Výročná správa konsolidovaného celku
obce

Jovsa za rok 2019
Spracovali:
Mgr. Gabriela Matušková
Údaje o konsolidovanom celku:
Obec Jovsa – materská organizácia
Základná škola Jovsa – dcérska organizácia
Správa cestovného ruchu Zemplínska Šírava-spoločná organizácia

Identifikačné údaje:
Názov:
Obec Jovsa
Adresa pre poštový styk: Obec Jovsa, Jovsa č.73, 072 32 pošta Jovsa
Telefón/Fax:
056/6983380
e-mail:
jovsa@obecjovsa.sk
web:
www.obecjovsa.sk
Okres:
Michalovce
Kraj:
Košický
IČO:
00325279
DIČ:
2020738874
Právna forma:
obec
Deň vzniku: obec je samostatný územný samosprávny a správny celok,
ktorý sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, zmien a doplnkov a Ústavou Slovenskej republiky.
Rozloha obce:
1846,42 ha
Počet obyvateľov
k 31.12.2019:
814
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Starostkou obce je od volieb 2014 Mgr. Ľubica Čornejová. Do obecného
zastupiteľstva v roku 2018 bolo zvolených 7 poslancov:

Tomáš Štofa – zástupca starostu obce

Lenka Andrejcová

Adrián Buraľ

Miroslav Červeňák

Mgr. Ľuboslav Čižmár

Marcel Čižmár

Ing. Monika Demková
V roku 2019 sa zasadnutia konali v dňoch:

26.02.2019

16.04.2019

18.06.2019

13.08.2019

19.09.2019

20.11.2019

12.12.2019
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa konali v kancelárii starostky obce.
Všetky zasadnutia sú verejné.

Poloha obce:
Katastrálne územie obce Jovsa je situované východne od centrálnej časti
Východoslovenskej nížiny na rozhraní s Podvihorlatskou pahorkatinou, v
okrese Michalovce. Riešene územie je vymedzené katastrálnymi hranicami
obce. Susedí na východe s k. u. Úbrež, na severe s k. u. Poruba pod
Vihorlatom, západnú hranicu tvorí k. u. Kusín, na juhu hraničí s k. u. Hnojne.
Vzhľadom na charakter územia s výškovými rozdielmi je cela oblasť teplotne
diferencovaná. Pre širšie záujmové územie je charakteristicky prechod z
rovinatého charakteru územia na pahorkatinný charakter. Nadmorská výška
územia sa pohybuje v rozmedzí od 109 m. n. m. (Starý Porubsky potok) po
507 m. n. m. (Rakovský kameň).
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Z histórie obce:

