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A/ Výročná správa 
 

1. Údaje o obci 
Identifikačné údaje: 

Názov: Obec Jakubany,   adresa pre poštový styk: Obecný úrad, 065 12  Jakubany 555 

Telelefonický kontakt: 052/428 36 51,  fax 052/428 36 52, e-mail: jakubany@jakubany.sk  

web: www.jakubany.sk,  

IČO: 00329924   DIČO: 2020698559 

Právna forma: právnická osoba 

Deň vzniku: Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou SR 

Rozloha obce: 5 848 ha 

Počet obyvateľov k 31. 12. 2011: 2621   (Počet obyvateľov k 31. 12. 2010: 2559) 

Prvá písomná zmienka o obci: z roku 1322 
 

Symboly obce: 

Erb obce  -  na modrom poli štítu biele(strieborné) postavy sv. Kosmu a sv. Damiána so žltou 

(zlatou) svätožiarou a žltým (zlatým) kalichom a mažiarom. Podkladom  pre tento návrh bola 

obecná pečať, pochadzajúca z 18. storočia. 

Vlajka obce  -  pozostáva z ôsmich  pozdĺžnych pruhov vo farbe bielej, modrej, žltej, bielej, 

modrej, žltej, bielej, modrej.  Vlajka na konci je s trojcípovým ukončením. 

Pečať obce  -  je okrúhla, v strede s obecným symbolom – erbom obce a kruhopisom: Obec 

Jakubany. 
 

Výchova a vzdelávanie  

 V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje Základná škola s materskou 

školou Jakubany, ktorá zabezpečuje aj mimoškolské aktivity. 
 

Zdravotníctvo    

 Pre občanov obce zabezpečujú zdravotnú starostlivosť zdravotné zariadenia v susednej 

obci Nová Ľubovňa a v okresnom meste Stará Ľubovňa. 
 

Sociálne zabezpečenie    

 V obci nie je zriadený domov dôchodcov. Dovoz obedov pre dôchodcov je 

zabezpečený dodávateľským spôsobom. Obec hradila dopravu autobusom na zájazdy a 

relaxačné pobyty dôchodcov. 
 

Kultúra a šport  

 Kultúrne aktivity - Obec finančne podporovala folklórny súbor Kečera, ktorý pôsobí  

už 50 rokov a úspešne reprezentuje obec Jakubany na festivaloch, súťažiach a prehliadkách na 

Slovensku aj v zahraničí. 

 V obci je v prevádzke obecná knižnica. 

 Kvalitné a bezpečné športovanie je zabezpečené na športoviskách pri základnej škole a 

na ihrisku, ktoré spravuje a udržuje prostredníctvom priamej finančnej podpory obce športový 

klub Sokol Jakubany. 
 

Základné samosprávne orgány Obce Jakubany: 

1. Obecné zastupiteľstvo  

2. Starosta obce 

3. Hlavný kontrolór obce 

http://www.jakubany.sk/
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 Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených 

v priamych voľbách, ktoré sa konali v roku 2010 na obdobie 4 rokov v počte 9. 

 Obecný úrad  zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti pre starostu a 

obecné zastupiteľstvo. 

 Obec Jakubany je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej 

republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. 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.  

 Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho 

rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje 

financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov.  

 

2. Údaje o rozpočte a o plnení rozpočtu 
 Rozpočet obce je základom finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom 

roku. Obec zostavuje a schvaľuje svoj rozpočet a podľa neho hospodári. 

Rozpočet na rok 2011 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva  č.1/E/2010 

zo dňa 10. decembra  2010 v sume 2 591 551 €. Počas roka bolo vykonaných 12 úprav 

rozpočtu rozpočtovými opatreniami – zvýšenie celkovej hodnoty rozpočtu o 533 579 € na 

sumu  3 125 130 €. 

