Výročná správa
Obce Janovík
za rok 2015

............................
starosta obce
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Úvodné slovo starostu obce
Starostom Obce Janovík som od decembra 2006, postupne som sa oboznámil s problematikou
výkonu funkcie starostu obce, pred zvolením za starostu obce som vykonával funkciu poslanca
obecného zastupiteľstva .
Individuálna výročná správa Obce Janovík za rok 2015 je zostavená na základe výsledkov
ekonomických ukazovateľov, počas celého roku 2015 .
Obec sa zameriavala hlavne na plnenie zákonom daných povinností obce s cieľom vychádzať v
ústrety požiadavkám občanov obce a organizácii sídliacich v obci, konanie akcií pre občanov
hlavne za účelom dobrého spolunažívania občanov v rámci obce.

1. Základná charakteristika Obce Janovík
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.
1.1 Geografické údaje
Geografická poloha obce : Obec leží v Košickej kotline v doline Torysy.
Susedné obce : Bretejovce, Lemešany, ...
Celková rozloha obce : 239ha
Nadmorská výška : 230 m nad morom
1.2 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : 4 %
Nezamestnanosť v okrese : 15 %
Počet obyvateľov : 289
1.3 Symboly obce
Erb obce :
V striebornom štíte zo zelenej pažite preloženej drobným zlatým osemspicovým kolesom
vyrastajúce tri zlatostredé a zlatokališné ruže na zelených hrubých krátkolistých stopkách.
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Erb obce je zapísaný do Heraldického registra Slovenskej republiky pod signatúrou J-73/2005.
Vlajka obce :
Obecná vlajka má podobu šiestich pozdĺžnych pruhov žltého, bieleho, zeleného, žltého, bieleho
a červeného. Vlajka má pomer 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi
do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu.

História obce
Janovík leží v severnej časti Košickej kotliny v doline Torysy v nadmorskej výške okolo 230m
Na prelome 13 a 14. storočia patrila táto dedina Budunovi z ďurkovskej vetvy Abovcov. Jeho
synov postihla v roku 1315 konfiškácia majetkov, ktoré kráľ Karol Róbert dal Imrichovi, synovi
Pavla z inej vetvy Abovcov. Imrich však v roku 1315 vyplatil Budunovu dcéru z dedičskej časti
v Janovíku. Pri tej príležitosti vznikla o ňom prvá správa. Znej vyplýva, že jestvoval dlhšie pred
uvedeným rokom.
V písomnostiach 14-16 storočia vyskytuje sa pravidelne pod názvom Jan, ktorý nepochybne
vznikol prevzatím slovenského osobného mena. Medzi Abovcami maďarského pôvodu sa také
meno nevyskytlo na ich majetkoch napokon v 13. storočí ano nevznikli zemianske dediny
s názvami odvodenými od osobných mien Abovcov. Z toho vyplýva že dedina jestvovala
predtým , ako sa Abovci stali ich vlastníkmi, teda pred 13.storočím. Jej názov odvodený od
slovenského osobného mena kresťanského pôvodu zachoval skutočnosť, že vznikla
v slovenskom prostredí v 13. storočí ako dedina neznámeho zemana Jána. Janovík zostal vo
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vlastníctve dedičov Imricha do konca 14.storočia. V 15 storočí patril šľachticom z Ruskova,
Rozhanoviec a v druhej polovici 16. storočia Pacotovcom. V roku 1427 janovícke sedliacke
domácnosti okrem richtárovej zdanili do 16 port, takže Janovík bol stredne veľkou dedinou.
Neskôr väčšina sedliakov časť alebo všetky pozemky stratila, iní sa odsťahovali a zmenšil sa aj
počet domov.
V rokoch 1567 a 1588 boli sedliaci zdanení do 3 a pol resp. 3 port pričom v roku 1567 3
domácnosti hospodárili na celých a 3 na polovičných usadlostiach. V týchto rokoch tu boli 4
resp. 5 želiarskych domácností. V roku 1600 malo sídlisko len 5 poddaných domov. Janovík bol
malou dedinou a mal len poddanské obyvateľstvo.
1.4. Hospodárstvo obce
V obci sú pre obyvateľov k dispozícii služby v oblasti maloobchodu - Potraviny FRESH. Ponúkaný
sortiment je zameraný na potraviny a mäso. Služby pohostinstva – Krčma u Bociana.
Priemyselné prevádzky v obci : KOVEXTROJ s.r.o. , MOTOREN ,
V obci pracujú aj živnostníci, ktorí zabezpečujú služby pre občanov – AGRO plus, Stolárstvo, Obec
má vybudovaný oddychový areál CORNU spol. sro, ktorý slúži na relaxáciu obyvateľov
Janovíka ale aj jej návštevníkov našej obce. V obci sa nachádza Hotel pre psov.