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1418 pod názvom Józa, kedy kráľ
Źigmund potvrdil šľachticom z Michaloviec a Tibavy vlastníctvo ich majetkov,
ku ktorým na panstve Jasenov patrila aj Jovsa. Z obsahu darovacej listiny
vyplýva, že dedina Jovsa jestvovala už pred uvedeným rokom. V roku 1427
sedliaci z Jovsy neboli zdanení daňou od porty. (Porta -sessia bola usadlosť ,
neskoršie nazývaná aj gazdovstvo, predstavovala základnú hospodársku
jednotku na poddanskej pôde, ku ktorej patril dom s príslušenstvom (dvor,
hospodárske budovy, záhrada) a určité výmery pôdy polí -extravilán).
Nepochybne preto, lebo obyvatelia ešte mladej dediny nemuseli počas lehoty
okolo 15 rokov platiť daň a odvádzať dávky. Taký istý stav bol aj v susednom
Kusíne. Zemepisná poloha dediny a poznatky o nej z prvej tretiny 15.
storočia vedú k predpokladu, že ju založili usadlíci so šoltýsom (šoltýs
fungoval ako sprostredkovateľ, ktorý založil obec podľa zákupného
nemeckého práva. Po uplynutí dohodnutého počtu rokov , kedy si obyvatelia
zriaďovali a upravili územie , platili zemepánovi daň a odovzdávali dávky).
Tento predpoklad posilňuje nielen rovnaký pôvod susediacich dedín pod
úpätím Vihorlatu, ale aj to, že v Jovse pôsobili šoltýsi ešte v druhej polovici
16. storočia. V 15. až 17. storočí patrila Jovsa nepretržite šľachticom z
Michaloviec a Tibavy ako majetková súčasť panstva Jasenov. Už v polovici
15. storočia patril k dedine vodný mlyn, v ktorom boli aj stupy na
mechanickú úpravu (ubitie) súkna. Úprava súkna nepriamo svedčí o tom, že
tunajší obyvatelia chovali ovce a tkali súkno z vlny. V roku 1588 boli sedliaci
zdanení od 4,5 porty, pričom 6 domácnosti hospodárilo na polovičných 6 na
štvrtinových usadlostiach. Ďalšie 4 sedliacke domácnosti si stavali domy,
preto daň neplatili. Žila tam aj jedna želiarská domácnosť ako aj 3
slobodnícke. Okrem šoltýskych domácností hospodárilo do 20 domácností. V
poslednej štvrtine 16. storočia sa do Jovsy prisťahovali noví usadlíci. V roku
1599 stálo v Jovse 41 obývaných poddanských domov ako aj domy
šoltýšskych rodín. Koncom 16. storočia bola Jovsa veľkou dedinou s
poddanskými, ale aj šoltýšskym obyvateľstvom. Vtedy bola najväčšou obcou
v okolí. V 17. a začiatkom 18. storočia takmer všetci poddaní dedinu opustili
alebo vymreli. V roku 1715 tu hospodárili iba 4 sedliacke domácnosti, v roku
1720 už 9 sedliackych a jedna želiarská domácnosť. V polovici 18. storočia
bola grécko-katolíckou farnosťou a v druhej polovici 18.- storočia považovali
Jovsu za slovenskú dedinu*. Majetky obce - rozsiahle lesy na okolí obce
vlastnili až do 20. storočia príslušníci rodiny Sztárayových. Najťažšie chvíle v
histórií obce prežívali jej obyvatelia počas obdobia 2. svetovej vojny. Aktívne
sa zapojili do pomoci partizánskym oddielom, ktoré operovali v pohorí
Vihorlatu. Boli to hlavne partizánske oddiely majúce svoj základne na vrchu
Kyjov – Pugačov, Jastrib, Veža a Kriváň vytvorenej zo slovenských vojakov z
bývalých dvoch divízií východoslovenského vojenského zboru pôvodne
dislokovaných v oblasti Lupkovského priesmyku ako aj Borkaňuk majúci
3

svoje sídlo pod Klinom. Partizáni z oddielu Borkaňuk dňa 29. októbra 1944 v
rámci oslobodenia podhorských obcí na južnom úpätí Vihorlatských vrchov
obsadili obec Jovsa kde zajali 28 maďarských vojakov a partizáni z oddielu
Jánošík v obci zajali ďalšiu skupinu 21 maďarských vojakov. Hoci v tom čase
už boli oslobodené viaceré obce Sobraneckého okresu na frontovej línii Ruská
Bystrá – Choňkovce –Svätuš – Bežovce, postup frontu sa v tom období
zastavil v dôsledku protiútoku nemeckých vojakov pri Pavlovciach. Nemecké
frontové velenie sa dozvedelo, že podhorské obce a cesty sú obsadené
partizánmi. Preto 30. októbra zaútočili proti partizánom, ktorí pred presilou
museli ustúpiť do lesov a pripraviť sa na prechod frontu. Ako pomstu za
spoluprácu občanov s partizánmi 22. novembra nemeckí vojaci zavraždili a
do masových hrobov pochovali v časti Biela hora pri Michalovciach 13
občanov z obcí Kusín, Poruba pod Vihorlatom a medzi nimi jednou z obetí bol
aj občan Jovsy Juraj Ochraň .
Napokon 25. novembra 1944 vojaci 1.gardovej armády Sovietskej armády
po zlomení húževnatého odporu v priestoroch Hažín – Lúčky, kde elitné SS
vojská skupiny Heinrici utrpeli ťažké straty a po následovnom rozdrvení
nemeckej obrany pri Porube pod Vihorlatom oslobodili viaceré obce oblasti,
medzi ktorými bola aj obec Jovsa. Intenzívny rozvoj obce nastal v po
oslobodení. V obci sa dosiaľ popri elektrifikácií, plynofikácií obce postavila
Základná a Materská škola a nový Obecný úrad, ktorého súčasťou je
svadobka s kapacitou 200 miest. V roku 2003 bola dokončená stavba Domu
smútku. Koncom 90-tych rokoch začala stavba obecnej kanalizácie, ktorá
bola ukončená v roku 2004 s napojením do spoločnej čističky odpadových
vôd pre obce Jovsa, Kusín a Poruba pod Vihorlatom.

