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A. SPRÁVA O HOSPODÁRENÉ OBCE ZA ROK 2017

1 ROZPOČET OBCE NA ROK 2017
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017.
Obec v roku 2017 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.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2016 uznesením č.70/2016.
Schválený rozpočet obce k 31.12.2017 v €

Rozpočet pre r. 2017 v €
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové

391.829,00 €

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové

391.829,00 €

136.329,00 €
246.000,00 €
9.500,00 €

124.129,00 €
262.500,00 €
5.200,00 €

Počas roka 2017 bol rozpočet zmenený 19 krát:
- prvá zmena schválená dňa 12.01.2017 starostkou obce – Presuny medzi položkami,
- druhá zmena schválená dňa 31.01.2017 starostkou obce - Presuny medzi položkami,
- tretia zmena schválená dňa 26.02.2017 starostkou obce - Povolené prekročenie rozpočtu,
- štvrtá zmena schválená dňa 02.03.2017 starostkou obce - Presuny medzi položkami,
- piata zmena schválená dňa 14.03.2017 starostkou obce - Povolené prekročenie rozpočtu,
- šiesta zmena schválená dňa 04.04.2017 starostkou obce - Presuny medzi položkami,
- siedma zmena schválená dňa 22.05.2017 starostkou obce - Povolené prekročenie rozpočtu,
- ôsma zmena schválená dňa 29.05.2017 starostkou obce - Presuny medzi položkami,
- deviata zmena schválená dňa 02.06.2017 starostkou obce - Povolené prekročenie rozpočtu,
- desiata zmena schválená dňa 28.06.2017 Uznesením č. 99/2017 zo dňa 28.06.2017,
- jedenásta zmena schválená dňa 30.06.2017 starostkou obce - Povolené prekročenie
rozpočtu,
- dvanásta zmena schválená dňa 10.07.2017 starostkou obce - Presuny medzi položkami,
- trinásta zmena schválená dňa 30.08.2017 Uznesením č. 112/2017 zo dňa 30.08.2017,
- štrnásta zmena schválená dňa 31.08.2017 starostkou obce - Povolené prekročenie rozpočtu,
- pätnásta zmena schválená dňa 01.09.2017 starostkou obce – Presuny medzi položkami
a povolené prekročenie rozpočtu,
- šestnásta zmena schválená dňa 10.10.2017 starostkou obce – Presuny medzi položkami
a povolené prekročenie rozpočtu,
- sedemnásta zmena schválená dňa 10.11.2017 starostkou obce – Presuny medzi položkami
a povolené prekročenie rozpočtu,
- osemnásta zmena schválená dňa 11.12.2017 Uznesením č. 144/2017 zo dňa 11.12.2017,
- devätnásta zmena schválená dňa 15.12.2017 starostkou obce - Presuny medzi položkami
a povolené prekročenie rozpočtu.
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Upravený rozpočet obce k 31.12.2017 v €

Rozpočet po zmenách v r. 2017 v €
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové

184.496,23 €

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové

184.496,23 €

156.646,23 €
10.000,00 €
17.850,00 €

132.976,23 €
46.320,00 €
5.200 €
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2 ANALÝZA PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2017 V €
Rozpočet na rok 2017 po
úpravách
184.496,23

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

170.022,04

92,15 %

2.1. Bežné príjmy - daňové príjmy
Rozpočet na rok 2017
143.351,49

Skutočnosť k 31.12.2017
146.678,06

% plnenia
102,32 %

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 136.179,49 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané prostriedky zo ŠR v prospech obce vo výške 139.263,58 €, čo
predstavuje plnenie na 102,26 %.
b) Daň z nehnuteľností z pozemkov
Z rozpočtovaných 2.606,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 2.742,44 €, čo je
105,24 % plnenie.
c) Daň z nehnuteľností zo stavieb
Z rozpočtovaných 1.282,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 1.305,42 €, čo je
101,83 % plnenie.
d) Daň za psa
Z rozpočtovaných 260,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 273,75 €, čo 105,29
% plnenie.
e) Daň za nevýherné hracie automaty
Z rozpočtovaných 50,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 50,00 čo je 100,00 %
plnenie.
f) Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Z rozpočtovaných 2.974,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 3.042,87 čo je
102,32 % plnenie.
2.2 Bežné príjmy - nedaňové príjmy
Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

4.229,99

4.544,56

107,56 %

a) Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 285,57 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 445,57 €, čo je 156,03
% plnenie. Ide o príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov, strojov a zariadení.
b) Administratívne poplatky
Administratívne poplatky zahŕňajú správne poplatky, ktoré obec mala za stavebné poplatky
a poplatky za osvedčovanie podpisov a listín. Z rozpočtovaných 541,65 € bol skutočný príjem
k 31.12.2017 vo výške 622,59 €, čo predstavuje plnenie na 114,94 %.
c) Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb
5
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Položka obsahuje príjmy za cintorínske poplatky, za oznam v miestnom rozhlase, režijné
náklady – stravovanie, poplatky za smetné nádoby, za opatrovateľskú službu, rodičovský
príspevok v MŠ, stravné od zamestnancov a prebytočný materiál. Z rozpočtovaných 1.547,00
€ bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1.638,34 €, čo je 105,90 % plnenie.
d) Úroky z vkladov
Z rozpočtovaných 5,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 0,00 €, čo je 0,00 %
plnenie.
e) Príjmy z dobropisov, výťažky z lotérií a z náhrad z poistného plnenia
Z rozpočtovaných 1.845,77 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1.838,06 € /z toho
8,29 € boli výťažky z lotérií/, čo je 99,31 % plnenie.
2.3 Bežné príjmy – granty a transfery :
Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

