OBEC JABLONEC
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2017

Poznámky k 31.12.2017
Čl. I
VŠEOBECNÉ ÚDAJE
1.

Identifikačné údaje účtovnej jednotky

a)
Názov účtovnej jednotky
Sídlo účtovnej jednotky
IČO
Dátum zriadenia
Spôsob zriadenia
b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej
závierky
c) Účtovná jednotka je súčasťou
konsolidovaného celku
d)Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného
celku verejnej správy
2.

Opis činnosti účtovnej jednotky

Hlavná činnosť účtovnej jednotky
3.

OBEC JABLONEC
Jablonec 206, 900 87
00304794
01.01.1991
Zákon o obecnom zriadení č.369/1990 Zb.
riadna
mimoriadna
áno
nie
áno
nie

Verejná správa

Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)
Funkcia
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)
Funkcia
Priemerný počet zamestnancov počas
účtovného obdobia
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky
z toho:

počet vedúcich zamestnancov
Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:

rozpočtové organizácie zriadené
účtovnou jednotkou (počet)

príspevkové organizácie zriadené
účtovnou jednotkou (počet)

neziskové organizácie
zaloţené/zriadené účtovnou jednotkou
(počet)

právnické osoby zaloţené účtovnou
jednotkou (počet)

POCISK Slavomír
Starosta
MACKUROVÁ Helena
Zástupca starostu
23,83

22
3
0
0
0

0
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Čl. II
INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH
METÓDACH
1.

Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu nepretrţitého pokračovania
účtovnej jednotky vo svojej činnosti
áno
nie

2.

Zmeny účtovných metód a účtovných zásad
Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému
obdobiu
áno
nie

3.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Spôsob ocenenia jednotlivých poloţiek
Poloţky
dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný
dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
dlhodobý hmotný majetok nakupovaný
dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
získaný bezodplatne
dlhodobý finančný majetok
zásoby nakupované
zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
zásoby získané bezodplatne
pohľadávky
krátkodobý finančný majetok
časové rozlíšenie na strane aktív

m) záväzky, vrátane dlhopisov, pôţičiek a úverov
n) rezervy
o) časové rozlíšenie na strane pasív

p) deriváty pri nadobudnutí
q) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Spôsob oceňovania
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
reprodukčnou obstarávacou cenou
obstarávacou cenou
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
reprodukčnou obstarávacou cenou
menovitou hodnotou
menovitou hodnotou
náklady budúcich období a príjmy
budúcich období sa vykazujú vo
výške, ktorá je potrebná na dodrţanie
zásady vecnej a časovej súvislosti s
účtovným obdobím.
menovitou hodnotou
oceňujú sa v očakávanej výške
záväzku
výdavky budúcich období a výnosy
budúcich období sa vykazujú vo
výške, ktorá je potrebná na dodrţanie
zásady vecnej a časovej súvislosti s
účtovným obdobím.
reálnou hodnotou
reálnou hodnotou
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Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby
odpisov a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, ţe sa
vychádza z predpokladanej doby jeho uţívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať
sa začína:
odo dňa jeho zaradenia do pouţívania
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do pouţívania
Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor.
Metóda odpisovania, ktorá sa pouţíva: Rovnomerné odpisovanie – lineárna metóda odpisoavania.
Účtovná jednotka zaraďuje majetok do odpisových skupín v zmysle zákona č.595/2003 Z.z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov. Ak účtovná jednotka nemôţe zaradiť majetok do 1. - 4. odpisovej
skupiny, individuálne prehodnotí odpisový plán konkrétneho majetku podľa špecifických podmienok
pouţívania.
4.

Predpokladaná doba uţívania a odpisové sadzby sú stanovené takto:
Odpisová skupina
1
2
3
4
5
6

Predpokladaná doba
pouţívania v rokoch
4
6
8
12
20
40

Ročná odpisová sadzba
v%
¼ - 25%
1/6 – 16,67%
1/8 – 12,5%
1/12 – 8,33%
1/20 – 5%
1/40 – 2,5%

Drobný nehmotný majetok do 2 400,- Eur, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je
dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné sluţby.
Drobný hmotný majetok do 700,- Eur, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je
dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje na účet 501.

5.
Zásady pre zohľadnenie zníţenia hodnoty majetku.
Prechodné zníţenie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou poloţkou.
Účtovná jednotka tvorila opravné poloţky k
 odpisovanému dlhodobému majetku
 neodpisovanému dlhodobému majetku
 nedokončeným investíciám
 dlhodobému finančnému majetku
 zásobám
 pohľadávkam

áno
áno
áno
áno
áno
áno

nie
nie
nie
nie
nie
nie

Účtovná jednotka tvorila opravné poloţky k pohľadávkam v rámci hlavnej činnosti, pri ktorých je riziko,
ţe ich dlţník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako:
najviac do výšky
% menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
najviac do výšky
% menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
najviac do výšky
% menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
Účtovná jednotka k 31.12.2017 netvorila opravné poloţky v rámci hlavnej činnosti.

3

OBEC JABLONEC
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2017
Zásady pre vykazovanie transferov.
O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, ţe sa splnia všetky
podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, ţe sa dotácia poskytne.
6.

Beţný transfer
 prijatý od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi
 poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok
Kapitálový transfer
 prijatý od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi
(napr. s odpismi, s opravnou poloţkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého
majetku).
 poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok.

7. Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného
prípadu.
Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa pouţije kurz, za ktorý bola táto cudzia
mena nakúpená.
Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny
na eurá pouţije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným
kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň,
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene
sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného
prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa uţ neprepočítavajú.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného
v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ku
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa uţ neprepočítavajú.
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Čl. III
INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY
A NEOBEŢNÝ MAJETOK
1.

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

a)prehľad o pohybe dlhodobého majetku (tabuľka č.1)
Textová časť k tabuľke č.1
Stavby
Na účte 021 vykázaný prírastok v sume 43.493,84 Eur, ktorý vznikol zaradením drobných stavieb do
pouţívania. Financovanie prírastkov bolo zabezpečené z Bratislavského samosprávneho kraja v celkovej
sume 16.741 EUR a z vlastných zdrojov obce v celkovej sume 26.752,84 EUR.
 Náučný chodník
 V sume 5.169,84
 Financovanie bolo zabezpečené dotáciou z Bratislavského samosprávneho kraja
v sume 4.000 EUR a v sume 1.169,84 z vlastných zdrojov.
 Autobusová zastávka č.1-Sušička
 V sume 11.174,83 EUR
 Financovanie bolo zabezpečené dotáciou z Bratislavského samosprávneho kraja
v sume 4.446 EUR a v sume 6.728,83 z vlastných zdrojov.
 Autobusová zastávka č.2-Druţstvo
 V sume 12.832,54 EUR
 Financovanie bolo zabezpečené dotáciou z Bratislavského samosprávneho kraja
v sume 3.418 EUR a v sume 9.414,54 z vlastných zdrojov.
 Autobusová zastávka č.3-1.zastávka od Cífera
 V sume 14.316,63 EUR
 Financovanie bolo zabezpečené dotáciou z Bratislavského samosprávneho kraja
v sume 4.877 EUR a v sume 9.439,63 z vlastných zdrojov.

Pozemky
Na účte 031 je vykázaný prírastok pozemkov v sume 80.600 EUR. Ide o kúpu pozemku od spoločnosti
KOMPLETING , s.r.o. Kúpa pozemku bola schválená na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva
č.9/1/2017 zo dňa 27.2.2017 v Jablonci. Ide o pozemok - ostatné plochy parcelné číslo 200/1 o výmere
4539, zastavané plochy a nádvoria č.200/3 o výmere 85m2 a zastavené plochy a nádvoria č.200/6
o výmere 174 m2 nachádzajúci sa v katastrálnom území obce Jablonec, okres Pezinok, zapísaný na liste
vlastníctva č.1112..
Zároveň bol na tomto účte evidovaný aj úbytok pozemkov v sume 1.102,69 Eur, ktorý vznikol z dôvodu
predaja pozemkov na základe: Vyradenie pozemkov sa realizovalo aţ v roku 2017.
- uznesenia č. 23/3/2016 schváleného dňa 13.6.2016 Obecným zastupiteľstvom v Jablonci parcelné
číslo 1065/3-zastavané plochy a nádvoria o výmere 493m2 evidovaných na LV č.1, okres
Pezinok, obec Jablonec, katastrálne územie Jablonec. Predaj bol uskutočnený na základe Kúpnej
zmluvy zo dňa 4.8.2016, kde kupujúcim bola Kirinovičová Daniela.
- uznesenia č. 23/3/2016 schváleného dňa 6.7.2016 Obecným zastupiteľstvom v Jablonci parcelné
číslo 1065/2 - záhrady o výmere 370m2 evidovaných na LV č.1, okres Pezinok, obec Jablonec,
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-

-

katastrálne územie Jablonec. Predaj bol uskutočnený na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 4.8.2016,
kde kupujúcim bola Kirinovičová Daniela.
uznesenia č. 24/3/2016 schváleného dňa 13.6.2016 Obecným zastupiteľstvom v Jablonci parcelné
číslo 1359/37 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 480m2 evidovaných na LV č.772, okres
Pezinok, obec Jablonec, katastrálne územie Jablonec. Predaj bol uskutočnený na základe Kúpnej
zmluvy zo dňa 26.7.2016, kde kupujúcim bol Slovák Vladimír a manţelka.
. uznesenia č. 35/M01/2016 schváleného dňa 6.7.2016 Obecným zastupiteľstvom v Jablonci
parcelné číslo 1359/77 – záhrady o výmere 318m2 evidovaných na LV č.772, okres Pezinok, obec
Jablonec, katastrálne územie Jablonec. Predaj bol uskutočnený na základe Kúpnej zmluvy zo dňa
26.7.2016, kde kupujúcim bol Slovák Vladimír a manţelka.

