Individuálna výročná správa
Obce Jovice
za rok 2016

František Barci
............................
starosta obce
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1. Úvodné slovo starostu obce
Vážení poslanci, občania našej dediny !
V roku 2016 sme zabezpečovali chod samosprávy obce tak, aby sme čo najlepšie a najviac
uspokojili potreby našich občanov.
Výročná správa Obce Jovice za rok 2016, ktorú Vám prekladám, poskytuje pravdivý
a nestranný pohľad na dosiahnuté výsledky obce. Je zostavená na základe výsledkov
ekonomických ukazovateľov. Obec sa zameriavala hlavne na plnenie zákonom daných
povinností. Tak ako aj v predchádzajúcich rokoch sme podali niekoľko projektov na
čerpanie
prostriedkov z EU a štátneho rozpočtu – Kanalizácia Jovice na dokončenie a
Rekonštrukcia miestnych komunikácií. Z podaných žiadosti sme úspešný neboli a to z
dôvodu zrušenie výziev. Z vlastných zdrojov sme zrekonštruovali interiér objektu Materskej
školy a v obci sme zaviedli kamerový systém.
Touto cestou chcem poďakovať všetkým spoluobčanom , ktorí svojou prácou prispeli k
zveľaďovaniu našej obce.

2. Identifikačné údaje obce
Názov:

Obec Jovice

Sídlo:

Hlavná 50, 049 45 Jovice

IČO:

00594784

Štatutárny orgán obce: starosta obce
Telefón:

058/7326529, 058/7327995

E- mail:

obecjovice@veganet.sk

Webová stránka: www.obecjovice.sk
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3.Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:

František Barci

Zástupca starostu obce:

Ondrej Baláž

Hlavný kontrolór obce:

od 01.05.2015 Ing. Ondrej Bartuš

Obecné zastupiteľstvo:
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský orgán obce zložený zo 7 poslancov zvolených
v priamych voľbách.
Zloženie OZ

Ing. Andrea Albertová, Tibor Albert, Ondrej Baláž,
Bc. Attila Dudás, Robert Kováč, Erzsébet Podracky ,
Norbert Podracky

Komisie:
OZ v Joviciach

má zriadené nasledovné komisie:

Komisia kontroly a ochrany verejného záujmu - predseda Erzsébet Podracky
Obecné zastupiteľstvo s uznesením č.3/2015 rozhodlo , že vo volebnom období 2014-2018
nezriaďuje v obci ďalšie komisie.
Obecný úrad:
Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce. Zabezpečuje organizačné
a administratívne veci . Budova obecného úradu sídli v prenajatých priestoroch od cirkvi. Prácu
obecného úradu organizuje starosta obce. Zamestnanci obecného úradu:
Ildikó Lukácsová – samostatná odborná referentka – účtovníctvo, rozpočtovníctvo, personálna
agenda, mzdová, evidencia obyvateľstva, stavebné odd., pokladňa
Andrea Farkašová – dane a poplatky, odpady, koordinátorka UoZ a MoS, kultúra,
ost.administratíva
Zuzana Podracká - upratovačka
Obec v roku 2016 využila finančné prostriedky z ÚPSVaR poskytované na vytvorenie
pracovných miest cez projekt „Cesta z kruhu nezamestnaných “
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4. Poslanie, ciele
Poslanie obce:
Obec Jovice je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne
hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Zabezpečovanie kvalitných služieb
obyvateľom obce, podnikateľom a návštevníkom obce. Obec financuje svoje potreby
z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a zo zdrojov od ostatných subjektov.
Obec ako samostatný územný samosprávny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou Slovenskej republiky.
Ciele obce:
Zvýšenie kvality života občanov , úrad bližšie k občanovi, informovanosť a transparentnosť.
Skvalitňovanie životného prostredia, zvýšenie efektívnosti vzájomnej spolupráci v rámci obce i
v regióne. Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce Jovice, po ekonomickej, sociálnej,
kultúrnej a environmentálnej stránke. Zachovávať kultúrne dedičstvo.

