Individuálna výročná správa
Obce Jalovec
za rok 2018

Ing. Peter Kotian
starosta obce
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1. Úvodné slovo starostu obce
Výročná správa obce Jalovec za rok 2018, ktorú predkladám, poskytuje reálny pohľad
na činnosť obce a výsledky, ktoré dosiahla v uplynulom roku.
V roku 2018 sa obec snažila plniť všetky úlohy, ktoré jej vyplývajú z ustanovení zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ďalších zákonov a ustanovení
a realizovala projekty „ Verejné priestranstvá pri ihrisku“, na ktorý získala NFP z Programu rozvoja
vidieka a „Dobudovanie kamerového systému v obci Jalovec“. Obec pri výkone samosprávy
vykonáva úlohy súvisiace s hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce, zostavuje a
schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce, rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych
poplatkov a vykonáva ich správu. Výročná správa našej obce za rok 2018 je dokument, ktorý nielen
formou čísel a tabuliek hodnotí ako obec nakladala s finančnými prostriedkami, ale poskytuje aj
základné informácie o obci, jej organizačnej štruktúre, rozpočte a iné údaje o obci ako účtovnej
jednotke.
Poďakovanie patrí zamestnancom obce, poslancom OZ, spoločenským organizáciám a občanom,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na zveľaďovaní, rozvoji a reprezentácii našej obce.
2. Identifikačné údaje obce
Názov:

Obec Jalovec

Sídlo:

Mlynská 636/45, 972 31 Jalovec

IČO:

00647845

Štatutárny orgán obce:

Ing. Peter Kotian, starosta obce

Telefón:

046/5471949

Mail:

jalovec@stonline.sk

Webová stránka:

www. jalovec.eu

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov

Starosta obce:

Ing. Peter Kotian

Zástupca starostu obce:

Renáta Kotianová

Hlavný kontrolór obce:

Ing. Vladimír Hvojnik

Obecné zastupiteľstvo:

Renáta Kotianová, Mgr. Renáta Tonhaiserová, Ľudmila Kotianová,
Silvia Kmeťová, Miroslav Madaj
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Komisie:
Komisia výstavby, územného rozvoja a životného prostredia
predseda:

Miroslav Madaj

členovia:

Ľudmila Kotianov
Mgr. Renáta Tonhaiserová

Komisia na ochranu verejného záujmu
predseda:

Mgr. Renáta Tonhaiserová

členovia:

Miroslav Madaj
Renáta Kotianová

Komisia kultúry, školstva, športu a sociálnych vecí
predseda:

Renáta Kotianová

členovia:

Darina Masariková
Bc. Ján Krčik
Silvia Kmeťová
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Obecný úrad:
Ing. Miriam Frimmelová

samostatná odborná referentka (mzdy a účtovníctvo)

Ľubomíra Gatialová

samostatná odborná referentka (evidencie, dane a stavebný poriadok)

Jozef Dobrotka

správca budov, vodič

Helena Kotianová

upratovačka, správkyňa verejnej zelene

Adriana Kotianová

opatrovateľka

Eva Noskovičová

opatrovateľka

Anna Sojková

opatrovateľka

Rozpočtové organizácie obce: obec nemá rozpočtovú organizáciu
Príspevkové organizácie obce: obec nemá príspevkovú organizáciu
Neziskové organizácie založené obcou: obec nezaložila žiadnu neziskovú organizáciu
Obchodné spoločnosti založené obcou: obec nezaložila žiadnu obchodnú spoločnosť
4. Poslanie, vízie, ciele

Poslanie obce
Obec Jalovec 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 a všestranný rozvoj jej územia a potreby jej obyvateľov.
Vízie obce
My, občania obce Jalovec chceme, aby v našej obci bolo dostatok priestoru pre deti - materská
škôlka, klub detí, detské ihrisko, detské akcie, hojdačky a parky. Pre nás i budúce generácie tu
chceme zachovať prírodu, lazy, kostol. Aby sa nám tu dobre žilo chceme, aby bola obmedzená
rýchlosť na hlavnej ceste, vyznačené bezpečné prechody cez cestu, aby tu boli zrekonštruované
cesty, staré budovy a mlyn. Chceme obnoviť požiarnu zbrojnicu, upraviť cintorín a udržiavať čistotu
a poriadok na verejných priestranstvách. Želáme si, aby tu bolo viac možností pre aktívny oddych
- kúpalisko, volejbalové ihrisko, tenisový kurt i knižnica. Páčilo by sa nám, keby tu bolo viac
obchodov, krajčírstvo, pizzeria, zmrzlinový stánok a veľa firiem. A dôležité bude, aby mali občania
našej obce zamestnanie (z PHSR 2007-2015).
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Ciele obce
Zvýšenie kvality života občanov obce ako rozvoj pracovných príležitostí, príležitostí pre oddych
vzdelanie, bezpečný a zdravý život.
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
Geografická poloha obce:

Trenčiansky samosprávny kraj, okres Prievidza

Susedné mestá a obce:

Ráztočno, Chrenovec-Brusno, Handlová, Prievidza

Celková rozloha obce:

602 ha

Nadmorská výška:

345 m n. m. (stred obce)

5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov:

10 obyvateľov na km2, 573 obyvateľov k 1.1.2017

Národnostná štruktúra:

slovenská

Štruktúra obyvateľstva
podľa náboženského významu:

rímskokatolícke vyznanie

Vývoj počtu obyvateľov:

pomalý pokles a starnutie populácie

5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci:

údaj nie je evidovaný

Nezamestnanosť v okrese:

5,18 %

Vývoj nezamestnanosti:

nezamestnanosť v regióne je na takej úrovni, že obec má problém
realizovať projekty z ÚPSVaR aj na báze plného úväzku, nielen
formou aktivačnej činnosti

5.4. Symboly obce
Symboly obce Jalovec sú evidované v Heraldickom registri SR pod signatúrou J-15/95.
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Erb obce
Zo spodného okraja modrého štítu vyrastajúci strieborný sv. Ondrej so zlatým prstencovým
nimbom, pravicou si pridržiava strieborným povrazom previazaný zlatý šikmý kríž, ľavicou
na hrudi drží zlatú zatvorenú knihu.

Vlajka obce
Je bielo-modro-modro-žlto šikmo štvrtená ukončená tromi cípmi.

Pečať obce
Sv. Ondrej s nápisom „ OBEC JALOVEC“ dookola.

5.5. Logo obce - obec Jalovec nemá logo
5.6. História obce
Jalovec vznikol ako staroslovanská osada pravdepodobne už v 12. storočí. Prvá písomná zmienka
o obci vtedy zvanej „Alloc“ sa nachádza v donačnej listine kráľa Žigmunda bratom Noffryovcom
z roku 1430. V roku 1553 je osada zložená zo 6-9 sedliackych rodín a jednej rodiny želiarov.
V druhej polovici 16. storočia sa pod vplyvom Turzovcov Jalovec stáva evanjelickou dedinou,
v priebehu 17. storočia sa však obec rekatolizovala. Za Pálffyovcov bolo v Jalovci 11 usadlostí,
hlavným zamestnaním obyvateľov bolo poľnohospodárstvo a chov dobytka. Koncom 19. storočia
maďarizačná politika premenovala obec na Parlag. Po vzniku ČSR sa v obci postavil mlyn a píla.
Elektrifikácia v roku 1931 bola značným prínosom pre obyvateľov. Počas SNP patrila obec
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pod operačné pásmo 4. vojenskej taktickej skupiny. Obyvatelia sa aktívne podieľali na príprave
obranného zákopu medzi Jalovcom a Ráztočnom. Sovietska armáda prešla cez Jalovec 3. apríla
1945. Po oslobodení sa začali v obci stavať nové domy. V roku 1965 ich už bolo 47. V roku 1950
sa zriadila železničná zastávka a v rokoch 1953 - 1954 sa pri rozširovaní cesty zbúrali sypárne.
V rokoch 1975 - 1990 bol Jalovec súčasťou obce Ráztočno.

