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1 Úvodné slovo starostu obce
Vážení spoluobčania!
Priority, ktoré sme si postavili na roky 2014-2018 postupnými krokmi realizujeme. V
súčasnosti v spolupráci s obcou Súľov-Hradná a riaditeľom tamojšej ZŠ sa nám podarilo získať
z európskych fondov dotáciu na celkovú rekonštrukciu našej MŠ v sume 197 000,25 € s
povinnou spoluúčasťou obce v sume 10 368,43 €. Je rozpracované verejné obstarávanie na
výber zhotoviteľa diela, stavebné práce budú prebiehať v roku 2018.
Je potreba spomenúť, že v roku 2017 bola dokončená a slávnostne otvorená budova pre
šport na ihrisku pod Stráňou, finančné krytie bolo naplnené z rozpočtu obce a sponzorských
darov.
Taktiež bola urobená aj úprava priestoru pri hlavnom kríži na cintoríne, bol vybudovaný
oporný múr a vytvorené nové miesto na ukladanie sviečok. Na miestnej zvonici boli vykonané
klampiarske a natieračské práce, bolo zrekonštruované uchytenie kríža a previedlo sa aj natretie
strechy.
Využívam túto príležitosť poďakovať sa všetkým, ktorí akoukoľvek formou a mierou
prispeli k zveľaďovaniu našej obce, obohateniu jej kultúrneho, športového i duchovného
života, pretože budúcnosť obce je hlavne v rukách jej občanov. Vyslovujem úprimné ďakujem
aj všetkým členom miestnych zložiek či už TJ, DHZ, Ochotníckemu divadlu, Enduroteamu,
osobitne sa chcem poďakovať svojim spolupracovníčkam na obecnom úrade, poslancom OZ,
členom komisií pri obecnom úrade, riaditeľstvu ZŠ Súľov-Hradná, Poľovníckemu združeniu
Starý Háj, PD Predmier, Urbárskemu združeniu Predmier, firme Cemex Aggregates Slovakia a
v neposlednom rade Vám všetkým, ktorí ste priložili ruky k dielu, keď to bolo práve najviac
potrebné.
Ladislav Čička
starosta obce
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Budova pre šport
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2 Identifikačné údaje obce
Názov:

Obec Jablonové

Sídlo:

Jablonové č. 92, 013 52

IČO:

00321339

Štatutárny orgán obce:

starosta obce

Telefón:

041/5570006

E-mail:

jablonove@stonline.sk, starosta@jablonove.sk

Webová stránka:

www.jablonove.sk

3 Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:

Ladislav Čička

Zástupca starostu obce:

Vincent Bučo

Hlavný kontrolór obce:

Jozefína Šípková

Obecné zastupiteľstvo:

Ing. Jozef Hanulík
Ing. Juraj Krajči, PhD.
Vincent Bučo
Peter Čička
Ján Galo
Miroslav Tarhaj
Beata Čičková

Komisie:
Finančná komisia
Predseda:
Ing. Jozef Hanulík
Členovia:
Peter Čička, Beata Čičková
Komisia pre rozvoj vzdelávania, kultúry a športu
Predseda:
Ján Galo
Členovia:
Andrea Ondrušková, Jozef Butko
Komisia stavebno - cestná
Predseda:
Vincent Bučo
Členovia:
Miroslav Tarhaj, Daniel Baláž
Komisia pre vybavovanie sťažností
Predseda:
Beata Čičková
Členovia:
Ing. Juraj Krajči, PhD.
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Komisia na prešetrenie majetkového priznania
Predseda:
Ing. Juraj Krajči, PhD.
Členovia:
Miroslav Tarhaj, Peter Čička
Obecný úrad:
Referát financií, účtovníctva a rozpočtu

Anna Bučová

Referát miezd, daní a poplatkov

Jana Randová

Referát obecná knižnica

Mária Balážová

Oddelenie pre správu budov, údržbu, čistotu a poriadok

Mária Bednárová

Referát pre stavebný úrad – spoločná úradovňa pre viaceré obce
v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku –
spracovanie príslušnej odbornej agendy pre obce:
Jablonové, Súľov – Hradná, Predmier, Maršová – Rašov,
Hvozdnica, Štiavnik
Miroslav Kúdelka

Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie obce:
Obec Jablonové uvedené organizácie nemá.
Neziskové organizácie a obchodné spoločnosti založené obcou:
Obec Jablonové uvedené organizácie a spoločnosti nemá.

