Konsolidovaná výročná správa
Obce Jablonov

za rok 2017

Štefan Blaško
starosta obce
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1. Úvodné slovo starostu obce
Vážení spoluobčania.
Predkladáme už štvrtú výročnú správu, aktuálneho volebného obdobia. Na záver funkčného
obdobia súčasného vedenia obce môžeme konštatovať, že Obec Jablonov žije bohatým
kultúrnym životom, výrazne sa zlepšila prezentácia obce navonok, spolupráca so združeniami,
ktorých je obec členom a vzhľad obce pravidelným a starostlivým udržiavaním verejných
priestranstiev. Jablonov, ako jedna z najstarších obcí stredného Spiša tak pomaly a isto získava
svoje oprávnené postavenie v tomto regióne. Finišujúce práce na výstavbe lesnej a dvoch
poľných ciest v rámci Realizácie programu spoločných opatrení zlepšia dostupnosť vlastníkom
poľnohospodárskych a lesných pozemkov v katastri obce. Za pomoci nemalej dotácie
z rozpočtu PSK sme usporiadali štvrtý ročník Jablonovských Rodinných Dní, kde sme sa
spoločne v podujatí plného zábavy a zážitkov rozlúčili s letnými prázdninami. Menej úspešná
bola snaha o získanie dotácie na prístavbu MŠ k budove ZŠ, kde sme z Operačného programu
ľudské zdroje síce získali dotáciu, no po chybe vo verejnom obstarávaní sme dospeli k názoru,
že príspevok je príliš malý na to, aby sme projekt zrealizovali. V najbližšom možnom období
sa však zapojíme do novej Výzvy na získanie dotácie pre rozšírenie kapacity MŠ a verím, že sa
nám podarí prispôsobiť podmienky tak, aby sme získali čo najväčší finančný príspevok.
V súčasnej dobe pracujeme na vypracovaní projektu parkoviska pri OÚ, ktoré by sme chceli
vybudovať za pomoci finančnej podpory MAS LEV.
Verím, že v komunálnych voľbách 10.novembra dajú občania Jablonova zelenú ďalšiemu
dynamickému rozvoju obce vo všetkých oblastiach spoločenského života.
Štefan Blaško
starosta obce

2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Jablonov
Sídlo: Jablonov 165, 053 03 Jablonov
IČO: 00329193
Štatutárny orgán obce: Štefan Blaško, starosta obce
Telefón: 053/4541363
Mail: obecjablonov@slovanet.sk
Webová stránka: www.jablonov.sk
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3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov

Starosta obce: Štefan Blaško
Zástupca starostu obce: Ing. Tomáš Nič
Hlavný kontrolór obce: Jitka Puhallová
Obecné zastupiteľstvo: Mgr. Dominika Bileková, Ing. Anton Burik, Ľubomír Glevický,
Ján Grobarčík, Mgr. Eliška Kožušková, Ing. Tomáš Nič, Ing. Miroslav Šandala
Komisie: Komisia na ochranu verejného záujmu
Komisia na ochranu verejného poriadku
Komisia výstavby
Komisia pre školstvo, kultúru a šport
Obecný úrad: Alžbeta Staňová, Katarína Fabianová, Ľubica Chlebová, Ján Fábian
Rozpočtová organizácia
Základná škola s materskou školou, Jablonov 209, 053 03 Jablonov
štatutárny orgán: Mgr. Adriana Múdra
základná činnosť: vzdelávanie

4

IČO: 42026644, tel.: 053/4541364
email: zsmsjablonov@gmail.com
web: www.zsmsjablonov.edupage.org

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: Kvalitná služba občanom
Vízie obce:

Moderná obec s príjemným prostredím a priateľskou atmosférou občianskej
spolupatričnosti.