 Plnenie príjmov a výdavkov v členení podľa  klasifikácie: 
 

Bežný rozpočet         v  € 

Bežné príjmy                                              Rozpočet Schválený Upravený Plnenie % 

Výnos dane z príjmov - podielové dane 530 000 497 000 477 651 96 

Daňové príjmy – DzN, byty, psa,užívanie verej.priestr,TKO 47 396 49 601 42 638 86 

Nedaňové príjmy – nájom,poplatky,stravné,predaj majetku, 41 144 66 066 76 346 115 

Dotácie zo ŠR – na REGOB, MVRR, UPSVaR, na voľby 65 108 327 344 314 911 96 

Dotácie zo ŠR – pre ZŠ a MŠ – prenesené kompetencie 610 00 636 965 636 965 100 

Spolu bežné príjmy 1 293 648 1 576 976 1 548 511 98 

 

Bežné výdaje                                        Rozpočet Schválený Upravený Plnenie % 

Obce – Obecný úrad 223 084 234 506 202 630 86 

Finančná a rozpočtová oblasť 7 687 7 687 7 426 97 

Iné všeobecné služby (REGOB,voľby,staveb.úrad)  3 846 7 809 7 822 100 

Transakcie verejného dlhu - splátky úrokov úverov 22 400 20 400 17 865 88 

Ochrana pred požiarmi 1 600 1 964 1 963 100 

Ochrana prírody a krajiny 20 000 334 689 304 435 91 

Nakladanie s odpadmi 37 862 37 943 32 245 85 

Rozvoj  bývania 5 000 4 559 2 960 65 

Rozvoj obcí       34 763 40 300 32 338 80 

Verejné osvetlenie 9 998 9 998 7 425 74 

Rekreačné a športové služby 3 081 3 081 2 755 89 

Klubové a kultúrne zariadenia 11 231 14 881 11 598 78 

Knižnice 367 367 66 18 
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Vysielacie a vydavateľské služby 0 50 48 96 

Ďalšie sociálne služby - staroba  13 038 11 828 4 123 35 

Dávky sociál zabezpečenia – prídavky na deti 10 500 10 500 10 344 99 

Nezamestnanosť – Aktivačná činnosť 3 440 7 371 6 493 88 

Sociálna pomoc v hmotnej  núdzi (ZŠsMŠ) 32 177 14 521 27 067 186 

Ďalšie sociálne služby ATSP 1 650 45 716 37 616 82 

Spolu Bežné výdaje za obec 441 724 808 170 717 219 89 

Školstvo:     

ZŠ prenesené kompetencie 610 000 636 965 636 965 100 

ZŠ- vlastné príjmy školy(ZŠ,MŠ, ŠJ) 0 17 821 17 821 100 

ZŠ- príjmy z úradu práce – MOS+ projekt školy 0 39 472 39 467 100 

ZŠ príjmy od medzinárodnej organizácie  0 6 900 6 900 100 

ZŠ originálne kompetencie -ŠJ 16 930 16 930 16 930 100 

5% podiel obce na projekt ZŠ 2 405 2 405 2 405 100 

Dotácia  na školské potreby, obedy HN a ŽM 0 11 751 11 751 100 

MŠ originálne kompetencie 80 000 80 000 80 000 100 

Bežné výdaje za školu spolu 709 335 812 244 812 239 100 

Bežné výdaje  celkom : 1 151 056 1 620 414 1 529 458 92 

 

Kapitálový rozpočet 
 

Kapitálové príjmy                                 Rozpočet                       Schválený Upravený Plnenie % 

Príjem z predaja   pozemkov + odpredaj  DHM 500 6 000 7 755 100 

Dotácie zo ŠR – na výstavbu bytového domu  B 220 156 258 656 258 650 100 

Dotácia na “Rekonštr. ZŠ a škol.zariadení“ 0 37 804 37 805 100 

Dotácia na projekt –„Investičné akcie v obci ...“  724 735 724 735 462 684 64 

Spolu Kapitálové príjmy 945 391 1 027 195 766 894 74,6 

 

Kapitálové výdaje                                 Rozpočet                       Schválený Upravený Plnenie %  

Nákup majetku                                           40 000 88 088 45 038 100  

Rozvoj bývania 552 668 595 609 595 653 100  

Rozvoj v obci 809 935 813 706 556 950 68  

Vysielacie a vydavateľské služby 0 1 700           1 530 90  

Rekonštrukcia a výstavba nadstavby ZŠ    0 12 573 12 544 100  

Spolu Kapitálové výdaje 1 402 603 1 511 676 1 211 715 80  

 

Finančné operácie 
 

Finančné operácie príjmy                  Rozpočet                   Schválený Upravený Plnenie % 

