Individuálna výročná správa
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za rok 2016
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1. Úvodné slovo starostu obce
V roku 2016 sme sa snažili zabezpečovať chod obce tak, aby spokojnosť občanov bola
čím najväčšia. Prostredníctvom miestneho rozhlasu a webovej stránky

sa približovalo

dianie v obci. V obci sa organizovali rôzne kultúrne a športové podujatia ako napríklad
tradičné fašiangy, Deň detí, Deň matiek, Zájazd na Kvet Podhradia, Posedenie s dôchodcami
spojené s mesiacom úcty k starším, Strelecká súťaž o Veľkonočný pohár obce,
Stolnotenisové turnaje, Mikuláš a Vianočný program pre občanov.
Počas roka 2016 sme uskutočnili opravu a údržbu osvetlenia tried v Základnej škole
v Jazernici, bola zrekonštruovaná podlaha v triede a tiež bolo vybudované nové verejné
osvetlenie a miestny rozhlas do novej ulice 14 rodinných domov pri Kuderov. Pripravovali
sa projekty na opravu mostov a výstavbu nového chodníka popri hlavnej ceste. Tiež sme
dali do poriadku obecné pozemky, ktoré sa zaevidovali aj do majetku obce. Postupne je
upravovaný aj zberný dvor komunálneho odpadu v obci.
Aby sme toto a mnoho ďalších vecí mohli zrealizovať patrí poďakovanie všetkým, ktorí
sa na tom podieľali. Poďakovanie patrí všetkým občanom a aj
pracovníkom, ktorí sa podieľajú na skrášľovaní

verejnoprospešným

našej obce, na jej zveľaďovaní

a prispievajú k skrášleniu životného prostredia a k dobrému menu obce.
Ivan Gejdoš, starosta obce

2. Identifikačné údaje obce
Názov účtovnej jednotky
telefón

Obec Jazernica
043/4947231

Sídlo účtovnej jednotky
Mail, webová stránka

Jazernica č.50, 038 44 Jazernica
jazernica@gaya.sk, www.jazernica.ocu.eu

Právna forma

Právnická osoba – obec sa riadi zákonom č. 369/1990
Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. a Ústavou SR

Dátum založenia/zriadenia

01.07.1973

Spôsob založenia/zriadenia

Zo zákona 369/1990 Zb.z.

IČO

00316725

DIČ

2020594807

Hlavná činnosť účtovnej jednotky

Starostlivosť o všestranný rozvoj územia obce a o
potreby jej obyvateľov

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
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Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky
Štatutárny orgán

Ivan Gejdoš – starosta obce

telefón

0908914129

Zástupca

štatutárneho orgánu

Ján Bučkuliak

telefón

0908236474

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného
obdobia

14

Počet riadiacich zamestnancov

4

Organizačné členenie účtovnej jednotky

Úsek matričný, daní a poplatkov a administratívy–
Vlasta Michálková
Úsek finančný, školstvo – Vlasta Michálková, Ing.
Ľubica Moravcová a Bc.Renáta Šikurová
Úsek personálnej agendy – Martina Erteľová
Úsek stavebníctva – Ing. Rastislav Bubelíny

Základné orgány obce

Obecné zastupiteľstvo k 31.12.2016
Vladimír Baroš
Bc. Lucia Benčaťová Richterová
Ján Bučkuliak
Peter Kubík
Peter Kuzmány
Kontrolór obce:
Ing. Ladislav Lukáč

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve

Komisia finančná a komisia ochrany verejného
poriadku

4. Poslanie, vízie, ciele
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Poslanie obce: Starostlivosť o všestranný rozvoj územia obce a o potreby jej obyvateľov.
Zabezpečenie kvalitných služieb obyvateľom obce, podnikateľom a návštevníkom.
Vízie obce: Zvýšenie kvality života občanov a dobudovanie infraštruktúry.
Ciele obce: Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce Jazernica po ekonomickej, sociálnej,
kultúrnej a environmentálnej stránke.