9.069,75

8.969,50

98,89 %

Obec Jakubova Voľa prijala v roku 2017 nasledovné bežné granty a transfery :
P.č. Poskytovateľ
Suma v €
Účel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

PSK
Podnikateľské subjekty
MŠ SR
MŠ SR Bratislava
MV SR Bratislava
MV SR
Dobrovoľná požiarna ochrana
MŽP SR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR

1.500,00
465,90
706,00
18,00
139,26
753,87
1.400,00
39,44
155,99
3.691,29
99,75

Kultúra – krst CD FS Voľančan
Kultúrne a spoločenské akcie
Nenormatívne príspevky pre MŠ
REGADRIES
REGOB
Voľby do VÚC
DHZ
Životné prostredie
Dobrovoľnícka činnosť
Aktivita č. 3
Dotácia na stravu pre žiakov v HN

SPOLU
8.969,50
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

Bežné príjmy spolu: 151.222,62 €
2.4 Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2017
10.000,00

Skutočnosť k 31.12.2017
0,00

% plnenia
0 %

Obec Jakubova Voľa neprijala v roku 2017 žiadne kapitálové granty a transfery.
Suma v €
Účel
P.č. Poskytovateľ

SPOLU
V roku 2017 neboli prijaté žiadne kapitálové transfery.

Kapitálové príjmy činia sumu 0,00 €.
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2.5 Príjmové finančné operácie
Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

17.850,00

9.829,92

55,07 %

V roku 2017 bol do príjmových finančných operácií zapojený zostatok nevyčerpaného
prijatého daru od súkromných subjektov v celkovej výške 400,00 €, ktorý obec prijala v roku
2016. V roku 2017 sa za tento finančný dar zakúpil prístroj na cvičenie – workout.
Ďalej bol v roku 2017 realizovaný prevod z Rezervného účtu obce a to v mesiaci február 2017
vo výške 3.439,92 € na rekonštrukciu verejného osvetlenia, v mesiaci jún 2017 vo výške
490,00 € na Výškopisné predrealizačné zameranie miestnych komunikácií k IBV k
Rožkovanom a v mesiaci október 2017 vo výške 5.500,00 € na PD Multispoločenské centrum
Budova č. 68.
V roku 2017 bolo schválené zapojenie finančných prostriedkov z rezervného fondu
a nevyčerpaných darov z minulých rokov do rozpočtu obce v hodnote 17.850,00 €, avšak
skutočne použitých bolo 9.829,92 €.

Finančné príjmy činia sumu 9.829,92 €.
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3 ANALÝZA PLNENIA VÝDAVKOV ZA ROK 2017 V €

Rozpočet na rok 2017
184.496,23

Skutočnosť k 31.12.2017
152.878,52

% plnenia

Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

132.976,23

131.708,24

99,05 %

82,86 %

3.1 Bežné výdavky

v tom :
Funkčná klasifikácia

Rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

50 578,60

50 430,57

99,71

0112 Finančná a rozpočtová oblasť

551,00

501,35

90,99

0160 Všeobecne verejné služby

753,87

753,87

100,00

0170 Transakcie verejného dlhu

266,00

265,38

99,77

3 738,00

3 735,06

99,92

0451 Cestná doprava

198,00

191,20

96,57

0460 Miestne komunikácie

15,00

14,42

96,13

0510 Nakladanie s odpadmi

4 430,00

4 428,12

99,96

0620 Rozvoj obci

4 991,88

4 918,65

98,53

0640 Verejné osvetlenie

3 758,20

3 756,60

99,96

0810 Rekreačné a športové služby

3 310,00

3 264,33

98,62

0820 Kultúrne služby
0830 Vysielacie a vydavateľské
služby
0840 Náboženské a iné spoloč. služby

10 376,52

10 211,81

98,41

619,47

619,45

100,00

894,60

888,60

99,33

09111 Predprimárne vzdelávanie
0950 Vzdelávanie nedef. podľa
úrovne
09601 Vedľ.služby posk. v rámci vzdel.

31 335,62

31 217,68

99,62

800,00

401,60

50,20

11 816,34

11 770,66

99,61

1020 Staroba

4 143,13

4 039,14

97,49

1040 Rodina a deti

200,00

200,00

100,00

1070 Sociálna pomoc občanom

200,00

99,75

49,88

132 976,23

131 708,24

99,05

0111 Obec

0320 Ochrana pred požiarmi

Spolu

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 60.828,42 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 vo výške 60.639,51 €, čo
je 99,69 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, MŠ, ŠJ a starostky.
V roku 2017 boli na projekty z ÚPSVaR prijatí traja pracovníci na 50% úväzok na dobu
8
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určitú, na jeden rok. Jeden pracovník na Rozvoj obce, jeden pracovník v oblasti poskytovania
Sociálnych služieb a jeden pracovník v oblasti Kultúry.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 21.330,02 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 21.267,67 €, čo
je 99,65 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poistného za zamestnávateľa z miezd pracovníkov
OcÚ, MŠ, ŠJ a starostky obce, odvody z odmien členov komisie Volieb do VÚC, odvody
z dohôd pracovníkov obce.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 44.453,62 € boli skutočne čerpané k 31.12.2017 prostriedky vo výške
43.922,89 €, čo predstavuje čerpanie 98,81 %. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk
OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba,
ostatné tovary a služby a odmeny z dohôd.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 6.098,17 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2017 vo výške 5.612,79 €, čo
predstavuje 92,04 % plnenie. Išlo o príspevky pre CVČ, pre TJ, pre Stolný tenis, prenesený
výkon ŠS, členské príspevky a príspevky pre osobitného príjemcu.
e) Úroky
Z rozpočtovaných 266,00€ bolo skutočne čerpanie k 31.12.2017 vo výške 265,38 €, čo
predstavuje 99,77 %. Ide o úroky k čerpanému úveru z roku 2016 na rekonštrukciu Budovy č.
68.