Príjem úveru ŠFRB na výstavbu bytového domu 312 512 312 512 312 561 100 

Prevod z peňažných fondov obce      40 000 74 550 0 0 

Prevod zo dotácie ŠR z roku 2010 0 133 897 133 898 100 

Spolu Finančné operácie príjmy 352 512 520 959 446 459 86 
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Finančné operácie výdaje                   Rozpočet                   Schválený Upravený Plnenie % 

Splácanie úverov –  bytový dom „A“+ „B“ 37 400 37 400 37 401 100 

Spolu Finančné operácie výdaje 37 400 37 400 37 401 100 

 

3. Výsledok rozpočtového hospodárenia 
 

Rozpočet                                príjmy výdaje rozdiel 

Bežné                                       Obec 935 635,00 717 228,00  

Bežné                                       ZŠ  712909,01 812239,57  

Celkom bežné                    OBEC+ ZŠ 1 648 544,01 1 529 467,57 119 076,44 

Kapitálové                                Obec 766 894,00 1 211 718,00 -444 824,00 

Celkom bežné a kapitálové Obec+ZŠ 2 415 438,01 2 741 185,57 -325 747,56 

Finančné operácie                    Obec 446 460,00 37 401,00 409 059,00 

 

 Schodok rozpočtu v sume 325 747,56 € zistený podľa ustanovenia § 10 odst. 3 písm. 

a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v z. n. p. bol v priebehu rozpočtového roka usporiadaný 

prijatým dlhodobým úverom zo ŠFRB na výstavbu bytového domu „B“ a prevodom účelovej 

dotácie z roku 2010, ktorá sa mohla použiť v roku 2011 na bežné výdavky v sume 131 897 €. 

 Zostatok finančných operácií v sume 409 059 € bol v roku 2011 spôsobený prijatým 

dlhodobým bankovým úverom na kapitálové výdavky  na výstavbu 16 b. j. blok B 

a zostatkom nevyčerpanej účelovej dotácie z roku 2010. 

 Obec vykazuje z bežného rozpočtu prebytok vo výške 119 076,44 € 

a schodok kapitálového rozpočtu vo výške 444 824,00 €, pričom schodok kapitálového 

rozpočtu podľa § 10 odst. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. bol krytý  časťou prebytku bežného 

rozpočtu príslušného rozpočtového roka a prijatým dlhodobým úverom.  
 

Súčasťou prebytku bežného rozpočtu sú nevyčerpané účelové dotácie 22 175,74  € 

- 18 176,34 € bežný transfer zo ŠR na výstavbu hrádzok II. kolo 

- 3 994,64 € bežný transfer n a projekt  -„Terénna sociálna práca“ 

- 4,76,00 €  bežný transfer na projekt –„ Zvýšenie vzdelanostnej úrovne v základnej škole“ 
 

Celkové rozpočtové hospodárenie obce za rok 2011 je schodkové vo výške 325 747,56 €. 

 

4 . Prehľad o stave finančných prostriedkov k 31. 12. 2011 
 

 P.č. Názov účtov v € 

 1 Základný bežný účet - ´VUB 104 193,26 

 2 Dotačný účet VUB 22 208,88 

 3 Termínovaný vklad 3. mesačný DEXIA 90 929,10 

 4 Bežný účet na ziskanie dotácii -VÚB 13 450,03 

 5 Bežný účet –prostriedky –ročný nájom za b.j. 40 159,26 

 6 Bežný účet- účelový 2 422,27 

 7 Bežný účet v banke DEXIA na podielové dane 42 797,32 

 8 Termínovaný vklad v banke OTP 34 170,71 

 9 Termínovaný vklad- Slovenská sporiteľňa 102 599,37 

 10 Termínovaný vklad- zostatok 103,65 

 11 Termínovaný vklad VÚB 622,84 

 12 Depozitný účet 19 787,55 
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 13 Pokladňa hlavná 1 528,41 

 14 Sociálny fond obce 1 274,32 

  Celkom 476 246,97 

 

5. Prehľad o stave a vývoji dlhu, záväzkoch a pohľadávkach 
 Zostatok úveru zo ŠFRB k 31. 12. 2011  v banke DEXIA 

- na výstavbu bytového domu „A“  je 611 699,71 €,  (splácanie do r. 2039), 

- na výstavbu bytového domu „B“  je 622.318,01 €,  (splácanie do r. 2040), 

Dlhodobé záväzky (na splácanie) spolu k 31. 12. 2011  sú vo výške  1 234 017,72 €. 

