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1. Úvodné slovo starostu obce
Obec je doložená z roku 1405 ako Almag, neskôr ako Jablonya (1560), Jablona (1773),
Slovenská Jabloň (1808), Jabloň (1920); po maďarsky Tótjablonya, Tótalmád. Patrila panstvu
Humenné, koncom 16. storočia viacerým zemepánom, v 18. storočí Almássyovcom, v 19.
storočí Malatinskovcom. V roku 1556 mala obec 7 port, v roku 1715 mlyn a 16 domácností, v
roku 1787 mala 53 domov a 415 obyvateľov, v roku 1828 mala 54 domov a 417 obyvateľov.
Pálili uhlie, chovali dobytok a furmančili.
Za I. ČSR sa obyvatelia zaoberali aj zhotovovaním drevených výrobkov. V rokoch 1940-42
získal veľkostatok a okolité lesy Hermann Göring. Časť obyvateľov pracovala v Humennom, v
JRD Radvaň nad Laborcom a v lesoch, časť ako súkromne hospodáriaci roľníci.
Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1405. O samostatnom vzniku obce sa uchováva tento
dohad, že obec bola založená ešte pred obdobím nábožensko – luteránskych vojen. Počas nich
bola pôvodná malá obec do základov vypálená. Až po ukončení týchto vojen, bola usadlosť
znova vybudovaná na terajšom mieste ľavého brehu rieky Výrava. Obytné domy na počiatku
minulého storočia v počte asi 50 boli vystavané z drevených zrubov, pokryté doskami a na ich
vrchu bola slama. Terajší názov obce pochádza z dôb Uhorska, kedy obec niesla názov „Tóth
Al Mát“, čo znamená „Slovenská jabloň“. Vtedajší obyvatelia vlastnili len nepatrnú časť
poľnohospodárskej pôdy, ktorá vrátane okolitých lesov bola vo vlastníctve uhorských barónov
a veľkostatkárov. Živili sa ťažbou dreva a pálením dreveného uhlia. Malý počet choval hovädzí
dobytok, prevažne voly, ktoré odpredávali kupcom na výsek do Budapešti.
Jabloň sa nachádza v severovýchodnej časti východného Slovenska, v strede okresu
Humenné, na sútoku riek Laborca a Výrava. Kataster susedí s ôsmimi obcami - Koškovce,
Zbudské Dlhé, Rokytov pri Humennom, Slovenské Krivé, Zubné, Adidovce, Maškovce a
Dedačov. Historickým stredom obce je kostol, ktorý bol postavený v roku 1932. Najnižšia
nadmorská výška katastra obce Jabloň sa nachádza na sútoku riek Laborec a Výrava, je 193 m.
n. m. Nadmorská výška v strede obce je 200 m. n. m. a v chotári 190- 400 m. n. m. Hlavným
tokom je rieka Výravka (3250m) a časť Laborca (500m). Výravka pramení v Nízkych
Beskydách nad obcou rovnakého názvu.
Základné informácie
Samosprávny kraj
Okres
Región
Počet obyvateľov
Rozloha
Prvá písomná zmienka