4 Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: Starostlivosť o všestranný rozvoj územia obce a potreby jej obyvateľov.
Vízie obce:

Neustále zveľaďovanie, budovanie a napredovanie rozvoja obce.

Ciele obce:

Spokojnosť vlastných občanov, návštevníkov obce, aby občania ostávali bývať
vo všetkých smeroch a ukazovateľoch spoločenského života.

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.
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5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce :
Obec Jablonové leží pod mohutnými bralami Súľovských zlepencov, ktoré sú svojou
mohutnosťou – raritou v celej Európe. Svetlá zapadajúceho slnka sa odrážajú od scenérie skál a
svojimi dotykmi jemne hladkajú celú dedinku, čupiacu sa po oboch brehoch potoka Hradňanka,
ktorý sa za Predmierom vlieva do Váhu.
Susedné mestá a obce :
Súľov-Hradná, Predmier, Rašov Maršová, Hrabové
Celková rozloha obce :
4 230 417m²
Nadmorská výška :
Obec leží v nadmorskej výške 320 – 702 m. Stred obce je vo výške 330 m nad morom.

5.2.

Demografické údaje

Národnostná štruktúra :
Prevažná časť obyvateľstva obce Jablonové sú slovenskej národnosti.
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :
Prevažná časť obyvateľstva obce Jablonové sú rímskokatolíckeho vyznania.
Vývoj počtu obyvateľov k 31. 12. 2017:
904 obyvateľov

5.3.

Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v okrese :
Miera nezamestnanosti v okrese Bytča dosiahla k 31. 12. 2017 hodnotu 5,20 %.
Uchádzačov o zamestnanie k 31. 12. 2017 bolo v okrese Bytča 904 z toho 463 žien.
Vývoj nezamestnanosti :
Miera nezamestnanosti v okrese Bytča poklesla oproti predchádzajúcemu roku o 3,56 %.

5.4 Symboly obce
Erb obce :
Erb obce tvorí jednorožec, ktorý je bájne mystické zviera, pochádzajúce z Orientu, zobrazené
ako kôň, z jeho čela vyrastá jeden dlhý roh, má koziu briadku a kravský dvojitý chvost. Je to
divé zviera, ktoré mohla skrotiť iba čistá panna. Je väčšinou chápaný ako symbol čistoty a
nevinnosti, ale tiež ako symbol hojnosti a plodnosti.
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Vlajka obce :
Vlajka má štyri pozdĺžne pruhy : biely, žltý, červený a zelený. Pomer strán je 2 : 3 a je
ukončená dvoma zástrihmi do tretiny dĺžky listu vlajky.

Pečať obce :
Najstaršia zmienka o pečatidle Jablonového je z 18.storočia. Jeho odtlačky sme našli na
dokumentoch z rokov 1866 – 1880. V strede pečatného poľa je vyrytá pažiť, z ktorého
vyrastajú kry. Medzi nimi je zobrazený jednorožec v skoku. Kruhopis pečatidla znie :
Sigil (lum) : PO (ssessionis) : JABLONOVE. V súčasnosti sa používa kruhopis pečatidla :
OBEC JABLONOVÉ, ktoré má v strede pečatidla umiestneného jednorožca v skoku.