5. Základná charakteristika obce
Obec Jazernica je samostatný územný samosprávny celok SR, ktorá 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 svojho územia a potrieb obyvateľov.
Najmä vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným
majetkom, zostavuje a schvaľuje rozpočet a záverečný účet, rozhoduje vo veciach miestnych daní a
miestnych poplatkov a vykonáva ich správu, usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, utvára účinný
systém kontroly, zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácii,
zabezpečuje verejnoprospešné služby, chráni životné prostredie, plní úlohy na úseku ochrany
spotrebiteľa, obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu a programy rozvoja, vykonáva
vlastnú investičnú činnosť. Obec pri výkone samosprávy tiež zabezpečuje verejný poriadok v obci,
plní úlohy na úseku sociálnej pomoci, vedie obecnú kroniku.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom roku je
rozpočet obce, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Vyjadruje samostatnosť hospodárenia
obce, obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a
fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim na území obce ako aj k obyvateľom žijúcim na území
obce.
Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov. Predkladaná výročná správa sa vyhotovuje v zmysle § 20 uvedeného zákona. Postupy
účtovania pre obce upravuje Opatrenie MF SR č.
MF/16786/2007-31 a č. MF/25189/2008-311.

5.1.Geografické údaje
Obec Jazernica sa nachádza v juhozápadnej časti Turčianskej kotliny, 8 km od okresného
kúpeľného mesta Turčianske Teplice. Z východnej strany uzatvára katastrálne hranice potok Dolinka
a zo západnej rieka Turiec. Stredom obce preteká potok Teplica.
Susedné mestá a obce :
Okresné mesto : Turčianske Teplice, susedné obce : Borcová, Blážovce, Moškovec, Malý Čepčín.
Celková rozloha obce : 2 920 620 m²
Nadmorská výška : pohybuje sa v intervale od 449,1 m do 455,2 m nad morom.
5.2.Demografické údaje
Obec Jazernica patrí do skupiny malých obcí. K 31.12.2016 žilo v obci 340 obyvateľov.
Veková štruktúra obyvateľstva obce podľa pohlavia je charakteristická pre vidiecku populáciu na
Slovensku. Obnova generácie je síce pomalá, ale zabezpečujúca prirodzenú reprodukciu obyvateľstva
v obci. V obci prevláda mužská zložka populácie.
Národnostná štruktúra :
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Obec je národnostne jednoliata, keďže prevládajú občania so slovenskou národnosťou (99,6% ).
Okrem uvedeného žije v obci 1 občan poľskej národnosti.
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :
Z hľadiska náboženskej štruktúry obyvateľstva prevláda rímsko-katolícke ( 58,86% )
a evanjelické ( 29,8% ) vierovyznanie.
Vývoj počtu obyvateľov :
Demografický vývoj obyvateľstva sa odráža predovšetkým vo vekovej štruktúre obce.
Všeobecným prejavom demografického vývoja obyvateľstva je nepriaznivá veková štruktúra z hľadiska
produktívnych vekových kategórií. Prevládajú tu obyvatelia v produktívnom veku, ktorí tvoria takmer
60% podielu na počte obyvateľov.
Vývoj počtu obyvateľstva v obci Jazernica:
Rok

Počet obyvateľov obce

2007

302

2008

309

2009

308

2010

311

2011

318

2012

323

2013

329

2014

339

2015

341

2016

340

Vývoj počtu narodených v období 2007-2015
Rok

2007 2008 2009

Počet
narodených

1

2

2010 2011

5

3

1

2012

2013 2014 2015

4

1

1

2016

5

6

2015

2016

Vývoj počtu zomretých v období 2007-2016
Rok
Počet
zomrelých

2007
5

2008
0

2009
2

2010 2011
2

2

2012
3

2013 2014
4

2

2

5

Počet obyvateľov k 31.12.2016 je 340.

5.3.Ekonomické údaje
Z celkového počtu obyvateľov v produktívnom veku nepracovalo ku konci roku asi 2,50 %
obyvateľov.
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Vývoj nezamestnanosti :
Je klesajúca tendencia nezamestnanosti, z čoho vyplýva že zamestnanosť v sledovanom období
stúpa.

