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1. Úvodné slovo starostu obce        

 

Vážení spoluobčania, nájsť optimálny model vo fungovaní samosprávy nie je úloha jednoduchá 

a dnes na ňu neexistuje žiadny recept. Každý starosta sa snaží svojou prácou prispieť k 

zveľaďovaniu obce a jej majetku. Aj v mojom prípade to nie je inak. Výročná správa Obce 

Jarabina za rok 2016, poskytuje reálny pohľad o činnosti obce a dosiahnuté výsledky v 

uplynulom roku. V sledovanom roku sme sa snažili plniť všetky úlohy, ktoré nám vyplývajú z 

ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 

Ústavy Slovenskej republiky a ďalších zákonov a ustanovení, ktorými sa obec riadi pri 

zabezpečovaní samosprávnych kompetencií a kompetencií vyplývajúcich z preneseného 

výkonu štátnej správy. Plánovanie rozvoja so širokou účasťou miestnych obyvateľov by malo 

ukázať smer a naznačiť kroky, ktorými sa dá v budúcnosti priblížiť, alebo ju dokonca 

dosiahnuť. Dôležité pri zostavovaní takého plánu je zistiť, čo ľudia potrebujú a ešte dôležitejšie 

je nadchnúť ich k účasti na rozvoji svojej vlastnej obce. 

 

2. Identifikačné údaje obce 

Názov:  Obec Jarabina 

 

Adresa pre poštovú komunikáciu:  Obecný úrad Jarabina, 065 31 Jarabina 58 

 

IČO: 00329932 

 

DIČ: 2020698571 

 

Právna forma:  právnická osoba 

 
Emailová adresa: info@obecjarabina.sk 

 

 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

 

Starosta obce: Lívia Kovalčíková 

Zástupca starostu obce: Ing.Vladimír Čokina 

Hlavný kontrolór obce: Magdaléna Špesová 
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Obecné zastupiteľstvo: Ing. Vladimír Čokina, Ing. Ľuboš Derevjaník, Peter Herko, Anna 

Sukovatá, Štefan Sýkora, PhDr. Žaneta Štefaniková, Mgr. Stanislava Vidová. 

 

Komisie: komisia financií a správy obecného majetku, komisia výstavby, životného prostredia 

a verejného poriadku, komisia kultúry a športu, komisia na vybavovanie sťažností a sporov, 

komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

 

Obecný úrad: PhDr. Ivan Bulík, Andrea Petriláková, Jana Mytníková, Mgr. Dana Sýkorová, 

Mgr. Denisa Kovalčíková, Jozef  Ňaňko, Ľubomír Tejbus 

 

Rozpočtové organizácie Základná škola s materskou školou v Jarabine, štatutárny zástupca: 

Mgr. Jozef Kovalčík, riaditeľ, tel.: 052/4284061, IČO: 37876091, email: 

zsjarabina@centrum.sk.  

  

 

4. Poslanie, vízie, ciele  

4. Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce: Obec Jarabina je samostatný územný samosprávny celok a správny celok 

Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Je právnickou 

osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným 

majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je 

starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 

Vízie obce:  Bezpečná obec občanov s pozitívnym vzťahom k obci, ktorá rozvážnym a 

cieľavedomým rozvojom zabezpečuje obyvateľom zvyšovanie kvality života. Obec má 

vybudované podnikateľské prostredie, fungujúce školské a predškolské zariadenia, kvalitnú 

sieť potrebných služieb, nádherné životné prostredie s prekrásnymi domami, predzáhradkami a 

okolím. Je to obec spokojných a usmievavých ľudí s množstvom mladých ľudí, obklopená 

krásnymi lesmi a obrobenými poľami. Najvýraznejším problémom v obci je nedostatočná 

ponuka pracovných miest pre miestne obyvateľstvo. Časť obyvateľstva dochádza za prácou do 

okresného mesta Stará Ľubovňa. Aktívnym obyvateľstvom, ktorí pracujú v obci a jej okolí a 

tými, ktorí v pravidelných turnusoch odchádzajú za prácou do vzdialených regiónov a do 

zahraničia s lepšími možnosťami zamestnať sa. V budúcnosti môže byť obec ohrozená 

úbytkom obyvateľstva a starnutím obce vzhľadom na migráciu obyvateľov za prácou a lepšími 
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životnými podmienkami. Môže to mať za následok nižšiu daňovú výťažnosť, ohrozenie škôl v 

obci, ohrozenie služieb v obci.  