5.Základná charakteristika obce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári
s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy
je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

5.1. Geografické údaje
Obec Jovice sa nachádza v Rožňavskej kotline na nive Čremošnej, 6 km od Rožňavy, pod
úpätím Silickej planiny. Nadmorská výška v strede obce je 280 m, 275-675 m v chotári.
Celková výmera katastrálneho územia je 1 007 hektárov.
Obec patrí do Rožňavského okresu a Košického kraja. Kataster obce Jovice hraničí:
- z juhozápadu s katastrálnym územím obce Brzotín
- zo severu s katastrálnym územím mesta Rožňava
- z východu s katastrálnym územím obce Krásnohorská Dlhá Lúka
GPS súradnice obce: 48.63166 13,20.550683599999956
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5.2. Demografické údaje
Vývoj počtu obyvateľov :
Počet obyvateľov :

Počet obyvateľov :

k 1.1.2016

-

741

prisťahovaní

-

11

odsťahovaní

-

10

narodení

-

4

zomrelí

-

10

k 31.12.2016

-

736

Národnostná štruktúra : najpočetnejšou národnosťou je maďarská národnosť. Ďalej je
zastúpená slovenská národnosť a rómska národnosť.
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : je tu zastúpené rímskokatolícke ,
evanjelické a reformované náboženstvo.

5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v okrese : cca 20,93%
Vývoj nezamestnanosti : nezamestnanosť v obci je rovnaké ako v roku 2015
V súčasnosti v našom regióne je charakteristická vysoká miera nezamestnanosti a nízka tvorba
nových pracovných miest.

5.4. Symboly obce
Erb obce

Vlajka obce

Erb obce : v striebornom štíte červené hrotmi nadol smerujúce radlice čerieslo a lemeš, nad
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ním na zelenej listnatej stopke tri červené ruže, v strede prirodzený puk, po
bokoch dve heraldické.
Vlajka obce : Vlajka obce pozostáva zo štyroch podlžných pruhov vo farbách červenej ( 1/6 ).
Zelenej ( 1/6 ), červenej ( 1/6 ), a bielej ( 3/6 ).Vlajka má pomer strán 2:3
a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

5.5. História obce
Prvá písomná pamiatka o obci je datovaná rokom 1352 a pod dnešným menom sa objavuje od
roku 1427. Usadlosť tu však existovala dávno predtým pod názvami Carulossy, alebo
Pachapataka. V stredoveku patrila Krasnahorskému hradnému panstvu, neskôr v nej mali
majetky Bebekovci. Obec bola dosídlená počas valaskej kolonizácie v 16 . storočí.
Obyvateľstvo sa zaoberalo tradičným poľnohospodárstvom a pastierstvom, neskôr i baníctvom.
. Prvými obyvateľmi lokality pri brehoch Čremošne boli Slovania a po všeobecnej migrácii v
Európe maďarské rody, ktoré napokon v tejto oblasti prevládli. Je rodiskom Andreja Cházára –
zakladateľa prvého ústavu pre hluchonemých v Uhorsku.

5.6. Pamiatky
Zvonica - z roku 1892 . Hranolová dvojvežatá stavba, ukončená ihlanovou strechou.
Zvukové okná segmentovo zaklenuté, uzatvorené drevenými žalúziami. Nad vstupom
zachované datovanie – 1892. Nachádzajú sa v nej dva zvony.
Nápis na veľkom zvone : 1888 – JÓLÉSZ KÖZSÉG HÍVEINEK ÖNTÖTTE SCHOLTZ
ADOLF CSETNEKEN
Nápis na malom zvone: KĚSZÍTET AZ IOLÉSY KATHOLIKA ECCLESIA SZÁMÁRA
1801 LULEY TISZTELENDÖ ÚR DIRECTORSÁGA ALAT.

5.7.Významné osobnosti obce
Náš najslávnejší rodák András Cházár 1745-1816 pochádza zo šľachtického rodu
Cházárovcov. Bol veľmi známym právnikom, úspešným advokátom. Zastával rôzne verejné
funkcie v župách Gemera, Hontu, Liptova, Novohradu a Turne. Najviac sa však preslávil v
celkom inej oblasti: bol duchovným zakladateľom prvej školy pre hluchonemé deti v Uhorsku.
Spomínanú školu založili v roku 1802 v meste Vác. O jeho pestrej osobnosti svedčí aj to, že sa
zaslúžil aj o rozšírenie pestovania zemiakov na Hornom Gemeri. V rodnom dome bola
zariadená Pamätná izba /2007/ . Na jeho česť v roku 2009 bola postavená aj socha .
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6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
Prenesený výkon štátnej správy na úseku :
- stavebného poriadku a dopravy
- ochrany prírody a krajiny
- štátnej vodnej správy
- ochrana pred povodňami
- ochrany ovzdušia
- hlásenie pobytu občanov a register adries SR
Originálnych právomocí samosprávy na úseku :
- školstva
Prenesené kompetencie okrem hláseniu pobytu občanov a register obyvateľov zabezpečuje pre
obec Ing. Eva Walentínová , ktorá má sídlo Šafárikova 21 ( budova VÚB ), Rožňava.