Prešovský
Humenné
Zemplín
425 (2015)
1186 ha
1405
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2. Identifikačné údaje obce
Názov: OBEC JABLOŇ
Sídlo: JABLOŇ 75
IČO: 00323055
Štatutárny orgán obce: STAROSTA OBCE
Telefón: 0907 081 226
E-mail: v.koscelnikstarosta@gmail.com
Webová stránka: www.obecjablon.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Vladimír Koscelnik
Zástupca starostu obce: Ing. Ján Horvát
Prednosta obecného úradu:
Hlavný kontrolór obce: Ing. Mária Kulanová
Obecné zastupiteľstvo: 5 členov – Ing. Ján Horvát, Ing. Jaroslav Valichnáč, Ján Dušák, Lenka
Mihaličová, Jana Korkobcová
Komisie:
1. komisia pre oblasť financií, plánu a rozpočtu a správy obecného majetku
Predseda – Ing. Ján Horvát, Ján Dušák
Členovia – Ing. Mária Andrejová, Ing. Katarína Andrejová, Mgr. Katarína Dušáková
2. komisia pre kultúru, vzdelávanie, mládež a šport
Predseda- Anna Lehetová
Členovia – Štefan Gergeľ, Štefan Dušák, Patrícia Dušáková, Jana Grešová
3. komisia pre životné prostredie, výstavbu a územný plán
Predseda- Ing. Jaroslav Valichnáč
Členovia- Michal Roško, Ján Kontúľ, Ing. Michal Bukovčík, Ing. František Sitarčík
4. komisia pre ochranu verejného poriadku
Predseda- Štefan Dzurov
Členovia- Marek Horvát, Štefan Dzurov ml., Agnesa Hudáková, Ing. Ján Paško
Obecný úrad: Mgr. Patrícia Barančiková, administratívna pracovníčka
Štefan Gergeľ – údržbár
Marta Vataščínová- upratovačka OcÚ
Ľudmila Valichnáčová – opatrovateľka
Zuzana Bačiková - opatrovateľka
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Rozpočtové organizácie obce /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, základná činnosť, IČO,
telefón, e-mail, webová stránka / : NEMÁME
Príspevkové organizácie obce /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, základná činnosť, IČO,
telefón, e-mail, webová stránka /: NEMÁME
Neziskové organizácie založené obcou /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgány vklad do
základného imania, predmet činnosti, IČO, telefón, e-mail, webová stránka /: NEMÁME
Obchodné spoločnosti založené obcou /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, vklad do
základného imania, percentuálne podiely, podiel na hlasovacích právach, predmet činnosti, IČO,
telefón, e-mail, webová stránka /: NEMÁME

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a
o potreby jej obyvateľov, podnikateľských subjektov a návštevníkov obce. Zachovávanie a
zveľaďovanie kultúrneho dedičstva a sprístupňovanie kultúrnych hodnôt obyvateľom celého
regiónu a jeho návštevníkom. Obec vykonáva činnosti, ktoré sú ustanovené zákonom: a.
vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce
a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania, b. zostavuje a schvaľuje
rozpočet obce a záverečný účet obce, c. rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych
poplatkov a vykonáva ich správu, d. usmerňuje ekonomickú činnosť v obci vydáva súhlas,
záväzné stanovisko, stanovisko podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb
a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v
obci, e. zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných
priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, f.
zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného
osvetlenia, odvádzanie odpadových vôd, g. utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej
starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú
kultúru a šport, h. obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a
zón, i. vykonáva vlastnú investičnú činnosť, j. zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa
osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a
zariadenia, k. organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce, l.
zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie
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je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste, m. plní úlohy na úseku
sociálnej pomoci
Vízie obce:
Zvýšená kvalita života občanov, dobudovanie infraštruktúry, vybudovanie priestorov na voľno
časové aktivity.
Ciele obce:
Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce Jabloň, po ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a
environmentálnej stránke. Vytvoriť priaznivé životné podmienky pre obyvateľov. Zachovávať
kultúrne dedičstvo.