Bežné výdavky činia sumu 131.708,24 €.

3.2 Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

v€
% plnenia

46.320,00

16.010,28

34,56

v tom :
Funkčná klasifikácia

Rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

0620 Rozvoj obce

46.320,00

16.010,28

34,56

Spolu

46.320,00

16.010,28

34,56

a) Rozvoj obce
Jedná sa o investície, ktoré boli v roku 2017 rozpracované a v ich realizácii sa bude
pokračovať v nasledujúcich rokoch. Ide o tieto akcie:
- čiastočná rekonštrukcia verejného osvetlenia – havarijný stav – 3 439,92 €
- infraštruktúra k IBV k Rožkovanom – pred realizačné zameranie pozemkov, ktoré
budú slúžiť na vybudovanie miestnej komunikácie a spracovanie projektovej
dokumentácie pre územné konanie – 1 256,00 €
- príprava územia pre vybudovanie Multispoločenského
a kultúrneho centra –
polohopisno-výškopisné zameranie územia, posúdenie stavebno-technického stavu
budovy, hydrogeologický posudok na vydanie povolenia na odvádzanie dažďových
zrážok do podzemných vôd, vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu
stavby – 10 592,36 €
9
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-

prípravné práce súvisiace s vybudovaním cyklochodníka Eurovelo 11 – geodetické
zameranie pozemkov – 324,00 €
prípravné práce súvisiace s rekonštrukciou miestnej komunikácie smerom na cintorín
– geodetické zameranie pozemkov, poplatky za vyjadrenia dotknutých orgánov –
398,00 €

Kapitálové výdavky činia sumu 16.010,28 €.

3.3 Výdavkové finančné operácie
Rozpočet na rok 2017
5.200,00

Skutočnosť k 31.12.2017
5.160,00

v tom :
Funkčná klasifikácia

Rozpočet

% plnenia
99,23

Skutočnosť

% plnenia

0170 Transakcie verejného dlhu

5.200,00

5.160,00

99,23

Spolu

5.200,00

5.160,00

99,23

Obec Jakubova Voľa mala poskytnutý dlhodobý úver s dátumom splatnosti 25.03.2020
a úrokovou sadzbou 1,8%. Úver bol poskytnutý obci v celkovej výške 20.000,00 € a mesačná
splátka istiny je vo výške 430,00 €. Tento úver bol poskytnutý na obstaranie budovy
a súvisiacich pozemkov súpisné číslo 68 v roku 2016 a je splácaný v pravidelných mesačných
splátkach.

Finančné výdavky činia sumu 5.160,00 €.
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4 NÁVRH NA POUŽITIE PREBYTKU HOSPODÁRENIA ZA ROK 2017
Prebytok hospodárenia vo výške 17.143,52 €, 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, navrhujeme použiť nasledovne :
- Tvorba rezervného fondu vo výške 17.143,52 €
Rozpočet 2017 - výkaz FIN 1-12
TEXT

Schválený

Upravený

Skutočnosť

Bežné príjmy

136 329,00

156 646,23

160 192,12

Bežné výdavky

124 129,00

132 976,23

131 708,24

12 200,00

23 670,00

28 483,88

Kapitálové príjmy

246 000,00

10 000,00

0,00

Kapitálové výdavky

262 500,00

46 320,00

16 010,28

Kapitál hospodársky výsledok

-16 500,00

-36 320,00

-16 010,28

Finančné príjmové operácie

9 500,00

17 850,00

9 829,92

Finančné výdavkové operácie

5 200,00

5 200,00

5 160,00

Finančný hospodársky výsledok

4 300,00

12 650,00

4 669,92

-4 300,00

-12 650,00

12 473,60

Konečný hospodársky výsledok

0,00

0,00

17 143,52

Nevyčerpané účelové dotácie s použitím v
nasledujúcom rozpočtovom roku

0,00

0,00

0,00

HV celkový
BHV+KHV+FHV-nevyčerpané účelové dotácie =
usporiadanie v ZÚ, prídel do RF

0,00

0,00

17 143,52

Bežný hospodársky výsledok

HV z bežného a kapitálového rozpočtu

Stav bankových účtov a pokladne:
názov účtu

číslo účtu

PRIMA BANKA
VÚB
VÚB – Hmotná núdza
VÚB – Školský účet
VÚB – Rekonštrukcia MŠ
VÚB – Potravinový účet
VÚB – Sociálny fond
VÚB – Rezervný fond

SK36 5600 0000 0085 9331 8001
SK69 0200 0000 0000 2302 7572
SK94 0200 0000 0021 0494 3651
SK96 0200 0000 0016 3577 2754
SK25 0200 0000 0032 8272 9951
SK52 0200 0000 0016 5899 4958
SK34 0200 0000 0016 5901 2354
SK09 0200 0001 2300 2302 7572