5.7. Pamiatky
Historické pamiatky
Kostol Božského srdca Ježišovho (kat.) z roku 1927, postavený v historizujúcom slohu
s neoklasicistickými a neorománskymi prvkami. Jednoloďová stavba s predstavanou vežou.
Vnútorné zariadenie je novodobé z 20. stor. Pôvodná kaplnka Panny Márie bola znovu vysvätená
27. septembra 1992 ako kostol s dnešným patrónom.
Ďalšie pamiatky
Náhodný nález masívnej bronzovej sekerky s rovným schodíkom a slabo rozšíreným ostrím
zo strednej doby bronzovej. Nález nesúvisí s osídlením, ale dokladá existenciu dávnej obchodnej
cesty.
Pomník padlým v 2. svetovej vojne pri kostole.
Ľudové remeslá a tradície
V roku 1749 založili Pálffyovci v doline Huňov skláreň - drevený objekt krytý šindľom
s 5 taviacimi pecami. V prvej sa tavil materiál, druhá pec bola chladiaca, v tretej sa vyrábalo
tabuľové sklo, štvrtá slúžila na sušenie palivového dreva. Pre zlý prístup však čoskoro zanikla.
Obyvatelia obce v 16. stor. vyrábali prútené metly, v polovici 19. stor. šindle a obruče z brezového
dreva, neskôr bačovský riad, fujary a píšťalky.
5.8. Významné osobnosti obce
Z obce pochádza Jozef Lenhart, ľudový umelec všestranného zamerania, „majster troch
remesiel“, tvoriaci z kože (opasky, bičíky), kovu (pracky a spony) a dreva (črpáky, píšťalky).
6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje Materská škola v Jalovci (funguje ako
organizačná jednotka obce bez právnej subjektivity, jedna spoločná trieda vo vlastnej budove).
Riaditeľka:

Janka Ingárová

Zamestnanci: učiteľka + hospodárka
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Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude orientovať
na predškolské vzdelávanie.
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotné služby sa v obci neposkytujú.
6.3. Sociálne zabezpečenie
Zariadenie sociálnych služieb v obci nie je. Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno
očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude orientovať na výkon opatrovateľskej služby
v domácnosti. Obec zamestnáva opatrovateľky na zabezpečenie opatrovateľskej služby podľa
potrieb a požiadaviek občanov.
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci organizujú komisia pre kultúru, školstvo, šport a soc. veci
v spolupráci so základnou organizáciou Jednoty Dôchodcov Slovenska (JDS). Poriadajú sa tradičné
obecné akcie – Daň matiek, Stavanie mája, Deň detí, stretnutie občanov na Jalovských lazoch
spojené so zapálením Vatry SNP, mesiac úcty k starším s oslavou jubilantov a Mikuláš pre deti,
privítanie Nového roka na námestí. JDS organizuje návštevy divadelných predstavení a poznávacie
zájazdy.

6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci:

COOP Jednota SD Prievidza
Pohostinstvo Jalovčianka

Najvýznamnejší priemysel v obci:

OK Stopek Oliver Kotian - drevárska výroba
Miloslav Budovič - kancelárske potreby

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci:
Agroprodukt Slovakia, a.s.
Ing. Miloš Supuka, samostatne hospodáriaci roľník
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude
orientovať na drevársku výrobu a služby.
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018. 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 2018 bol zostavený ako prebytkový. Bežný
zostavený

ako prebytkový, kapitálový

rozpočet

bol

rozpočet bol zostavený ako schodkový. Hospodárenie

obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018. Rozpočet obce bol schválený obecným
zastupiteľstvom dňa 31.01.2018 uznesením č. 5c/2018. Rozpočet bol zmenený štyrikrát:
- prvá zmena schválená dňa 26.04.2018 uznesením OZ č. 16/2018,
- druhá zmena schválená dňa 24.08.2018 uznesením OZ č. 46/2018,
- tretia zmena schválená dňa 14.12.2018 uznesením OZ č. 78/2018,
- štvrtá zmena schválená rozpočtovým opatrením starostu dňa 28.12.2018.
Rozpočtové provizórium
V období rozpočtového provizória od 1.1.2018 do 31.1.2018 obec hospodárila podľa schváleného
rozpočtu pre rok 2017. Výdavky uskutočnené počas tohto obdobia neprekročili 1/12 celkových
výdavkov schváleného rozpočtu pre rok 2017.
Počas tohto obdobia obec neposkytla žiadne dotácie.
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky
RO
s právnou
subjektivitou
Rozpočet obce

Schválený
rozpočet

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

329 682

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie
výdavkov
k 31.12.2018
328 328,07