Pamätihodnosti obce:

 Grécko-katolícky kostol Panny Márie Ochrankyne, jednoloďová neskoro
klasicistická stavba z roku 1837

Symboly obce:

Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce.
Pri tvorbe erbu obci Jovsa sa vychádzalo zo skutočnosti, že obec bola
kúpeľným sídlom s viacerými minerálnymi prameňmi ako aj situovanie obce
pri Zemplínskej Šírave.
Erb obce Jovsa má nasledovnú podobu – v modrom štíte, ktorý
charakterizuje vodu je umiestnená ryba, ktorá je symbolom zdravia a
strieborná ruža symbolizujúca krásu, nevinnosť.
Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej,
modrej, žltej, bielej a modrej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je
troma cípmi.
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Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC
JOVSA. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami s
predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

Obecný úrad:

Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne práce, súvisiace
s chodom obce. Pracovníkov obecného úradu, a to administratívnu
pracovníčku a pracovníkov aktivačnej činnosti, a ich prácu organizuje
starosta obce.
Hlavným kontrolórom obce je Mgr. Anna Kosánová, ktorú zvolilo obecné
zastupiteľstvo na svojom zasadnutí v roku 2016 na 6-ročné funkčné obdobie
s pracovným úväzkom 0,10 % fondu pracovnej doby.
Komisie obecného zastupiteľstva:
 Komisia pre ochranu verejného záujmu - predseda
Komisia má troch členov.

Je Adrián Buraľ.

V zmysle zákona č. 369/1990 je obec Jovsa samostatným územným
samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky. Obec združuje
osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt a ako právnická osoba za
podmienok stanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným
majetkom a vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone
samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj územia obce a potreby jej
obyvateľov.
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií
zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže
používať návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových
peňažných fondov. Na plnenie rozvojového programu obce, resp. na plnenie
inej úlohy v štátnom záujme môže obec získať dotáciu zo strany štátu. Svoje
úlohy a program môže obec financovať aj z prostriedkov združených s inými
obcami, so samosprávnym krajom, či inými právnickými alebo fyzickými
osobami.
Majetok obce tvoria veci vo vlastníctve obce a jej majetkové práva.
Majetok obce slúži na plnenie úloh obce. Snahou obce je zveľaďovať a
zhodnocovať tento majetok a zachovať ho v nezmenšenej hodnote. Darovať
majetok, ktorý je vlastníctvom obce je neprípustné. Majetok obce možno
použiť len na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy
obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo.
Zákon NR SR č. 564/2004 Z.z. v zmysle neskorších predpisov o
rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve upravuje
podiely obce na daniach v správe štátu.
Dotácie na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej
správy sa zabezpečujú prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu,
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do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon štátnej správy, ktorý bol prenesený
na obec. V súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový
rok sa všetky dotácie zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR
alebo správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti
príslušná činnosť patrí.
Podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 v
znení neskorších predpisov je obec ako subjekt verejnej správy právnickou
osobou zapísanou v registri organizácií, ktorý vedie Štatistický úrad SR v
zmysle zákona č. 540/2001 o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov je
základnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej
závierky rozpočtových organizácií a obcí. Tento zákon upravuje povinnosť
rozpočtových organizácií a obcí účtovať v sústave podvojného účtovníctva.
Účtovnú závierku zákon definuje ako štruktúrovanú prezentáciu skutočností,
ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovanú osobám, ktoré tieto
informácie vyžadujú, pričom účtovná závierka tvorí jeden celok pozostávajúci
zo všeobecných náležitostí a z jednotlivých súčastí - súvahy, výkazu ziskov a
strát, poznámok. Cieľom účtovnej závierky je poskytnúť vecný a pravdivý
obraz o účtovnej závierke. Informácie v účtovnej závierke sú užitočné, ak sú
posudzované
z hľadiska významnosti, zrozumiteľné, porovnateľné,
spoľahlivé. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov stanovuje
povinnosť overenie individuálnej účtovnej závierky a vyhotovenie výročnej
správy, ktorej súlad s účtovnou závierkou musí byť rovnako overený
auditorom. Pre obce to stanovuje § 9 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov. Účtovná závierka predstavuje
kontinuálny proces činností, ktorých výsledkom je zostavenie účtovných
výkazov, vypracovanie poznámok a následné predloženie účtovnej závierky
ako celku vrátane všeobecných náležitostí na určené miesta predkladania. Z
hľadiska charakteru ich môžeme rozčleniť na účtovnú závierku pozostávajúcu
z prípravných prác, uzatvorenia účtovných kníh a zostavenia účtovnej
závierky.
Prípravné práce sa uskutočňujú pred uzavretím účtovných kníh a zahŕňajú
tieto okruhy činnosti:
 inventarizáciu
 kontrolu bilančnej kontinuity
 kontrolu nadväznosti analytických účtov a analytickej evidencie na
syntetické účty
 zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný
zostatok
 kontrolu účtu výsledku hospodárenia
 kontrolu zaúčtovania odpisov
 doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia
 kontrolu formálnej správnosti účtovných zápisov
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Pri uzatváraní účtovných kníh obec postupuje takto:
 zistia sa obraty jednotlivých účtov
 zistia sa konečné stavy účtov prostriedkov a zdrojov rozpočtového
hospodárenia
 zistí sa účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

