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Základná charakteristika Obce Jarabina
Obec Jarabina je samostatným samosprávnym územným celkom Slovenskej republiky,
združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. 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 potreby jej obyvateľov.

Identifikačné údaje:
Názov: OBEC JARABINA
Adresa pre poštovú komunikáciu: Obecný úrad Jarabina, 065 31 Jarabina 58
IČO: 00329932
DIČ: 2020698571
IČ DPH: SK2020698570
Právna forma: právnická osoba
Emailová adresa: info@obecjarabina.sk

Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou
Slovenskej republiky.
Geografické údaje:
Celková rozloha obce: 2 289 ha
Nadmorská výška:
570 - 630 m. n. m.

Demografické vývoj v roku 2021
Počet obyvateľov k 31.12.2020: 925
Počet obyvateľov k 31. 12.2021: 916
Pokles počtu obyvateľov oproti roku 2020: 9 obyvateľov
Počet narodených detí
Počet zomrelých občanov
Počet prihlásených občanov
Počet odhlásených občanov

7
18
12
10
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Symboly obce:
Erb a vlajka.
Základné orgány obce:
Obecné zastupiteľstvo
Starostka obce
Obecné zastupiteľstvo obce je zastupiteľský zbor zložený zo 7 poslancov zvolených v
priamych voľbách na obdobie štyroch rokov.
Volebné obdobie 2018 – 2022 pracujú títo poslanci OZ v zložení:
Ing. Ľuboš Derevjaník, zástupca starostky obce
Pavol Janoščík
Jozef Kormaník
Ing. Alena Kovalčíková
Štefan Sýkora
Mgr. Stanislava Vidová
PhDr. Zdenka Zavacká
Starostka obce Jarabina: Lívia Kovalčíková
Kontrolór obce: JUDr. Katarína Železníková
Obecné zastupiteľstvo v Jarabine rozhodovalo na svojich zasadnutiach o základných
otázkach života obce. Zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2021 sa konali nasledovne:
XVII. zasadnutie OZ - 10.02.2021
XVIII. zasadnutie OZ – 21.04.2021
XIX. zasadnutie OZ - 09.06.2021
XX. zasadnutie OZ - 31.08.2021
XXI. zasadnutie OZ - 21.12.2021

Obecný úrad:
Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostky obce. Zabezpečuje
organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starostka obce.
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Zamestnanci obecného úradu:
 Jana Mytníková – samostatná referentka, účtovníčka
 Andrea Petriláková

– samostatná referentka, mzdová účtovníčka

 Bc. Janka Strenková – samostatná odborná referentka
 Ľubomír Tejbus – lesník, odborný lesný hospodár
 Anna Minčíková – upratovačka a doručovateľka
 Jozef Michňa – robotník
 Peter Kmeč - robotník

Zariadenie pre seniorov – v sociálnom zariadení, ktoré má kapacitu 17 klientov boli
zabezpečované sociálne služby klientom zariadenia s celoročnou prevádzkou. V zariadení sú
zamestnaní:
Bc, Michaela Kmečová – vedúca zariadenia ZPS
Katarína Dicová – zdravotná sestra
Alena Zvolanská – opatrovateľka
Ľubomíra Dicová – opatrovateľka
Mária Derevjaníková - opatrovateľka
Denisa Kaščáková – opatrovateľka
Terézia Pištová – pomocná opatrovateľka /chránené pracovisko/
Ľubomíra Hriňáková – upratovačka
Marcela Pištová - opatrovateľka
Adriána Dicová – kuchárka /počas sviatkov, víkendov a prázdnin/
Viera Derevjaníková – kuchárka /počas sviatkov, víkendov a prázdnin/
Jozef Derevjaník – údržbár

Zariadenie v roku 2021 bolo financované zo štátneho rozpočtu – dotácia z Ministerstva práce
sociálnych vecí a rodiny SR, dotácií ÚPSVaR a úhrad od klientov.