Ciele obce: Zvýšenie schopnosti obce rozvíjať sa komplexne, so zámerom zabezpečenia trvalo 

udržateľného rozvoja obce a to : - zvýšenie kvality života občanov obce - podpora 

podnikateľského prostredia a vytvárania nových pracovných príležitostí - zlepšenie dopravnej 

infraštruktúry obce - obnova a tvorba krajiny, vzhľad obce 6 - zvýšenie efektívnosti vzájomnej 

spolupráce v rámci obce ako i regiónu, resp. mikroregiónu 5. Základná charakteristika obce 

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky.  

 

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. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, 

dotácií zo štátneho rozpočtu a zo zdrojov od ostatných subjektov.  

Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na 

plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať. Neprípustné je darovanie nehnuteľného 

majetku obce. Majetok obce možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na 

výkon samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce schvaľuje obecné 

zastupiteľstvo. 

 

5.1 Geografické údaje 

Susedné mestá a obce : Litmanová, Kamienka, Kremná, Hraničné 

Celková rozloha obce : 2 289 ha 

Nadmorská výška : 570 – 630 m n.m. 

 

 

 

5.2 Demografické údaje  

Počet obyvateľov : 912 

Národnostná štruktúra : rusínska, slovenská, ukrajinská, rómska 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : pravoslávne, gréckokatolícke 
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Vývoj počtu obyvateľov :  

Počet obyvateľov k 31.12.2016:         912 

Nárast počtu obyvateľov oproti roku 2015: 10 obyvateľov 

Počet narodených detí:                         11 

Počet zomrelých občanov:                     7 

Počet  prihlásených občanov                16 

Počet odhlásených občanov                  10  

 

5.3 Ekonomické údaje  

 

Nezamestnanosť v obci :  

Nezamestnanosť v okrese : 9,76 % 

Vývoj nezamestnanosti :  klesajúca 

 

 

5.4 Symboly obce 

Erb obce : áno 

Vlajka obce : áno 

Pečať obce :  áno 

 

  

5.5 História obce  

 

Obec Jarabina - Orjabina sa prvýkrát v dejinách spomína v listine spišského župana 

Villermusa - 20 júla 1329. Spišský a novohradský magister Villermus potvrdzuje, že šoltýs 

Matej kúpil od Hencha šoltýstvo v obci Jarabina, ktoré patrilo ľubovnianskému panstvu. 

Názov obce sa od jej založenia menil: 1329 - Gyrimp, 1432 - Yerubina, 1360 - Zombach, 

1364 - Jerubina, 1408 Gyerimp-Zombach, Sombach, 1808 - Jarabina, 1920 - Jarembina, 

1927 Orjabina a od roku 1948 nesie názov  Jarabina. V období Rakúsko-Uhorska sa 

používal maďarský názov - Berkenyéd. 

Poznámka: na základe najnovších zistených historických prameňov - podľa sčítacích 

hárkov z roku 1869, Jarabina už odvtedy nesie názov Orjabina  a nie až od spomínaného 

roku 1927. 
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  ("Popyvka" - Pohľad na vyšný koniec obce približne v rokoch 1929-1930, súkromný 

archív - Ivan Bulík) 

Vychádzajúc z materiálov zaoberajúcich sa vývojom komitátov, stolíc a žúp na Slovensku, 

môžeme konštatovať, že Jarabina od svojho vzniku až do roku 1922 bola súčasťou Spišskej 

župy vrátane rokov, keď bola v zálohu Poľska.  

Do roku 1960 obec patrila do okresu Stará ľubovňa, ďalších osem rokov bola súčasťou 

okresu Poprad. Od roku 1968 znovu patrí do okresu Stará Ľubovňa, od 1. 12. 2001 

Prešovského kraja. 