Bankové účty spolu
Pokladnica

k 31.12.2016

k 31.12.2017

Rozdiel 2017-2016

9 843,53
182,89
22,50
91,12
30,00
342,29
157,34
17 924,98

16 524,41
0,00
0,00
0,00
58,30
254,76
187,57
18 978,27

6 680,88
-182,89
-22,50
-91,12
28,30
-87,53
30,23
1 053,29

28 594,65

36 003,31

7 408,66

317,33

487,92

170,59

Navrhujeme na účet rezervného fondu previesť prebytok vo výške 17.143,52 €.
Prebytok zahŕňa zostatky v pokladni a na týchto bankových účtoch, a tiež vlastné finančné
prostriedky na bankové poplatky, ktoré boli prevedené na nerozpočtované účty (na
potravinový účet, na účet sociálneho fondu a na účet rezervného fondu obce).
Pokladnica:
Bankový účet bežný PRIMA BANKA:
Bankový účet - dotačný:
Vlastné prostriedky na bankové poplatky na nerozpočtovaných účtoch:
Spolu finančné prostriedky obce:

487,92 €
16.524,41 €
58,30 €
72,89 €
17.143,52 €
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5 TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO
A SOCIÁLNEHO FONDU
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond vo výške 100 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového
roka. Vedie sa na samostatnom bankovom účte SK09 0200 0001 2300 2302 7572. O použití
rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Rezervný fond

Suma v €

ZS k 1.1.2017

17.924,98

Prírastky - z prebytku hospodárenia 2016

+10.487,37

Úbytky - použitie rezervného fondu

-9.429,92

ostatné prírastky – na bankové poplatky VZ

+57,60

ostatné úbytky – bankové poplatky VZ

-61,76

Konečný zostatok fondu k 31.12.2017

18.978,27

Prevod v hodnote 17.143,52 € (tvorba rezervného fondu) bude zrealizovaný v roku 2017
na účet RF.

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravujú zásady čerpania sociálneho fondu.
Sociálny fond – Bankový účet

Suma v €

ZS k 1.1.2017

157,34

Prírastky - povinný prídel

673,65

Úbytky - čerpanie SF

685,92

ostatné prírastky – na bankové poplatky VZ

+51,60

ostatné úbytky – bankové poplatky VZ

-9,10

KZ k 31.12.2017

Sociálny fond – Účet hlavnej knihy 472

187,57

Suma v €

ZS k 1.1.2017

177,90

Prírastky - povinný prídel

684,07

Úbytky - čerpanie SF

686,98

KZ k 31.12.2017

180,81

Rozdiel na Bankovom účte Sociálneho fondu a Účtom v hlavnej knihe je vo výške – 6,76 €.
Tento rozdiel pozostáva z:
Vlastné prostriedky na účte SF na bankové poplatky
- 42,50 €
Tvorba SF za mesiac 12 2017 odvedená vo výplatnom termíne v januári 2018: + 58,54 €
Čerpanie zo SF v mesiaci 10 2016 za stravné, odvedené v januári 2018:
- 22,80 €
Rozdiel spolu:
- -6,76 €
12
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6 FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
Finančné usporiadanie vzťahov voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Obec nie je zriaďovateľom žiadnej rozpočtovej, príspevkovej organizácie ani obchodnej
spoločnosti.
Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu
Poskytovateľ

-1-

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky, kapitálové výd.
-2-

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2017
-3-

Suma použitých
prostriedkov v roku
2017
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

155,99

155,99

0,00

3.691,29

3691,29

0,00

-5-

ÚPSVaR

Dobrovoľnícka činnosť

ÚPSVaR

Aktivita č. 3

MŠ SR

Nenormatívne príspevky pre MŠ

706,00

706,00

0,00

MV SR
MV SR
Bratislava
MV SR

REGISTER ADRIES

18,00

18,00

0,00

REGISTER OBYVATEĽSTVA

139,26

139,26

0,00

Voľby do NR SR

753,87

753,87

0,00

DHZ

Dobrovoľná hasičská ochrana

1.400,00

1.400,00

0,00

MŽP SR

Životné prostredie

39,44

39,44

0,00

ÚPSVaR

Dotácia na stravu pre žiakov v HN
Dotácia na kultúru – Krst CD FS
Voľančan

99,75

99,75

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

PSK

Finančné usporiadanie vzťahov voči ostatným právnickým a fyzickým osobám podnikateľom
Obec v roku 2017 poskytla dotácie v súlade s VZN č. 10/2015 o podmienkach poskytovania
dotácií z rozpočtu obce.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :
- bežné výdavky, kapitálové výdavky
-1-

Futbalový klub TJ SOKOL - bežné výdavky
Stolný tenis – bežné výdavky

Suma poskytnutých
prostriedkov
v roku 2017
-2-

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2017
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

2.360,00 €

2.360,00

0,00

500,00

499,99

0,00

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č.
10/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.
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7 BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2017 V €
č.r.

A

EUR č.r.