Základná škola Jovsa:
Názov:
Základna škola Jovsa
Adresa pre poštový styk: Základna škola Jovsa, Jovsa č.242, 072 32
pošta Jovsa
Telefón/Fax:
056/6983280, 056/6983281
e-mail:
skolajovsa@gmail.com
web:
http://www.zsjovsa.sk
Okres:
Michalovce
Kraj:
Košický
IČO:
35543787
Právna forma:
rozpočtová organizácia
Deň vzniku:
01.09.1961
Štatutárny zástupca:
PaedDr. Katarína Kereštanová –riaditeľka školy
Počet žiakov:
95

Správa cestovného ruchu Zemplínska Šírava:
Názov:
Správa cestovného ruchu
Adresa pre poštový styk: Správa cestovného ruchu Zemplínska Šírava,
Kaluža, 072 36
Okres:
Michalovce
Kraj:
Košický
IČO:
355096325
Právna forma:
príspevkova organizácia
Deň vzniku:
01.01.1985
Štatutárny zástupca:
Jozef Gomboš
Výška podielu:
20 %
Zriaďovatelia:
Obec Kaluža, Obec Klokočov, Obec Kusín, Obec
Obec Poruba pod Vihorlatom- v rovnakom
podiele 1/5 každá z obcí.
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Financovanie, majetok a rozpočet konsolidovaného
celku:
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019.
Obec v roku 2019 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 2019 bol zostavený ako prebytkový v členení
bežný rozpočet a kapitálový rozpočet.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 27.12.2018 uznesením č.45/2018.
Bol zmenený desaťkrát rozpočtovými opatreniami č. 1, 2,3,4, 5,6,7, 8, 9 a 10/2019:
- prvá zmena schválená dňa 26.2.2019 uznesením č.4
- druhá zmena schválená dňa 16.4.2019 uznesením č.7
- tretia zmena dňa 25.04.2019
- štvrtá zmena schválená dňa 18.06.2019 uznesením č.12
- piata zmena schválená dňa 24.07.2019
- šiesta zmena schválená dňa 13.08.2019 uznesením č.18
- siedma zmena schválená dňa 13.08.2019
- ôsma zmena schválená dňa 23.10.2019
- deviata zmena dňa 20.11.2019 uznesením č.28
- desiata zmena dňa 12.12.2019 uznesením č.38
Rozpočet obce k 31.12.2019 v €.
Rozpočet po
Schválený
zmene
rozpočet
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Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Vl. príjmy RO s práv. sub. ZŠ

595 766,30

693 258,26

566 566,30
0,00
14 000,00
15 200,00

649 410,26
10 000,00
18 648,00
15 200,00

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Bežné výdavky RO s práv. subjek.
(ZŠ)
Kapitalové výdavky RO s práv.
subjek. (ZŠ)