V roku 1412 dal kráľ Žigmund vyhotoviť v Záhrebe latinsky písanú zálohovú listinu, v 

ktorej sú podrobne uvedené spišské mestá, hrady, dediny, ktoré dáva do zálohu Poľsku.  

Patrila k nim aj Jarabina. záloh trval až do výmeny, ktorú učinila Mária Terézia, s návratom 

do Rakúsko-Uhorska v roku 1772. 

Listina z roku 1329,  na ktorú sa obyvatelia obce odvolávali  ako na svoju zakladajúcu 

listinu, im potvrdil poľský kráľ Žigmund Augustín v roku 1548 a 1564. 

V prvej polovici 16. storočia sa tu usídlili Valasi - Rusíni, ktorí so sebou priniesli osobitný 

spôsob hospodárenia, spočívajúci v chove dovtedy u nás neznámeho vysokohorského 

valašského dobytka, predovšetkým oviec a taktiež vlastnú právnu sústavu - valašské právo. 

V tomto období boli vedľa seba usadení roľníci na nemeckom dedinskom práve a valašskí 

gazdovia. Obec Jarabina mala 13 celých gazdovstiev a 5 takzvaných záhradníkov  

(želiarov). Obyvatelia museli pre panstvo spolu kosiť s obyvateľmi Kamienky, a to lúky Na 

Pustých poliach.  Šoltýsi nosili poštu zámku do Poľska i Uhorska. 

Podrobný stav obce poznáme až  z roku 1758. Vtedy obec mala 125 gazdov, 15 želiarov a 

207 detí. Dobytok: 20koní , 202 volov, 179 kráv a teliat, 214 kôz a oviec. Polia: 14 lánov a 

dva lány šoltýstva.  V obci boli dva šoltýskemlyny, jeden pánsky mlyn a píla. Obyvatelia 

odvádzali  tieto dávky za jeden lán zeme: 8 gbolov obilia, 2 husi, 4 sliepky, 20 vajec, 1 

kapúna, 2 trámy, 20 plochých driev, 100 šindľov  a celé obec spolu 1 teľa. Z oviec každú 

http://www.obecjarabina.sk/imgcache/e-img-3313.jpg
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dvadsiatu. Z každého košiara dve hrudy syra. Za každý lán museli odpracovať 6 dní 

týždenne zdarma. 

 

 

6. Plnenie funkcií  obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

 

 

6.1. Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

- Základná škola s materskou školou v Jarabine 

 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude 

orientovať na  zvyšovanie kompetencií a skvalitňovania výchovno – vzdelávacieho procesu.  

  

6.2.  Zdravotníctvo 

Zdravotná starostlivosť pre občanov obce je poskytovaná  v okresnom meste Stará 

Ľubovňa. 

   

6.3.  Sociálne zabezpečenie 

 Sociálne služby v obci zabezpečuje : 

- Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 

- Opatrovateľská služby pre občanov obce 

 

6.4.  Kultúra 

 Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : 

- Zbor pre občianske záležitosti pri Obecnom úrade v Jarabine 

- Folklórna skupina Poľana 

- Pravoslávny chór pri chráme Uspenia Presvjatoj Bohorodici v Jarabine 

 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život 

sa bude orientovať na  poriadanie kultúrnych akcií za účelom zachovávania tradícií v obci, 

stretávania občanov, kultúrne vyžitie detí a mládeže.. 
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6.5.  Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

 

Potraviny Jednota 

Potraviny FRESH 

Hostinec u Jara 

Pohostinstvo, Helena Koščová 

 

 

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 

- POĽANA Podielnícke družstvo Jarabina 

 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa 

bude orientovať na poľnohospodársku výrobu, výrobu a predaj živočíšnych a rastlinných 

produktov. 

 

 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

 

     Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   

2016. Obec v roku 2015 zostavila rozpočet  na rok 2016 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 2016 bol zostavený ako prebytkový.  

Bežný   rozpočet   bol   zostavený   ako  prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako schodkový, 

ktorý bol krytý zostatkom finančných prostriedkov minulých rokov.  