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Jarabine schválené pre volebné obdobie rokov
2018 - 2022.
1. Stavebná komisia
2. Komisiu na ochranu verejného záujmu
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1. Rozpočet obce na rok 2021
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2021.
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 2021 bol zostavený ako prebytkový. Rovnako bežný rozpočet
bol zostavený ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021, ktorý bol schválený
obecným zastupiteľstvom.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2020 uznesením č 219/A.
Rozpočet bol upravený počas roka nasledovne:
-

prvá zmena rozpočtu bola schválená rozpočtovým opatrením č.1/2021 dňa 09.06.2021
uznesením č. 255.
druhá zmena rozpočtu bola schválená rozpočtovým opatrením č.2/2021 dňa 21.12.2021
uznesením č. 271.

Rozpočet obce k 31.12.2021

1 219 506,07 €

Upravený
rozpočet
po poslednej
zmene
2 038 064,26 €

665 666,51 €
23 656,00 €
135 000,00 €
395 183,56 €
1 120 561,31 €

1 232 721,02 €
367 530,28 €
42 629,40 €
395 183,56 €
1 424 494,98 €

595 447,45 €
80 183,83 €
49 746,47 €
395 183,56 €

589 700,12 €
165 003,59 €
274 607,71 €
395 183,56 €

Schválený
rozpočet
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
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Rozpočet na rok 2021
1 219 506,07 €

Skutočnosť k 31.12.2021
1 990 575,51 €

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 219 506,07 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
1 990 575,51 €.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2021
1 060 850,07 €

Skutočnosť k 31.12.2021
1 667 046,63 €

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 060 850,07 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
1 667 046,63 €.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2021
372 100,00 €

Skutočnosť k 31.12.2021
385 195,05 €

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 329 800,00 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 348 158,90 €.

Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 23 600,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 17 036,31 €. Príjmy
dane z pozemkov boli v sume 10 236,80 €, dane zo stavieb boli v sume 6 799,51 €. Rozpočet na
tejto časti rozpočtu nebol naplnený z dôvodu, že Podielnícke družstvo v Jarabine neuhradilo daň
z nehnuteľnosti z dôvodu odvolania.
Daň za psa 919,98 €
Daň za užívanie verejného priestranstva 16,00 €
Daň za ubytovanie 49,50 €
Daň za komunálne odpady 19 014,36 €
Daň za dobývací priestor 531,10 €
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b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2021
273 517,11 €

Skutočnosť k 31.12.2021
342 142,61 €

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 10 000,00 € skutočný príjem k 31.12.2021 nebol naplnený z dôvodu, že lesné
hospodárstvo v roku 2020 vykázalo stratu. Príjem z prenajatých pozemkov v sume
3 428,54 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 30 780,77 €, z toho
príjem z prenájmu budov – 16 bytová jednotka vo výške 24 767,52 €.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 1 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 344,15 €.
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2021
0,00 €

Skutočnosť k 31.12.2021
3 492,23 €

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov – rozpočet nebol schválený, skutočný príjem bol
vo výške 3 492,23 €.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, vratiek, a náhrad poistného
plnenia.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 354 056,87 € bol skutočný príjem vo výške 446 294,19 €.
Poskytovateľ dotácie
Dotácia - MPSVaR - ZPS
Dotácia – strava HN
Dotácia – školské potreby HN
Dotácia – matričná činnosť
Dotácia – Úrad vlády SR
Dotácia - ÚPSVaR
Dotácia – Úrad vlády SR
Dotácia – požiarna ochrana
Dotácia - školstvo
Dotácia - školstvo
Dotácia – sčítanie obyvateľov

Suma v EUR
114 144,00
12 201,60
99,60
2 474,20
6 000,00
51,00
207 000,00
3 000,00
40 840,00
318 628,00
3 404,19