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
Na účte 023 je vykázaný úbytok dopravných prostriedkov - Autobus v sume 4.937,60. Autobus bol
vyradený dňa 24.03.2017 z dôvodu nefunkčnosti a zastarania, pričom bol určený na likvidáciu.
Nedokončené investície
Na účte 042 je vykázaná suma 473 419,85 Eur, ktorá sa skladá z nasledovných nedokončených investícii:
 ČOV a kanalizácia vo výške 459 675,85 Eur k nedokončenej investícii bola v predchádzajúcich
obdobiach opravná poloţka vo výške 50% OC. Táto rozostavaná stavba je v účtovníctve uţ viac
rokov, momentálne neprináša ţiaden úţitok.
 v roku 2016 obec začala s rozsiahlou rekonštrukciou autobusových zastávok a investovaných bolo
13 744 Eur. Financovanie bolo z cudzích zdrojov dotáciou od Bratislavského samosprávneho
kraja vo výške 6 000 Eur a z vlastných zdrojov obce vo výške 7 744,00 Eur. Rekonštrukcia
zastávok bola prerušená kvôli nepriaznivým poveternostným podmienkam a po dokončení
investície, v roku 2017 bola zaradená do uţívania, ale len čiastočne. Jedna zastávka zostala
nedokončená. Ide o Zastávku č.4-Jednota, ktorá zahŕňa náklady na obstaranie vo výške 259,00 –
Geodetické zameranie. V roku 2018 by mala byť dokončená aj táto.
b)spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Spôsob poistenia

Poistenie budov
Poistenie budovy Obecný úrad-Všeobecná zodpovednosť
Poistenie dopravného prostriedku – Ford Mondeo
Poistenie dopravného prostriedku – ŠKODA Octavia
Poistenie dopravného prostriedku – Nissan X-Trail
Poistenie dopravného prostriedku – Autobus Karosa
POISTENIE CELKOM

Výška ročného poistenia v EUR
1.088,42
101,35
0,00
575,40
133,80
472,01
2 370,98

c)zriadenie záloţného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo
obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom
 Zriadenie záloţného práva na dlhodobý majetok: Nájomné byty BJ8., záloţca obec Jablonec,
záloţný veriteľ ŠFRB, Lamačská cesta 8, Bratislava vo výške 185 885,95 Eur.
 Zriadenie záloţného práva na dlhodobý majetok: Nájomné byty BJ18., záloţca obec Jablonec,
záloţný veriteľ ŠFRB, Lamačská cesta 8, Bratislava vo výške 564 927,31 Eur.
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d)opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky alebo v správe účtovnej
jednotky
Majetok,
ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo

Suma
122 049,45
3 027 811,35
115 442 05
15 228,40
25 885,49
918,68

Pozemky
Budovy, stavby
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár
Dopravné prostriedky
Drobný hmotný majetok
Softvér
e)opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo
Majetok,
ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo
Majetok, ktorý vyuţíva účtovná jednotka na základe zmluvy
o výpoţičke

Suma

0,00

f) opis dôvodov zvýšenia, zníţenia a zrušenia opravných poloţiek k dlhodobému nehmotnému
majetku a dlhodobému hmotnému majetku.
Na účte 042 je vykázaná suma 473 419,85 Eur, ktorá sa skladá z nasledovných nedokončených investícii:
 ČOV a kanalizácia vo výške 459 675,85 Eur k nedokončenej investícii bola v predchádzajúcich
obdobiach opravná poloţka vo výške 50% OC. Táto rozostavaná stavba je v účtovníctve uţ viac
rokov, momentálne neprináša ţiaden úţitok.
Druh DM, ku ktorému
bola tvorená opravná
poloţka

Zostatok
OP
k 31.12.2016

042 – ČOV a kanalizácia

229 837,93

Zvýšenie
OP

Zníţenie
OP

Zrušenie
OP

Zostatok
OP
k 31.12.2017

Dôvod zvýšenie, zníţenia
a zrušenia OP

229 837,93

Nevyuţiteľnosť majetku z dôvodu
nesplnenia podmienok na
prevádzkovanie kanalizácie

B OBEŢNÝ MAJETOK
1. Zásoby
Obec má k 31.12.2017 zostatok na účte 112 – materiál na sklade – potraviny Školskej jedálne v sume
101,73 Eur a zostatok pohonných hmôt v nádrţi v sume 113,00 Eur.
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2. Pohľadávky
a)opis významných pohľadávok podľa jednotlivých poloţiek súvahy
Pohľadávky

Poskytnuté prevádzkové
preddavky
Ostatné pohľadávky

Riadok súvahy Hodnota pohľadávok
64
0,00 Eur
65

86,35 Eur

Pohľadávky z nedaňových
príjmov

68

6 293,17 Eur

Pohľadávky z daňových
príjmov

69

9 686,78 Eur

Iné pohľadávky

81

1 079,29 Eur

Opis

Mylná platba. Úhrada faktúry DF2017/580-bola
zaslaná na zlý účet. Platba bola vrátená späť na
účet dňa 2.1.2018.
Prenájom priestorov
500,00
Poplatky – Voda
2 788,92
Prenájom pozemkov
50,00
Poplatky – Komunálny odpad
2 153,02
Prevádzka hazardných hier
3,55
Prevádzka Pošty
797,68
Daň - Pes
71,00
Daň – Pozemky
5 363,73
Daň – Stavby
4 252,05
Nájomné - z bytových jednotiek

b) Pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4
Pohľadávky k 31.12.2017
a
Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky voči zamestnancom
Iné pohľadávky
Dlhodobé pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky
Prenájom priestorov
Prenájom pozemkov
Nájomné - Bytové jednotky
Mylné platby
Poplatky - Voda
Poplatky - Komunálny odpad
Prevádzka hazardných hier
Prevádzka pošty
Daň - Pes
Daň - Pozemky
Daň - Stavby
Dotácia - TJ Družstevník
Krátkodobé pohľadávky spolu