572 583,67

679 294,70

245 773,67
14 000,00
0,00
312 810,00

267 278,70
18 648,00
360,00
391 698,82

0,00

1 309,18

Rozpočet obce za rok 2019

23 182,63

2.R o z b o r p l n e n i a p r í j m o v z a
Rozpočet na rok 2019

13 963,56

rok 2019

Skutočnosť k 31.12.2019

693 258,26
682 125,51
1) Bežné príjmy - daňové príjmy v € :

% plnenia
98,34 %

Rozpočet na rok 2019
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
296 574,71
292 969,81
98,78 %
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Výnos dane z príjmov FO bol v skutočností v rovnakej výške ako bolo plánované.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 21 166,67 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 17 561,77 € čo je
82,97 % plnenie.
K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 3 421,33 €.
a) Daň za psa 68,00 €
b) Daň zo stavieb 1 241,82 €
c) Daň z pozemkov 1 579,52 €
d) Poplatok za TKO 531,99 €
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy v €.
Rozpočet na rok 2019
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
11 393,50
10 676,83
93,71 %
a) Príjmy z majetku
Z rozpočtovaných 3 322 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 2 655,93 €, čo je
79,95 % plnenie. Ide o príjem z prenájmu vo výške 2 655,93 € . Pohľadávky na nájomnom k
31.12.2019 predstavovali výšku 613,45 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Administratívne poplatky - správne
poplatky :
Z rozpočtovaných 5 117,41 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 5 087,81 €, čo je 99,42
% plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov, poplatku za stravné od
zamestnancov a cintorínsky poplatok.
c) Iné nedaňové príjmy sú to príjmy z RZ ZP VŠZP (56,96 €), RZ ZP Dôvera 72,21 €)
a dobropisov za plyn (2 484,48 €) a za el. energiu (319,44 €). Z rozpočtovaných 2 933,09 € bol
skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 2 933,09 €. Čo je 100,00 % plnenie.
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy v €:
Rozpočet na rok 2019
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
341 442,05
337 073,20
98,72
Tieto príjmy predstavujú dotácie a transfery, ktoré sú predmetom nasledujúcej tabuľky.
Obec prijala nasledovné granty a transfery :
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P. č.
1.
2.

Poskytovateľ
Okresný úrad Košice
Obvodný úrad Michalovce

Suma v €
Účel
315 372,00 Prevádzka ZŠ – prenesený výkon
380,91 CD,ŽP, EO, Register adries – prenes.
výkon št. správy
2 237,92 Matrika-prenesený výkon štátnej
správy
6 411,17 Aktivačná činnosť
8 471,60 Stravné a školské pomôcky pre deti
v HN
795,00 Predškolská výchova - MŠ

3.

Obvodný úrad Michalovce

4.
5.

ÚPSVaR Michalovce
ÚPSVaR Michalovce

6.

Okresný úrad Košice

8.

Ministerstvo financií SR

1 124,56 Voľby do EP

9.

Ministerstvo financií SR

1 507,02 Voľby prezidenta

10.

Zmluvy o reklame

11.

ÚPSVaR Michalovce

12.

Ministerstvo financií SR

5000,00 Revitalizácia studne

13.

Ministerstvo vnútra SR

5000,00 Kamerový systém v obci Jovsa

700,00 100 €- deň rodiny
600 € – pre MŠ
73,02 Rodinné prídavky

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
1) Bežné príjmy spolu - v € :
Rozpočet na rok 2019
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
649 410,26
640 719,84
98,66 %
Kapitálové príjmy v €:
Rozpočet na rok 2019
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
10 000,00
10 000,00
100,00
5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2019
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
18 648,00
12 678,00
67,99 %
Príjmové finančné operácie pozostávali z použitia prostriedkov peňažných fondov obce (sú to
prebytky hospodárenia predchádzajúcich rokov) na základe uznesení OCZ na vypracovanie
projektovej , dokumentácie na vybudovanie detského ihriska cez MAS, kúpu myčky do jedálne
ZŠ, rekonštrukciu pošty, a kupolu na obecnú studňu.
6) Vlastné príjmy ZŠ:
Rozpočet na rok 2019
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
10

15 200,00
18 727,67
123,21 %
Za školský klub 848,00 € a dobropis za plyn 623,48 €.
Príjmy za stravné od žiakov, vlastných zamestnancov a cudzích stravníkov boli vo výške
11 666,67 € a 5 589,52 refundácia z UPSVa R v Michalovciach.