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09.12.2015 uznesením č. 70/2015. 
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Rozpočet bol upravený: 

 

- prvá zmena rozpočtu bola schválená rozpočtovým opatrením č.1/2016 dňa 25.05.2016 

uznesením č. 129/B/2016. 

- druhá zmena rozpočtu bola schválená rozpočtovým opatrením č. 2/2016 dňa 21.09.2016 

uznesením č. 163/B/2016. 

- tretia zmena rozpočtu bola schválená rozpočtovým opatrením č. 3/2016 dňa 14.12.2016 

uznesením č. 178/B/2016. 

 

 

 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2016 

 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Upravený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 677 032,94 € 902 141,66 € 

z toho :   

Bežné príjmy 427 658,94 € 472 206,78 € 

Kapitálové príjmy           0,00 € 149 754,41 € 

Finančné príjmy  10 000,00 €      20 000,00 € 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 239 374,00 € 260 180,47 € 

Výdavky celkom 590 019,84 € 890 149,31 € 

z toho :   

Bežné výdavky 305 969,84 € 395 873,82 € 

Kapitálové výdavky     2 500,00 € 191 919,02 € 

Finančné výdavky 42 176,00 €   42 176,00 € 

Výdavky RO s právnou subjektivitou   239 374,00 € 260 180,47 € 

Rozpočet  obce   
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7.1. Rozbor plnenia príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016 

 
Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 

677 032,94 € 1 024 880,79 € 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 677 032,94 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume  

1 024 880,79 €. 

 

Bežné príjmy 

 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 

667 032,94 € 851 932,00 € 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 667 032,94 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 

851 932,00 €.  

 

a) daňové príjmy  

 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 

276 256,10 € 288 970,18 € 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 248 436,00 € z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 263 894,76 €.  

 

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 15 839,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 13 905,80 €. Príjmy 

dane z pozemkov boli v sume 6 190,29 €, dane zo stavieb boli v sume 7 715,51 € .  

 

Daň za psa  586,00 € 

Daň za užívanie verejného priestranstva 78,02 € 

Daň za ubytovanie 538,95 € 

Daň za komunálne odpady 9 435,55 € 

Daň za dobývací priestor 531,10 € 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 

121 177,00 € 219 122,40 € 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 20 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 10 446,80 €, a ide 

o zdanený zisk z činnosti lesného hospodárstva. Príjem z prenajatých pozemkov v sume  

5 577,07 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 30 446,52 €, z toho 

príjem z prenájmu budov – 16 bytová jednotka vo výške 24 592,96 €. 
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 800,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 884,74 €.  

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 

3500,00 € 10 460,28 € 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov – rozpočet bol schválený vo výške 3 500,00 € 

skutočný príjem bol vo výške 10 460,28 €.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z náhrad poistného plnenia, z odvodu 

hazardných hier, vratiek, dobropisov a  sponzorských príspevkov.  

 

 

Kapitálové príjmy:  

  

Upravený rozpočet na rok 

2016 

Skutočnosť k 31.12.2016 

0,00 € 149 754,41 € 

 

Rozpočet na kapitálových príjmoch nebol schválený skutočný príjem k 31.12.2016 bol v sume 

149 754,41 €. Tento príjem tvoril predaj pozemkov vo výške 182,86 € a grant 

z environmentálneho fondu na výstavbu kanalizácie vo výške 149 571,55 €. 

 

 

Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 

10 000,00 € 23 194,38 € 

 

Z rozpočtovaných finančných príjmov 10 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 

23 194,38 €.  

 

V roku 2016  finančné operácie tvoril zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 

10 000,00 €, príjem z rezervného fondu obce za rok 2015 bol 12 378,38 € a zábezpeka na byt 

v 16 bytovej jednotke bola vo výške 816,00 €. 

 

 

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

 

Bežné príjmy – Základná škola s materskou školou v Jarabine  

 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 

239 374,00 €                   260 180,47 € 

 

Z rozpočtovaných bežných  príjmov 239 374,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 

260 180,47 €.  
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Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016 
 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 

350 645,84 € 731 348,86 € 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 350 645,84 € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 

v sume 731 348,86 €. 