5.4. Symboly obce
Obec Jazernica prijala svoje vlastné symboly obce, ktoré boli schválené Obecným
zastupiteľstvom v Jazernici uznesením č. 5/1992 .c zo dňa 2.10.2001.
Symboly sú evidované v Heraldickom registri SR pod signatúrou na základe súhlasu heraldickej
komisie zo dňa 9. júna 1992. Obec Jazernica má tieto symboly:
a)
erb obce
b)
vlajku obce
c)
pečať obce
d)
insígnie - reťaz starostu s obecnou a štátnym znakom
Erb obce:

Erb obce Jazernice tvoria tri zlaté trsy šachoru v modrom štíte.
Vlajka obce :

Vlajku obce tvorí sedem pozdĺžnych pruhov, striedavo modrých a žltých
Pečať obce :
Odtlačok pečatidla obce sa našiel v dokumente z roku 1867. V hornej polovici pečatidla sú vyryté tri
trsy trávy rozložené do trojuholníka a v dolnej časti je vyrytý rok vyhotovenia pečatidla 1850. Kruhopis
pečatidla znie : Obec Jazernica Marc.
5.5. História obce
Prvé známe osídlené územia, kde sa v súčasnosti nachádza obec Jazernica, sa spája s obdobím
stredného eneolitu ( asi 2700-2250 rokov pred Kristom ). Osídlenie tohto územia bolo potvrdené aj
ďalším historickým nálezom, keď bolo odkryté žiarové pohrebisko a bližšie neznámy hromadný nález
bronzových predmetov z mladšej doby bronzovej.
Z archeologického hľadiska bolo osídlenie územia obce potvrdené ešte niekoľkokrát, ale prvú dostupnú
písomnú zmienku o obci dokumentuje listina „donácia“ Ondreja II. Na Matejovú ( Jazernicu
a Markovice ) ohľadom majetkových práv. Osada Jazernica a Markovice vznikli na majetku tzv. 4
popluží, čo nepriamo dokazuje aj rozloha ich chotárov 269 ha, čo zodpovedá mierke 4 popluží z 13.
storočia. Kuriálne osady Jazernica a Markovice kráčali spoločne históriou a navzájom sa prebíjali až do
polovice 19. storočia. Osídlené boli predovšetkým zemianskymi rodinami, z ktorých pochádzajú známe
rody Jaziernickovcov a Trnavskovcov.
5.6. Kultúrne pamiatky
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Medzi najvýznamnejšie historické pamiatky obce možno zaradiť kamenný rímsko-katolícky
kostol sv. Barbory a renesančnú kúriu. Kostol sv. Barbory pochádza zo začiatku 15. storočia a je
výnimočný gotickým krídlovým oltárom z roku 1517 s tabuľovými maľbami a rezbami. Kostol spravuje
rímsko- katolícky farský úrad Mošovce. Renesančná kúria sa zaraďuje do obdobia pôsobenia rodov
Jazernických alebo Trnavských a podľa historických záznamov mal v roku 1695 výmer 32 korcov.
V obci sa nachádza aj Jazierko, ktoré nezamŕza počas zimy a od ktorého je odvedený aj názov obce.
5.7. Významné osobnosti obce
Ján Bojmír ( 1887-1970 ) školský inšpektor, významný organizátor turistiky na Slovensku,
vlastivedný publicista.

6. Plnenie úloh obce (prenesené a originálne kompetencie)
Prenesený výkon štátnej správy na úseku:
- stavebného poriadku,
- školstva,
- vodnej správy,
- ochrany prírody a krajiny
Originálnych právomoci samosprávy na úseku:
- opatrovateľskej služby a sociálnej starostlivosti
- školstva (materská škola, školská jedáleň a školský klub detí)
Zabezpečuje pre obec Jazernica Spoločný obecný úrad so sídlom Mesto Turčianske Teplice, SNP
514/122, 039 01 Turčianske Teplice.
6.1. Výchova a vzdelávanie

-

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
Materská škola v Jazernici , ktorú navštevujú deti od 3 do 6 rokov. Priemerný počet detí je 16.
Základná škola v Jazernici, ktorú navštevujú deti aj z okolitých obcí Blážovce, Borcová,
Ondrašová pre ročníky 1.-4. Priemerný počet žiakov je 23 .
Školy sa nachádzajú v jednej budove so sídlom Jazernica č.84.