1.4 Organizačná štruktúra obce
Starosta obce: Marián Žec
Zástupca starostu obce : Ing. Pavol Surgent
Hlavný kontrolór obce: Jarmila Baršovská
Obecné zastupiteľstvo: Jozef Barej, Ladislav Ivan, Jozef Onderko, Ladislav Onderko,
Ing. Pavol Surgent
Obecný úrad: Obec Janovík, Janovík č.83, 082 03

2. Rozpočet obce na rok 2015 a jeho plnenie
Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č.583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet),
kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie.
Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený ako prebytkový. Rozpočet obce bol schválený
obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2014 uznesením č. 12/2014.
Bol zmenený jedenkrát :
- zmena schválená dňa 18.11.2015 uznesením č. 19/2015.
Po zmene bol rozpočet nasledovný:
Rozpočet obce po poslednej zmene k 31.12.2015 v celých eurách:
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Rozpočet
Príjmy celkom
Z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

47627,00

Upravený
rozpočet
59074,46

Skutočnosť

47627,00
0
0
0

59074,46
0
0
0

61903,06
0
0
0

Výdavky celkom
Z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

46387,00

58438,52

57733,33

46387,00
0
0
0

58438,52
0
0
0

57733,33
0
0
0

61903,06

2.1 Plnenie príjmov za rok 2015
Obec
2.1.1 Bežné príjmy obce
Príjmy celkom
Schválený rozpočet

v celých €

47627,00
59074,46
61903,06

Rozpočet po zmenách
Skutočnosť k 31.12.2015
Plnenie rozpočtu bežných príjmov obce
Hlavná
kategória,
Kategória

Text

Rozpočet po
zmenách 2015
v celých €

Skutočnosť
2015
v celých €

Príjmy celkom

59074,46

61903,06

100

Daňové príjmy

53460,00

54888,81

200

Nedaňové príjmy

4867,00

6266,79

310

Granty a transfery

747,46

747,46

2.1.2 Kapitálové príjmy obce
Príjmy celkom
Schválený rozpočet
Rozpočet po zmenách
Skutočnosť k 31.12.2015

v celých €
0,00
0,00
0,00
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Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov obce
Kategória

Text
Príjmy celkom
Kapitálové príjmy
Kapitálové granty a transfery

230
320

Rozpočet po
zmenách 2015
v celých €
0,00
0,00
0,00

Skutočnosť
2015
v celých €
0,00
0,00
0,00

2.1.3 Príjmové finančné operácie obce
Príjmy celkom
Schválený rozpočet
Rozpočet po zmenách
Skutočnosť k 31.12.2015

v celých €
0
0
0

2.2 Plnenie výdavkov za rok 2015
2.2.1 Bežné výdavky obce
Výdavky celkom

v celých €

Schválený rozpočet
Rozpočet po zmenách
Skutočnosť k 31.12.2015

46387,00
58438,52
57733,33

Plnenie rozpočtu bežných výdavkov obce
Hlavná
kategória,
Kategória

Text
Výdavky celkom

Rozpočet po
zmenách 2015
v celých €

Skutočnosť
2015
v celých €

58438,52

57733,33

640

Bežné transfery

1870,00

1781,25

630

Tovary a služby

31248,52

30095,02

620

Poistné a príspevok do poisťov.

6320,00

7609,87

610

Mzdy, platy ,služobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania

19000,00

18247,19
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2.2.2 Kapitálové výdavky obce
Výdavky celkom
Schválený rozpočet
Rozpočet po zmenách
Skutočnosť k 31.12.2015

v celých €
0
0
0

Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov obce

Oddiel

Kategória

700
01 - obec

717

Text
Kapitálové výdavky celkom
Výdavky za obec celkom
Rekonštrukcia a modernizácia

Rozpočet po Skutočnosť
zmenách
2015
2015
v celých €
v celých €

0
0
0

0
0
0

2.2.3 Výdavkové finančné operácie obce
Výdavky celkom
Schválený rozpočet
Rozpočet po zmenách
Skutočnosť k 31.12.2015

v celých €
0,00
0,00
0,00

3. Hospodárenie obce za rok 2015

Celkový rozpočet /skutočné plnenie/
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné operácie
Výdavky celkom

Bežné príjmy
Kapitálové
príjmy
0,00
Finančné
operácie
Príjmy celkom
57733,33
R: +4169,73€
57733,33
0

61903,06
0,00
0
61903,06
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Bežný rozpočet
Bežný príjmy
61903,06 €
Bežné výdaje
57733,33€
Prebytok bež. rozpočtu
4169,73 €
Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy
0,00 €
Kapitálové výdaje
0,00 €
Rozdiel:
0,00 €
Finančné operácie
Príjmy z finanč.operácií
Výdavky z finanč.operácií
Rozdiel:

0,00 €
0,00 €
0,00 €

4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 v celých €
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2015

KZ k 31.12.2015

Majetok spolu

194585,47

351307,93

Neobežný majetok spolu

184660,21

338410,46

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

135865,15

289615,40

Dlhodobý finančný majetok

48795,06

48795,06

9925,26

12897,47

Zásoby

0,00

0,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

827,55

1127,26

9097,71

11742,37

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

0

0

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie
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PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2015

Vlastné imanie a záväzky spolu

KZ k 31.12.2015

194585,47

351307,93

-5531,72

211719,68

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

-5531,72

211719,68

Nevysporiadaný výsl.hospodár.z min.r.