5.5 Logo obce
Predstavuje v podstate erb obce Jablonové.
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5.6 História obce
Prvá priama písomná správa o Jablonovom je v listine vydanej konventom Krížovníkov
Svätého Štefana v Ostrihome v roku 1268. Určujú sa v nej hranice chotára Hrabovského,
ktorého vlastníkmi boli Gurgus a jeho syn Bedech. Majetok odstúpili Oltumanovi, ktorý sa stal
ich zaťom a švagrom. Hranica Hrabového začína na východe zemi Tullusa, kde bol potok
zvaný Hlboké. Potom po jednom vŕšku smerovala k Roháču a od Roháča platanovitému
stromu, ktorý sa ľudovo nazýva javor. V tejto listine sa vyskytujú aj údaje o menách a
miestnych názvoch, ktoré svedčia o slovenskosti tohto územia a obyvateľstva, ktoré na ňom
žilo. Je tiež priamym dokladom o osídlení v okolí Bytče a Predmiera – v zápätí po páde a
odchode Tatárov. Ďalší vývoj vlastníckych vzťahov sa zračí z písomností rodu
Podmanickovcov, ktoré sa uložené mimo územia Slovenska. Peter, syn Mikuláša – rečeného
Bútora a Peter – rečený Horoš z Jablonového sa spomínajú v listine vydanej 22. septembra
1405 v Považskej Bystrici.
5.7 Významné osobnosti obce
Ján Nepomuk – Daniš
Narodený 24. 2. 1754 v Jablonovom. Pochádzal z roľníckej rodiny. Bol náboženským
spisovateľom, cirkevným hodnostárom, členom bernolákovského Slovenského učeného
tovarišstva, autorom náboženskej práce v bernolákovčine. Ján Daniš absolvoval teologické
štúdia na Katolíckej univerzite v Trnave. Za kňaza bol vysvätený dňa 22. 4. 1777 v Trnave.
Primície slávil vo Farskom kostole v Predmieri. Dňa 4.8.1806 bol slávnostne inštalovaný v
katedrále za mladšieho kanonika. V tom istom roku postúpil na kanonika-kustos. Dňa 22. 3.
1823 sa stal veľprepoštom Rožňavskej kapituly. Vrcholom jeho zemskej slávy a najkrajším
darom duchovným k jeho zlatému kňazskému jubileu bolo jeho menovanie v roku 1827 za
titulárneho biskupa Dulcinského. V roku 1828 sa však prihlásila choroba. Zomrel na Vianoce
25. 12. 1829 v Rožňave vo veku 76 rokov. Pochovaný je v krypte kanonikov.

6 Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
-

Základná škola s Materskou školou Súľov-Hradná

9

6.2 Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
-

Poliklinika Bytča

-

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

-

Súkromný všeobecný lekár pre dospelých: MUDr. Roman Pinter

6.3 Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje :
-

opatrovateľská služby terénna

6.4 Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obecný úrad v spolupráci s miestnymi
organizáciami.
6.5 Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
-

COOP Jednota s. d. – predajňa potravín a spotrebného tovaru

Najvýznamnejší priemysel v obci :
-

KAMENIVO NORD 1 s.r.o. - kameňolom

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
-

Poľnohospodárske družstvo Predmier – stredisko Jablonové

7 Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017.
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 2017 bol zostavený ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako

schodkový,

finančné operácie ako schodkové.
Hospodárenie obce Jablonové sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
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Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11. 11. 2016 uznesením č.
111/2016.
Rozpočet bol zmenený desaťkrát:
1/2017
2/2017

120/2017
schválené starostom

10.02.2017
02.05.2017

3/2017

133/2017

16.06.2017

4/2017

schválené starostom

16.06.2017

Povolené prekročenie a viazanie výdavkov
Povolené prekročenie a viazanie príjmov
Povolené prekročenie a viazanie výdavkov
Povolené prekročenie a viazanie príjmov
Povolené prekročenie a viazanie
finančných operácii
Povolené prekročenie a viazanie výdavkov
Povolené prekročenie a viazanie príjmov

5/2017

137/2017

11.08.2017

Povolené prekročenie a viazanie výdavkov

6/2017

schválené starostom

29.09.2017

Povolené prekročenie a viazanie výdavkov

7/2017

151/2017

10.11.2017

8/2017

160/2017

27.12.2017

9/2017

schválené starostom

28.12.2017

Povolené prekročenie a viazanie príjmov
Povolené prekročenie a viazanie výdavkov
Povolené prekročenie a viazanie príjmov
Povolené prekročenie a viazanie výdavkov
Povolené prekročenie a viazanie výdavkov

10/2017

schválené starostom

29.12.2017

Povolené prekročenie a viazanie výdavkov

7.1.

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2017

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

214 487,00

227 245,17

231 334,08

101,80

201 487,00
0,00
13 000,00

210 345,17
0,00
16 900,00

108,12

Príjmy RO s právnou
subjektivitou

0,00

0,00

227 434,08
0,00
3 900,00
0,00

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

214 487,00

227 245,17

203 454,42

89,53

193 637,00
13 000,00
7 850,00

193 307,11
26 030,00
7 908,06

Výdavky RO s právnou
subjektivitou

0,00

0,00

185 466,44
10 079,92
7 908,06
0,00

95,94
38,72
100,00
0,00

Rozpočet obce

0,00

0,00

27 879,66

x

23,08
0,00
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7.2.