Ciele obce:

Udržateľný sociálno-ekonomický rozvoj obce pri zachovaní dobrej kvality
životného prostredia

5. Základná charakteristika konsolidovaného celku
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá 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: východné Slovensko, stredný Spiš
Susedné mestá a obce: Nemešany, Baldovce, Bugľovce, Spišské Podhradie, Lúčka
Celková rozloha obce: 2053 ha
Nadmorská výška: 480 m n. m.
5.2 Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov: 49,05 obyv./km², 1007 obyvateľov (zverejnené ŠÚ SR)
Národnostná štruktúra:

Trvalo
bývajúce
obyvateľstvo

Spolu

980

Národnosť
slovenská

maďarská

rómska

rusínska

ukrajinská

česká

nemecká

poľská

726

-

219

2

-

-

-

-

ostatné

nezistené

-

chorvátska

srbská

ruská

židovská

moravská

bulharsk
á

-

-

-

-

-

-

33
Zdroj: SODB 2011
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Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :

Trvalo
bývajúce
obyvateľstvo

Spolu

Náboženské vyznanie

Rímskokatol
ícka cirkev

Gréckokato
lícka cirkev

Pravoslávna
cirkev

Evanjelická
cirkev
augsburskéh
o vyznania

Reformovaná
kresťanská
cirkev

Náboženská
spol.
Jehovoví
svedkovia

Evanjelická
cirkev
metodistická

914

13

1

-

-

-

-

Kresťanské
zbory

Apoštolská
cirkev

Bratská
jednota
babtistov

Cirkev
adventistov
siedmeho dňa

Cirkev
bratská

Ústredný
zväz
židovských
náboženskýc
h obcí

Starokatolíck
a cirkev

-

-

-

-

-

-

-

Bez vyznania

Nezistené

-

7

45

-

980

Cirkev
českoslovens
ká husitská

Novoapošto
lská cirkev

Bahájske
spoločenstvo

Cirkev Ježiša
Krista
svätých
neskorších
dní

-

-

-

-

Zdroj: SODB 2011

Vývoj počtu obyvateľov:

5.3 Symboly obce
Erb obce:
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Erb obce Jablonov tvorí zo spodného okraja
červeného štítu vzrastajúca zlatovlasá, striebro odetá žena - sv. Mária Magdaléna – v pravici
pred sebou držiaca zo spodného okraja štítu
vyrastajúci zlatý ľavo -šikmý labovitý kríž
s ľavicou položenou na hrudi.

Vlajka obce:
Zástavu obce Jablonov pozostáva zo štyroch
pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej (1/6), bielej
(2/6), červenej (2/6) a žltej (1/6). Zástava má
pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t.j.
dvomi zástrihmi do tretiny jej listu.
Zástavu obce Jablonov používa starosta
a obecné zastupiteľstvo pri oficiálnych
príležitostiach obecného, príp. štátneho
charakteru, a to vyvesením na budovách,
v ktorých sídlia, príp. v sieňach, kde sa koná
slávnostné zhromaždenie.
Pečať obce:

Pečať obce Jablonov tvorí erb obce Jablonov
s hrubopisom : „OBEC JABLONOV“.
Pečať obce sa používa pri slávnostných
príležitostiach – udelenia štátneho občianstva,
na pečatenie významných listín a dokumentov
a pod.
Pečať uschováva starosta obce.