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 : Jabloň sa nachádza v severovýchodnej časti východného Slovenska,
v strede okresu Humenné, na sútoku riek Laborca a Výrava. Kataster susedí s ôsmimi obcami
Susedné mestá a obce : Koškovce, Zbudské Dlhé, Rokytov pri Humennom, Slovenské Krivé,
Zubné, Adidovce, Maškovce a Dedačov.
Celková rozloha obce : 1 186 ha
Nadmorská výška : Najnižšia nadmorská výška katastra obce Jabloň sa nachádza na sútoku riek
Laborec a Výrava, je 193 m. n. m. Nadmorská výška v strede obce je 200 m. n. m. a v chotári
190- 400 m. n. m.
5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : V obci Jabloň je hustota obyvateľstva nad celoslovenským
priemerom – 10 osôb/km2 . Počet obyvateľov k 31. 12. 2017 - 398
Národnostná štruktúra : Podľa posledného aktuálneho sčítania obyvateľov, domov a bytov
2011, má najväčšie zastúpenie v obci slovenská národnosť. Iba traja obyvatelia sa hlásia
k rusínskej národnosti a po jednom k ukrajinskej a rómskej národnosti.
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Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : Najvyšší počet obyvateľov v obci je
rímskokatolíckeho vyznania - 83,41%, nasleduje gréckokatolícke vyznanie - 2,53% a menšinové
zastúpenie má aj pravoslávna cirkev - 0,46% z celkového počtu obyvateľov žijúcich v obci.
Takmer 12% obyvateľov je bez vyznania a zvyšných 1,61 % je nezistených.
Vývoj počtu obyvateľov :
Vývoj počtu obyvateľov v obci za posledných 10 rokov
ROK

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

POČET

441

425

418

431

423

419

420

410

402

398

OBYVATEĽOV
5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : Od roku 1989 sa na vývoji zamestnanosti začalo výrazne prejavovať
spomalenie dynamiky hospodárskeho rastu. Obnova tvorby pracovných miest a zrýchlenie
dynamiky sa prejavilo koncom 90-tych rokov minulého storočia.
V súčasnosti pre celú ekonomiku je charakteristická vysoká miera nezamestnanosti a nízka
tvorba nových pracovných miest. Svetová hospodárska kríza ovplyvnila nezamestnanosť v celej
SR. Vývoj nezamestnanosti vo všeobecnosti zaznamenával až do roku 2008 klesajúci trend.
V obci Jabloň sú v súčasnosti evidované 2 nezamestnané osoby.
Nezamestnanosť v okrese :
Miera evidovanej nezamestnanosti podľa územia, pohlavia v %
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Okres Humenné

15,66

16,64

18,51

17,33

16,49

14,91

Muži

15,41

16,35

18,33

16,23

16,12

16,23

Ženy

16,00

17,02

18,73

18,79

16,96

15,42

Vývoj nezamestnanosti :
Miera evidovanej nezamestnanosti podľa územia, pohlavia v %
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Slovenská republika

12,46

13,59

14,44

13,50

12,29

10,63

Prešovský kraj

17,75

18,95

20,66

19,35

17,45

15,50

Okres Humenné

15,66

16,64

18,51

17,33

16,49

14,91

Muži

15,41

16,35

18,33

16,23

16,12

16,23

Ženy

16,00

17,02

18,73

18,79

16,96

15,42
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5.4. Symboly obce
Erb obce :
Erb je v heraldickom registry popísaný nasledovne: "V striebornom štíte z nízkej zelenej
oblej pažite vyrastajúca zelená zlatokmenná jabloň s červenými jablkami." Taktiež sa mu
pripisuje svojim obsahom podobnosť k erbu šlachticov Almášiovcov. Spolu s vlajkou je zapísaná
v Heraldickom registri SR pod signatúrou J-23/2001.

Vlajka obce :
Pozostáva z ôsmich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej (1/8), bielej (1/8), červenej
(1/8), žltej (1/8), červenej (1/8), bielej (1/8) a zelenej (1/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a
ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať obce :
V 19. storočí používala obec svoje pečatidlo. Jeho otlačky sa našli na dokumentoch z roku
1865 a 1866. [1]
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5.5. Logo obce

5.6. História obce
Obec je doložená z roku 1405 ako Almag, neskôr ako Jablonya (1560), Jablona (1773),
Slovenská

Jabloň

(1808),

Jabloň

(1920);

po

maďarsky

Tótjablonya,

Tótalmád.