230 492
214 492
1 000
15 000
0

243 433
34 390
51 859
0

242 078,37
34 390,52
51 859,18
0

99
100
100

219 665

323 204

323 599,27

100

202 465
7 200
10 000
0

227 019
49 327
46 858
0

227 413,76
49 326,33
46 859,18
0

100
100
100

+ 10 827

+ 6 478

+ 4 728,80

100
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
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

Skutočnosť k 31.12.2018
242 078,37
242 078,37
0
227 413,76
227 413,76
0
+ 14 664,61
34 390,52
34 390,52
0
49 326,33
49 326,33
0
- 14 935,81
- 271,20
0
- 271,20
51 859,18
46 859,18
5 000,00
328 328,07
323 599,27
+ 4 728,80
0
+ 4 728,80

Schodok rozpočtu v sume 271,20 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 bol v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný z finančných
operácií sumou 271,20 Eur.
Zostatok finančných operácií podľa ustanovenia § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v sume 4 728,80 Eur bol použitý na tvorbu rezervného fondu.
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7.3. Rozpočet na roky 2019 - 2021

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

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné výdavky
Výdavky
RO
s právnou
subjektivitou

Skutočnosť
k 31.12.2018
328 328,07

Rozpočet na
rok 2019
462 729

Rozpočet
na rok 2020
222 279

Rozpočet
na rok 2021
229 312

242 078,37
34 390,52
51 859,18
0

230 051
95 339
137 339

222 179
100
0

229 212
100
0

Skutočnosť
k 31.12.2018
323 599,27

Rozpočet na
rok 2019
451 039

Rozpočet
na rok 2020
223 504

Rozpočet
na rok 2021
227 577

227 413,76
49 326,33

210 261
160 439

203 404
100

207 477
100

46 859,18
0

80 339

20 000

20 000

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva

8.1. Majetok

Majetok spolu

Skutočnosť Skutočnosť
k 31.12.2017 k 31.12.2018
1 730 541,11 1 677 916,12

Neobežný majetok spolu, z toho:

1 707 101,16

1 653 366,95

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

1 603 877,16

1 550 142,95

Dlhodobý finančný majetok

103 224,00

103 224,00

Obežný majetok spolu, z toho:

22 706,73

23 027,03

186,24

22,80

Zúčtovanie medzi subjektami VSp

0

16,87

Dlhodobé pohľadávky

0

0

955,76

1 607,16

21 564,73

21 380,20

Poskytn. návrat. fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytn. návrat. fin. výpomoci krát.

0

0

733,22

1 522,14

Názov

Dlhodobý nehmotný majetok

Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie
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8.2. Zdroje krytia
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie, z toho:

Skutočnosť Skutočnosť
k 31.12.2017 k 31.12.2018
1 730 541,11 1 677 916,12
554 609,68

522 725,06

2 447,26

2 447,26

0

0

Výsledok hospodárenia

552 162,42

520 277,80

Záväzky, z toho:

73 554,19

81 339,66

500,00

550,00

5 000,00

0

54,19

140,86

0

12 648,80

68 000,00

68 000,00

Oceňovacie rozdiely
Fondy

Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VSp
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

1 102 377,24 1 073 851,40

8.3. Pohľadávky
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12 2017
72,42

Zostatok
k 31.12 2018
1 607,16

Pohľadávky po lehote splatnosti

883,34

0

Záväzky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12 2017
54,19

Zostatok
k 31.12 2018
12 789,66

Záväzky po lehote splatnosti

0

0

8.4. Záväzky
Záväzky
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9. Hospodársky výsledok za 2018 - vývoj nákladov a výnosov
Skutočnosť
k 31.12.2017
318 170,45

Skutočnosť
k 31.12.2018
340 287,07

50 – Spotrebované nákupy

30 954,07

28 188,29

51 – Služby

22 677,55

28 235,02

52 – Osobné náklady

150 986,82

169 434,96

53 – Dane a poplatky

888,62

1 048,16

1 758,22

2 398,29

103 454,60

102 718,52

4 621,16

5 024,74

0

0

2 829,41

3 239,09

0

0

292 433,39

308 402,45

60 – Tržby za vlastné výkony
a tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