5.4 História obce
Obec Jablonov sa nachádza v Hornádskej kotline, 10 km na východ od Levoče a asi 1 km
severozápadne od Spišskej Kapitule. Nahliadnuc do historických prameňov sa dozvedáme, že
ide o starú obec s bohatou históriou. Prvýkrát sa obec Jablonov písomne spomína v roku 1249
v listine Bela IV. (v listine sa uvádza ako zem „terra Almas“ (jabloňová zem) a raz ako obec
(villa Almas), v ktorej kráľ obnovuje donáciu obce spišskému prepoštovi, ktorému ju daroval
Ondrej II. ešte začiatkom 13. storočia.
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Po tatárskom vpáde (v r. 1241-1242) bola obec doosídlená. V roku 1290 sa jej
obyvatelia nazývali hospites, asi Slováci. V obci však bývali aj Maďari. V 14. storočí sa obec
uvádza aj pod názvom Pisárovce, či zem obce Jabulanei (Jablunov).
Prepošt a jeho nasledovníci na svojom majetku v Jablonove vybudovali majer a v r. 1284
prepošt Bartolomej daroval kapituli časť svojej zeme Zeek s mlynom na potoku Almás. V roku
1292 kapitula svoj mlyn na hranici Jablonova s dvoma honmi zeme a fundusom kúrie dáva do
prenájmu Konrádovi a Geraldovi so splátkami na deň sv. Martina.
Spišskí prepošti obci udelili viacero výsad. Prepošt Matej mu niekedy medzi rokmi
1249-1258 daroval také privilégiá, aké mali niektoré spišské mestečká. Jablonovčania mali
dokonca právo vyberať si spomedzi seba richtára a prísažných. Tieto slobody prilákali do
Jablonova Maďarov, bezpochyby však väčší počet nemeckých (saských) kolonistov. Najmä ich
zásluhou sa pôvodná dedina zmenila na zemepánske mestečko, pre ktoré v roku 1317 vtedajší
prepošt Henrich vymohol u panovníka Karola Róberta svojim poddaným slobodu od spišských
županov a v roku 1318 právo týždenných trhov, ktoré sa konali každú stredu.
V ďalších rokov sa však vzťahy medzi zemepánmi a mestečkom začali meniť. Nezhody
s prepoštom Mikulášom sa začali tým, že Jablonovčania odmietali poskytovať feudálne dávky
nad rámec zaužívaných povinností, odovzdávať mu ďalšie naturálie a zúčastňovať sa na
furmankách s drevom pre prepošta. Tiež sa pokúšali ozbrojeným násilím zmocniť
zemepanského lesa. Keď nepochodili so sťažnosťami u kráľa, v roku 1388 povzbudení
príkladom Nemcov, chceli sa obyvatelia obce pričleniť k Provincii 24 miest a podľa saského
práva sa považovať za slobodných ľudí, čo však vtedajší prepošt Mikuláš nedovolil a zariadil
u panovníka Žigmunda Luxemburského, aby im boli odobraté všetky privilégiá a uvrhol do
poddanstva. Vo vlastníctve prepoštov a kapituly zostala obec do zriadenia biskupstva, kedy sa
stala jeho majetkom.
V obci žili aj šľachtici Almásyovci, z ktorých pochádzali viacerí spišskí kanonici (v r.
1509 Ladislav, v r. 1553-1570 magister Ladislav, v r. 1602-1608 Jakub, v r. 1613-1635 Ján). V
roku 1754 sa spomínajú armalisti, teda chudobní zemani Juraj a Ondrej Glevicky, Nemesanyi a
Boboth.
Dodnes v obci stoja niektoré budovy bývalého biskupského majera, juhovýchodne od obce
na Vavrincovom potoku boli dva mlyny – vyšný a nižný, naznačené na všetkých historických
mapách od roku 1769 až po rok 1876. Cirkevne patrila obec tiež pod Spišskú Kapitulu, až do
roku 1827 nemala vlastný kostol, podliehala kostolu sv. Martina.
5.5 Pamiatky
Kostol sv. Márie Magdalény
Obec Jablonov až do roku 1827 nemala vlastný kostol, podliehala kostolu sv. Martina.