Patrila panstvu Humenné, koncom 16. storočia viacerým zemepánom, v 18. storočí
Almássyovcom, v 19. storočí Malatinskovcom. V roku 1556 mala obec 7 port, v roku 1715 mlyn
a 16 domácností, v roku 1787 mala 53 domov a 415 obyvateľov, v roku 1828 mala 54 domov a
417 obyvateľov. Pálili uhlie, chovali dobytok a furmančili.
Za I. ČSR sa obyvatelia zaoberali aj zhotovovaním drevených výrobkov. V rokoch 1940-42
získal veľkostatok a okolité lesy Hermann Göring. Časť obyvateľov pracovala v Humennom, v
JRD Radvaň nad Laborcom a v lesoch, časť ako súkromne hospodáriaci roľníci.
Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1405. O samostatnom vzniku obce sa uchováva tento
dohad, že obec bola založená ešte pred obdobím nábožensko – luteránskych vojen. Počas nich
bola pôvodná malá obec do základov vypálená. Až po ukončení týchto vojen, bola usadlosť
znova vybudovaná na terajšom mieste ľavého brehu rieky Výrava. Obytné domy na počiatku
minulého storočia v počte asi 50 boli vystavané z drevených zrubov, pokryté doskami a na ich
vrchu bola slama. Terajší názov obce pochádza z dôb Uhorska, kedy obec niesla názov „Tóth Al
Mát“, čo znamená „Slovenská jabloň“. Vtedajší obyvatelia vlastnili len nepatrnú časť
poľnohospodárskej pôdy, ktorá vrátane okolitých lesov bola vo vlastníctve uhorských barónov
a veľkostatkárov. Živili sa ťažbou dreva a pálením dreveného uhlia. Malý počet choval hovädzí
dobytok, prevažne voly, ktoré odpredávali kupcom na výsek do Budapešti.
Za I. ČSR sa obyvatelia zaoberali aj zhotovovaním drevených výrobkov. V rokoch 1940-42
získal veľkostatok a okolité lesy Hermann Göring. Časť obyvateľov pracovala v Humennom, v
JRD Radvaň nad Laborcom a v lesoch, časť ako súkromne hospodáriaci roľníci. V roku 1918
bol majiteľom veľkostatku v Jabloni Číhal. Ako kupec dobytka pôvodom z Budapešti, dal
vybudovať miestny kaštieľ. V roku 1932 majetok kaštieľa odkúpil Čech Ptáček. Zásluhou tohto
majiteľa bol cez koryto rieky Výrava smerom do obce postavený drevený most. Dovtedy
mostový spoj do obce nebol. V roku 1958 kaštieľ prešiel pod Okresný národný výbor
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v Humennom. 22 novembra 1960 bol uvedený do prevádzky ako domov dôchodcov.
V súčastnosti slúži ako domov sociálnych služieb.
5.7. Pamiatky
1. KOSTOL
Kostol bol postavený v roku 1937 v neogotickom slohu a ide o jeden z najvydarenejších
príkladov staviteľského umenia staviteľa Juraja Byrtusa. Interiér stavby je zdobený
ikonografickým programom navrhnutý a zrealizovaný v roku 1949 (obnovený v roku 1973)
akademickým maliarom Mikulášom Klimčákom. Kostol je zasvätený Božskému Srdcu a je
národnou kultúrnou pamiatkou.