6 755,48

52,50

0

0

0

0

63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

189 685,26

210 864,88

16 623,79

13 720,25

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie
časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

0

500,00

0,27

0,08

0

0

79 368,59

83 264,74

- 25 737,06

- 31 884,62

Názov
Náklady

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

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 VH

Hospodársky výsledok (záporný) v sume 31 884,62 EUR bol zúčtovaný na účet
428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
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Rast výnosov bol spôsobený nárastom podielových daní a nárastom výšky transferov, rast nákladov
spôsobili najmä zvýšené mzdové náklady a náklady na služby, súvisiacich s prípravou projektov
a investícií obce.
10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2018 obec prijala nasledovné granty a transfery (v celkovej výške 50 877,60 Eur):
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
556,00

OÚ Trenčín

Výchova a vzdelávanie

OÚ Trenčín

Starostlivosť o ŽP

54,92

MV SR

Register obyvateľov a adries

226,34

IA MPSVR

NP „Podpora opatrovateľskej služby“

3 042,00

SR
MV SR

Voľby do orgánov samosprávy obcí

491,75

MV SR

Skladník CO

132,43

UPSVR

§ 50j NP „Podpora regionálnej zamestnanosti“

Prievidza

Dobrovoľnícka služba

589,28

PPA

Úprava VP pri ihrisku

32 585,52

13 199,36

Bratislava
Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
Transfer z ÚPSVaR Prievidza pokrýval 80 % a transfer z IA MPSVR SR pokrýval tiež 80 %
celkových nákladov na mzdy, odvody do poistných fondov a ochranné pomôcky zamestnancov,
ktorých obec zamestnala v rámci národných projektov „Podpora regionálnej zamestnanosti“ a
„Podpora opatrovateľskej služby“. Z transferu z PPA sa financovala výstavba verejného
priestranstva pri ihrisku v rámci dobudovania oddychovo-relaxačnej zóny.
Transfery z MV SR slúžili na zabezpečenie volieb, prenesených kompetencií a spolufinancovanie
projektu „Dobudovanie kamerového systému obce Jalovec“.
10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2018 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 4/2011 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
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Prijímateľ
dotácie
JDS ZO č. 36

Účelové určenie dotácie
Bežné výdavky

Suma poskytnutých
prostriedkov v
EUR
1 000,00

10.3. Významné investičné akcie v roku 2018
V roku 2018

sa v obci realizovali investičné akcie: pokračovanie budovania

oddychovo -

relaxačnej zóny pri ihrisku realizáciou projektu „ Úprava verejného priestranstva pri ihrisku“, ktorý
spočíval vo vybudovaní spevnených plôch, záhonov, petangového ihriska a trávnikov. Zrealizoval
sa projekt „Dobudovanie kamerového systému v obci Jalovec“ so zameraním na priestory
odpadového hospodárstva obce a parku pri Handlovke, počas druhého polroka sa uskutočnilo VO
na I. etapu rekonštrukcie miestnej komunikácie na IBV Lánčeky-Stráže. Samotná realizácia tejto
stavby sa presunula na rok 2019, pre vyťažené kapacity zhotoviteľa a riziko nepriaznivého počasia
na konci roku 2018, ktoré by mohlo skomplikovať stavbu. Počas roka sa museli zrealizovať menšie
investičné akcie do tepelného hospodárstva v obecných budovách (MŠ, pavilón R a OcÚ), aby bola
zabezpečená ich bezproblémová prevádzka počas zimných mesiacov.
10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
V I. polroku 2019 sa zrealizujú rekonštrukcie miestnej komunikácie na ul. SNP (Lánčeky – Stráže).
Ďalšie predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch závisia na výsledkoch
podaných žiadostí o NFP z PRV a v roku 2019 i MAS Žiar, žiadosť na rekonštrukciu Domu smútku
z roku 2017 bola neúspešná a žiadosť o NFP na komunálnu techniku nebola do konca roka 2018
vyhodnotená.
10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie žiadny súdny spor, ktorý by mohol spôsobiť značné finančné náklady.

Vypracoval:

Ing. Peter Kotian

Schválil: Ing. Peter Kotian

Ing. Miriam Frimmelová
V Jalovci dňa 04.06.2019
Prílohy: Individuálna účtovná závierka - Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
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