 

 

Bežné výdavky  

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 

305 969,84 €                   480 894, 01 € 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 305 969,84 € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 

v sume 480 894,01 €.  

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 129 256,65 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 171 047,79 € . 

Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu, hlavného kontrolóra, matriky, 

pracovníkov obecných služieb – z úradu práce, opatrovateľskej služby, pracovníkov DSSaZPS 

a terénnych sociálnych pracovníkov. 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  45 253,80 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 63 862,77 €. 

 

  

Tovary a služby 

 

Z rozpočtovaných 114 659,39 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 229 219,67 €. Ide 

o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, 

dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. 

 

Bežné transfery 

 

Z rozpočtovaných  5 100,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 7 197,71 €. 

 

 

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     

finančnými výpomocami 

 

Z rozpočtovaných  42 176,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 40 736,57 €.  
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Kapitálové výdavky : 

  

Upravený rozpočet na rok 

2016 

Skutočnosť k 31.12.2016 

                191 919,02 € 209 718,28 € 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 191 919,02 € skutočne čerpané  k 31.12.2016 

v sume 209 718,28 €.  

 

 

Výdavkové finančné operácie : 

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 

42 176,00 €                  40 736,57 € 

 

 

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     

finančnými výpomocami 

 

Z rozpočtovaných finančných operácií 42 176,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 

v sume 40 736,57 € na splátky istín z úverov.  

 

 

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

 

 Bežné výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou – základná škola   

 s materskou školou 

 

 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 

239 374,00 € 260 180,47 € 

 

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 239 374,00 € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 

v sume 260 180,47 €. 
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7.2.  Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 

 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2016 v € 

 
 
Bežné  príjmy spolu 851 932,00 € 

z toho : bežné príjmy obce  591 751,53 € 

             bežné príjmy RO 260 180,47 € 

Bežné výdavky spolu 741 074,48 € 

z toho : bežné výdavky  obce  480 894,01 € 

             bežné výdavky  RO 260 180,47 € 

Bežný rozpočet  

Kapitálové  príjmy spolu 149 754,41 € 

z toho : kapitálové  príjmy obce  149 754,41 € 

             kapitálové  príjmy RO            0,00 € 

Kapitálové  výdavky spolu 209 718,28 € 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  209 718,28 € 

             kapitálové  výdavky  RO            0,00 € 

Kapitálový rozpočet   

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu           50 983,65 € 

                   0,00 € 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu           50 893,65 € 

Príjmy z finančných operácií    23 194,38 € 

Výdavky z finančných operácií    40 736,57 € 

Rozdiel finančných operácií          -17 542,19 € 
PRÍJMY SPOLU                   1 024 880,79 € 

VÝDAVKY SPOLU 991 529,33 € 

Hospodárenie obce   33 351,46 € 
Vylúčenie z prebytku          0,00 € 

Upravené hospodárenie obce  33 351,46 € 

 

 

Prebytok rozpočtu v sume 33 351,46 €  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: 

 

 

   

-  Tvorba rezervného fondu vo výške 33 351,46 €  
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva k 31.12.2016 

 

 

8.1 Majetok 

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2016  v € KZ  k  31.12.2016 v € 

Majetok spolu 4 019 083,52 € 4 224 485,95 € 

Neobežný majetok spolu 3 989 319,41 € 4 142 390,70 € 

z toho :   

Dlhodobý hmotný majetok 3 866 216,24 € 4 023 636,88 € 

Dlhodobý finančný majetok    118 767,84 € 118 753,82 € 

Obežný majetok spolu      29 013,70 € 81 224,96 € 

z toho :   

Zúčtovanie medzi subjektami VS - - 

Dlhodobé pohľadávky - - 

Krátkodobé pohľadávky     3 596,50 € 14 178,20 € 

Finančné účty  25 417,20 € 67 046,76 € 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. - - 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. - - 

Časové rozlíšenie  750,68 € 870,29 € 
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P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2016 v € KZ  k  31.12.2016 v € 