2. KAŠTIEĽ

Domov sociálnych služieb v Jabloni sa nachádza v regióne PSK, v okrese Humenné, v
katastrálnej lokalite obce Jabloň. Jeho história sa začala písať v r. 1960.
Zariadenie v priebehu svojej existencie prešlo mnohými zmenami. Menil sa jeho názov,
metódy práce aj právne postavenie počnúc Ústavom sociálnej starostlivosti pre starších občanov,
Školou v prírode, Ústavom sociálnej starostlivosti pre telesne postihnutú mládež, Domovom
dôchodcov, až po súčasnú formu zariadenia.
Je situovaný v nádhernom prostredí zámockého parku bývalej kúrie z 19. storočia. Efektná
prírodná scenéria vytvára veľmi vhodné podmienky na život dospelých a starších sociálne
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odkázaných spoluobčanov. Prostredie zámockej záhrady, v ktorej je umiestnený komplex 3
budov a 5 prevádzkových objektov, ponúka možnosť oddychu a relaxácie priamo v prírode.
Chránená zeleň , tiché prostredie parku a priama spätosť s prírodou má na prijímateľov sociálnej
služby blahodárny vplyv.
Dominantným objektom zariadenia je kaštieľ, ktorý je chránenou kultúrnou pamiatkou
vedenou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Od roku 1960, odkedy sa začala písať
história zariadenia poskytujúceho sociálne služby, prešiel intenzívnymi investičnými akciami s
ohľadom na zachovanie rázu kultúrnej pamiatky. Sú v ňom zriadené administratívne priestory,
miestnosti pre záujmovú činnosť prijímateľov a stravovacia prevádzka, vrátane jedální pre
prijímateľov a zamestnancov.
Ostatné objekty sú novšieho rázu. V jednopodlažnej budove z r. 1960 je zriadené ubytovanie pre
klientov v 2, 3 a 4 lôžkových izbách. Sociálne zariadenia sú umiestnené na prízemí aj na podlaží..
Rovnako aj spoločenské miestnosti. V roku 2014 bol zrealizovaný projekt pre imobilných
prijímateľov – stoličkový výťah. V suteréne budovy a v kaštieli sú umiestnené priestory pre
ergoterapeutické skupiny.
V treťom objekte (v hájenke) je v jednej z izieb zriadená: rehabilitačná miestnosť, kuchynka pre
prijímateľov a tiež oddychová miestnosť, ktorá slúži na realizáciu záujmových a voľnočasových
činností pod vedením odborného personálu.
Ostatné stavby sú prispôsobené na údržbu, autopark, práčovňu, skladovacie priestory a kotolňu.
V minulosti bolo zariadenie vykurované tuhým palivom z centrálnej kotolne. V roku 2014 bola
zrealizovaná plynofikácia zariadenia.

5.8. Významné osobnosti obce
Ján Gazdík - herec

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
Prenesený výkon štátnej správy na úseku:
 stavebného poriadku,
 vodnej správy,
 ochrany prírody a krajiny.
Originálnych právomocí samosprávy na úseku:
 opatrovateľskej služby a sociálnej starostlivosti.
Zabezpečuje pre obec Spoločný obecný úrad, ktorý má sídlo v meste Humenné.
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6.1.Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: V obci Jabloň nie je materská
škola ani základná škola.
Deti z obce Jabloň navštevujú:
-

Základnú školu Koškovciach a v Humennom.

-

Materskú školu v Koškovciach, Hankovciach a v Humennom.

6.2.Zdravotníctvo
Zdravotná starostlivosť

sa v obci neposkytuje, je zabezpečená v obci Koškovce

a Humenné.
V obci KOŠKOVCE:
- Ambulancia pre dospelých a dorast,
- Ambulancia pre deti a dorast ,
- Zubná ambulancia.
V meste Humenné:
-

Poliklinika n.o., Humenné.

-

Nemocnica s poliklinikou Humenné.

-

Lekár – súkromný.

6.3.Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby pre občanov zabezpečujú domovy sociálnych služieb v Jabloni.
6.4.Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : Obecný úrad Jabloň. Obec Jabloň má
veľký kultúrny, v ktorom sa organizujú rôzne kultúrne podujatia, stretnutia.
6.5.Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : Odpadové hospodárstvo- firma REDLINES,
Jabloň 121.

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017.
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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 09. 12. 2016 uznesením č. 5/2016.
Rozpočet bol zmenený v priebehu kalendárneho roka 2017 dňa 15. 12. 2017 uznesením

č.