Účel
prevádzka zariadenia ZPS
na stravu v hmotnej núdzi
na školské potreby v hm. núdzi
na činnosť matričného úradu
vojnové hroby
osobitný príjemca dávky
dotácia povodne
dotácia na DHZ
havarijné sit. – povodeň ihrisko
prenesený výkon – školstvo
sčítanie obyvateľov
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Dotácia – MPSVaR- ZPS
Dotácia - REGOB
Dotácia – Register adries
Dotácia - životné prostredie
Dotácia - UPSVaR
Dotácia – TA COVID

7 290,00
307,56
99,60
91,33
10 977,86
12 268,89

mimoriadne odmeny ZPS
dotácia evidencia obyvateľov
register adries
životné prostredie
projekty úradu práce-zamestn.
Dotácia TA COVID

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
1.A – Zahraničné transfery
Granty a trasfery
Zahraničný transfer

Suma v EUR
242 910,54 €

Účel
Transfer – projekt Interreg

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Upravený rozpočet na rok
2021
42 629,40 €

Skutočnosť k 31.12.2021
69 789,10 €

Rozpočet na kapitálových príjmoch bol upravený na 42 629,40 € a skutočný príjem k 31.12.2021
bol v sume 69 789,10 €. Tento príjem tvoril predaj pozemkov vo výške 24 838,40 €, predaj
elektroenergetického zariadenia IBV Kúpalisko firme VSD vo výške 17 241,00 € a tuzemských
grantov – Interreg vo výške 27 159,70 € a SPP vo výške 550,00 €.

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2021
135 000,00 €

Skutočnosť k 31.12.2021
253 739,78 €

Z rozpočtovaných finančných príjmov 135 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
253 739,78 €, z toho tvorili finančné zábezpeky 22 025,50 €, bankový úver z VÚB na investičné
aktivity v obci vo výške 50 000,00 €, tvorba rezervného fondu 55 000,00 € a zostatok
prostriedkov predchádzajúcich rokov 126 714,28 €.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy – Základná škola s materskou školou v Jarabine

9

Rozpočet na rok 2021
395 183,56 €

Skutočnosť k 31.12.2021
462 355,43 €

Z rozpočtovaných bežných príjmov 395 183,56 € € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
462 355,43 €.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Rozpočet na rok 2021
725 377,45 €

Skutočnosť k 31.12.2021
1 122 918,96 €

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 725 377,45 € bolo skutočne čerpané
v sume 1 122 918,96 €.