Vlastné imanie a záväzky spolu 4 019 083,52 € 4 224 485,95 € 

Vlastné imanie  1 137 709,57 € 1 222 444,87 € 

z toho : - - 

Oceňovacie rozdiely  - - 

Fondy - - 

Výsledok hospodárenia  895,61 € 62 239,20 € 

Záväzky 774 074,33 € 751 175,91 € 

z toho : - - 

Rezervy  - - 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 6 937,57 € - 

Dlhodobé záväzky 565 900,98 € 547 477,44 € 

Krátkodobé záväzky 29 072,05 € 51 946,74 € 

Bankové úvery a výpomoci 172 163,73 € 151 751,73 € 

Časové rozlíšenie 2 107 299,62 € 2 250 865,17 € 

 

 

8.2. Záväzky k 31.12.2016 
 

Obec k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky: 

 

- voči bankám         151 751,73 € 

- voči štátnym fondom (ŠFRB) 532 960,00 € 

- voči dodávateľom                      15 291,10 € 

- voči zamestnancom    11 846,29 €                    

- voči poisťovniam a daňovému úradu 10 289,31 € 

 

 
Poskytovateľ úveru Účel Zostatok k 31.12.2016 

Prima banka Dom smútku 16 526,31 € 

Slov.záručná a rozvoj.banka Rekonštrukcia ZŠ  4 313,54 € 

Slov.záručná a rozvoj.banka Kanalizácia obce             130 911,88 € 
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9. Ostatné dôležité informácie 
 

 

9.1. Prijaté granty a transfery 

 

Obci Jarabina v roku 2016 boli poskytnuté tieto granty a transfery.  

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Dotácia – ÚPSVaR  - chránené prac. 4 319,58 € chránené pracovisko DSSaZPS 

Dotácia -  MPSVaR - DSSaZPS 66 120,00 € prevádzka zariadenia DSSaZPS 

Dotácia – strava HN 1 018,59 € na stravu v hmotnej núdzi 

Dotácia – školské potreby HN 182,60 € na školské potreby v hm. núdzi 

Dotácia – matričná činnosť 1 898,82 € na činnosť matričného úradu 

Dotácia -  FPU oslavy 1 750,00 € oslavy 

Dotácia – požiarna ochrana 2 000,00 € dotácia na DHZ 

Dotácia – individuálne potreby obce 9 000,00 € chodník - cintorín 

Dotácia – sadové úpravy 5 000,00 € sadové úpravy 

Dotácia -  REGOB 295,35 € agenda evidencie obyvateľov 

Dotácia -  školstvo 180 347,00 € prenesený výkon – školstvo 

Dotácia -  voľby 923,20 € voľby NR SR 

Dotácia –  športové hry Jednota dôch. 800,00 € športové hry Jednoty dôchodcov 

Dotácia – FPÚ Obnova tkáčskeho stav 2 000,00 € obnova tkáčskeho. stavu 

Dotácia – Úrad vlády oslavy 1 000,00 € oslavy 

Dotácia -  ROEP 16,37 € ROEP 

Dotácia – Register adries 12,20 € Register adries 

Dotácia – MPSVaR  - DSSaZPS 2 500,00 € DSSaZPS- sprchov.a hyg.stolička 

Dotácia -  PSK kamerový systém 1 840,00 € PSK kamerový systém 

Dotácia – PSK vojnové hroby 23,28 € PSK vojnové hroby 

Dotácia -  životné prostredie  83,71 € životné prostredie 

Dotácia – PSK DSSaZPS 1 280,24 € PSK údržba kúpeľne 

Dotácia – MK oslavy 2 000,00 € MK – oslavy 

Dotácia - UPSVaR 49 385,48 € projekty úradu práce-zamestn. 

Dotácia - TSP 10 225,86 € na činnosť terénnej soc. práce 

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 
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9.2. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým 

osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 
 

Obec v roku 2016 poskytla dotácie m na podporu všeobecne prospešných služieb,  na 

všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky na ..... 

- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Dobrovoľný hasičský zbor 1 000,00 € 1 000,00 € 0,00 € 

Jednota dôchodcov   500,00 €   500,00 € 0,00 € 

Gréckokatolícka cirkev Jarabina   550,00 €   550,00 € 0,00 € 

Pravoslávna cirkev Jarabina     80,00 €     80,00 € 0,00 € 

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov   115,00 € 115,00 € 0,00 € 

 

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky poskytnuté dotácie. 