5/2017.
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017

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

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2017

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

122 701,00

144 213,11

144 213,11

119,48

120 701,00
2 000,00
0
122 701,00

142 453,11
1 760,00
0
147 193,96

142 453,11
1 760,00
0
147 193,96

118,02
88,00
0
119,96

103 453,00
10 900,00
8 348,00
0

114 494,38
26 785,62
5 913,96
-2 980,85

114 494,38
26 785,62
5 913,96
-2 980,85

110,67
245,74
70,84
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017

142 453,11
142 453,11
114 494,38
114 494,38
+ 27 958,73
1 760,00
1 760,00
26 785,62
26 785,62
- 25 025,62

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu

0
5 913,96
- 5 913,96
144 213,11
147 193,96
+ 2 933,11

Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume + 2 933,11 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.
7.3. Rozpočet na roky 2018 - 2020

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Skutočnosť
k 31.12.2017

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

144 213,11

136 121,00

136 121,00

136 121,00

136 121,00
0
0

136 121,00
0
0

136 121,00
0
0

142 453,11
1 760,00
0
Skutočnosť
k 31.12.2017

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Finančné výdavky

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

147 193,96

136 121,00

136 121,00

136 121,00

114 494,38
26 785,62
5 913,96

111 181,00
15 500,00
9 440,00

111 181,00
15 500,00
9 440,00

111 181,00
15 500,00
9 440,00
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1 Majetok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2016
526 719,14

Skutočnosť
k 31.12.2017
510 291,27

522 991,56

507 989,46

0

0

522 991,56

507 989,46

0

0

3 727,58

2 301,81

Zásoby

0

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

Krátkodobé pohľadávky

0

1 731,58

3 727,58

570,23

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

Časové rozlíšenie

0

0

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :

Finančné účty

8.1. Zdroje krytia
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2016

Skutočnosť
k 31.12.2017

Vlastné imanie a záväzky spolu

526 719,14

510 291,27

Vlastné imanie

+ 18 483,72

+ 44 670,64

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

+ 18 483,72

+ 44 670,64

32 174,24

17 265,45

Rezervy

0

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé záväzky

0

0

Krátkodobé záväzky

19 316,39

8 992,30

Bankové úvery a výpomoci

12 857,85

8 273,15

476 061,18

448 355,18

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

Časové rozlíšenie
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Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

prírastkov/úbytkov majetku

-

predaja dlhodobého majetku

-

prijatých dlhodobých a krátkodobých bankových úverov

8.2. Pohľadávky
Zostatok
k 31.12 2016

Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2017

Pohľadávky do lehoty splatnosti

x

1731,58

Pohľadávky po lehote splatnosti

x

x

8.3. Záväzky
Zostatok
k 31.12 2016

Záväzky

Zostatok
k 31.12 2017

Záväzky do lehoty splatnosti

19 316,39

8992,30

Záväzky po lehote splatnosti

x

x

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
nárast/pokles pohľadávok
nárast/pokles záväzkov

9. Hospodársky výsledok za 2017 - vývoj nákladov a výnosov
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2016

Skutočnosť
k 31.12.2017

Náklady
50 – Spotrebované nákupy

18657,96

22351,6

51 – Služby

26201,51

18346,47

52 – Osobné náklady

61856,34

65959,23

36136,75

36364,77

2118,86

4501,8

53 – Dane a poplatky
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
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

97998,13

111964,36

13641,44

19310,93

4,24

70

49416,31

42365,50

16088,70

26186,92

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/

Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume 26 186,92 EUR bol zúčtovaný na účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2017 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
MFSF

Účelové určenie grantov a transferov
Príspevok na financovanie nákladov spojených
s voľbami

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
974,88

MF SR

REGOB

135,30

MF SR

Register adries

37,20

ÚPSVaR

§ 54- ,,Šanca na zamestnanie“

13 381,12

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
-

§54 - ,,Šanca na zamestnanie v rámci, ktorého obec zamestnala 3 ľudí z obce.

10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2017 obec neposkytla zo svojho rozpočtu žiadne dotácie.
10.3. Významné investičné akcie v roku 2017
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2017:
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-

........

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

........

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za
ktoré sa vyhotovuje výročná správa.
10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie súdny spor.

Vypracoval: Ing. Slávka Kotvanová

Schválil:Vladimír Koscelnik

Mgr. Patícia Barančiková

V .................................. dňa .......................

Prílohy:



Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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