6.1.Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti sa v obci zabezpečujeme s prostredníctvom Materskej školy predškolské
vzdelanie. Materská škola je s vyučovacím jazykom maďarským a nachádza sa v budove na ul.
Hlavná 35. V roku 2016 MŠ navštívilo 15 detí. Jej súčasťou je aj Zariadenie školského
stravovania. Zamestnanci MŠ a ŠJ : Margita Teleczká riaditeľka , Zuzana Vanyová učiteľka,
Judita Albertová školníčka-upratovačka, Irena Csefová vedúca ŠJ a Alžbeta Šefčíková
kuchárka.
Hospodárenie materskej školy a zariadenia školského stravovania je napojená na rozpočet
obce.

6.2. Zdravotníctvo
Obec nemá zriadený svoj zdravotný obvod.

V obci sa žiadne zdravotnícke zariadenie

nenachádza. Obyvatelia navštevujú zdravotnícke strediská / ambulancia pre dospelých , detský
lekár, nemocnica s poliklinikou, lekáreň / v okresnom meste Rožňava.

6.3. Sociálne zabezpečenie
Na sociálnom úseku obec zabezpečuje nevyhnutnú sociálnu starostlivosť pre svojich občanov.
Prostredníctvom ÚPSVaR zabezpečuje pre nezamestnaných poberajúcich sociálne dávky,
aktivačné práce. Pracovníci sa počas celého roka snažili osvojiť si pracovné návyky,
niektorým sa to darilo viac a niektorým menej.
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6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obecný úrad a miestne organizácie .
Obec prevádzkuje kultúrny dom a miestnu knižnicu.
Aktívne pôsobia nasledujúce organizácie – ZO CSEMADOK Jovice , Občianske
združenie A. Cházára, Občianske združenie Carulossy.
Každoročne organizujeme deň obce Jovické leto, Večer dôchodcov, Mikuláš pre detí.
OZ A. Cházára každoročne organizuje túru na počesť A. Cházára. s účastníkmi aj zo
zahraničia.
Záujemcovia o zachovanie ľudovej kultúry, tradícií sa združujú v spevokole A. Cházára.
Obecná knižnica – občania si môžu knihy vypožičiavať raz za týždeň.

6.5.Hospodárstvo
V obci Jovice sa nachádzajú len malé prevádzky živnostníkov a to:
POLYSTAV – Ing. Silvester Gebe
AERCOLOR – Erik Albert – kompletné riešenie interiérov
JOFA – Jozef Farkaš – údržba motorových vozidiel
OlGAZ – Jozef Olexák –
BFZ TRIO – pekáreň
ETL ABC – Edita Ibošová predajňa potravín
DOVAJ predajňa potravín
Hostinec Slniečko – Zuzana Barciová – pohostinstvo
VOROGIPS - Robert Voda
EUROOKNÁ Alexander Havran
Nákladná doprava – Štefan Švantner
Kamenárstvo – Štefan Tóth
ELRIK – Dusza Erik

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným

nástrojom finančného hospodárenia obce bol

rozpočet

obce

na rok

2016. Obec v roku 2016 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 2016 bol zostavený ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
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Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2015 uznesením č. 48/2015
Rozpočet bol zmenený štyrikrát:
-

prvá zmena schválená dňa 23.03.2016

uznesením č. 13/2016

-

druhá zmena schválená dňa 14.07.2016

uznesením č. 24/2016

-

tretia zmena schválená dňa 05.10.2016

uznesením č. 30/2016

-

štvrtá zmena schválená dňa 16.12.2016

uznesením č. 37/2016

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016

Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2016

% plnenia príjmov/
% čerpania
výdavkov

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

200 625

266 590

287 356,78

107,78 %

200 625
0
0

266 590
0
0

287 056,78
300,00
0

107,67 %
300,00 %-

Výdavky celkom

200 625

266 590

254 804,28

94,70 %

z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

185 125
15 500
0

240 190
26 400
0

228 494,52
26 309,76
0

95,13 %
99,65%
-

0

0

32 552,50

Rozpočet obce

10

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

284 698,49
284 698,49

Bežné výdavky spolu

226 151,36

z toho : bežné výdavky obce

226 151,36

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

58 547,13
300,00
300,00

Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce / KZ – 41 /

26 309,76
26 309,76

Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

-26 009,76
32 537,37
182,00 / recyklačný fond /
32 355,37
0
0
0
284 998,49
252 461,12
32 537,37
182,00
32 355,37

