Individuálna výročná správa
Obce Jalová
za rok 2018

Radoslav Michalčin
starosta obce
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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 Jalová za rok
2018, ktorú Vám predkladám, poskytuje reálny pohľad na činnosť 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.

2. Identifikačné údaje obce
Názov:

Obec Jalová

Sídlo:

Jalová

IČO:

00323063

Štatutárny orgán obce:

Radoslav Michalčin

Telefón:

0907 546 633

Mail:

obecjalova@gmail.com

Webová stránka:

www.obecjalova38.webnode.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:

Radoslav Michalčin

Zástupca starostu obce:

Mgr. Marianna Michalčinová

Hlavný kontrolór obce:

Ing. Ján Čornanič

Obecné zastupiteľstvo:

Ján Vohár, , Mgr. Marianna Michalčinová , Viktor Leško

Obecný úrad:

Jalová

Rozpočtové organizácie obce: Obec Jalová nemá rozpočtové organizácie
Príspevkové organizácie obce: Obec Jalová nemá príspevkové organizácie
Neziskové organizácie založené obcou: Obec Jalová nemá neziskové organizácie
Obchodné spoločnosti založené obcou: Obec Jalová nemá obchodné spoločnosti
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4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými
príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný
rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

5. 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 : Jalová je obec na Slovensku v okrese Snina.
Zemepisná šírka: 49.05, Dĺžka: 22.25
49° 3′ 0″ Severné, 22° 15′ 0″ Východ
Susedné mestá a obce : Stakčín, Snina
Celková rozloha obce : 2,79 km² (279 ha)
Nadmorská výška :

350 m n. m.

5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : 64 Obyvateľov, 22,94 obyv./km²
Národnostná štruktúra : slovenská a rusinská
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : pravoslávni a gréckokatolíci

4

Vývoj počtu obyvateľov :
1970: 183
1980: 158

[rozdiel 1980-1970: -25]

(úbytok)

1991: 106

[rozdiel 1991-1980: -52]

(úbytok)

2001: 86

[rozdiel 2001-1991: -20]

(úbytok)

2011: 81

[rozdiel 2011-2001: -5]

(úbytok)

2013: 75

[rozdiel 2013-2011: -6]

(úbytok)

2014
2015
2016
2017

[rozdiel 2014-2013: -2]
[rozdiel 2015-2014: -2]
[rozdiel 2016-2015: -5]
[rozdiel 2017-2016: -2]

(úbytok)
(úbytok)
(úbytok)
(úbytok/

73
71
66
64

5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : nám nie je známa

5.4. Symboly obce

Erb obce :

V modrom štíte na zelenej pažiti dvaja za ruky sa držiaci striebroodetí

vojaci v zlatých čákovoch, zlatých čižmách a so zlatými pištoľami za opaskami.
5.5. Vlajka obce : pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej 2/8, bielej 1/8,
žltej 1/8, bielej 1/8, žltej 1/8 a modrej 2/8. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi
cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jaj listu.

5.6.Logo obce
5.7.História obce
Obec je doložená z roku 1568 ako Jelowa, neskôr ako Jalowe (1773), Jalowa (1786); po
maďarsky Jalová, Jármos.
Obec patrila panstvu Humenné, v 18. storočí rodine Révészovcov, v 19. storočí
Benyovszkovcom. V roku 1715 mala 2 domácnosti, v roku 1787 mala obec 16 domov a 148
obyvateľov, v roku 1828 mala 23 domov a 179 obyvateľov. Zaoberali sa povozníctvom,
drevorubačstvom a uhliarstvom.
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Po roku 1918 zostali naďalej tradičné zamestnania. V rokoch 1939-44 bola obec pripojená k
Maďarsku. Pôdu obrábali súkromne hospodáriaci roľníci. Časť obyvateľov pracovala v
Snine a v Humennom.
5.8. Pamiatky
Gréckokatolícky drevený chrám sv. veľkomučenníka Juraja z roku 1792, rekonštruovaný
v roku 2002

5.9.Významné osobnosti obce: obec nemá informácie o významných osobnostiach obce.

6. Plnenie funkcií obce:
Sociálne zabezpečenie

6.1.

Sociálne služby v obci zabezpečuje :
-

Zariadenie sociálnych služieb Gabriela v Snine.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa
bude orientovať na : pomoc chorým a starým ľuďom
Kultúra

6.2.

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : Obec Jalová nemá žiadne zariadenie,
ktoré by zabezpečovalo kultúru v obce
6.3.Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : Obec Jalová nemá vedomosť
o poskytovateľoch služieb.
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
-

Agrifop Stakčín

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
bude orientovať na : prácu v lese.