-16644,68

212501,07

Výsledok hospodárenia za účt.obdobie

11112,96

-781,39

3067,73

2507,89

0

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé záväzky

0,00

0,00

3067,73

2507,89

0,00

0,00

197049,46

137080,36

Vlastné imanie
z toho :

Výsledok hospodárenia

Záväzky
z toho :
Rezervy

Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v celých €
5.1. Pohľadávky
Pohľadávky

Stav
k 31.12 2014

Stav
k 31.12 2015

Pohľadávky do lehoty splatnosti

827,55

1127,26

Pohľadávky po lehote splatnosti

0,00

0,00

5.2 Záväzky
Záväzky

Stav
k 31.12 2014

Stav
k 31.12 2015

Záväzky do lehoty splatnosti

3067,73

2507,89

Záväzky po lehote splatnosti

0

0
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6. Výsledok hospodárenia v celých eurách
Prehľad nákladov a výnosov z hlavnej činnosti za r.2015
1. Náklady - popis a výška významných položiek /v €/
Druh nákladov
Popis /číslo účtu a názov/
Spotrebované nákupy
501 – Spotreba materiálu
502 – Spotreba energie
Služby
511 – Opravy a udržovanie
512 – Cestovné
513 – Náklady na reprezentáciu
518 – Ostatné služby
Osobné náklady
521 – Mzdové náklady
524 – Zákonné sociálne poistenie
Odpisy, rezervy a opravné položky
551- Odpisy DNM
z prevádzkovej a finančnej činnosti
553-Tvorba ostatných rezerv
a zúčtovanie
časového rozlíšenia
Finančné náklady
568 – Ostatné finančné náklady
Mimoriadne náklady
Náklady na transfery a náklady z odvodu 587 – Náklady na ostatné transféry
príjmov
Spolu

2. Výnosy - popis a výška významných položiek /v €/
Druh výnosov
Popis /číslo účtu a názov/
Tržby za vlastné výkony a tovar
602 – Tržby z predaja služieb
Daňové a colné výnosy a výnosy z
632 – Daňové výnosy
poplatkov
samosprávy
633 – Výnosy z poplatkov
Ostatné výnosy
648-Ostat.výnosy z prevádzk.č.
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek 652 – Zúčtovanie zákonných
rezerv
Výnosy z transferov a rozpočtových
693 – Výnosy samosprávy
príjmov
694- z výnosy samosprávy
z kap. transférov
695- výnosy samosprávy
z bež..tran.od EÚ.
SPOLU:
Náklady:
Výnosy:
Výsledok hospodárenia

Suma v €
3203,25
9265,33
0
284,96
0
16007,60
22368,67
7728,49
7449,00
0

636,86
0
66944,16

Suma v €
600,00
51652,13
9202,53
0
0
747,46
3852,12
107,88
66162,77

66944,16 €
66162,77 €
-781,39 €
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Výsledok hospodárenia za r.2015: -781,39 € /záporný výsledok hospodárenia/

Výsledok hospodárenia pred zdanením

-781,39

Splatná daň z príjmov

0€

Výsledok hospodárenia po zdanení

-781,39

7. Ostatné dôležité informácie
7.1 Prijaté granty a transfery
Transféry a granty do rozpočtu obce činili celkom 747,46 eur. Rozpis prijatých a ich čerpanie
v priebehu roka 2015 je spracované v tabuľke.
Obec prijala nasledovné granty a transfery:

Účelové
určenie
grantu,
transferu

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2015

Suma
použitých
prostriedkov
v roku 2015

Rozdiel v €,

Evidencia
obyvateľov
Referendum

90,09

90,09

0

Životné prostr.

640,00
17,37

445,94
17,37

194,06
0

SPOLU

747,46

553,40

194,06

Poskytovateľ

MV SR
OU PO

Vratka v roku
2015

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
7.2 Poskytnuté granty a transfery
Obec v roku 2015 poskytla nenávratné finančné prostriedky na MŠ Bretejovce.
Žiadateľ dotácie - Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

100,00 €

100,00 €

0

ZŠ Budimír
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7.3 Významné investičné akcie v roku 2015
V roku 2015 obec nerobila žiadne investičné akcie, len bežné opravy a údržby v obci.
7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Obec Janovík naďalej plánuje opravu miestnych komunikácií a chodníkov, DOM
SMÚTKU, Zmeny a doplnky územného plánu obce ,
7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015.
Účtovná závierka bola odovzdaná do RISSAM elektronickej forme v zákonom stanovenom
termíne. Poznámky k 31.12.2015 boli odovzdané do RISSAM v zákonom stanovenom termíne.
Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré
by bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe.

Vypracoval: Jureková Helena

Predkladá: Marián Žec

V Janovíku dňa 08.03.2016
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