V roku 1761 sa spomína Kaplnka sv. Márie Magdalény, ktorá však bola veľmi malá a značne
poškodená. V roku 1769 bola zväčšená, a potom už slúžila nielen na súkromné pobožnosti, ale
trikrát do roka sa v nej konali aj spievané omše, a to na sviatok sv. Márie Magdalény s
plnomocnými odpustkami udelenými 30. marca 1798 pápežom Piom VI. prostredníctvom
biskupa Jána Révaya, na sviatok sv. Vendelína a na sviatok sv. Mikuláša.
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Existenciu sakrálnej stavby (kaplnky) pred súčasnou stavbou kostola potvrdzujú aj
historické vojenské mapy z rokoch 1782 - 1784 a z roku 1821, v ktorých je zaznačená ako
murovaná stavba, dokonca aj s cintorínom a murovanou ohradou. Nepriamym dôkazom
existencie kaplnky je obraz sv. Márie Magdalény na pečatnom poli obecného typária z roku
1788.
Spomínaná kaplnka však bola časom poškodená, a preto v roku 1827 dal spišský biskup
Jozef Bélik postaviť súčasný kostol, ktorý je taktiež zasvätený sv. Márii Magdaléne a v
súčasnosti je národnou kultúrnou pamiatkou. Kostol bol postavený na mieste, príp. v jej
blízkosti. Nie je však známe, či súčasný kostol zahŕňa aj časť pôvodnej kaplnky, alebo bola
kaplnka predtým zbúraná.
Biskup Jozef Bélik dal postaviť niekoľko kostolov, ale pri výbere pohrebného miesta dal
prednosť Jablonovu, kvôli symbolickému umiestneniu kostola na cintoríne, kde pod dlažbou
nechal vybudovať kryptu, do ktorej bol po smrti v roku 1847 na základe poslednej vôle
pochovaný.
5.6 Významné osobnosti obce
JÁN HUTYRA (páter)
Narodil sa 1. februára 1912 v Jablonove. Študoval na gymnáziu v Levoči, v Kňazskom
seminári na Spišskej Kapitule, vincentínsku formáciu a aj ďalšie teologické štúdiá absolvoval
v Grázi. Pred koncom svojich štúdií prijal subdiakonát a diakonát, po ktorých bol na sviatok sv.
Vincenta 19. júla 1936 vysvätený na kňaza. Primičnú sv. omšu slávil 22. júla 1936 v Kostole
sv. Márie Magdalény v Jablonove. Bol kňazom Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul
a neskôr aj jej dlhoročným provinciálnym predstaveným. Pre svoje náboženské presvedčenie
bol tvrdo prenasledovaným, mučeným a nakoniec i väzneným. Zomrel 28. februára 1978
v Brne, kde je aj pochovaný.
VALENTÍN ŠEFČÍK
Narodil sa v r. 1967 v Levoči. Celé svoje detstvo a mladosť prežil v Jablonove. Vyštudoval
Pedagogickú fakultu Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. Od r. 1996 riaditeľ základnej školy
v Bertotovciach. Autor literatúry pre deti a mládež: Kniha na vydaj (2000), Kamienky pri
ceste (2007) a Basta fidli (2010), ktorý nerezignoval na obligátnu jazykovú hravosť súčasnej
detskej poézie, ale používa ju uvážene a veľmi funkčne. Korešponduje to so zmysluplnosťou
jeho básnickej výpovede a s prirodzenou ľahkosťou, s akou plynú jeho verše. Básne sú
reflexívne i náladové momentky dotýkajúce sa vecí, ľudí, okamihov života, hodnôt, prírody.
Jeho poézia má v sebe zakódovaný latentný rozmer zodpovednosti voči životu, je imaginatívna,
jemná a zároveň hravá, má však aj svoje vážne a melancholické polohy. Napája sa zo zdrojov
vlastnej pamäti detstva a zároveň nazerá na svet zo zorného uhla, aký je blízky deťom tesne
predpubertálneho a rannopubertálneho veku. Je to teda poézia určená tej kategórii mladých
čitateľov, pre ktorú sa dnes pôvodná poézia takmer nepíše.