k 31.12.2021

1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2021
595 447,45 €

Skutočnosť k 31.12.2021
716 058,66 €

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 595 447,45 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
716 058,66 €.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 247 608,90 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 262 325,22 €.
Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu, hlavného kontrolóra, matriky,
lesného hospodárstva, pracovníkov obecných služieb – z úradu práce, opatrovateľskej služby,
pracovníkov ZPS.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 61 212,67 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 74 504,85 €.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 241 955,77 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 328 773,21 15,64 €.
Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál,
dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom, všeobecné služby, špeciálne služby
a ostatné tovary a služby.
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Bežné transfery
Z rozpočtovaných finančných operácií 7 814,60 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
14 752,14 €. Ide o výdavky na bežné transfery – členské príspevky, na dávku v hmotnej núdzi,
odstupné a náhradu príjmu za PN.
Rozbor podľa funkčnej klasifikácie: Výdavky podľa funkčnej rozpočtovej klasifikácie sú
rozdelené podľa toho, do ktorej z oblastí (funkcií) smerujú výdavky verejného sektora, a to
nasledovne:
0111 – Výkonné a zákonodarné orgány – správa obce – materiál, údržba, energie, dopravné,
nájomné, všeobecné a špeciálne služby, mzdy a odvody , odmeny poslancov OZ, členské
príspevky, príspevky CVČ, stavebný úrad
0112 – Finančné a rozpočtové záležitosti - výdavky na činnosť hlavného kontrolóra, mzdy
a odvody, bankové poplatky, výdavky na právne služby a výdavky na audítorské služby
0133 – Iné všeobecné služby - výdavky matrika, čiastočný úväzok matrikárky
0160 – Všeobecné verejné služby inde neklasifikované - výdavky na REGOB, register adries,
výdavky na voľby a činnosť stavebného úradu
0170 – Transakcie verejného dlhu – splátky úrokov z úveru – obec + ŠFRB
0320 – Ochrana pred požiarmi - výdavky na požiarnu ochranu, DHZ
0422 – Lesníctvo – výdavky na činnosť lesného hospodárstva
0451 – Cestná doprava - výdavky v oblasti cestnej dopravy – opravy a údržby miestnych
komunikácií a chodníkov
0510 – Nakladanie s odpadmi - výdavky súvisiace so zberom a vývozom TKO
0520 – Nakladanie s odpadovými vodami - výdavky na kanalizáciu
0610 – Rozvoj bývania - výdavky týkajúce sa správy nájomných bytov
0620 - Rozvoj obcí – výdavky týkajúce sa rozvoja obce, výdavky na pracovníkov ÚPSVaR
0640 – Verejné osvetlenie - výdavky na energiu, správu a údržbu osvetlenia
0810 – Rekreačné a športové služby - výdavky v oblasti športových aktivít obce – materiál a
údržba ihrísk, výstavba ihrísk a tribún, vybavenie ihrísk,
0820 – Kultúrne služby - výdavky na kultúrny dom, kultúru v obci
0840 – Náboženské a iné spoločenské služby - výdavky na cintoríny a Dom smútku
0950 – Výdavky pre školstvo a záujmovú činnosť – služby počas investičných akcií, záujmová
činnosť žiakov ZŠ
0960 – Vedľajšie služby v rámci vzdelávania nedefinované podľa úrovne - výdavky na školstvo
– údržba ihrísk, poistné stavieb, výdavky na hmotnú núdzu – stravovanie, školské potreby
v hmotnej núdzi
1012 – Invalidita, staroba – výdavky na opatrovateľskú službu v obci, výdavky pre dôchodcov –
príspevok na stravovanie, príspevok pre Jednotu dôchodcov, lekárske posudky
1020 – Staroba- sledované výdavky Zariadenia pre seniorov v Jarabine.
1040 -Rodina a deti – prostriedky zo ŠR - výdavky na hmotnú núdzu, osobitný príjemca dávky
v hmotnej núdzi
1070 – Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi - prostriedky zo ŠR – terénna
sociálna práca
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2) Kapitálové výdavky :
Upravený rozpočet na rok
2021
80 183,83 €