Dlhodobé záväzky tvorí aj prijatá zábezpeka 2 bytových domov (uložená na účte) 39 733,26 € 

Obec spláca do októbra 2013 pokutu za verejné obstarávanie – zostatok činí 34 163,05 €.  
 

            Krátkodobé záväzky: 

Neuhradené faktúry  v lehote splatnosti za bežné výdavky                                        3 211,19 € 

Nedoplatok za vyúčtovanie nákladov Spoločného stavebného úradu St.Ľubovňa        181,00 € 

Mzdy a odvody za december 2012                                                                            18 937,00 € 

             Spolu krátkodobé záväzky   sú vo výške                        = 22 329,19 €. 

  

 Daňové pohľadávky  - Daň za pozemky a stavby za rok 2010 - 18,09 €,  za rok 2011 - 

103,82 € a daň za užívanie verejného priestranstva 31,80 €. Spolu daňové pohľadávky - 

153,71 €. 

 Nedaňové pohľadávky –  poplatok za odpad TKO za rok 2003(109,49) za rok 

2004(167,63), za rok 2005(197,14), za rok 2006(357,72), za rok 2007(696,68), za rok 

2008(1439,50), za rok 2009(2 628,48), za rok 2010(3 312,10), za rok 2011(5 972,99) a  

odoslané faktúry za prenájom majetku 1 471,25 €. Nedaňové pohľadávky spolu - 16 352,98 €. 

 Pohľadávky spolu daňové i nedaňové  sú vo výške         = 16 506,69 €. 

     

6. Prehľad aktív a pasív 
 

STRANA AKTÍV                                            v  € Zostatková cena Oprávky Obstar.cena 

MAJETOK SPOLU 6 204 370   

NEOBEŽNÝ MAJETOK                                   celkom 4 359 821 1 227 971 5 587 792 

Dlhodobý nehmotný majetok – Softwér a územný plán 6 410 19 895 26 305 

Dlhodoby hmotný majetok                                 spolu 4 006 767 1 208 076 5 214 843 

- pozemky 198 253 0 198 253 

- stavby, budovy 3 662 059 1 087 215 4 749 274 

- stroje, prístroje a zariadenia 99 801 88 125 187 926 

- dopravné prostriedky a inventár 2 188 24 366 26 554 

- umelecké diela 5 252 0 5 252 

- drobný dlhodobý hmotný  majetok 0 8 370 8 370 

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku - výstavba 39 214 0 39 214 

Dlhodobý finančný majetok                                 spolu 346 644 0 346 644 

Realizovateľné cenné papiere a podiely (Podtatr.vodár.spol) 345 482 0 345 482 

Ostatný dlhodobý finančný majetok  (Ľubovn.reg.združenie) 1 162 0 1 162 

OBEŽNÝ MAJETOK                                       celkom 1 843 166            

zásoby (potraviny, TKO  nádoby) 4 894            

Zúčtovanie transferov obce  (zost.cena majetku ZŠ) 1 344 590            

pohľadávky   daňové a nedaňové 17 354            

Finančný majetok                                          spolu 476 328            

- peniaze v pokladni 1 528            
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- ceniny - poštové známky 81            

- bežné účty vrátane  Soc. fondu 474 719            

Časové rozlíšenie – náklady budúcich období (381) 1 383            

A K T Í V A    C E L K O M 
6 204 370            

 

STRANA PASÍV                                            v  € Zostatková cena 

Vlastné imanie                                          spolu 6 204 370 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (428) 2 225 064 

Výsledok hospodárenia za bežné obdobie  75 692 

Záväzky                                                          spolu 1 367 398 

Dlhodobé záväzky -  úvery ŠFRB (Bytové domy) 1 273 751 

Dlhodobé záväzky – sociálny fond 1 391 

Dlhodobé záväzky – pokuta, fond opráv BD A, 34 861 

Krátkodobé záväzky - rezervy   12 890 

Krátkodobé záväzky - dodávatelia 3 211 

Krátkodobé záväzky – mzdy, odvody, daň z miezd 18 937 

Krátkodobé záväzky – nedoplatok  náklady Spol.staveb úrad 181 

Transfery – dotácia na 2.kolo hrádzky a Ter.soc.práca(3995) 22 176 

Časové rozlíšenie – výnosy budúcich období (384) 2 536 216 

P A S Í V A    C E L K O M 
6 204 370 

 

7. Údaje o nákladoch a výnosoch 
 Obec Jakubany neprevádzkovala podnikateľskú činnosť. Účtovný hospodársky 

výsledok obce z hlavnej činnosti sa zisťuje v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. O účtovníctve v 

znení neskorších predpisov a §11 Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 ROPO a obcí – ako 

rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovej triedy 5. Konečné 

stavy týchto účtov sa uzavreli na účet výsledku hospodárenia.  