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
Prenesené kompetencie: Základná škola
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Originálne kompetencie: Materská škola, Školská jedáleň, Školský klub detí
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
-

Základná škola s materskou školou v Jablonove

Na mimoškolské aktivity je zriadená:
-

Základná umelecká škola v Spišskom Podhradí

6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť pre našu obci poskytuje:
-

Nemocnica s poliklinikou Levoča

-

Všeobecní lekári pre dospelých a Všeobecní lekári pre deti a dorast v Spišskom
Podhradí

6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v blízkosti obci zabezpečuje :
-

Zariadenie sociálnych služieb v Spišskom Podhradí

-

Dom Charitas Sv. Jána Bosca Spišská Kapitula

6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
-

Mužská spevácka skupina Korčaškare

-

Gospelový spevokol ADAM

-

Ženská spevácka skupina Jablonečka

-

Ľudová hudba JAS

6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
-

Slovenská pošta a. s.

-

Predajňa potravín – p. Nič

-

Pohostinstvo – p. Nič

-

Biofarma, s. r. o.

Najvýznamnejší priemysel v obci :
-

poľnohospodárstvo
10

-

chov dobytka

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
-

pestovanie zemiakov a obilnín

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16. 12. 2016 uznesením č.
116/2016.
Rozpočet bol zmenený osemkrát:
- prvá zmena schválená dňa 24. 2. 2017, uznesením č. 11/2017,
- druhá zmena schválená dňa 24. 4. 2017, uznesením č. 19/2017,
- tretia zmena schválená dňa 27. 6. 2017, uznesením č. 40/2017,
- štvrtá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 1 starostu obce dňa 2. 8. 2017,
- piata zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 2 starostu obce dňa 22. 8. 2017,
- šiesta zmena schválená dňa 6. 10. 2017, uznesením č. 59/2017,
- siedma zmena schválená dňa 30. 11. 2017, uznesením č. 76/2017,
- ôsma zmena schválená dňa 18. 12. 2017, uznesením č. 95/2017.
7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet obce

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31. 12. 2017

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

2.259.808

683.470

658.943,67

96,41

578.004
815.405
865.405

629.172
100
51.482

635.048,61
66,50
21.481,42

100,93
66,50
41,73

994

2.716

2.347,14

86,42

2.259.808

683.470

533.597,89

78,07

317.785
929.993
820.520

358.390
90.628
5.115

303.210,77
7.954,80
5.112,00

84,60
8,78
99,94

191.510

229.337

217.320,32

94,76

0

0
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7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31. 12. 2017

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

637.395,75
635.048,61
2.347,14

520.531,09
303.210,77
217.320,32

116.864,66
66,50
66,50
0,00

7.954,80
7.954,80
0,00

-7.888,30
108.976,36
10.707,61
98.268,75
21.481,42
5.112,00

16.369,42
658.943,67
533.597,89
125.345,78
30.707,61
94.638,17

Prebytok rozpočtu v sume 98.268,75 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 v sume 10.707,61 EUR je použitý:
-

na tvorbu rezervného fondu v celkovej sume 98.268,75 EUR,

na základe uznesenia č. 134/2018, zo dňa 26. 6. 2018.
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 :
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 nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 10.707,61 EUR,
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
7.3 Rozpočet na roky 2018 - 2020
Skutočnosť
k 31. 12. 2017

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

658.943,67

2.697.998

691.576

711.576

635.048,61
66,50
21.481,42

686.789
918.905
1.079.946

676.618
0
0

696.618
0
0

2.347,14

12.358

14.958

14.958

Skutočnosť
k 31. 12. 2017

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

533.597,89

2.697.998

691.576

711.576

Finančné výdavky

303.210,77
7.954,80
5.112,00

350.850
1.240.000
820.520

345.001
48.832
15.115

357.236
56.597
15.115

Výdavky RO s právnou
subjektivitou

217.320,32

286.628

282.628

282.628

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú
jednotku a konsolidovaný celok
8.1 Majetok
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Majetok spolu