Skutočnosť k 31.12.2021
128 809,59 €

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 80 183,83 € skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
128 809,59 €.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a/ Výstavba novej hasičskej zbrojnice
V roku 2021 bola realizovaná výstavba novej hasičskej zbrojnice vo výške 13 358,84 €, z toho
6 479,88 € z vlastných zdrojov a 6 878,96 € z úverových zdrojov
b/ Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií
V roku 2021 sme realizovali výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií v celkovej výške
50 801,66 €, z úverových zdrojov 50 000,00 € a z vlastných prostriedkov 801,66 €.
c/ Rekonštrukcia kultúrneho domu
Obci Jarabina bola v roku 2020 poskytnutá dotácia poskytnutá dotácia z MF SR rekonštrukciu
kultúrneho domu vo výške 35 000,00 €, v roku 2020 bola vyčerpaná vo výške 23 427,84 €
a v roku 2021 bola čerpaná vo výške 11 572,16 €, z vlastných prostriedkov bolo čerpaných
19 240,66 €.
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Povodeň v obci Jarabina, následky, záchranné práce
V obci Jarabina dňa 12.7.2021 spadlo medzi 13.00 a 14.00 hod. až 88 mm zrážok,
Zrážky za 24 hodin dňa 12.7.2021 boli až 94,5 mm. Vplyvom prívalového dažďa
a výdatných zrážok došlo dňa 12.7.2021 na potoku Malý Lipník a jeho prítoku Čerteže v k.ú.
Jarabina k vybreženiu oboch potokov v intraviláne obce. Prívalová voda spôsobila podmývanie
svahov a brehov oboch potokov. Strhla opevnenie potoka, zviezli sa viaceré svahy, odtrhlo
asfalty na miestnych komunikáciách a poškodilo mosty, lávky pre peších, odvodňovacie rigoly,
priepusty, obrubníky, kalové jamy a šachty na odvodňovacích rigoloch.
Následky povodne:
Prívalová voda poškodila konštrukčné vrstvy vozovky v blízkosti vodného toku Čerteže a taktiež
poškodila infraštruktúru uloženú v ceste – kanalizáciu, plynovod a elektro prípojky. Voda
poškodila lávky pre peších ponad potok Malý Lipník. Došlo k poškodeniu miestnych
komunikácii na viacerých miestach, boli zničené cestné rigoly, priepusty a na viacerých
lokalitách došlo k zosuvom pôdy. Boli poškodené stĺpy verejného osvetlenia i dopravné
značenie. Prívalová voda zanechala veľké množstvo naplaveného materiálu. Viaceré priepusty
boli zablokované naplaveným materiálom. Došlo k odplavovaniu poľnohospodárskej pôdy na
neupravených častiach a tým k ohrozovaniu zástavby rodinných domov a inžinierskych sietí.
Povodeň poškodila multifunkčné ihrisko aj detské ihrisko v areály školy. Došlo k zaplaveniu
dielne a kotolne v budove kultúrneho domu, bola poškodená brána na požiarnej zbrojnici.
Viaceré rodinné domy mali zaplavené dvory a suterény.
Dňa 12.07.2021 o 14.00 hod. vyhlásila starostka obce III. stupeň povodňovej aktivity a zvolala
jednotku dobrovoľných hasičov a členov krízového štábu. Vzhľadom na rozsiahlosť škôd boli
prizvané aj jednotky Hasičského a záchranného zboru. Prístupová cesta v smere Stará Ľubovňa –
Jarabina bola kvôli zosuvom pôdy neprejazdná. Na základe príkazov starostky obce bola
nasadená technika a zahájené povodňové záchranné práce.
V priebehu nasledujúcich hodín došlo k poklesu vodnej hladiny potokov Malý Lipník a Čerteže
a boli nasadené ďalšie mechanizmy na výkon záchranných prác. Súbežne sa mapovali ďalšie
škody a následky povodňovej prívalovej vlny.
Úlohy povodňových záchranných prác boli ku dňu 22.7.2021 z časti splnené, život v obci sa
stabilizoval a vzhľadom na priaznivý vývoj počasia pominuli dôvody, na základe ktorých bol
vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity. Nakoľko povodňové záchranné práce ešte neboli
ukončené a následky povodne vyvolávali opodstatnenú obavu, že ďalšie prívalové vody môžu
spôsobiť ešte väčšie škody, práce pokračovali aj počas II. stupňa povodňovej aktivity.
30.9.2021 boli záchranné práce ukončené, ale vzhľadom na, to že povodeň poškodila most na
ceste III. triedy v správe Správa a údržba ciest PSK v smere Jarabina - kameňolom v obci
Jarabina je i naďalej vyhlásený II. stupeň povodňovej aktivity.