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR

Bežné príjmy spolu

227 434,08

z toho : bežné príjmy obce

227 434,08

bežné príjmy RO

0,00

Bežné výdavky spolu

185 466,44

z toho : bežné výdavky obce

185 466,44

bežné výdavky RO

0,00

Bežný rozpočet

41 967,64
0,00

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

0,00

kapitálové príjmy RO

0,00

Kapitálové výdavky spolu

10 079,92

z toho : kapitálové výdavky obce

10 079,92

kapitálové výdavky RO

0,00

Kapitálový rozpočet

-10 079,92
31 887,72
0,00
31 887,72

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie

3 900,00

Výdavkové finančné operácie

7 908,06

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

-4 008,06
231 334,08
203 454,42
27 879,66
0,00
27 879,66

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 31 887,72 EUR zistený podľa § 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 z. n. p. je zdrojom rezervného fondu prípadne ďalších peňažných fondov.
Obec Jablonové bude za rok 2017 tvoriť rezervný fond vo výške 10% z prebytku
rozpočtového hospodárenia, a to v sume 3 188,77 €.
Prebytok bežného rozpočtu:
Schodok kapitálového rozpočtu:
Prebytok
(Tvorba rezervného fondu 10 %:
Schodok z finančných operácii:
Zostatok prebytku:

41 967,64 €
-10 079,92 €
31 887,72 €
3 188,77 €)
- 4 008,06 €
27 879,66 €
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Po zohľadnení finančných operácii obci Jablonové v skutočnosti zostal na účtoch nasledovný
zostatok – prebytok k 31.12.2017:
Zostatky na bankových účtoch obce:
66 460,70 €
Cudzie prostriedky (fondy):
- 38 581,04 €
Zostatok prebytku celkového rozpočtu:
27 879,66 €
Obec Jablonové navrhuje, aby rozpočtový prebytok z celkového rozpočtu v sume 27 879,66 €
bol zdrojom na tvorbu peňažných fondov a to nasledovne:
a/ tvorba rezervného fondu
3 188,77 €
b/ tvorba peňažného fondu – bytovka

2 787,66 €

c/ tvorba peňažného fondu – ČSOB

7.3.

21 903,23 €

Rozpočet na roky 2018 - 2020
Skutočnosť
k 31.12.2017

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Kapitálové výdavky

Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

231 334,08

233 028,00

233 028,00

233 028,00

227 434,08
0,00
3 900,00
0,00

223 028,00
0,0
10 000,00
0,00

233 028,00
0,00
0,00
0,00

233 028,00
0,00
0,00
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2017

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

203 454,42

226 394,00

233 028,00

233 028,00

185 466,44
10 079,92
7 908,06
0,00

177 544,00
41 000,00
7 850,00
0,00

180 178,00
45 000,00
7 850,00
0,00

180 178,00
45 000,00
7 850,00
0,00

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
Zúčtovanie medzi subjektmi VS

Skutočnosť
k 31.12.2016
644 498,07
598 949,09

Skutočnosť
k 31.12.2017
652 435,21
580 882,35

0,00
446 640,18
152 308,91
44 205,64

0,00
428 573,44
152 308,91
70 056,19

721,87
0,00

669,29
0,00
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Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

0,00
1 662,08
41 821,69
0,00
0,00
1 343,34

0,00
2 926,20
66 460,70
0,00
0,00
1 496,67

Skutočnosť
k 31.12.2016
644 498,07
388 472,06

Skutočnosť
k 31.12.2017
652 435,21
424 504,86

0,00
0,00
388 472,06
147 507,24

0,00
0,00
424 504,86
142 004,22

1 300,00
0,00
144 108,71
2 098,53
0,00
108 518,77

1 600,00
0,00
136 366,85
4 037,37
0,00
85 926,13

8.2 Zdroje krytia
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
8.3 Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2016

Zostatok
k 31.12 2017

Pohľadávky do lehoty splatnosti

1 662,08

2 926,20

Pohľadávky po lehote splatnosti

0,00

0,00

8.4 Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2016

Zostatok
k 31.12 2017

Záväzky do lehoty splatnosti

146 207,24

139 227,40

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

1 176,82
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9 Hospodársky výsledok za 2017 - vývoj nákladov a výnosov
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12.2016