Na mimoškolské aktivity je zriadená:
- Školská družina a rôzne krúžky vedené Základnou umeleckou školou Turčianske Teplice a
Mošovce.
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť obce Jazernica poskytuje:
- Poliklinika Turčianske Teplice
- Fakultná nemocnica v Martine
- Lekár MUDr. Vladimír Vladár, Obvodné stredisko Mošovce ambulancia Malý Čepčín
- Zubná ambulancia v Mošovciach.
6.3. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
-Obecný Zbor pre občianske záležitosti (uvítanie detí, jubilanti, občianske sobáše, občianske pohreby,
jubileá obce, DHZ a pod.)
- Rôzne vystúpenia žiakov ZŠ a MŠ ( Deň matiek, Vianočný program, Mikuláš, Deň detí)
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa bude
orientovať na : premietanie filmov a vystúpenia divadla v kultúrnom dome v Jazernici, vystúpenia
rôznych organizácií z kul. agentúr a pod. Kultúrny život v obci organizuje miestna knižnica.
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6.4. Sociálne zabezpečenie
Obec prostredníctvom verejnoprospešných pracovníkov zabezpečovala v roku 2016 donášku
obedov pre starších občanov, ktorí o to požiadali.
Sociálne služby pre občanov zabezpečuje Domov dôchodcov v Turčianskych Tepliciach ako aj viaceré
takéto inštitúcie v okres Martin.
6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
- Doppler Slovakia – výroba slnečníkov
- Jamid – výroba nábytku z dreva
- Eva Brisudová – klampiarstvo
- Ing. Miroslav Bodjan – stavebné práce
- Ivan Gejdoš – Elektro a obchod s.r.o.- výstavba elektrických inštalácií
- Dušan Valocký – oprava elektrických zariadení
- Peter Štefanov, Peter Windisch – murárske práce
- Minimarket- Zdenka Urbanová- potraviny a zmiešaný tovar
- Hostinec Slza- Vlastimil Staňo- pohostinské služby
- COOP-Jednota SD Turč. Teplice- zmiešaný tovar

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok
2016.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 2016 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako
vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako schodkový. Schodok bude krytý príjmovými finančnými
operáciami.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11. decembra 2015 uznesením č.
59/2015 bod A.
Zmeny rozpočtu boli vykonané 9 rozpočtovými opatreniami v súlade s § 14 zákona č.583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov.
Rozpočtové opatrenie č. 01/2016 schválené dňa 3.marca 2016 uznesením č. 74/2016 bod B
Rozpočtové opatrenie č. 02/2016 schválené dňa 3.marca 2016 uznesením č. 75/2016 bod B
Rozpočtové opatrenie č. 03/2016 schválené dňa 31. marca 2016 uznesením č. 77/2016 bod B
Rozpočtové opatrenie č. 04/2016 schválené dňa 26.mája 2016 uznesením č.86/2016 bod B
Rozpočtové opatrenie č.05/2016 schválené dňa 22.septembra 2016 uznesením č.89/2016 bod B
Rozpočtové opatrenie č.06/2016 schválené dňa 22.septembra 2016 uznesením č.89/2016 bod B
Rozpočtové opatrenie č. 07/2016 schválené dňa 27.októbra 2016 uznesením č.96/2016 bod B
Rozpočtové opatrenie č.08/2016 schválené dňa 24.novembra 2016 uznesením č.106/2016 bod B
a uznesenie č.125/2016 bod A
Rozpočtové opatrenie č.09/2016 schválené dňa 26.januára 2017 uznesením č.119/2017 bod B
a uznesenie č.129/2017 bod A.

7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016
Schválený
rozpočet

Schválený
rozpočet

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie

% plnenia
príjmov/
%
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Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

208 695,00

po poslednej
zmene
220 366,00

výdavkov
k 31.12.2016
224 651,87

čerpania
výdavkov
101,94

198 695,00
0
10 000,00
208 695,00

210 366,00
0
10 000,00
220 366,00

216 779,76
0
7 872,11
207 403,13

103,04
0
78,72
94,11

198 695,00
10 000,00
0
0

207 494,00
12 872,00
0
0

199 531,02
7 872,11
0
17 248,74

96,16
61,56
0

7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie obce

Bežné príjmy obce
Bežné výdavky obce
Bežný rozpočet- prebytok
Kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky
Kapitálový rozpočet- schodok
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok 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

Skutočnosť k 31.12.2016

216 779,76
199 531,02
17 248,74
0,00
7 872,11
-7 872,11
9 376,63
0,00
9 376,63
7 872,11
0,00
7 872,11
224 651,87
207 403,13
17 248,74
0,00
17 248,74