3. R o z b o r p l n e n i a v ý d a v k o v z a r o k 2 0 19 v €
Rozpočet na rok 2019
679 294,70
1) Bežné výdavky v €:

Skutočnosť k 31.12.2019
657 456,60

% plnenia
96,79 %

Rozpočet na rok 2019
267 278,70
v tom :

Skutočnosť k 31.12.2019
248 028,43

% plnenia
92,80 %

Oddiel

Názov

Rozpočtované
výdavky

Skutočné
výdavky

Percento
plnenia

155 504,90
4 874,00
2 180,72

146 640,17
4 248,17
2 180,72

94,30
87,16
100,00

0111
0112
0133

SPRÁVA OBCE
FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ
MATRIKA

0160
0320

VOĽBY
OCHRANA PRED POŽIARMI

2 631,58
500,00

2 642,21
318,00

100,40
63,60

0451
0460
0510

CESTNÁ DOPRAVA
KOMUNIKÁCIA
NAKLADANIE S ODPADMI

2 340,00
3 000,00
15 631,00

2 340,00
3 000,00
15 195,03

100,00
100,00
97,21

0620
0810
0820

ROZVOJ OBCE
ŠPORT
KULTÚRA

10 200,02
3 300,00
7 363,68

9 229,65
2 872,23
6 929,84

90,49
87,04
94,11

0840
0911
1040

NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY
MATERSKÁ ŠKOLA
RODINA A DETI

800,00
56 197,98
73,02

268,00
49 614,79
73,02

33,50
88,29
100,00
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SOCIÁLNA OBLASŤ
Bežné výdavky spolu

2 681,80
267 278,70

2 476,60
248 028,43

92,35
92,80

3.a R o z b o r p l n e n i a v ý d a v k o v v ZŠ z a r o k 2 0 19 v €
Rozpočet na rok 2019
393 008,00
1) Bežné výdavky v €:

Skutočnosť k 31.12.2019
397 129,26

% plnenia
101,05

Rozpočet na rok 2019
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
391 698,82
349 640,76
101,05
Bežné výdavky v základnej škole boli použité na mzdy, odvody + prevádzku (energie, materiál, údržbu).
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2) Kapitálové výdavky ZŠ v €:
Rozpočet na rok 2019
1 309,18
Výstavba florbalového ihriska.
3b) Kapitálové výdavky obce v €:
Rozpočet na rok 2019
18 648,00
v tom :
Investičná akcia

Skutočnosť k 31.12.2019
1 309,18

% plnenia
100,00

Skutočnosť k 31.12.2019
12 678,00

% plnenia
67,99

Rozpočet v €

Projektová dokumentácia- detské ihrisko
1 300,00
cez MAS
Výstavba kupoly- obecná studňa
6 000,00
Rekonštrukcia pošty
8 000,00
Kúpa myčky do Jedálne ZŠ
3 348,00
3c) Finančné operácie obce v €:
Rozpočet na rok 2019
Skutočnosť k 31.12.2019
360,00
360,00
Poskytnutá návratná pôžička pre soc. znev. občana.
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Skutočnosť
v€
1 300,00

% plnenia

5 000,00
3 030,00
3 348,00

83,33
37,88
100,00

100,00

% plnenia
100,00

4. P o u ž i t i e p r e b y t k u h o s p o d á r e n i a z a r o k 2 0 19
Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce

