48789,30

0,00
556138,36
48789,30

0,00
554421,20
48789,30

17838,00

17668,55

14201,37

15490,32

0,00
645,00

0,00
418,27

187,20
717,70

50,40
0,00

0,00
0,00
17193,00
0,00
0,00

0,00
2501,33
14748,95
0,00
0,00

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

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

286,00

272,70

320,88

398,05
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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
31.12.2011
581096,00
567617,00

Skutočnosť
k
31.12.2012
628471,77
352578,12

Skutočnosť
k
31.12.2013
619449,91
344955,33

Skutočnosť
k
31.12.2014
619098,87
350383,04

0,00
0,00
567617,00

0,00
0,00
352578,12

0,00
0,00
344955,33

0,00
0,00
350383,04

8968,00

8698,64

8127,19

2834,32

4608,00
0,00

3111,22
0,00

4575,43
0,00

480,00
0,00

63,00
145,00
4152,00

87,32
2347,76
3152,34

140,03
1259,39
2152,34

219,06
982,92
1152,34

Výsledok hospodárenia

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

Časové rozlíšenie
4511,00
267195,01
266367,39
Aktíva, t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2014 predstavujú sumu 619098,87 €.
Pasíva, t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky podľa účtovnej závierky k 31.12.2014 predstavujú sumu
619098,87 €.

8.3

265881,51

Záväzky - Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014

Záväzky
Záväzky celkove, v tom:
Krátkodobé
Dlhodobé
Bankové úvery

2013

2014

3 551,76
1 259,39
140,03
2 152,34

2 354,32
982,92
219,06
1 152,34

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

2013

2014

1 399,42
1 399,42

1 201,98
1 201,98

Vývoj dlhu - záväzky
Suma ( Eur)

4 000,00

3 551,76

3 000,00

2 354,32

2 152,34

2 000,00

1 152,34

1 000,00
0,00
2013

2014

Názov osi

Záväzky celkove, v tom:

Bankové úvery
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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.

9. Hospodársky výsledok za rok 2014 - vývoj nákladov a výnosov
Rok 2012
Náklady
Výnosy
Výsledok
hospodárenia

Rok 2013

90548,51
84631,94
-5916,57

Rok 2014

92860,58
85237,79
-7622,79

90661,50
96089,21
5427,71

Grafické znázornenie hospodárenia
120000

100000

96089
90662

92861

90549
84632

85238

Suma ( eur )

80000

Náklady

60000
Výnosy

40000

20000

-5917

13051
10851

-7623
5428

Výsledok
hospodárenia

-2199

0

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rozdiel

Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2014 – zisk vo výške 5427,71 € 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 2014 poskytnuté nasledovné dotácie:
Poskytovateľ
ObÚ Humenné
ObÚ Humenné
UPSVaR Humenné
MF SR
OÚ Prešov
OÚ Prešov
OÚ Prešov
OÚ Prešov
OÚ Prešov

10.3

Rozpočet po zmenách
91,44,34,3.900,61,488,11.606,103,170,-

Skutočnosť
90,09
43,20
33,20
3.899,27
60,72
488,11.606,103,170,-

Účel
REGOB
Civilná ochrana
Dot.-školské potreby
Voľby
Dot. na vojnové hroby
Dot.na predškol.výchovu
Dot.na prenes.komp.ZŠ
Dot.na žiak.zo soc.znev.pr.
Dot.na vzdelávacie poukazy

Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Rozpočet na roky 2015 - 2017

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

Skutočnosť
k 31.12.2014
100073,41

Rozpočet na
rok 2015
95595,00

Rozpočet na
rok 2016
76541,00

Rozpočet na
rok 2017
75579,00

92927,44

90595,00

76541,00

75579,00

0,00
7145,97

0,00
5000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

91586,27

95595,00

76541,00

75579,00

82844,33

90595,00

72541,00

75579,00

7741,94

3847,00

4000,00

0,00

1000,00

1153,00

0,00

0,00

1. Obec potrebuje v prvom zabezpečiť prístup obyvateľov k pitnej vode.
2. Ako ďalšie kroky sa predpokladá:
obnova objektov obce – kultúrny dom a jeho okolie, garáž, miestny park, chodníky,
vybrané úseky ciest, potok vedúci cez obec
3.
vyššie uvedený rozvoj obce, čo je pre obyvateľov najdôležitejšie, je v realite podmienený
viacerými faktormi a to nielen kvalitou vedenia obce, ale aj prístupom štátu k samospráve a nutnosťou
minimálne rovnakého ak nie primeraného prístupu k jednotlivým obciam a vhodnej podpory. Vo
všeobecnosti však vzhľadom na spôsob financovania samosprávy, na demografiu obce, na dlhodobý
inflačný vývoj a rast verejného dlhu sa skôr očakáva postupný útlm reálne poskytovaných služieb
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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 vôbec postačovať
pre dlhodobý reálny rozvoj obce. Je problematické v oblasti, kde je pomerne vysoká nezamestnanosť
a teda kde je aj často nízky príjem domácnosti, riešiť problematiku príjmu obce neúmerným zvýšením
poplatkov a miestnych daní. Štát teda je, a vzhľadom na polohu a demografický vývoj obce, aj bude
určujúcim faktorom rozvoja alebo úpadku obce, lebo nárast počtu obyvateľov obce a teda aj zvýšený
príjem z podielových daní sa vzhľadom na stagnujúci až negatívny vývoj zamestnanosti v bližšom
období nepredpokladá. Rovnako sa v blízkej dobe 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, čo ale môže byť v konečnom dôsledku veľmi kontraproduktívne.
Na jednej strane to môže uvoľniť finančné zdroje potrebné na prípravu rozvojových projektov, ale na
druhej strane to môže ohroziť personálny potenciál potrebný pre prípravu a realizáciu takýchto
projektov, keďže odborná podpora od štátnych inštitúcii je minimálna a kvalitného človeka je treba aj
zaplatiť. Narastajúca byrokracia v štátnej správe, ktorá priamo zasahuje aj samosprávu však kladie stále
vyššie nároky na personálne obsadenie obecného úradu, čo je v rozpore s vyššie uvedeným znížením
počtu pracovníkov úradu.
Vývoj demografie v obci je dlhodobo nepriaznivý, aj keď v posledných dvoch rokoch sa mierne
stabilizoval. S tým súvisí aj problematika školstva v obci, najmä v súvislosti s legislatívnymi zmenami
v danej oblasti sa stáva kritickou, keďže obec neplní podmienky školského zákona z pohľadu počtu detí
v triede základnej školy. V prípade zrušenia školy v obci by malo prísť k úspore finančných
prostriedkov, ale bude to mať vplyv na život v obci, keďže škola bola dlhé roky aj základom kultúrneho
života obce.
10.4

Významné rizika a neistoty, ktorým je účtovná jednota vystavená

Ako sa uvádza v bode 8.2, obec má podmienený záväzok uhradiť dodávateľovi prác
v súvislosti s výstavbou verejného vodovodu istinu vo výške 70 607,01 €.
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: 26.05.2015
..............................................
Vypracoval: Ing. Jaroslav Vasiľ , starosta obce
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