Skutočnosť
k 31. 12. 2016
1.937.925,85

Skutočnosť
k 31. 12. 2017
2.034.503,41

Neobežný majetok spolu

1.774.823,86

1.745.476,84

114,57

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

1.628.972,00

1.599.739,55

Dlhodobý finančný majetok

145.737,29

145.737,29

Obežný majetok spolu

161.936,50

287.243,47

Zásoby

300,60

874,80

Zúčtovanie medzi subjektami VS

27,33

14,10

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
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Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

4.091,23

16.240,50

157.517,34

270.114,07

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

1.165,49

1.783,10

Majetok spolu

Skutočnosť
k 31. 12. 2016
1.954.603,86

Skutočnosť
k 31. 12. 2017
2.069.549,49

Neobežný majetok spolu

1.774.823,86

1.745.476,84

114,57

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

1.628.972,00

1.599.739,55

Dlhodobý finančný majetok

145.737,29

145.737,29

Obežný majetok spolu

177.993,72

321.904,00

Zásoby

625,41

2.480,89

Zúčtovanie medzi subjektami VS

25,07

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

4.091,23

16.240,50

173.252,01

303.182,61

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

1.786,28

2.168,65

Vlastné imanie a záväzky spolu

Skutočnosť
k 31. 12. 2016
1.937.925,85

Skutočnosť
k 31. 12. 2017
2.034.503,41

Vlastné imanie

1.184.638,54

1.273.721,45

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

b) za konsolidovaný celok
Názov

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

8.2 Zdroje krytia
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

z toho :
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Výsledok hospodárenia

1.184.638,54

1.273.721,45

44.651,64

71.012,43

700,00

700,00

1.506,49

10.142,31

257,30

0,55

Krátkodobé záväzky

9.002,27

32.095,99

Bankové úvery a výpomoci

33.185,58

28.073,58

Časové rozlíšenie

708.635,67

689.769,53

Vlastné imanie a záväzky spolu

Skutočnosť
k 31. 12. 2016
1.954.603,86

Skutočnosť
k 31. 12. 2017
2.069.549,49

Vlastné imanie

1.185.664,26

1.275.187,27

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

1.185.664,26

1.275.187,27

59.772,63

104.361,75

700,00

700,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

1.506,49

10.142,31

Dlhodobé záväzky

1.579,18

1.620,57

Krátkodobé záväzky

22.801,38

63.825,29

Bankové úvery a výpomoci

33.185,58

28.073,58

Časové rozlíšenie

709.166,97

690.000,47

Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

b) za konsolidovaný celok
Názov

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy

8.3 Pohľadávky
a) za materskú účtovnú jednotku
Pohľadávky

Zostatok
k 31. 12. 2016

Zostatok
k 31. 12. 2017

Pohľadávky do lehoty splatnosti

699,48

12.655,75

Pohľadávky po lehote splatnosti

9.990,61

10.227,34

b) za konsolidovaný celok

15

Pohľadávky

Zostatok
k 31. 12. 2016

Zostatok
k 31. 12. 2017

Pohľadávky do lehoty splatnosti

699,48

12.655,75

Pohľadávky po lehote splatnosti

3.391,75

3.584,75

Zostatok
k 31. 12. 2016

Zostatok
k 31. 12. 2017

Záväzky do lehoty splatnosti

9.259,57

32.096,54

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

Zostatok
k 31. 12. 2016

Zostatok
k 31. 12. 2017

Záväzky do lehoty splatnosti

24.243,76

65.445,86

Záväzky po lehote splatnosti

136,80

0,00

8.4 Záväzky
a) za materskú účtovnú jednotku
Záväzky

b) za konsolidovaný celok
Záväzky

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
- nárast záväzkov – vo výške 20.000,- eur - prijatie finančnej zábezpeky z dôvodu
verejného obstarávania