Obec vykázala v účtovnej závierke za rok 2011: 

Náklady tr. 5         1 041 399,58 € 

Výnosy  tr. 6        1 117 089,95 € 

Výsledok hospodárenia –  zisk      +  75 690,37 € 

 Účtovný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti bude vysporiadaný s účtom 428 – 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 
 

8. Správa audítora - názor 
 Záver zo Správy nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2011 z 10. apríla 

2012 audítorom Ing. Máriou Schreterovou, audítor SKAU č. Licencie 533, je vyjadrený 

v názore:  „Podľa môjho názoru, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných 

súvislostiach  pravdivý a verný obraz  finančnej situácie Obce Jakubany k 31. decembru 2011 

a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so 

Zákonom o účtovníctve“. 
 

9. Predpokladaný budúci vývoj 
      Z hľadiska budúcich cieľov Obec Jakubany aj naďalej bude prostredníctvom svojich 

orgánov plniť hlavne samosprávne funkcie, na ktoré bola zriadená a prenesené úlohy štátnej 

správy, tak ako je to stanovené v zákone č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností 

z orgánov štátnej správy na obce. V roku 2012 pre obec hlavným cieľom je dokončiť práce 



8 

 

súvisiace s preventívnymi opatreniami, ktoré chránia územie pred zaplavením vodou 

a povodňami, dobudovanie kanalizácie, rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov v 

obci. Obec realizuje v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva, životného prostredia 

a regionálneho rozvoja SR projekt pod názvom „ Investičné akcie v obci Jakubany – 

preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami“. Všetky ďalšie  nutné zmeny, ktoré obec 

bude v budúcnosti realizovať budú mať jediný cieľ a to zvýšenie starostlivosti o všestranný 

rozvoj územia obce a potreby jej obyvateľov. 

     

B/ Konsolidovaná výročná správa  
 

1. Úvod 
 Cieľom konsolidovanej účtovnej závierky je poskytnúť informácie o konsolidovanom 

celku ako jednej ekonomickej jednotke, teda uplatniť princíp „fiktívnej ekonomickej 

jednotky“ prostredníctvom zistenia a následného vynechania vzájomných vzťahov medzi 

organizáciami konsolidovaného celku. 

 Výsledky konsolidácie sú spracované formou predpísaných výkazov, tabuliek a 

komentárov z posledných individuálnych závierok dcérskych spoločností v systéme 

účtovného softvéru Urbis firmy Made Banská Bystrica, pomocou ktorého bolo zabezpečené 

spracovanie výstupov uzávierky v požadovanej štruktúre. 

 Konsolidovanú účtovnú závierku overila audítorka Ing. Mária Schreterová, o čom 

podala písomné stanovisko. 

 

2. Vymedzenie konsolidovaného celku 
 Do konsolidovaného celku patria predovšetkým rozpočtové a príspevkové organizácie 

a taktiež organizácie – právnické osoby založené obcou, ktoré môžu mať charakter dcérskych, 

spoločných, resp. pridružených účtovných jednotiek. 

 Obec Jakubany je materskou účtovnou jednotkou  dcérskej účtovnej jednotky: 

- rozpočtovej organizácii  - ZŠ s MŠ Jakubany. 

 Obec Jakubany nemá založené príspevkové organizácie ani obchodné spoločnosti. 

 

3. Použité metódy konsolidácie 
3.1 Metóda úplnej konsolidácie 

 Metóda úplnej konsolidácie sa používa pri konsolidácii dcérskych účtovných 

jednotiek, v ktorých má konsolidujúca účtovná jednotka rozhodujúci vplyv a kontrolu. 

Všetky rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie sú považované za dcérske účtovné 

jednotky a sú konsolidované metódou úplnej konsolidácie.  

 Obec Jakubany pre dcérsku účtovnú jednotku použila metódu úplnej konsolidácie.  