Prebytok rozpočtu v sume 9 376,63 € 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 je zdrojom rezervného fondu.
Príjmy finančných operácií vo výške 7 872,11 € boli v roku 2016 spôsobené čerpaním
rezervného fondu na kapitálové výdavky – výstavba nového verejného osvetlenia a miestneho
rozhlasu k IBV 14 rodinných domov pri Kuderov. Zostatok finančných operácií je v zmysle § 15
ods.1 písm.c) zákona č.583/2004 Z .z. zdrojom rezervného fondu.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok
2016 vo výške 17 248,74 €.
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo a to:
- na obstaranie dlhodobého majetku obce (kapitálové výdavky)
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-

na bežné výdavky v zmysle § 10 ods.8 ( odstránenie havarijného stavu majetku obce alebo na
likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo na výdavky na mimoriadnu
okolnosť) podľa zákona č.523/2004 o rozpočtových pravidlách v z n.z.
na iné mimoriadne a nevyhnutné situácie

7.3 Rozpočet na roky 2017 - 2019

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2016
224 651,87

Rozpočet
na rok 2017
216 048,00

Rozpočet
na rok 2018
211 387,00

Rozpočet
na rok 2019
213 097,00

216 779,76
0
7 872,11

209 048,00
0
7 000,00

210 387,00
0
1 000,00

212 097,00
0
1 000,00

Skutočnosť
k 31.12.2016
207 403,13

Rozpočet
na rok 2017
216 048,00

Rozpočet
na rok 2018
211 387,00

Rozpočet
na rok 2019
213 097,00

199 531,02
7 872,11
0

209 048,00
7 000,00
0

210 387,00
1 000,00
0

212 097,00
1 000,00
0

8 Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1 Majetok
Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie

Skutočnosť
k 31.12.2015
327 013,01
281 184,38

Skutočnosť
k 31.12.2016
385 705,22
329 646,38

Predpoklad
na rok 2017
352 898,19
330 648,19

0
235 466,19
45 718,19
45 251,99

0
283 928,19
45 718,19
55 482,54

284 930,00
45 718,19
21 650,00

551,68
0
73,32
44 626,99
576,64

278 74
0
464,80
54 739,00
576,30

300,00
0
350,00
21 000,00
600,00

Skutočnosť
k 31.12.2015
327 013,01
207 992,54

Skutočnosť
k 31.12.2016
385 705,22
274 202,73

Predpoklad
na rok 2017
352 898,19
243 926,19

207 992,54
15 181,91

274 202,73
15 173,41

243 926,19
15 520,00

300,00
100,00

300,00
0

400,00

8.2 Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
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Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

1 171,08
13 610,83
0
103 838,56

1 426,55
13 446,86
0
96 329,08

920,00
14 200,00
93 452,00

Zvýšenie prírastkov v majetku bol spôsobený zaradením obecných pozemkov do majetku obce
a to vo výške 55 491,92 €, na základe protokolu z NKÚ Žilina, čím sa navýšil aj výsledok
hospodárenia.
8.3 Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2015
50,86
22,46

Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

Zostatok
k 31.12 2016
7,80
457,00

Pohľadávky sú vlastne dobropisy na elektrickú energie od SEE Žilina za rok 2016.
8.4 Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2015
15 181,91

Záväzky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12 2016
15 173,41

Záväzky vo výške 15 173,41 sa skladajú zo sumy 300,00€ na rezervy (audit2016), záväzky zo SF vo
výške 1 426,55 , záväzky voči dodávateľom za mesiac december 2016 vo výške 923,28 €, prijaté
preddavky vo výške 432,63 €, záväzky voči orgánom sociálneho a zdravotného poistenia vo výške
4 112,05 € , záväzky voči zamestnancom 12/2016 vo výške 7 076,89 €, záväzok voči Daňovému úradu
12/2016 vo výške 896,76 € a iné záväzky na účte 379 vo výške 5,25€.

9 Hospodársky výsledok za 2016 - vývoj nákladov a výnosov
Názov
Náklady
50 – Spotrebované nákupy
51 – Služby
52 – Osobné náklady
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

Skutočnosť
k 31.12.2015

Skutočnosť
k 31.12.2016

Predpoklad
rok 2017

215 466,56
32 469,86
17 612,41
139 423,10
329,66
5 287,01

224 645,39
34 800,58
19 380,95
148 197,26
981,86
3 297,35

202 300,00
30 476,70
9 500,00
140 200,00
300,00
2 450,00

18 608,24

16 200,00

17 000,00

1 495,64

1 646,94

1 420,00

0
240,00

0
140,00

0
953,00
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a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
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
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/