Skutočnosť
k 31.12.2017

229 273,73

216 990,36

50 – Spotrebované nákupy

50 463,33

31 976,64

51 – Služby

62 217,67

55 062,44

52 – Osobné náklady

70 402,46

81 166,56

129,68

258,68

2 117,31

1 485,75

35 531,53

37 175,00

3 821,47

3 925,29

0,00

0,00

4 150,00

5 500,00

440,28

440,00

257 202,86

253 811,77

2 490,00

2 670,00

0,00

0,00

28 925,09

4 728,34

180 931,36

201 160,27

17 265,68

16 000,45

1 300,00

1 300,00

2,68

0,55

0,00

0,00

26 288,05

27 952,16

27 929,13

36 821,41

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
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/

Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 36 821,41 EUR bol zúčtovaný na účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
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10 Ostatné dôležité informácie
10.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2017 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

MDVaRR SR
MV SR
MV SR
OÚ Žilina
MDVaRR SR
ÚPSVaR
MV SR
OÚ Žilina
DPO SR
VÚC Žilina

Stavebný poriadok – bežné výdavky
Hlásenie pobytu a REGOB – bežné výdavky
Register adries – bežné výdavky
Starostlivosť o životné prostredie – bežné výdavky
ŠSÚ – komunikácie – bežné výdavky
Rodinné prídavky/osobitný príjemca – bežné výdavky
Odmena – skladník CO – bežné výdavky
Voľby do VÚC – bežné výdavky
Dotácia pre DHZ – bežné výdavky
Dotácia pre TJ – bežné výdavky

Suma prijatých
prostriedkov v
EUR
816,54
289,74
37,20
82,05
37,93
70,56
60,00
465,50
3 000,00
500,00

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
- Dotácia pre DHZ z prostriedkov DPO SR bola použitá na nákup materiálno-technického
vybavenia DHZ (motorová reťazová píla, Al rebrík, rozdeľovač SE, plávajúci sací kôš), na
osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZ (hasičské UBO, zásahové odevy
Golem, nepremokavé reflexné bundy) a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných
dielov na techniku a požiarne motorové vozidlo (nabíjačka IVECO).
- Dotácia pre TJ bola použitá na nákup tréningových pomôcok za účelom zvýšenia materiálnotechnického vybavenia športoviska (tréningový set, futbalové lopty, rozlišovacie dresy)
10.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2017 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 6/2010 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

Divadelný súbor
Jablonové

príprava premiéry divadelnej hry

Enduro team
Jablonové

štartovné

SR

300,00

Dobrovoľný hasičský
zbor Jablonové

podpora celoročnej činnosti a na prípravu 90. výročia

2 500,00

Telovýchovná
jednota Jablonové

podpora celoročnej činnosti

na

Medzinárodné

100,00
majstrovstvá

v motocyklových súťažiach
DHZ Jablonové

1 500,00
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10.3 Významné investičné akcie v roku 2017
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2017:
-

dokončenie výstavby „Budovy pre šport“

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

Rekonštrukcia a modernizácia Materskej školy Jablonové

-

Rekonštrukcia budovy DHZ Jablonové – projekt Požiarna zbrojnica - prístavba

-

Výstavba pamätníka padlým občanom v 1. svetovej vojne

-

Rekonštrukcia miestneho rozhlasu

-

Zavlažovací systém - ihrisko pod Stráňou

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 Jablonové nebola vystavená v roku 2017 žiadnym rizikám ani neistotám.

Vypracovala: Anna Bučová

Schválil: Ladislav Čička

V Jablonovom dňa 30. 03. 2018
Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. ........../2018
K bodu............. Návrh na schválenie záverečného účtu za rok 2017, stanovisko hlavného
kontrolóra
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonové
berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Jablonové za rok 2017
schvaľuje
1. Záverečný účet za rok 2017 s celoročným hospodárením „bez výhrad“.
2. Zostatok z prebytku z celkového rozpočtu v sume 27 879,66 € rozdeliť do peňažných
fondov, a to nasledovne:
a/ tvorba rezervného fondu

3 188,77 €

b/ tvorba peňažného fondu – bytovka

2 787,66 €

c/ tvorba peňažného fondu – ČSOB

21 903,23 €
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