Prebytok rozpočtu v sume 32 355,37 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na:
-

tvorbu rezervného fondu

32 355,37 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2016
vo výške 32 355,37 EUR.
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7.3. Rozpočet na roky 2016 - 2019

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Skutočnosť
k 31.12.2016
287 575,24

Rozpočet na
rok 2017
203 590

Rozpočet
na rok 2018
206 590

287 056,78
300,00
218,46

203 590
0
0

206 590
0
0

Rozpočet
na rok 2019
238 776
0
0

0
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2016
254 804,28

Rozpočet na
rok 2017
203 590

Rozpočet
na rok 2018
206 590

Rozpočet
na rok 2019

228 494,52
26 309,76

193 345
10 245

195 920
10 670

215 512
23 264

0

0

0

0

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 subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2015 k 31.12.2016
1 621 147,09 1 617 509,11
1 530 611,69 1 498 191,38
0
1 408 671,63
121 940,06
89 664,92

0
1 376 251,32
121 940,06
118 414,74

112,73
0
0
16 354,76
73 197,43
0
0
870,48

294,91
0
0
11 479,06
106 640,77
0
0
902,99
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Predpoklad
na rok 2017

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 subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2015 k 31.12.2016
1 621 147,09 1 617 509,11
632 334,21
665 991,81
0
0
632 334,21
17 411,35

0
0
665 991,81
24 300,91

600,00
0
960,88
15 850,47
0
971 401,53

600
0
1690,28
22 010,63
0
927 216,39

Predpoklad
na rok 2017

8.3. Pohľadávky
Zostatok
k 31.12 2015

Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

16 354,76

Zostatok
k 31.12 2016

11 479,06

8.4.Záväzky
Zostatok
k 31.12 2015

Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

16 811,35
-

Zostatok
k 31.12 2016

23 700,91

Analýza významných položiek:
- pri pohľadávkach došlo k významným zmenám, celkový rozdiel je pokles oproti roku 2015
o 4 875,70 €.
- nárast záväzkov oproti roku 2015 predstaví sumu 6 889,56 €.
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9. Hospodársky výsledok za 2016 - vývoj nákladov a výnosov
Názov

Skutočnosť
k 31.12. 2015

Náklady
268 883,43
50 – Spotrebované nákupy
38 280,50
51 – Služby
39 964,35
52 – Osobné náklady
108 286,61
53 – Dane a poplatky
403,69
54 – Ostatné náklady na
7 363,82
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
69 011,94
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady
2 528,52
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
3 044,00
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
1,53
Výnosy
278 317,53
60 – Tržby za vlastné výkony a
3 435,67
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
190 683,85
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
15 535,47
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
400,00
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
8,48
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
68 254,06
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
9 432,57
/+ kladný HV, - záporný HV/

Skutočnosť
k 31.12.2016

Predpoklad
rok 2017

302 301,90
33 566,23
39 917,17
140 498,93
565,68
9 978,24
70 617,12

2 185,73
4 972,80
0,81
332 504,10
3 231,47
216 545,67
17 435,18
1 081,65

4,54
94 205,59

30 201,39

Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume 30 201,39 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 2016 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
MV SR
MDVaRR SR
MDVaRR SR
OÚ ŽP Košice

ÚPSVaR Rožňava
ÚPSVaR Rožňava
MF SR
OÚ Košice

Účelové určenie grantov a transferov
Hlásenie obyvateľov - register adries
Prenesený výkon - stavebníctvo
Prenesený výkon - CDPK
Prenesený výkon - životné prostredie
Hmotná núdza stravné
Hmotná núdza školské potreby
Voľby
Vzdelávanie v materskej škole

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
260,13
707,73
32,88
63,00
1 043,00
149,40
693,72
760,00

Odbor školstvo

ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR

Rožňava
Rožňava
Rožňava
Rožňava

Prídavky na deti
Aktivačná činnosť pre nezamestnaných
Transfer na projekt 52a
Transfer par.54

5 691,84
6 467,56
54,81
34 315,08
50 239,15

Spolu:

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:.
Prijaté transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2016 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 3/2008 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie

TJ Mladosť Jovice
OZ A. Cházára

Účelové určenie dotácie

Na činnosť v roku 2016
VIII. Pamätná túra A. Cházára

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

1 500,00
1 500,00

Archeologický prieskum
OZ Carulossy
CSEMADOK ZO Jovice

Guláš festival
Tvorba
,ochrana

a prezentácia

400,00
1 000,00

OZ JVC.NET

kultúrnych hodnôt
Rozšírenie internetového pripojenia v

300,00

obci Jovice
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