V lehote splatnosti
b

Po lehote splatnosti
c

Pohľadávky spolu
d

0,00
0,00
0,00
0

0,00
0,00
0,00
0

0,00
0,00
0,00
0

0,00
50,00
0,00
86,35
0,00
0,00
3,55
797,68
0,00
0,00
0,00
0,00
937,58

500,00
0,00
087,09
0,00
788,92
153,02
0,00
0,00
71,00
363,73
252,05
000,00
215,81

500,00
50,00
087,09
86,35
788,92
153,02
3,55
797,68
71,00
363,73
252,05
000,00
153,39

1
2
2

5
4
8
24

1
2
2

5
4
8
25

3. Finančný majetok
a)opis významných zloţiek krátkodobého finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok
Pokladnica
Ceniny
Bankové účty

Zostatok k 31.12.2016
3 269,26
593,40
58 085,70

Zostatok k 31.12.2017
2 712,52
927,50
73 014,51
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Na analytických účtoch 221091 ( -2 236,53 Eur ) a 221092 ( 9 915,42 Eur ), kde je čiastočne evidovaný
fond opráv bytových jednotiek vzniklo záporné saldo na analytickom účte 221091. Na základe uvedeného
bol záporný zostatok preúčtovaný na 231091. Tento zostatok je vykázaný v súvahe v riadku 175 Beţné
bankové úvery.
4. Časové rozlíšenie
Významné poloţky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
Opis jednotlivých významných poloţiek časového rozlíšenia

Náklady budúcich období spolu z toho:
Predplatné
Poistenie
Členské
Licencia na program
Elektronická pečať
Doména
Telekomunikačné sluţby
Príjmy budúcich období spolu:

Zostatok
k 31.12.2016
2 252,94
318,81
1 639,21
163,85
37,22
0,00
0,00
93,85
0,00

Zostatok
k 31.12.2017
2 057,92
27,96
1 264,25
164,84
364,22
78,18
20,09
138,38
0,00

Čl. IV
INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY
A Vlastné imanie - tabuľka č.5

Názov poloţky

Nevysporiadaný VH
minulých rokov
Výsledok
hospodárenia-beţné
obdobie

Zostatok
k 31.12.2016

-

Zvýšenie

Zníţenie

Presun

54 964,90
35 126,36

29 021,73

Zostatok
k 31.12.2017

35 126,36

- 19 838,54

-35 126,36

29 021,73

B Záväzky
1. Rezervy - tabuľka č.6-7
Predpokladaný rok pouţitia rezerv a opis významných poloţiek rezerv
Názov poloţky
Rezerva na overenie účtovnej závierky 2017 audítorom

Predpokladaný rok pouţitia
2017

Rezerva na prípadné náklady spojené zo súdnych sporov neboli tvorené.
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2. Záväzky podľa doby splatnosti
Záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
Lehota splatnosti

0 - 1 rok

Úver - Škoda Octavia
Úver - Pozemok
Úver - BJ 8
Úver - BJ 18
Socialny fond
Dlhodobé záväzky spolu

VW Finančné služby, s.r.o.

1 - 5 rokov

viac ako 5 rokov

Spolu

KOMPLETING, s.r.o.
ŠFRB
ŠFRB
Zamestnanci

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 019,29
50 000,00
32 474,12
93 334,54
4 468,71
181 296,66

0,00
10 600,00
84 857,20
261 812,75
0,00
357 269,95

1 019,29
60 600,00
117 331,32
355 147,29
4 468,71
538 566,61

Dodávatelia
Obch.partneri
Prijaté preddavky - Strava ŠJ
Stravníci
Preplatky
Fyzické osoby
Platby kartou
Prima banka, a.s.
Nevyfakturované dodávky - Sluţby
Iné záväzky - Zráţky zo mzdy
Poisťovňa
Iné záväzky - Spltka telefónu
ORANGE, a.s.
Iné záväzky - Kladný rozdiel hospodárenia ŠJ
Zamestnanci
Zákonné socialne poistenie
Zdravotné poisťovne
Zákonné socialne poistenie
Socialna poisťovňa
Daň zo závislej činnosti
Daňový úrad
VW Finančné služby, s.r.o.
Úver - Škoda Octavia
KOMPLETING, s.r.o.
Úver - Pozemok
Úver - BJ 8
ŠFRB
Úver - BJ 18
ŠFRB
Zábezpeka - Nájomné byty
Nájomníci
Krátkodobé záväzky spolu

13 828,91
259,80
91,78
169,88
1 864,66
50,00
226,80
288,99
14 485,73
2 527,24
6 370,63
1 475,14
1 908,08
10 000,00
5 733,16
18 084,42
14 060,31
91 425,53

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

13 828,91
259,80
91,78
169,88
1 864,66
50,00
226,80
288,99
14 485,73
2 527,24
6 370,63
1 475,14
1 908,08
10 000,00
5 733,16
18 084,42
14 060,31
91 425,53

91 425,53

181 296,66

357 269,95

629 992,14

ZÁVAZKY SPOLU

Záväzky po lehote splatnosti : 5.267,35 – Dodávateľské faktúry.
3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci
Dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery - tabuľka č.9
Obec má uzatvorenú zmluvu na Komunálny investičný úver s úrokovou sadzbou 2,00%.
Úroková sadzba bola zmenená oznámeniami od Prima banka Slovensko a.s. na 2,5% od 1.1.2016 do
12.6.2016 a od 13.6.2016 do konca roka 2016 bola úroková sadzba 2,482%. Dátum splatnosti úveru je
16.10.2022.
4. Časové rozlíšenie
a)popis významných poloţiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich
období
VÝDAVKY BUDÚCICH OBDOBÍ
383-010