Opis vykonaných opatrení
Vplyvom opísanej povodňovej situácie na ochranu životov, zdravia, majetku a životného
prostredia boli vykonané povodňové záchranné práce:
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2. Opis vykonaných opatrení
Vplyvom opísanej povodňovej situácie na ochranu životov, zdravia, majetku a životného
prostredia boli vykonané povodňové záchranné práce, a to:
ochrana objektu Zariadenia pre seniorov ukladaním vriec s pieskom
sprejazdnenie komunikácií
ochrana mostov a lávok a zabezpečenie prietoku odstraňovaním naplavenín, konárov
a kmeňov, ktoré sa na nich zachytávali
oprava povodňou poškodenej kanalizácie
odstraňovanie nánosov a naplavenín zakliesnených pod mostnými objektmi
mechanické odstraňovanie a čerpanie kalu z kanalizačných vpustí, čerpanie vody zo
zatopených suterénov
odstránenie nánosov z koryta potokov + odvoz naplavenín
čistenie miestnych komunikácii a verejných priestranstiev od nánosov a naplavenín
odstraňovanie zosuvov pôdy
odstraňovanie staticky narušených konštrukcií
spevnenie príjazdových ciest k rodinným domom, ktoré boli poškodené prívalovou vodou
spriechodnenie priepustov
sanácia poškodených podperných bodov verejného osvetlenia
úprava poľných ciest a rigolov
oprava priepustov vrátane nábehov
preprava naplavenín na dočasnú skládku a triedenie pre spätné využitie
oprava poškodených chodníkov
spätné využitie naplavenín na terénne úpravy
spevnenie zosuvu pôdy lomovým kameňom
ochrana mostných opôr a nábehov
nevyhnutné opravy poškodených zábradlí na lávke pre peších
oprava a výroba mreží pre šachty a cestné rigoly
podrvenie naplavenín pre spätné využitie
oprava poškodených cestných rigolov
oprava povodňou poškodenej kanalizácie
odstraňovanie nánosov a naplavenín zakliesnených pod mostnými objektmi
mechanické odstraňovanie a čerpanie kalu z kanalizačných vpustí, čerpanie vody zo
zatopených suterénov
odstránenie nánosov z koryta potokov + odvoz naplavenín
čistenie miestnych komunikácii a verejných priestranstiev od nánosov a naplavenín
odstraňovanie zosuvov pôdy
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3. Náklady na povodňové záchranné práce
Pri záchranných prácach po povodni vznikli obci náklady na záchranné povodňové práce vo
výške 213 624,82 €. Celú dokumentáciu s účtovnými dokladmi sme odovzdali na Okresný úrad
v Starej Ľubovni dňa 10.10.2021. Dňa 5.11.2021 zasadala komisia ustanovená prednostom
okresného úradu. Po overení a vyhodnotení predložených dokladov Okresný úrad v Starej
Ľubovni verifikoval náklady vo výške 211 941,28 € Za neoprávnené výdavky okresný úrad určil
poškodenú výstroj pre DHZ Jarabina a drobné výdavky za stravné.

Dňa 26.7.2021 sme oslovili listom predsedu vlády SR, ministra financií a ministerstvo školstva.
Z ministerstva školstva nám boli poskytnuté finančné prostriedky na opravu multifunkčného
ihriska a drobné stavebné úpravy v interiéri školy vo výške 40 840,00 €. Z rozpočtovej rezervy
predsedu vlády SR nám bolo poskytnutých 207 000,00 €, 7 000,00 € na bežné výdavky na
vypracovanie analýzy preventívnych opatrení pred zmenou klímy v obci a 200 000,00 € na
kapitálové výdavky s účelovým určením na rekonštrukciu miestnych komunikácií a lávky pre
peších po povodní.

Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2021
49 746,47 €
Splácanie úrokov a ostatné
finančnými výpomocami

Skutočnosť k 31.12.2021
278 050,71 €
platby

súvisiace

s úvermi,

pôžičkami

a návratnými

Z rozpočtovaných 49 746,47 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2021 v sume 238 545,24 € na
splátky istín z úverov.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou
Záverečného účtu.