TEXT
Aktíva (A+B+C)

832 532,78

Neobežný majetok

793 166,48

z toho: DNM

0,00

DHIM

720 015,72

D finančný majetok
B

Obežný majetok
z toho: Zásoby

EUR

Vlastné imanie (pasíva A+B+C)

832 532,78

Vlastné imanie

289 746,07

v tom: oceňovacie rozdiely
Fondy

73 150,76
38 833,49

výsledok hospodárenia
B

51,79

Záväzky
v tom: rezervy

0,00

zúčt.medzi subjekt.VS

Dlhodobé pohľadávky

0,00

dlhodobé záväzky

Finančné účty
Časové rozlíšenie

2 077,27

krátkodobé záväzky
bankové úvery a

36 704,43
532,81

výpomoci
C

0,00
0,00
289 746,07
24 455,66

Zúčt. medzi subjekt.VS

Krátkodobé pohľadávky

C

A

Text

Časové rozlíšenie

570,00
0,00
180,81
12 304,85
11 400,00
518 331,05

8 PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2017
Obec Jakubova Voľa v roku 2016 čerpala dlhodobý bankový úver a ku konci roka je zostatok
istiny vo výške 11.400,00 EUR. Obec neeviduje pôžičky od fyzických osôb.
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B. SPRÁVA O ČINNOSTI SAMOSPRÁVY

1 ČINNOSŤ SAMOSPRÁVY
Rok 2017 bol pre obecnú samosprávu – obecné zastupiteľstvo (OcZ) a obecný úrad
rokom prijímania nových plánov. Poslanci obecného zastupiteľstva sa zišli na 8 zasadaniach.
Priority tohto roka boli:
- nové investičné projekty,
- majetkoprávne vysporiadanie pozemkov
- úprava zelene na obecnom cintoríne a v celej obci
- v malom počte sa upravovali aj všeobecne záväzné nariadenia (ďalej VZN) novelami
existujúcich alebo novými (v zátvorke uvádzame číslo zasadania OcZ):
- VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školského zariadenia so sídlom na území obce Jakubova Voľa na rok 2017 (I.)
- VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školského zariadenia so sídlom na území obce Jakubova Voľa na rok 2017 (VI.)
- VZN o poskytovaní a zavedení elektronických služieb (VII.)
- VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školského zariadenia so sídlom na území obce Jakubova Voľa na rok 2018 (VIII.)
- VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady (VII.).
Dokumenty OcZ
Z dokumentov a materiálov, ktoré boli v programe zasadaní OcZ, uvádzame (v zátvorke opäť
poradové číslo zasadania OcZ):
havarijný stav na verejnom osvetlení a určenie spôsobu odstránenia daného stavu (I.)
poskytnutie finančných dotácii na činnosť Centier voľného času pre základné školy
v meste Lipany o obci Pečovská Nová Ves (I.)
správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2016 (II.)
zápis udalosti roku 2016 do obecnej kroniky (III.)
záverečný účet obce za rok 2016 (III.)
použitie rezervného fondu na investičné akcie (IV.)
zmena rozpočtu na rok 2017 (IV.)
plán kontrol hlavného kontrolóra na II. polrok 2017 (V.)
návrh na schválenie zámeny pozemkov vo vlastníctve obce (V.)
zmena rozpočtu na rok 2017 (VI.)
schválenie zámeny pozemkov vo vlastníctve obce (VI.)
správa o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy za školský rok 2016/2017
(VI.)
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom obstarania
záhradných kompostérov, malotraktora s prídavnými zariadeniami v rámci cezhraničnej
spolupráce (VI.)
informácia o havarijnom stave budovy obecného úradu (VII.)
informácie o príprave žiadosti o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie
multispoločenského a kultúrneho centra v obci Jakubova Voľa (VII.)
príprava projektovej dokumentácie na vybudovanie inžinierskych sieti
v novovzniknutej lokalite na výstavbu rodinných domov (VII.)
informácia o rozpracovaných investičných akciách (VII.)
zmena rozpočtu na rok 2017 (VII.)
návrh na úpravu platu starostky obce (VII.)
poskytnutie dotácií z rozpočtu obce (VIII.)
návrh rozpočtu na roky 2018-2020 a odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
rozpočtu (VIII.)
15
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schválenie odkúpenia pozemkov na vybudovanie cyklotrasy Eurovelo 11 za cenu 1,00
€ (VIII.)
schválenie odkúpenia varného kotla ALBA KE15 do majetku obce (VIII.)