 

3.2 Metóda vlastného imania 

 Metóda vlastného imania sa vykonáva pri konsolidácii pridruženej účtovnej jednotky s 

podstatným vplyvom materskej účtovnej jednotky – t.j. 20‐50%‐ným podielom na hlasovacích 

právach pridruženej účtovnej jednotky. V takomto prípade nepreberá aktíva a pasíva ani 

náklady a výnosy pridruženej účtovnej jednotky, ale len upravuje podiely(položka 

dlhodobého finančného majetku) v pridruženej účtovnej jednotke, pripadajúci na vlastné 

imanie pridruženej spoločnosti.  

 Obec Jakubany túto metódu nepoužila. 

 

3.3 Metóda  podielovej  konsolidácie 
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 Používa sa pri konsolidácii spoločných účtovných jednotiek. Konsolidujúca účtovná 

jednotka preberá do konsolidovanej účtovnej závierky aktíva, pasíva, náklady a výnosy 

spoločnej účtovnej jednotky len do výšky svojho podielu v tejto obchodnej spoločnosti.  

 Obec Jakubany túto metódu nepoužila. 

 

4.  Informácie o účtovných jednotkách, ktoré spadajú do konsolidovaného 

celku  
     V zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jakubany zabezpečuje povinnú školskú dochádzku  

Základná škola s materskou školou Jakubany,  IČO 35534672.  

     Základná škola  má počet žiakov 396 rozdelených v 27 triedach.  Materskú školu 

navštevuje  59 detí v 3 triedach.  Počet zamestnancov - 56 pracovníkov. 

  

     Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu ani obchodnú spoločnosť. 

 

5. Hospodárenie konsolidovaného celku 

5.1 Aktíva 
Po konsolidácii aktív boli dosiahnuté nasledovné výsledky: 
 

     Na strane aktív boli za rok 2011 skonsolidované údaje za bežné účtovné obdobie. 

Konsolidované aktíva Obce Jakubany oproti individuálnej závierke ako materskej spoločnosti 

predstavujú vyššiu hodnotu (podiel dcérskej spoločnosti) o 73 042,- € a dosiahli celkom 

hodnotu 6 277 412,- €, v tom dlhodobý nehmotný majetok 6 410,- €, dlhodobý hmotný 

majetok 5 348 663,- €, dlhodobý finančný majetok  346 644,- €, obežný majetok spolu 572 

177,- € a v ňom pohľadávky 2 688,- €, krátkodobé pohľadávky 16 50- € a finančné účty 528 

063,- €. Časové rozlíšenie predstavuje 3 518,- €. 
 

 Vo výkazoch je už vyhodnotené aj predchádzajúce obdobie – rok 2010. 

 

5.2 Pasíva 
     Na strane pasív boli za rok 2011 skonsolidované údaje za bežné účtovné obdobie. 

Konsolidované pasíva oproti individuálnej závierke obce ako materskej spoločnosti 

predstavujú vyššiu hodnotu o 73 042,- € a dosiahli celkom hodnotu 6 277 412,- €, v tom 

vlastné imanie 2 298 878,- € a záväzky 1 439 832,- €. Časové rozlíšenie predstavuje 2 538 

702,- €. Jedná sa o zostatkovú hodnotu majetku obstaranú zo zdrojov štátneho rozpočtu ako 

výnosy budúcich období. Vykazuje ho obec v čiastke 2 536 216 € a ZŠsMŠ v sume 2 486 €. 
 

5.3 Výsledok hospodárenia 
     Vo výkaze ziskov a strát boli za rok 2011 skonsolidované údaje za bežné účtovné obdobie.  

Konsolidovaný celok po všetkých úpravách a vylúčeniach dosiahol hospodársky výsledok po 

zdanení  zisk vo výške 80 039,- €.   

 

5.4 Výkazy konsolidovanej závierky 

 

7. Záver 
  

 Táto Výročná správa konsolidovaného celku sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1. 1. 

2011 do 31. 12. 2011.  
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 Individuálna účtovná závierka i konsolidovaná účtovná závierka bola vykonaná a výkazy 

boli odovzdané metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade v Starej Ľubovni v písomnej 

aj elektronickej forme v termíne stanovenom v zákone.   

  

 Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by 

bolo potrebné uviesť v tejto správe.  

 

 

Jakubany,  august 2012 

 

 

 

 

 

 

         PhDr. Jozef Dufala 

              starosta obce 

          signed 