Úroky ŠFRB

SPOLU

Zostatok k 31.12.2017

Zostatok k 31.12.2016

379,21

0,00

379,21

0,00
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VÝNOSY BUDÚCICH OBDOBÍ
384-000
384-001
384-002
384-003
384-004
384-005
384-007
384-008
384-009
384-010
384-011
384-012
384-013

Zostatok k 31.12.2017

Kapitálový transfer zo Štátneho rozpočtu
Kapitálový transfer z EÚ prostredníctvo Štátneho
rozpočtu
Kapitálový transferdar ostatné subjekty mimo verejnej
správy
Kapitálový transfer zo Štátneho rozpočtu na rekonštrukciu
Materskej školy
Kapitálový transfer zBratislavského samosprávneho kraja
na rekonštrukciu Materskej školy
Kapitálový transfer z Ministerstva vnútra-Dar dopravný
prostreidok
Kapitálový transfer z Bratislavského samosprávneho kraja
na Zastávky
Kapitálový transfer zo subjektu mimo verejnej správyZSE na rekonštrukciu Materskej školy
Licencia na výherné hracie prístroje
Koncesia na verejné osvetlenie
Kapitálový transfer z Bratislavsnkého samosprávneho
kraja na preliezky
Kapitálový transfer z Bratislavsnkého samosprávneho
kraja na zateplenie Materskej školy
Kapitálový transfer z Bratislavsnkého samosprávneho
kraja na Náučno-poznávací chodník

384-099

Dotácia - ENVIROFOND-Čistička odpadových vôd

384-100

Školné - Materská škola

SPOLU

Zostatok k 31.12.2016

742 875,02

793 506,98

49 012,63

51 012,79

1 937,19

2 087,19

38 645,91

39 638,91

3 654,56

3 928,76

3 374,79

4 874,91

12 646,04

6 000,00

4 864,54

4 989,58

0,00
65 799,68

3 000,00
69 420,44

2 666,56

3 666,64

2 432,27

2 494,79

3 916,65

0,00

414 445,62

414 445,62

10,00

0,00

1 346 281,46

1 399 066,61

b)informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384
KAPITÁLOVÝ TRANSFER
Kapitálový transfer zŠtátneho rozpočtu na rekonštrukciu MŠ
Kapitálový transfer z Bratislavského samosprávneho kraja na zastávky
Kapitálový transfer z Bratislavského samosprávneho kraja na preliezky
Kapitálový transfer z Bratislavského samosprávneho kraja na zateplenie MŠ
Kapitálový transfer zo subjektu mimo ver.správy-ZSE na rekonštrukciu MŠ
Koncesia na verejné osvetlenie
Kapitálový transfer z Bratislavského samosprávneho kraja na náučno-poznávací chodník

SPOLU

Stav k 31.12.2017

Stav k 31.12.2016

0,00
7 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00

5 095,66
6 000,00
4 000,00
2 500,00
5 000,00
72 438,24
0,00

11 500,00

95 033,90

Koncesia na verejné osvetlenie
Obec Jablonec (ako Verejným obstarávateľom) uzatvorila s SE Predaj, s.r.o.(ako Koncesionárom)
Koncesnú zmluvu o zabezpečení prevádzky, modernizácie a údrţby sústavy verejného osvetlenia obce
Jablonec dňa 22.12.2015. Verejný obstarávateľ má v zmysle ust. § 4 ods. 3 písm. g) zákona č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení zabezpečovať správu a údrţbu verejného osvetlenia obce. Vzhľadom na to sa
verejný obstarávateľ a koncesionár dohodli na uzavretí Koncesnej zmluvy o zabezpečení prevádzky,
modernizácie a údrţby sústavy verejného osvetlenia. Obecné zastupiteľstvo schválilo toto zabezpečenie
prevádzky, modernizácie a údrţbu sústavy verejného osvetlenia formou koncesie dňa 29.10.2015
uznesením 46/2M/2015. Termín začiatku realizácie modernizácie bol 28.1.2016 a dňom 29.3.2016 bolo
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odovzdané verejné osvetlenie do Sluţobnej prevádzky Koncesionárovi. Doba koncesnej lehoty je po dobu
15 rokov odo dňa odovzdania sústavy verejného osvetlenia do Sluţobnej prevádzky Koncesionárovi.
Koncesnou zmluvou bolo dohodnuté zmodernizovať sústavu verejného osvetlenia Koncesionárom vo
výške 72 438,24 Eur a Verejný obstarávateľ sa zaviazal hradiť za sluţbu prevádzkovania a údrţby
verejného osvetlenia a za sluţbu dodávky elektrickej energie a distribúcie do odberných miest vo výške
12 120,00 Eur ročne. Dňa 28.1.2016 bolo uzatvorené Memorandum o transfere grantu medzi Obcou
Jablonec a SE Predaj, s.r.o. kde sa dohodli, ţe SE Predaj, s.r.o. zníţi ročnú odmenu za poskytnuté
energetické sluţby o 852,00 Eur do konca platnosti koncesnej zmluvy z programu MUNSEFF. Úhrnná
suma zníţenia odmeny je vo výške 12 777,00 Eur.
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Čl. V
INFORMÁCIE O VÝNOSOCH A NÁKLADOCH
1. Výnosy - popis a výška významných poloţiek výnosov
Popis /číslo účtu a názov/