2 STRATEGICKÉ PROJEKTY A VÝZNAMNÉ UDALOSTI
Rok 2017 možno charakterizovať ako rok hľadania zdrojov na financovanie
rozpracovaných, ale aj nových investičných akcií. V spomínanom roku boli podané žiadosti :
a) o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Ministerstva financií SR na
rekonštrukciu miestnych komunikácii – žiadosť neschválená
b) o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na technicko-materiálne
vybavenie dobrovoľného hasičského zboru –
žiadosť schválená,
poskytnutý
príspevok vo výške 1 400,00 €.
c) o dotáciu z rezervy predsedu vlády na odstránenie havarijného stavu - zamakanie
budovy obecného úradu - žiadosť neschválená.
d) o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na spracovanie projektovej
dokumentácie na výstavbu cyklochodníka Eurovelo 11- trasa Červenica, Jakubova
Voľa, Rožkovany a Lipany –projekt zastrešilo ZOHT Lipany – žiadosť schválená,
poskytnutá dotácia vo výške 33 825,00 €.
e) o poskytnutie dotácie od Východoslovenskej energetiky na nákup outdoorových
vonkajších strojov do areálu materskej školy – žiadosť schválená, poskytnutá dotácia vo
výške 400,00 € na zakúpenie jedného stroja
f) o poskytnutie dotácie z nadácie VÚB na oslavy 85. výročia vzniku ochotníckeho
divadla v Jakubovej Voli - žiadosť neschválená.
g) o poskytnutie dotácie z Nadácie Šariš ľuďom na vydanie CD nosiča pre folklórny
súbor Voľančan – žiadosť neschválená.
h) o poskytnutie dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja na vydanie CD
nosiča pre FS Voľančan – žiadosť schválená, poskytnutá dotácia vo výške 1 500,00 €. Bolo
vydané prvé CD folklórneho súboru Voľančan.
i) o poskytnutie dotácie (prvé kolo ) na prístavbu požiarnej zbrojnice - v prvom kole
žiadosť úspešná, do druhého kola sa obec nezapojila pre nedostatok finančných prostriedkov
potrebných na spolufinancovanie.
j) o poskytnutie protipovodňového prívesného vozíka na Ministerstvo vnútra SR (tretí
krát) – verejný prísľub ministra vnútra, že do konca roka 2017 vozík bude poskytnutý. Obec
ho do dnešného dňa vozík nemá.
k) o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci cezhraničnej spolupráce –
HUSKROUA na vybudovanie Multispoločenského a kultúrneho centra v obci Jakubova
Voľa. Žiadosť podaná s dvomi partnermi z Ukrajiny. Vyhodnotenie žiadosti bude do konca
júna 2018.
l) o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci cezhraničnej spolupráce –
HUSKROUA na zakúpenie kompostérov do každej domácnosti a obecného traktora
s príslušenstvom. Žiadosť podaná s dvomi partnermi z Ukrajiny a jedným partnerom zo
Slovenska. Vyhodnotenie žiadosti bude do konca júna 2018.
m) o poskytnutie dotácie z KOMUNITNEJ NADÁCIE MODRÁ TORYSA na
financovanie akcie pod názvom „Detská letná stanovačka na valale“ – žiadosť schválená,
poskytnutá dotácia vo výške 234,00 €.
n) o poskytnutie finančných prostriedkov z Úradu práce na vytvorenie pracovných
miest – žiadosť schválená , vytvorené 3 pracovné miesta na obdobie 12 mesiacov. Jedno na
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pozíciu koordinátora menších obecných služieb, druhé na zabezpečenie sociálnej starostlivosti
pre občanov v dôchodkovom veku a administratívne práce a tretie na kultúrneho referenta.
o) o zabezpečenie vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby –
žiadosť schválená na obdobie 6 mesiacov pre jedného uchádzača.
p) doplnenie žiadosti o poskytnutie dotácie na revitalizáciu potoka Kohút, ktorá bola
podaná v roku 2016 (tretí krát). Žiadosť neschválená.
V roku 2017 sa pracovalo aj na spracovaní projektových dokumentácií a to :
a) na výstavbu Multispoločenského a kultúrneho centra v obci Jakubova Voľa –
rekonštrukcia domu č. 68.
b) na rekonštrukciu miestnych komunikácii (ktoré ešte nie sú zrekonštruované)
a odstavné plochy – projektová dokumentácia bola spracovaná . Rekonštrukcia sa zrealizuje
v roku 2018.
c) na vybudovanie infraštruktúry v novovzniknutej lokalite na výstavbu rodinných
domov – smer k Rožkovanom – spracovaná projektová dokumentácia pre územné konanie.
Po vydaní územného rozhodnutia v roku 2018 bude spracovaná projektová dokumentácia pre
realizáciu .
V roku 2017 obec
A. nadobudla do svojho majetku:
a) budovu súpisné číslo 68 - budova by mala v budúcnosti slúžiť ako multispoločenské
a kultúrne centrum .
b) pozemok získaný formou zámeny na vybudovanie prístupovej komunikácie
k obecnému cintorínu.
B. vstúpila do rokovania:
a) so Slovenským pozemkovým fondom ohľadom nadobudnutia pozemkov na
vybudovanie cyklotrasy Eurovelo 11 a odstavnej plochy pri materskej škole. Po vydaní
územného rozhodnutia na Eurovelo 11 budú pozemky obci odpredané.
b) s fyzickou osobou ohľadom dlhodobého prenájmu pozemku na vybudovanie
tréningového ihriska a plochy na trávenie voľného času – nájomná zmluva v štádiu prípravy
C. zúčastnila sa významných rokovaní
a) so starostami Hornej Torysy ohľadom registrácie Miestnej akčnej skupiny Horná
Torysa za účelom získania dotácie vo výške 30 000,00 €. Žiadosť neschválená.
b) so spoločnosťou Animus , neziskovou organizáciou, ktorá zabezpečuje sociálne
služby formou denných stacionárov, ohľadom zriadenia vyššie uvedeného zariadenia
v obci Jakubova Voľa – rokovanie neúspešné, priestory kultúrneho domu nevyhovujú
požiadavkám stanoveným v zákone o sociálnych službách.
c) so starostom ukrajinského obce Velykyj Bereznyj ohľadom získania finančných
prostriedkov na spoločný projekt – Jakubova Voľa vybudovanie
multispoločenského a kultúrneho centra a Velykyj Bereznyj vybudovanie areálu
na prezentovanie tradičnej kultúry. Rokovanie úspešné, podaná žiadosť o NFP
v rámci výzvy cezhraničnej spolupráce (ENI HUSKROUA).
d) so zástupcami ukrajinskej agentúry FORZA ohľadom spoločného projektu –
získanie finančných prostriedkov na obstaranie záhradných kompostérov do
každej domácnosti a obecného traktora s príslušenstvom , v rámci výzvy
cezhraničnej spolupráce (ENI HUSKROUA). Rokovanie úspešné, podaná
žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.
e) s mladým poľnohospodárom, ktorý hľadal staršiu nehnuteľnosť s pozemkom za
účelom zriadiť malú rodinnú farmu zameranú hlavne na chov včiel a varenie
17
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produktov s ovocia – rokovanie úspešné, dohodol sa s jedným vlastníkom staršieho
rodinného domu; pre obec to znemená rozvoj v rámci agroturismu
f) so spoločnosťou, ktorá sa zaoberá odstránením vlhkosti v budovách prístrojom OSMO
DRY.; v čase dažďov sú pivničné priestory obecného úradu zaplavené spodnou vodou,
ktorá pravdepodobne priteká z neodborne osadenej odvodňovacej rúry; voda vzlína po
stenách do priestoroch pánskeho WC a podlahy pred sálou kultúrneho domu; objavili
sa aj prvé praskliny na stenách; nameraná vlhkosť muriva bola 33 % ( norma 12%);
poslanci neodsúhlasili tento spôsob, navrhli urobiť sondu pred obecným úradom;
D. poskytla súčinnosť pri rekonštrukcii elektrického vedenia v obci,
ktoré realizovala Východoslovenská distribučná spoločnosť ( od kaplnky sv. Michala
smerom k Rožkovanom). V roku 2018 bude VSD v rekonštrukcii pokračovať.
E. začala s postupnom výmenou gamatiek za radiátory vo WC kultúrneho domu
z dôvodu šetrenia na energiách