Bežné výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou – základná škola
s materskou školou
Rozpočet na rok 2021
395 183,56 €

Skutočnosť k 31.12.2021
462 355,43

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 395 183,56 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
462 355,43 €.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021 v €
1 667 046,63
1 204 691,20
462 355,43
1 178 414,09
716 058,66
462 355,43

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet

69 789,10
69 789,10
0,00
128 809,59
128 809,59
0,00

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
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 /nevyčerpané dotácie k
Upravené hospodárenie obce

31.12.2021/

429 612,05
429 612,05
253 739,78
278 050,71
- 24 310,93
1 990 575,51
1 585 274,39
405 301,12
214 653,14
190 647,98

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:
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku na obedy pre žiakov základnej školy vo výške 6 634,10 €.
Nevyčerpané prostriedky z tejto dotácie budú vrátené do 31.03.2022 do ŠR.
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR vo výške 207 000,0 € , 200 000,00 € na kapitálové výdavky
a 7 000,00 € na bežné výdavky s účelovým určením na rekonštrukciu miestnych komunikácií
a lávky pre peších po povodni a na vypracovanie preventívnych opatrení pred zmenou klímy
v obci. Bežné výdavky z tejto dotácie je možné čerpať v rozpočtovom roku 2022 do 31.03.2022
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a kapitálové výdavky do 31.12.2022 v súlade s ustanovením § 8 ods.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.
c) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom
fonde v sume 1 019,04 €.
Prebytok rozpočtu v sume 190 647,98 € 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 55 000,00 €

5. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2021
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %
Úbytky - príspevok na stravovanie
- regeneráciu pracovnej sily
- bankové poplatky
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
4 183,99 €
3 014,66 €
973,96 €
5 171,47 €
34,18 €
1 019,04 €
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021

AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2021 v €

KZ k 31.12.2021 v €

Majetok spolu

4 671 319,02

4 740 468,23

Neobežný majetok spolu

4 482 001,44

4 322 709,91

Dlhodobý hmotný majetok

4 362 908,72

4 198 617,19

Dlhodobý finančný majetok

118 753,82

123 753,82

Obežný majetok spolu

187 742,89

415 972,28

z toho :

z toho :
Zúčtovanie medzi subjektami VS

-

-

Dlhodobé pohľadávky

-

-

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

56 646,09

15 509,05

131 096,80

400 463,23

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

-

-

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

-

-

Časové rozlíšenie

1 574,69

1 786,04
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PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2021 v €

KZ k 31.12.2021 v €

Vlastné imanie a záväzky spolu

4 671 319,02

4 740 468,23

Vlastné imanie

1 416 161,78

1 446 704,55

z toho :

-

-

Oceňovacie rozdiely

-

-

Fondy

-

-

Výsledok hospodárenia
Záväzky

7 468,21

31 921,12

969 545,60

914 334,14

z toho :

-

-

Rezervy

-

-

Zúčtovanie medzi subjektami VS

-

-

Dlhodobé záväzky

449 083,09

431 170,80

Krátkodobé záväzky

112 585,49

302 314,57

Bankové úvery a výpomoci

377 927,82

177 255,95

Časové rozlíšenie

2 285 611,64

2 379 429,54

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
Obec k 31.12.2021 eviduje tieto záväzky:
-

voči bankám
voči štátnym fondom (ŠFRB)
voči dodávateľom
voči zamestnancom
voči poisťovniam a daňovému úradu
voči daňovému úradu

158 855,95 €
432 331,10 €
181 705,70 €
37 593,43 €
29 053,67 €
7 776,30 €
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Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich
úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a/ celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b/ suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených
o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo
prostriedky získané na základne osobitného predpisu.
a/ Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a/:
Suma v eur
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu
FIN 1-12 k 31.12.2020 z toho:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy rozpočtovej organizácie
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021 z toho:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny bankových úverov – predfinancovanie projektov EÚ
- zostatok istiny zo ŠFRB na obecné nájomné byty
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- z BÚ na predfinancovanie projektov EÚ
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočítava do celkovej sumy dlhu
obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021