9. Hospodársky výsledok za 2017 - vývoj nákladov a výnosov za materskú
účtovnú jednotku a konsolidovaný celok
a) za materskú účtovnú jednotku
Skutočnosť
k 31. 12. 2016

Skutočnosť
k 31. 12. 2017

Náklady

390.878,95

421.288,75

50 – Spotrebované nákupy

30.902,62

35.108,76

51 – Služby

42.136,49

40.650,82

52 – Osobné náklady

92.534,04

109.071,34

53 – Dane a poplatky

1.813,51

1.653,28

28.042,85

4.727,84

37.045,50

37.083,27

3.811,32

3.444,69

0,00

0,00

Názov

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
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58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV /

154.588,49

189.548,75

4,13

0,00

460.111,62

510.381,66

8.486,09

11.565,54

391.985,20

443.422,12

3.653,82

5.5530,90

12.306,05

700,00

23,07

0,00

0,00

0,00

43.657,39

49.163,10

+ 69.232,67

+ 89.092,91

Hospodársky výsledok kladný v sume 89.092,91 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
b) za konsolidovaný celok
Skutočnosť
k 31. 12. 2016

Skutočnosť
k 31. 12. 2017

Náklady

509.253,95

570.680,32

50 – Spotrebované nákupy

63.662,53

70.903,64

51 – Služby

49.770,02

50.219,67

52 – Osobné náklady

240.388,96

288.701,89

53 – Dane a poplatky

1.859,73

1.670,78

29.565,27

6.817,43

37.157,66

37.083,27

4.464,75

4.110,52

0,00

0,00

82.380,88

111.173,12

4,15

0,00

Názov

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
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Výnosy

578.866,99

659.077,15

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

22.329,72

25.624,16

0,00

0,00

0,00

0,00

391.985,20

443.422,12

4.555,60

7.982,00

12.306,05

700,00

23,44

0,00

0,00

0,00

147.666,98

181.348,87

+ 69.613,04

+ 88.396,83

61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV /

10. Ostatné dôležité informácie
10.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2017 obec a rozpočtová organizácia prijala nasledovné granty a transfery:
Suma prijatých
prostriedkov v EUR
144.993,00
2.089,59

Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

OÚ Prešov, odbor školstva

normatívne a nenormatívne fin. školstva

ÚPSVaR Poprad

strava HN

ÚPSVaR Poprad

školské pomôcky

514,60

Okresný úrad Poprad

financovanie volieb

553,96

ÚPSVaR Levoča

osob. príjemca – prídavky na deti

23,52

Okresný úrad Poprad

hlásenie pobytu občanov

330,66

Okresný úrad Poprad

register adries

43,60

OÚ Prešov

na životné prostredie

47,29

ÚPSVaR Poprad

aktivačná činnosť

4.585,67

ÚPSVaR Poprad

§ 54 zák. č. 5/2004 Z. z.

11.887,32

ÚPSVaR Poprad

§ 50+ zák. č. 5/2004 Z. z.

1.626,50
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VÚC Prešov

ozvučenie

1.000,00

DPO SR

vybavenie DHZ

3.000,00

10.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2017 obec neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 2/2010
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
10.3 Významné investičné akcie v roku 2017
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2017:
- Nákup integrovaného rozhlasového prístroja VM Florian v sume 2.094,00 eur,
- Nákup chladničky do kuchyne pri KD v sume 910,80 eur,
- Zabezpečenie projektovej dokumentácie pre prístavbu ZŠ s MŠ v sume 4.950,00 eur.

10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

Prístavba MŠ k budove ZŠ – predpokladaná výška investície cca 350 000 €
Výstavba parkoviska pri OÚ – cca 50 000 €

10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Vypracovala: Staňová Alžbeta

Schválil: Blaško Štefan

V Jablonove dňa 10. 8. 2018

Prílohy:
 Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov
a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
 Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
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