3 SPOLOČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
a) Novoročný ohňostroj
Prvého januára 2017 o 18.00 hod. v priestoroch pred obecným úradom vedenie obce
spolu s občanmi privítalo NOVÝ ROK novoročným ohňostrojom.
b) Obecná zabíjačka – vo februári vedenie obce v spolupráci s TJ Sokol Jakubov Voľa
zorganizovalo prvú obecnú zabíjačku, ktorá zaznamenala veľký úspech. Okrem domácich občanov
prišli aj ľudia z okolia. O program sa postarali folklórne skupiny z Rožkovian, Milpoša a Jakubovej
Voli.
c) Hosťovanie ochotníckeho divadla z obce Tulčík v Jakubovej Voli –v apríli sa pri
príležitosti osláv 90. výročia založenia divadla v obci Tulčík predstavili v našej obci ochotníci
z Tulčíka divadelnou hrou v troch dejstvách pod názvom „ MOZOĽOVCI“. Ochotníci podali
profesionálne výkony.

d) V máji sa konali oslavy Dňa matiek. Príhovor predniesol zástupca starostky Mgr.
Ivan Minárik. Program pripravili deti z materskej školy a folklórny súbor Voľančan. . Pre
oslávenkyne bolo pripravené malé občerstvenie a darček.
e) V júni v súvislosti s Dňom detí a Dňom otcov zorganizovala obec Jakubova Voľa
výlet do OUTDOORPARKU v Prešove. Pre mladšie detí bol pripravený program pod názvom
„Pirátska výprava“, pre staršie deti a otcov „Vysoké prekážky“. Doprava bola zabezpečená
individuálne. Po absolvovaní jednotlivých programom bolo vyhodnotenie, rozdanie ocenení
a voľný program.
f) V júli zorganizovala obec v spolupráci s rodinou Ing. Petra Ďuriša DETSKÚ LETNÚ
STANOVAČKU NA VALALE, ktorej sa zúčastnilo 27 detí a 5 dospelí.
Prvý deň, po registrácii účastníkov tábora sa pristúpilo k stavaniu stanového tábora v areáli
materskej školy. Potom nasledovala výroba vlajky, ktorú nakreslil Sebastián Kvašňák
a Terézia Ďurišová. Nasledovali spoločenské hry a večer opekačka.
Druhý deň začal budíčkom, raňajkami a prípravou na náročnú túru spojenú z hľadaním
zlatého pokladu. Deti boli rozdelené do dvoch skupín. Staršia skupina mala ťažšiu trasu
s plnením rôznych úloh. Mladšie deti vystupovali chodníkom až na Kohút. Všetci nakoniec
našli zlatý poklad ( zlaté oblátky). Po náročnej práci ich čakal chutný obed v prírode.
Tento náročný deň ešte nekončil, pretože v noci sa vydali na nočné dobrodružstvo spojené
s hľadaním vlajky, ktorú nakoniec úspešne našli.
Tretí deň opäť začínal rozcvičkou a rannou hygienou. Dopoludnia sa realizovali rôzne súťaže
a pripravoval sa guľáš pre rodičov. Poobede nasledovalo balenie stanov a odchod domov.
Deti na túto akciu ešte dlho spomínali a už sa tešia na rok 2018.