6

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018.
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 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet nebol naplánovaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 24.11.2017 uznesením č. 22/2017
Rozpočet bol zmenený dvakrát
prvá zmena bola schválená dňa 20.09.2018 uznesením č. 19/2018
a druhá zmena bola schválená dňa 28.12.2018 starosta obce

7.1
Rozpočet obce k 31.12.2018

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

16 765,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
22 625,00

16 765,00

17 225,00
5 400,00

16 765,00

15 277,00

16 765,00

15 277,00
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7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
Bežný rozpočet- prebytok
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet prebytok
Výsledok hospodárenia podľa §10 ods. 3 písm.a) a b) - prebytok

17 224,95
17 224,95
15 276,77
15 276,77
1948,18
5 400,00
5 400,00
0,00
0,00

5 400,00
7 348,18

Príjmy z finančných operácií RO

0

Výdavky z finančných operácií

0

Schodok finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Výsledok rozpočtového hospodárenia obce
Vylúčené účelové prostriedky z prebytku
Výsledok rozpočtového hospodárenia obce po vylúčení účelových
prostriedkov

0
22 624,95
15 276,77
7 348,18
5 400,00
1 948,18

Prebytok/schodok/ rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Výsledok hospodárenia bol 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, vo výške 7 348,18 EUR. Po zohľadnení
finančných operácii výsledok rozpočtového hospodárenia obce je vykázaný ako prebytok
v sume 7 348,18 EUR..
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 :
-

nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 5 400,00 EUR na rekonštrukciu
a modernizáciu miestnych komunikácii, ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku
v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2018 v EUR

KZ k 31.12.2018 v EUR

Majetok spolu

37 383,72

43 027,37

Neobeţný majetok spolu

34 628,96

32 924,43

Dlhodobý hmotný majetok

10 234,31

8 529,78

Dlhodobý finančný majetok

24 394,65

24 394,65

Obeţný majetok spolu

2 754,76

10 102,94

2 754,76

10 102,94

ZS k 1.1.2018 EUR

KZ k 31.12.2018 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

37 383,72

43 027,37

Vlastné imanie

36 843,02

37 553,41

37 253,96

37 553,41

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :
Výsledok hospodárenia
Záväzky

5 400,00

z toho : zúčtovanie medzi subjektami

5 400,00

Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

129,76

73,96
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8.3.Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2018

Zostatok
k 31.12 2017

Záväzky do lehoty splatnosti

0

0

Záväzky po lehote splatnosti

0

0

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Obec k 31.12.2018 neeviduje záväzky.

9. Hospodársky výsledok za 2018 - vývoj nákladov a výnosov
Skutočnosť
k 31.12. 2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

17 152,61

16 981,20

16 981,20

16 981,20

50 – Spotrebované nákupy

2 879,72

1 847,07

1 847,07

1 847,07

51 – Služby

2 391,36

2 021,47

2 021,47

2 021,47

11 480,56

11 023,12

11 023,12

11 023,12

159,79

21,59

21,59

21,59

136,20

1 704,53

1 704,53

1 704,53

104,98

109,52

109,52

109,52

0,00

63,00

63,00

63,00

17 563,55

17 280,75

17 280,75

17 280,75

568,72

118,00

118,00

118,00

15 526,85

16 132,73

16 132,73

16 132,73

Názov

Náklady

52 – Osobné náklady

Predpoklad
rok 2019

Predpoklad
rok 2020

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
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
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a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

296,00

52,50

52,50

52,50

10,53

294,00

294,00

294,00

67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
1 285,45
683,52
683,52
683,52
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
410,94
299,45
299,45
299,45
/+ kladný HV, - záporný HV/
Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume 299,45 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

10. Ostatné dôleţité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 577,72 EUR bol skutočný príjem vo výške 577,72
EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Poskytovateľ

-1-

OÚ HE

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

Suma skutočne
pouţitých
finančných
prostriedkov
-4-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Dotácia na komunálne voľby
Dotácia na ZP,REGO,MK

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

526,86

526,86 0

50,86

50,86 0

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
10.1.Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
10.2. Poskytnuté dotácie Obec v roku 2018 neposkytla dotácie.
Ţiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- beţné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
pouţitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-
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10.3.Významné investičné akcie v roku 2018
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2018:
10.3.Obec Jalová nerobila žiadne investičné akcie
10.4.Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácii

10.5.Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
10.6. Iné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nemá žiadny súdny spor .
Vypracoval:

Anna Rošková

Schválil: Radoslav Michalčin

V Jalovej dňa 28.05.2019.
Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
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