 

9.3 Významné investičné akcie v roku 2016 

  

 

a/Výstavba kanalizácie z environmentálneho fondu 

 

Z upraveného rozpočtu na rok 2016 -  157 823,69 €  bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 

164 353,37 €, z toho  149 571,55 € z prostriedkov environmentálneho fondu a z vlastných 

prostriedkov vo výške 14 781,82 € na výstavbu kanalizácie v obci. 

  

b/ Výstavba chodníka – nový cintorín 

 

Obci v roku 2016 bola poskytnutá dotácia vo výške 9 000,00 € zo štátneho rozpočtu – 

individuálne potreby obcí na výstavbu chodníka na novom cintorína. Dotácia bola v plnej 

výške vyčerpaná. Spoluúčasť obce na výstavbe tohto chodníka bola 10 448,76 €.  

 

c/ Rekonštrukcia a zateplenie materskej školy 

 

V roku 2016 boli realizované prípravné práce na rekonštrukcii a zateplení materskej školy vo 

výške 2 402,50 € z vlastných prostriedkov. 

 

d/ Rekonštrukcia kultúrneho domu 

 

V roku 2016 boli realizované prípravné práce na rekonštrukcií a zateplení kultúrneho domu vo 

výške  5 308,80 €. 

 

e/ Kanalizačné prípojky 

 

V mesiaci december 2015  bola obci poskytnutá dotácia na kanalizačné prípojky pre rómske 

obydlia vo výške 6 900,00 €.  Táto dotácia bola v roku 2016 v plnej výške vyčerpaná.  



 20 

  

 

f/ Nákup pozemkov 

 

Z upraveného rozpočtu na rok 2016 –  5 216,95 € bolo skutočné vyčerpané k 31.12.2016  

6 742,45 € za výkup pozemkov od vlastníkov na individuálnu bytovú výstavbu v lokalite 

Pašiky. Celkový výkup pozemkov bol zrealizovaný vo výške 17 606,95 €, náš záväzok voči 

predávajúcim k 31.12.2016 bol 10 864,50 €.  

 

g/ Kamerový systém 

 

V roku 2016 bola obci poskytnutá dotácia z PSK na kamerový systém v obci vo výške 1 840,00 

€. Dotácia bola v plnej výške vyčerpaná zo spoluúčasťou obce 465,68 €. Kamery boli 

umiestnené na budove kultúrneho domu 

 

h/ Nákup prevádzkovej techniky – rozhlas 

 

Zo schváleného rozpočtu na rok 2016 na nákup prevádzkovej techniky – rozhlas VM Florian 

bol zakúpený rozhlasový systém vo výške 2 402,50 €. Samostatné špeciálne zariadenie, ktoré 

sa pripája k akejkoľvek rozhlasovej ústredni drôtového  či bezdrôtovému rozhlasu a je 

pripojené k internetovej sieti. VM Florian umožňuje hlásenie z počítača, opakované spustenie 

nahratých hlásení, plánovanie hlásení, odosielanie SMS správ a emailov. 

 

 

ch/ Detské pieskovisko pri materskej škole: 

 

V roku 2016 bolo zakúpené uzatvarateľné detské pieskovisko pri materskej škole vo výške 

1 954,80 €, z toho 500,00 € bolo poskytnutých sponzorsky na uvedený účel.  

 

 

i/ Zakúpenie sprchovacej a hygienickej stoličky pre DSSaZPS 

 

V roku 2016 bola Obci Jarabina poskytnutá dotácia na zakúpenie sprchovacej a hygienickej 

stoličky CARINO  do Zariadenia pre seniorov vo výške 2 500,00 €, spoluúčasť obce bola 

958,40 €. 

 

9.4 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  

 

9.5  Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

Obec nevedie žiadny súdny spor. 

Vypracoval:  Jana Mytníková                                    

V Jarabine, dňa 19.05.2017 

Prílohy: 

 

 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 