Skutočnosť
k 31.12.2019 v €

Bežné príjmy

659 447,51

z toho: -bežné príjmy obce

640 719,84

-bežné príjmy ZŠ

18 727,67

Bežné výdavky

643 109,42

z toho: -bežné výdavky obce

247 289,34

-bežné výdavky ZŠ

395 820,08

Bežný rozpočet

16 338,09

Kapitálové príjmy

10 000,00

z toho: -kapitálové príjmy obce

10 000,00

-kapitálové príjmy ZŠ

0,00

Kapitálové výdavky

13 987,18

z toho: -kapitálové výdavky obce

12 678,00

-kapitálové výdavky ZŠ

1 309,18
- 2 678,00

Kapitálový rozpočet
Prebytok/Schodok

bežného

a kapitálového

12 350,91

rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený

prebytok/schodok

-10 287,30
bežného

a

2 063,61

kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel z finančných operácií

360,00
16 292,65

PRÍJMY SPOLU

686 100,16

VÝDAVKY SPOLU

657 456,60

Hospodárenie obce
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16 652,65

28 643,56

Vylúčenie z prebytku/upravený prebytok
Upravené hospodárenie obce

-10 287,30/908,62
19 264,88

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 cestovné ZŠ, zostatok stravné ŠJ a nevyčerpaná dotácia na vybudovanie
kamerového systému v obci a revitalizácia obecnej studne..
Na základe uvedených skutočností je hospodárenie obce, po vylúčení prostriedkov prebytkové
vo výške 19 264,88 €.
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5. T v o r b a a p o u ž i t i e p r o s t r i e d k o v r e z e r v n é h o ,
peňažného a sociálneho fondu
Rezervný fond

Fond rezervný

Suma v €

ZS k 1.1.2019

17 294,43

Prírastky - z prebytku hospodárenia

41 000,14

- ostatné prírastky
Úbytky - použitie rezervného fondu :

- krytie schodku hospodárenia za r.

0,12 678,00
0,-

(uznesenie č. )
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2019

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2019
Prírastky – povinný prídel - 1,25 %
- ostatné prírastky

Úbytky - závodné stravovanie,
KZ k 31.12.2019
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0,45 616,57

Suma v €

4,93
1 092,29
-

1 097,22
0,00

6. F i n a n č n é u s p o r i a d a n i e v z ť a h o v

voči

a. zriadeným a založeným právnickým osobám
b. štátnemu rozpočtu
c. štátnym fondom
d. ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom
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 právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Základná škola Jovsa: Príjmy
ZŠ:
Normatív z KSÚ (prenesený výkon štátnej správy)
315 372,00 €
Nevyčerpaný normatív roku 2018
3 477,00 €
Vlastné príjmy ZŠ
18 727,67 €
Prevod finančných prostriedkov na ŠKD (originálne kompetencie)
14 933,00 €
Prevod finančných prostriedkov na ŠJ (originálne kompetencie)
37 484,44 €
Dotácia strava deti v HN
6 925,20 €
Stravné od rodičov
292 ,17 €
Dopravné zostatok roku 2018
205,08 €
Príjmy Základnej školy celkom
Výdavky Základnej školy celkom
Vrátenie nevyčerpanej dotácie na cestovné žiakov
Nevyčerpané stravné rok 2019

397 416,56 €
397 129,26 €
115,72 €
171,58 €

Výdavky Základnej školy celkom
397 416,56 €
Zostatok finančných prostriedkov ZŠ k 31.12.2019
0,0 €
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám, t.j. obchodným spoločnostiam:
Obec nemá založenú žiadnu obchodnú spoločnosť.
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Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu v €:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu

Suma poskytnutých
prostriedkov
v roku 2019

KŠU

Základná škola – bežný transfer cestovné

Zostatok z roku 2018 205,08
115,72

Košice

Suma použitých
prostriedkov v roku
2019

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

205,08

115,72

OÚ Michalovce

Cestná doprava – bežný transfer

34,43

34,43

0

OÚ Michalovce

Evidencia obyvateľstva – bežný transfer

263,01

263,01

0

ÚPSVaR

Aktivačná činnosť – bežný transfer

OÚ Michalovce

Voľby EP – bežný transfer

1 124,56

1 124,56

0

OÚ Michalovce

Voľby prezidenta – bežný transfer

1 507,02

1 507,02

0

OÚ Michalovce

Životné prostredie – bežný transfer

62,27

62,27

0

Ministerstvo
financíi SR
Ministerstvo
vnútra SR, OÚ
Košice
Krajský školský
úrad

Kapitálové výdavky – revitalizácia studničky

5000,00

0

5 000,00

Kapitálové výdavky – Kamerový systém v obci
Jovsa

5000,00

0

5 000,00

795,00

795,00

0

ÚPSVaR

Hmotná núdza – bežný transfer

UPSV a R

RP- bežný transfer

OÚ

Matrika – bežný transfer

Zostatok z roku
2018 – 2072,80

5 456,15

- 1 117,78

6 411,17

Materská škola – predškolská výchova – bežný
transfer

Michalovce
Základná škola – bežný transfer

KŠU

73,02

10 248,20

0

73,02

0

2 237,92
Zostatok z roku 2018 0,37

Regop – bežný transfer

2 238,29

0

324 438,52

0

Zostatok z roku 2018 3 477
320 961,52

Košice
OÚ Michalovce

10 248,20

0

21,20
21,20

B. Obec v roku 2019 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2018 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