VÝNOSY CELKOM
a) Trţby za vlastné výkony a tovar
602 Trţby z predaja sluţieb

Suma k
31.12.2017

Suma k
31.12.2016

698 562,78 630 760,68
54 248,78

55 082,78

54 248,78

55 082,78

17 544,65

13 463,80

Réţia - Školská jedáleň

2 889,00

1 653

Školné MŠ

4 037,50

2 930,00

Príspevky ŠKD

1 508,00

1 376,00

27,63

0,00

28 049,50

35 463,98

192,50

196,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

395 601,24

349 785,28

373 916,20

328 259,44

324 418,92

280 062,39

Strava

Zber a vývoz odpadu
Poplatky za vodu
Poplatky - Miestny rozhlas

b) Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
c) Aktivácia
Aktivácia DHM
624
d) Daňové a colné výnosy a výnosy s poplatkov
632 Daňové výnosy samosprávy
Podielové dane
Daň z nehnuteľnosti

45 121,37

43 779,54

Daň za psa

1 375,91

1 417,51

Daň za výherné hracie automaty

3 000,00

3 000,00

21 685,04

21 525,84

Komunálny odpad

19 264,88

19 428,23

Poplatky - Správne

674,50

643,00

1 259,80

950,00

54,22

52,97

431,64

451,64

71 802,37

67 932,49

0,00

494,60

0,00

494,60

0,00

68,31

0,00

143,29

71 802,37

67 226,29

633 Výnosy s poplatkov

Poplatky - Stavebný úrad
Poplatky - Výťaţky hazardných hier
Poplatky - Ostatné

e) Ostatné výnosy
641 Trţby z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
Predaj pozemkov

644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
645 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
648 Ostatné výnosy
Centové vyrovnanie

0,01

0,00

58 487,09

56 849,88

Nájomné - Kaderníctvo

200,00

200,00

Nájomné - Realitná kancelária

320,00

320,00

4 786,08

4 768,94

106,40

0,00

Nájomné - Pozemky

4 246,00

2 799,18

Nájomné - Ostatné výnosy

2 260,84

2 288,29

Prevádzková činnosť

1 395,95

0,00

Nájomné - Byty

Nájomné - Pošta
Nájomné - Hrobové miesta
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f) Zúčtovanie rezerv, opravných poloţiek, časového rozlíšenia
653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
Zúčtovanie ostatných opravných poloţiek
658
z prevádzkovej činnosti
g) Finančné výnosy
661 Trţby z predaja CP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,12

1 188,26

0,00

0,00

0,00

0,00

25,12

42,28

25,12

42,28

0,00

1 145,98

0,00

1 145,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

176 885,27

156 771,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114 358,12
0,00

97 441,82
-346,78

366,49
404,05

333,52
533,79

1 631,00
0,00

1 845,00
0,00

923,49
42,90

896,52
41,64

Beţný transfer - ZŠ
Beţný transfer – ZŠ - Vzdelávacie poukazy

96 448,31
1 763,34

81 587,96
1 265,00

Beţný transfer - Podpora rozvoja zamestnanosti
Beţný transfer - Ţivotné prostredie

12 686,44
92,10

9 209,71
90,17

Predaj akcií

662 Úroky
Úroky kreditné na BÚ

668 Ostatné finančné výnosy
Vrátenie nevyčerpanej dotácie

h) Mimoriadne výnosy
672 Náhrady škôd
i) Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VUC a v RO a
PO zriadených obcou alebo VUC
691 Výnosy z beţných transferov z rozpočtu obce, VUC
691 Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce, VUC
693 Výnosy samosprávy z beţných transferov zo ŠR
Vrátenie ZP z RZZP za ZŠ
Beţný transfer - REGOB
Beţný transfer - Voľby, referendum
Beţný transfer - Materská škola
Beţný transfer - BSK
Beţný transfer - Stavebný úrad
Beţný transfer - Pozemné komunikácie

Beţný transfer - Dar MFSR

0,00

1 985,29

56 899,35

54 249,83

Zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR

53 268,24

51 851,79

Zúčtovanie kapitálového transferu z EÚ

2 000,16

2 000,16

Zúčtovanie kapitálového transferu z BSK

1 630,95

397,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 732,00

1 902,00

132,00

1 902,00

1 600,00

0,00

3 895,80

3 178,22

150,00

150,00

694 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR

695 Výnosy z beţných transferov z rozpočtu EÚ
696 Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu EÚ
697

Výnosy samosprávy z beţných transferov od ostatných subjektov mimo
VS
Recyklačný fond
ČSOB

698

Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov
mimo VS
Dar - Futbalový štadión
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ZSE - na rekonštrukciu MŠ
SE PREDAJ - Koncesia verejné osvetlenie