18

Záverečný účet obce Jakubova Voľa za rok 2017

g) V termíne od 1. do 11. augusta 2017 zorganizovala starostka obce poldenný tábor
pod názvom „KAMARÁTOV MI PRIBÚDA, NEPOZNÁM UˇY SLOVO NUDA“. Do
tábora sa prihlásilo 20 detí vo veku od 4 do 11 rokov. Organizačne to bolo veľmi náročné,
pretože starostka do obeda trávila čas s deťmi a poobede sa venovala úradu, ale stálo to za to .
Poďakovať je treba aj zamestnancom, ktorí pri organizovaní tábora pomáhali a to pani Mgr.
Miroslave Gdovinovej a Darine Kaminskej. Taktiež zástupcovi starostky Mgr. Ivanovi
Minárikovi.
h) 1. september 2017 sa zapíše do dejín FS Voľančan zlatými písmenami. Práve v tento
deň uzrelo svetlo sveta prvé CD, ktoré nahral Folklórny súbor Voľančan. Uvedenie CD sa
konalo v kultúrnom dome za účastí významných domácich i zahraničných hostí. Samozrejme,
nechýbali ani folklórne súbory z okolitých obcí, ktoré vytvorili nezabudnuteľnú
atmosféru. Krstným otcom bol PaedDr. Ľubomír Šimčík, PhD., predseda folklórneho súboru
Šarišan. Už pár týždňov po vydaní CD sme mali možnosť počuť niekoľko piesni vo vysielaní
RÁDIA REGINA v programe "Zahrajte mi túto...".
i) V týždni od 23. do 30. septembra
ročník Európskeho týždňa športu 2017.

2017

sa v

32

krajinách

Európy konal

3.

Tento týždeň bol určený naozaj pre každého – bez ohľadu na vek. Mal
spojiť jednotlivcov, verejné orgány, športové hnutia, organizácie občianskej spoločnosti a
súkromný sektor.
Podmienkou zúčastniť sa Európskeho týždňa športu bola účasť na športovom podujatí, ktoré
prebiehalo práve v tomto týždni.
V roku 2016 sa naša obec do tejto aktivity zapojila športovým podujatím pod názvom „Na
podporu EURO VELO 11“.
Preto sme sa v roku 2017 sme sa rozhodli, že podporíme jednak Európsky týždeň športu, ale
touto akciou sme chceli podporiť hlavne výstavbu plánovanej cyklotrasy európskeho
významu, ktorá prechádza aj našou obcou.
Preto sme 30. septembra 2017 o 13.00 hod. na pár hodín odložili svoje motyky, hrable,
fúriky, zobrali bicykle a zapojili sa do akcie „NA PODPORU EURO VELO 11“. Trasa
viedla od obecného úradu v Jakubovej Voli na Rožkovianske jazerá a späť. Do akcie sa
zapojilo asi 50 občanov. Nadšencov cyklistiky na celej trase sprevádzalo krásne slnečné
počasie.
j) OKTÓBER – mesiac úcty k starším – 29. októbrom sme vzdali úctu všetkým, ktorí
prežívajú jeseň svojho života a poďakovali sa im za to, čo vytvorili a zanechali pre nás a pre
budúce generácie. Zorganizovali sme posedenie pre seniorov a pripravili im malé pohostenie
a darček. Starostka v príhovore vyslovila aj prianie, aby sme úctu seniorom nevzdávali len
v mesiaci október, ale aby bola zakorenená v našom každodennom živote.
k) Prvého decembra sa uskutočnil MIKULÁŠSKY VEČER plný zážitkov
a prekvapení. Začal sa o 17.00 hod. bábkovým divadlom, potom deti privítali Mikuláša
s darčekmi a nakoniec sa vyšantili na diskotéke. Ani darčeky neboli tak zaujímavé ako
diskotéka.
l) Tradícia zachovaná
Ako každý rok, ani rok 2017 sa neskončil bez vystúpenia ochotníckeho divadla. Tento rok bol
o niečo významnejší, pretože ochotníci oslavovali 85. výročie svojho vzniku. A tak 30.
decembra sa predstavili premiérou hry Jozefa Hollého KUBO. No nebola to jediná hra,
ktorou pobavili obecenstvo. Aj „ríchlokurs pre zdravotné šestri „ v podaní ochotníkov staršej
generácie zanechal u divákov hlboký umelecký zážitok.
V rámci programu boli odovzdané aj ocenenia dlhoročným členom ochotníckeho divadla a to:
Jánovi Osifovi, Jánovi Žilkovi, Marcelovi Sabolíkovi a Marte Sabolíkovej.
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4 ÚČASŤ OBČANOV NA ROZVOJI OBCI
V roku 2017 treba veľmi kladne hodnotiť prácu menších obecných služieb, ktorí pod
vedením koordinátora, zamestnaného prostredníctvom projektu z úradu práce skrášlili
verejné priestranstva v obci.
Taktiež je potrebné poďakovať občanom, ktorí sa aktívne zapájali do prípravy či samotnej
realizácie obecných akcií.
Aj prístup občanov k povinnostiam vyplývajúcich zo zákonov a všeobecne záväzných
nariadení sa podstatne zlepšil.
Stále však pretrvávajú problémy z likvidáciou rôznych druhov odpadov k vodnému toku
Torysy a parkovanie áut v križovatke pri kaplnke sv. Michala. Odstránenie týchto nedostatkov
budeme musieť vyriešiť v ďalšom rozpočtovom roku.

5 CELKOVÉ ZHODNOTENIE ROKA 2017
Na prvý pohľad sa možno zdá, že v oku 2017 sa toho veľa neudialo, hlavne čo sa týka
investičných akcií. V podstate, je to tak, ale aj keď sa nič nestavalo, práce bolo oveľa viac.
Príprava podkladov pre jednotlivé projekty a projektové dokumentácie je niekedy oveľa
náročnejšia, ako samotná realizácia. A dobre pripravený projekt je základ úspešnej realizácie.

V Jakubovej Voli, dňa 30.04.2018

Vypracovala: Mgr. Štefánia Haviarová

Schválil : Ing. Magdaléna Sasaráková
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