Suma poskytnutých
prostriedkov v roku
2019

Suma použitých
prostriedkov v roku
2019

na všeobecne
Rozdiel
(stĺ.2 – stĺ.3 )

Jednota dôchodcov

420,00

420,00

0

Súbor Jovśan

600,00

600,00

0

CVČ základné školy

60,00

60,00

0

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2018 o
dotáciách.
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7. B i l a n c i a a k t í v a p a s í v k 31. 12. 2019

AKTÍVA
Názov
Neobežný majetok spolu

Stav k 31.12.2019
1 163 606,98 €

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

5 037,00

Dlhodobý hmotný majetok

987 840,62

Dlhodobý finančný majetok

170 729,36

Obežný majetok spolu

109 553,66

z toho :
Zásoby

947,92

Zúčtovanie medzi subjekt.verej.spr.
Pohľadávky

12 557,87

Finančný majetok

95 687,87

Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.
Prechodné účty aktív

SPOLU

18

853,08

1 274 013,72 €

v €

PASÍVA
Názov
Vlastné zdroje krytia majetku

Stav k 31.12.2019
653 751,82

z toho :
Nevyspor.výsl.hospod.minul.rokov

681 547,16

Výsledok hospodárenia

- 27 795,34

Záväzky

68 310,24

z toho :
Rezervy

800,00

Zúčtovanie medzi sub. Ver. správy

8 997,94

Dlhodobé záväzky

3 189,06

Krátkodobé záväzky

55 323,24

Bankové úvery a ostatné prij. výp.
Prechodné účty pasív

SPOLU

19

551 951,66

1 274 013,72 €

8. P r e h ľ a d o s t a v e a v ý v o j i d l h u k 31. 12. 2019

Konsolidačný celok k 31.12.2019 eviduje tieto záväzky vo výške 68 310,24 €










a)

voči dodávateľom
voči zamestnancom
voči org.soc. a zdrav.poist.
iné záväzky (sporenie, poist.zam.)
ostatné priame dane
daň z príjmov
rezervy zákonné
záväzky sociálneho fondu
ost. zúčt. rozpočtu obce

Obec k 31.12.2019 eviduje tieto záväzky vo výške

- Dodávatelia
-
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5 502,14 €
6 156,10 €
16 519,40 €
23 459,53 €
3 646,27 €
39,80 €
800,00 €
3 189,06 €
8 997,94 €

24 255,39 €
2 356,41 €

voči zamestnancom
voči org. soc. a zdrav. poist.
iné záväzky (sporenie, poist.zam.)
ostatné priame dane
rezervy zákonné

5 883,90 €
5 276,60 €
28,42 €
912,12 €
800,00 €

- ostatné zúčtovanie rozpočtu obce

8 997,94 €

c) ZŠ k 31.12.2019 eviduje tieto záväzky vo výške
- dodávatelia
- voči org. soc. a zdrav. poist.
- iné záväzky (sporenie, poist.zam.)
- ostatné priame dane
- záväzky sociálneho fondu

39 221,85 €
2 030,33 €
10 705,20 €
21 140,71 €
2 734,15 €
2 611,46 €

d) K 31.12.2019 je po dobe splatnosti 1/5 záväzkov SCR Zemplínska šírava vo vo výške
4 833 €
-

voči dodávateľom
voči zamestnancom
voči org. soc. a zdrav. poist.
iné záväzky (sporenie, poist.zam.)
daň z príjmu
Záväzky sociálneho fondu

1 115,40 €
272,20 €
537,60 €
2 290,40 €
39,80 €
577,60 €

Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od
1.1.2019 do 31.12.2019. Účtovná závierka bola odoslaná do
rozpočtového informačného systému v elektronickej forme v
termíne stanovenom zákonom.
Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti
osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť v tejto
výročnej správe.
Mgr. Gabriela Matušková
účtovníčka obce

V Jovse, 09.06.2020
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Mgr. Ľubica Čornejová
starostka obce