125,04

10,42

3 620,76

3 017,80

0,00

0,00

0,00

0,00

699 Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
Zinkasované príjmy RO

2. Náklady - popis a výška významných poloţiek nákladov
Popis /číslo účtu a názov/

NÁKLADY CELKOM

Suma k 31.12.2016

Suma k 31.12.2016

669 541,05

595 634.32

95 517,13

91 886,33

73 765,98
21 751,15
14 273,46
7 477,69

69 582,28
22 304,05
13 891,70
8 412,35

116 742,86

83 700,80

32.737,76
27 792,02
4 035,60
910,14
424,81
2 821,02
80 759,27

20 704,05
18 385,91
0,00
2 318,14
727,23
2 293,03
59 976,49

34 706,94
2 942,85
11 173,73
18 001,04
1 641,20
69,48
401,00
10 761,03
1 062,00

25 997,30
3 341,69
3 360,18
18 015,55
376,90
173,60
1,00
8 710,27
0,00

322 187,82

280 884,35

232 653,53
77 642,37
11 891,92

204 384,54
67 946,32
8 553,49

d) Dane a poplatky

536,41

414,96

532 - Daň z nehnuteľností
538 - Ostatné dane a poplatky
- kolky
- koncesionárske poplatky
- Diaľničné poplatky

0,00
536,41
234,55
222,96
78,90

0,00
414,96
192,00
222,96
0,00

e) Odpisy, rezervy a opravné poloţky

110 204,37

105 704,55

551 - Odpisy DNM a DHM
- odpisy z vlastných zdrojov
- odpisy z cudzích zdrojov
553 - Tvorba ostatných rezerv
558 - Tvorba ostatných opravných poloţiek
- k daňovým pohľadávkam
- k nedaňovým pohľadávkam

109 304,37
48 509,22
60 795,15
900,00
0,00

103 004,55
45 576,50
57 428,05
2 700
0,00

f) Finančné náklady

15 750,85

17 494,03

0,00
12 574,40
0,00
4 929,10

0,00
12 689,32
0,00
5 205,76

a) Spotrebované nákupy
501 - Spotreba materiálu
502 - Spotreba energie
- elektrická energia
- plyn

b) Sluţby
511 - Opravy a udrţiavanie
- oprava a údrţby
- opravy a údrţby ČOV
- opravy a údrţby auto
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentáciu
518 - Ostatné sluţby
- všeobecné sluţby (tlač Hlásnika, prenájom prenosného WC,
ostatné sluţby)
- poštovné a telekomunikačné sluţby
- právne sluţby
- vývoz komunálneho odpadu
- licencie, programy
- diaľničné známky a mýto
- nájomné
- prevádzka verejného osvetlenia –Koncesná zmluva
- vodovod

c) Osobné náklady
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne náklady
527 - Zákonné sociálne náklady

561 - Predané CP a podiely
562 – Úroky
- úroky z omeškania
- úroky z úveru BJ 8

15

OBEC JABLONEC
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2017
- úroky z úveru BJ 18
- úroky z komunálneho úveru
- úroky z úveru – Škoda Octavia
568 - Ostatné finančné náklady
- poistenie majetku
- bankové poplatky
- ostatné finančné náklady

3 922,56
3 377,45
345,29
3 176,45
2 413,41
377,92
385,12

4 067,61
2 922,73
493,22
4 804,71
3 357,48
370,20
1 077,03

g) Mimoriadne náklady

0,00

0,00

572 - Škody

0,00

0,00

3 583,05

13 574,98

0,00

0,00

0,00
3 583,05

0,00
13 574,98

0,00
1 000,00
1 200,00
200,00
0,00
1 183,05
0,00
0,00
0,00

10 145,98
500,00
1 200,00
200,00
0,00
1 529,00
0,00
0,00
0,00

5 013,85

1 966,37

1 102,69
0,00
0,00
0,00
3 911,16
0,00
2 165,40
696,41
1 049,35
0,00

539,07
4,99
0,00
0,00
1 422,31
0,00
0,00
210,65
1 211,66
0,00

j) Dane z príjmov

4,71

7,95

591 - Splatná daň z príjmov

4,71

7,95

h) Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov
584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO zriadených
obcou alebo VÚC
585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným subjektov
verejnej správy
586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo
verejnej správy
- beţný transfer TJ
- beţný transfer Občianske zdruţenie Zelený Jablonec
- beţný transfer Hokejbalové zdruţenie
- beţný transfer Občianske zdruţenie Budmeričania deťom
- beţný transfer Občianske zdruţenie Plamienok
- beţný transfer CVČ-AKTIV Budmerice
587 - Náklady na ostatné transfery
588 - Náklady z odvodu príjmov
589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov

i) Ostatné náklady
541 - ZC predaného DNM a DHM
544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
546 - Odpis pohľadávky
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
- centové vyrovnania
- odber podzemných vôd
- ostatné prevádzkové náklady
- členské príspevky
549 - Manká a škody

Čl. VI
INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH
1. Ďalšie informácie
Významné poloţky
Operatívna evidencia

Hodnota
10 185,30

Účet
751000
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Čl. VII
INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH
1. Iné aktíva a iné pasíva
a) opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie moţný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých
udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo
viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky - tabuľka č.10.
Textová časť k tabuľke č.10 - riadok 03 obsahuje údaje o budúcom práve účtovnej jednotky zo zmlúv
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Názov poskytovateľa
nenávratného
finančného príspevku
Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny v Pezinku

Číslo
zmluvy

Predmet zmluvy

4/§
Poskytnutie finančného
50j/NS/201 príspevku na podporu
7
rozvoja miestnej
a regionálnej
zamestnanosti