Zostatok istiny k 31.12.2021
158 855,95 €

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2020
814 748,40

814 748,40
314 345,00
1 129 093,40
158 855,95
158 855,95
0,00
432 793,26
591 649,21
432 793,26
0,00
432 793,26
158 855,95

§ 17 ods.6 písm. a/
v%
19,49 €
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Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a/ zákona č. 583/2004 Z.z. bola splnená
b/ Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b/:
Suma v eur
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020
z toho:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR
- dotácie z MF SR
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2020
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821 005
- 821 007
- 651 002
- 651 004
Suma splátky istiny a úrokov k 31.12.2021

Suma ročných splátok istiny
a úrokov k 31.12.2021
56 848,70

Skutočne upravené bežné
príjmy k 31.12.2020
306 387,85

814 748,40
314 345,00
1 129 093,40
2 746,17
0,00
505 614,38
508 360,55
306 387,85
28 911,00
20 538,47
2 902,82
4 496,41
56 848,70

§ 17 ods.6 písm. b)
v%
18,55 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b/ zákona č. 583/2004 Z.z. bola splnená.

Poskytovateľ úveru

Účel

Zostatok k 31.12.2021

VÚB
Slov.záručná a rozvoj.banka
SPOLU:

rozvojové aktivity
kanalizácia obce

137 343,09
21 512,86
158 855,95
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8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Obec v roku 2021 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-

Dobrovoľný hasičský zbor
Gréckokatolícka cirkev Jarabina
Pravoslávna cirkev Jarabina
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
Jednota dôchodcov
Gréckokatolícka charite Prešov
SPOLU:

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

1 000,00 €
100,00 €
100,00 €
200,00 €
400,00 €
100,00 €
1 900,00 €

1 000,00 €
100,00 €
100,00 €
200,00 €
400,00 €
100,00 €
1 900,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

-4-

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky poskytnuté dotácie.

9. Podnikateľská činnosť
Obec hospodári v lesnom hospodárstve na základe zákona a živnostenského oprávnenia.
Predmetom podnikania je hospodárenie v obecných lesoch.
V roku 2021 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové výnosy
Celkové náklady
Hospodársky výsledok – zisk pred zdanením

171 283,29 €
128 416,43 €
42 866,86 €

Čerpanie jednotlivých položiek lesného hospodárstva tvorí prílohu záverečné účtu.
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10. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

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.

a)

Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO – ZŠ s MŠ

Rozpočtová organizácia
Školstvo - prenesené
Školstvo – havarijné sit.
Školstvo - originálne
Vlastné príjmy
Školstvo – žiaci 1.ročník
SPOLU:

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

318 628,00 €
40 840,00 €
84 722,61 €
17 364,82 €
800,00 €
462 355,43 €

318 628,00 €
40 840,00 €
84 722,61 €
17 364,82 €
800,00 €
462 355,43 €

Rozdiel - vrátenie
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

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

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-5-

MV SR

Dotácie - Matrika

2 474,20 €

2 474,20 €

0,00 €

MV SR

Dotácia – REGOB

307,56 €

307,56 €

0,00 €

MV SR

Dotácia – Register adries

99,60 €

99,60 €

0,00 €

c)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Mesto Stará Ľubovňastavebný .úrad
Obec Kamienka - CVČ

2 184,33 €

2 916,73 €

-732,40 €

51,98 €

51,98 €

0,00 €

91,33 €

91,33 €

0,00 €

Mesto Stará Ľubovňa –
životné prostredie

Vypracovala: Jana Mytníková

Predkladá: Lívia Kovalčíková, starostka obce

V Jarabine, dňa 02.03.2022

11. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. ...... schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné
hospodárenie bez výhrad.

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. ..... schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia
na tvorbu rezervného fondu vo výške .....................
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