0,64
227 196,35
14 926,35

0,45
291 543,45
17 024,34

0,30
192 744,00
15 200,00

0

0

0

0
124 234,43

0
133 500,42

0
113 500,00

9 395,61
300,00

57 952,99
300,00

800,00
400,00

4,31
0
78 335,65

2,92

3,10

82 762,78

62 840,90

11 729,79

66 898,06

9 556,00

Výnosy

291 543,45 €

Náklady

224 645,39 €

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Účtovný výsledok hospodárenia
Hospodársky výsledok kladný,

66 898,06 €
v sume 66 898,06 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov :
Náklady v roku 2016 s porovnaním za rok 2015 boli vyššie o 9 178,836 € a to z dôvodu
zvýšenia nákladov na nákup materiálu, služieb a tiež zvýšenie nákladov na mzdy a odvody do
poisťovní.
Výnosy sú v porovnaní roku 2015 a 2016 vyššie o sumu 64 647,10 € v dôsledku vyšších
daňových výnosov, ostatných výnosov ( zaradenie obecných pozemkov) a výnosov
z transferov. Preto bol dosiahnutý aj vyšší kladný výsledok hospodárenia.

10 Ostatné dôležité informácie
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10.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2016 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

MŠVVaŠ

Účelové určenie grantov a transferov

SR Prenesený

výkon

štátnej

správy

prostredníctvom OÚ Žilina normatívne finančné prostriedky školstvo
odbor školstva
MŠVVaŠ

vzdelávacie poukazy

682,00

SR Nenormatívne finančné prostriedky

prostredníctvom OÚ Žilina pre 5- ročné deti MŠ
odbor školstva
MŠVVaŠ

4 346,00

SR Nenormatívne finančné prostriedky

prostredníctvom OÚ Žilina
odbor školstva
MŠVVaŠ

58 037,00

SR Nenormatívne finančné prostriedky

prostredníctvom OÚ Žilina asistent učiteľa
odbor školstva
MŠVVaŠ

Suma
prijatých
prostriedkov v
EUR

SR Nenormatívne finančné prostriedky

1 411,00
24,00

prostredníctvom OÚ Žilina nákup učebníc
odbor školstva
MŠVVaŠ

SR Nenormatívne finančné prostriedky

2 100,00

prostredníctvom OÚ Žilina škola v prírode
odbor školstva
MV SR
prostredníctvom
Martin
MV SR
prostredníctvom
Martin
MV SR
prostredníctvom
Martin
MV SR
prostredníctvom
Martin
MV SR
prostredníctvom

Prenesený výkon štátnej správy

1 898,82

OÚ na úseku matrík
Prenesený výkon štátnej správy

17,00

OÚ na registra adries
Prenesený výkon štátnej správy

105,60

OÚ na hlásenie pobytu občanov a registra
obyvateľov
Prenesený výkon štátnej správy

631,90

OÚ na vykonanie volieb
Prenesený výkon štátnej správy
OÚ na register obnovy evidencie pozemkov

544,90
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Martin
ÚPSVaR
Martin

Uchádzači o zamestnanie

4 755,08

DPO SR
Bratislava

Dotácia pre dobrovoľný hasičský zbor

700,00

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
Všetky transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

10.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2016 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.28/2013 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie

TJ Malý Čepčín

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

Podpora športových činnosti - futbal
50,00

CVČ Domino
Martin
CVČ
ZŠKaO
Martin
MŠ, ŠJ a ŠKD
Jazernica

Výchovná–vzdelávacia
činnosť
v záujmových útvaroch
Realizácia výchovno- vzdelávacieho
projektu
Originálne kompetencie

60,00
30,00
63 000,00

10.3 Významné investičné akcie v roku 2016
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016:
-

Vybudovanie nového verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu k IBV 14 rodinných
domov.

-

Príprava projektov na opravu mostov

-

Príprava projektov na výstavbu chodníka pri hlavnej ceste

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

Vybudovanie chodníka pri hlavnej ceste

-

Realizácia opravy mostov v obci

-

Rekonštrukcia budovy Obecného úradu a pošty

-

Rekonštrukcia miestneho rozhlasu v obci
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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 neeviduje žiadne rizika a neistoty.
Vypracoval:

Vlasta Michálková

Schválil: Ivan Gejdoš- starosta obce

V Jazernici dňa 01.03.2017
Prílohy:
- Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
- Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke
- Dodatok správy audítora o overení výročnej správy s účtovnou závierkou
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