Hodnota zmluvy

10 931,04 EUR

Hodnota prefinancovaných nákladov
z vlastných prostriedkov alebo
z úverových zdrojov
neuhradených/nerefundovaných
poskytovateľom NFP k 31.12.2016
1 037,86 EUR

b) opis a hodnota iných pasív, vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo
všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia, takýmito
inými pasívami sú:
1. moţná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho,
či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí
od účtovnej jednotky, alebo
2. povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretoţe
nie je pravdepodobné, ţe na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických
úţitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť
- tabuľka č.10.
Textová časť k tabuľke č.10
Obec Jablonec má súdne spory, o ktorých informoval právnik zastupujúci obec Jablonec v písomnom
oznámení zo dňa 08.03.2017, kde uviedol súdne spory obce a o ich priebehu. Ide o nasledujúce spory:
- Okresný súd Pezinok, sp.zn. 10C/177/2011. Navrhovateľka Alena Bilčíková a spol., odporca Obec
Jablonec. Predmetom sporu je určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti parcela č.1355/29 o výmere
349 m2 a parcela č. 1355/28 o výmere 1556 m2. Súd 18.11.2015 rozhodol, ţe pozemky patria do
dedičstva po poručiteľovi a odporca je povinný nahradiť trovy konania navrhovateľom v celkovej výške
87 149,96 Eur. Voči rozhodnutiu Okresného súdu Pezinok bolo dňa 28.1.2016 podané odvolanie na
Krajský súd v Bratislave. K 31.12.2016 nebolo odvolacím súdom o podanom odvolaní Obce Jablonec
voči rozhodnutiu súdu prvej inštancie rozhodnuté. K 31.12.2017 nebolo odvolacím súdom o podanom
odvolaní Obce Jablonec voči rozhodnutiu súdu prvej inštancie rozhodnuté.
- Okresný súd Pezinok, sp.zn. 33Cb/80/2009. Navrhovateľ R.J.R STAV s.r.o., odporca Obec Jablonec.
Predmetom sporu je zaplatenie sumy 204 675,05 Eur. Stav k 31.12.2016: konanie prebieha od roku 2009
na Okresnom súde v Pezinku. Po vypočutí strán sporu, svedkov a predloţení návrhov na vykonanie
dokazovania prebieha dokazovanie vo veci. Za účelom ďalšieho skutkového zistenia veci, t.j. posúdenia
oprávnenosti ţalovaného nedoplatku, ktorý si nárokuje ţalobca z titulu dodávky diela Bytový dom 18b.j.
dala obec vypracovať súkromný znalecký posudok, ktorý zadala vypracovať Ústavu stavebnej
ekonomiky, s.r.o.. Predpokladaný termín vyhotovenia a predloţenia predmetného znaleckého posudku je
stanovený do termínu 31.03.2017. Predmetný znalecký posudok bude doručený súdu prvej inštancie za
účelom ďalšieho konania a rozhodnutia vo veci. Súd v roku 2017 rozhodol, ţe odporca je povinný uhradiť
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poţadovanú sumu navrhovateľovi. Voči tomuto rozhodnutiu bolo zo strany obce podané odvolanie
v zákonnej lehote. K 31.12.2017 nebolo odvolacím súdom o podanom odvolaní Obce Jablonec voči
rozhodnutiu súdu rozhodnuté.
- Okresný súd Pezinok, sp.zn. 9C/28/2014. Ţalobca J.Plank a J.Planková, ţalovaný Obec Jablonec.
Predmetom sporu je určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti parcela č.213/20 a parcela č.213/22. Stav
k 31.12.2016: Okresný súd Pezinok ako súd prvej inštancie rozsudkom zo dňa 19.12.2016 rozhodol tak,
ţe ţaloba sa zamieta a ţalovanému t.j. Obci Jablonec sa priznáva náhrada trov konania v celom rozsahu.
Voči rozsudku Okresného súdu Pezinok bolo ţalobcami podané odvolanie zo dňa 27.12.2016. V roku
2017 Obec Jablonec podala k predmetnému odvolaniu vyjadrenie. K 31.12.2017 nebolo odvolacím
súdom o podanom odvolaní Obce Jablonec voči rozhodnutiu súdu rozhodnuté.
Z uvedeného vyplýva riziko z podmieneného záväzku z následným vplyvom na rozpočet obce v roku
2017.
Čl. VIII
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č.12-14
Textová časť k tabuľke č.12-14:
Rozpočet obce organizácie bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2016
č.60/6/2016.

uznesením

Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 20.04.2017 uznesením č. 22/2/2017
- druhá zmena schválená dňa 15.12.2017 uznesením č. 50/5/2017
Rozpočtové opatrenia starostu v zmysle Uznesenia č. 41/3/2015:
-

RO č. 1/2017 zo dňa 20.04.2017
RO č. 2/2017 zo dňa 30.06.2017
RO č. 3/2017 zo dňa 30.09.2017
RO č. 4/2017 zo dňa 31.12.2017

Výška dlhu podľa § 17 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. za beţné účtovné obdobie a bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie - tabuľka č.15.

Čl. IX
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závierky

Po 31. decembri 2017 nenastali udalosti, ktoré mali byť vykázané a zverejnené v účtovnej závierke.
Skutočnosti sa týkajú súdnych sporov, ktoré sú bliţšie popísané v článku VII., písmeno b) v textovej časti
poznámok.
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