
Návrh programového rozpočtu obce  Hranovnica 
na rok 2015 

Rozpočet obce Hranovnica na rok 2015 je zostavený v súlade právnymi normami, ktoré 
pojednávajú o zostavení  rozpočtu .
Celkový rozpočet obce Hranovnica na rok 2015 je navrhnutý ako vyrovnaný t. j. rozdiel medzi 
príjmami a výdavkami je nula. Celkové  finančné prostriedky sú navrhnuté vo výške 
1,459.801,00 €.   Bežný rozpočet je prebytkový vo výške 229.627,00 € ,  bežné príjmy 
predstavujú sumu 1,459.801,00 € a bežné výdavky 1,230.174,00 €. Tento bežný rozpočet 
obsahuje aj rozpočet základnej školy v Hranovnici.
Kapitálový rozpočet je schodkový vo výške 229.627,00 € , keď kapitálové príjmy sú  nulové 
a kapitálové výdavky sú 229.627,00 €. Rozpočet obec je zostavený bez použitia finančných 
operácií .

Príjmy Výdavky Rozdiel
Bežné obec 855 236,00 € 625 609,00 € 229 627,00 €
Bežné základná škola 604 565,00 € 604.565,00 € 0,00 €
Kapitálové 0,00 € 229.627,00 € -229 627,00 €
Spolu 1 459 801,00 € 1 459 801,00 € 0,00 €

Právne normy :
• so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, 
 so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, 
 so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
 s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve 
 so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
 so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení 
neskorších predpisov 
 s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa 
ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie a v 
súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016 č. MF/008432/2013-411, 
ktorá bola uverejnená vo FS č. 3/2013 
 so zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti
 vyhláškou štatistického úradu č. 257/2014 Z.z.  štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy

  P R Í J M O V Á    Č A S Ť
Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 
Bežné príjmy 2015 2016 2017
podielové dane 680 000,00 € 700 000,00 € 700 000,00 €
miestne dane 58 946,00 € 57 946,00 € 78 046,00 €
nedaňové príjmy 30 085,00 € 30 085,00 € 30 085,00 €
granty a transfery 690 770,00 € 679 520,00 € 711 259,00 €

SPOLU 1 459 801,00 € 1 467 551,00 € 1 519 390,00 €
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Bežné príjmy v roku 2015                                                                1.459.801,00 €  

     Výška daní a poplatkov  pre rok 2015 sa nemenila 

1. Daňové príjmy1. Daňové príjmy                                                                                    738.946,00 €                                                                          738.946,00 €    

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve           680.000,00 €
(tzv. podielové dane)

- v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa par. 4  výnos dane obciam rozdeľuje 
a poukazuje príslušný daňový úrad. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia 
vlády . 
 
1.2. Daň z nehnuteľnosti             47.135,00 €

z pozemkov         26.200,00 €
zo stavieb         20.600,00 €
z bytov  335,00 €

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na 
daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je 
rozhodujúci  stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia.  Na zmeny skutočností  rozhodujúcich  pre 
daňovú  povinnosť,  ktoré  nastanú  v  priebehu  zdaňovacieho  obdobia  sa  neprihliada,  ak  zákon 
neustanovuje inak. 
Príjmy z tejto dane sú príjmami od podnikateľských subjektov, miestnych obyvateľov a zo záhradkárskej oblasti 
Dubina .

1.3. Daň za psa               1.400,00 €
Daň za psa upravuje zákon č.582/2004 par. 22 o miestnych daniach a poplatku za komunálne  
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov .

1.4. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad               6.900,00 €
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004   
Z.z. par.  77 o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v zneníZ.z. par.  77 o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení   
neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú naneskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na   
území mesta. území mesta. 

Výšku poplatku za množstvový zber uvádza tabuľka 
 

Objem zbernej 
nádoby v litroch Frekvencia vývozu Sadzba poplatku 

v €/liter
Poplatok v

 € /rok

15 litrov sáčok 1 x za 2 týždne 0,25 € 5,55 €/osoba
30 litrov sáčok 1 x za 2 týždne 0,50 € 5,55 €/osoba
60 litrov sáčok 1 x za 2 týždne 1,00 € 5,55 €/osoba
110 l nádoba 1 x za 2 týždne 1,85 € 5,55 €/osoba

1.5. Daň za dobývací priestor1.5. Daň za dobývací priestor                              511,00 €                             511,00 €



1.6.Výber nedoplatkov za pozemky, stavby, odpad1.6.Výber nedoplatkov za pozemky, stavby, odpad                           3.000,00 €                          3.000,00 €
Najvyššiu čiastku na nedoplatkoch tvoria nedoplatky za poplatok komunálneho odpadu. Najvyššiu čiastku na nedoplatkoch tvoria nedoplatky za poplatok komunálneho odpadu. 

2. Nedaňové príjmy2. Nedaňové príjmy                                                                                                                                                                      30.085,00 €30.085,00 €    

2.1.  Príjmy z prenajatých pozemkov              67,00 €
- príjem z prenájmu vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv

2.2.   Príjmy z prenajatých budov bytových, nebytových priestorov   5.859,00 €
− príjem z prenájmu vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv

        Sú v tom zahrnuté objekty : zdravotné stredisko, futbalový štadión, Budova DHZ, 
        kultúrny dom, budova materskej školy – osada

2.3.   Ostatné administratívne služby obecný úrad   2.000,00 €
Tieto služby v sebe zahŕňajú poplatky, tŕžby za : vyhlásenie v miestnom rozhlase,
kopírovacie práce, overovanie

2.4.   Ostatné administratívne služby stavebný úrad   2.000,00 €
Poplatky stanovené zákonom, za stavebné úkony, rozhodnutia

2.5.   Ostatné administratívne služby matrika         150,00 €

2.6.   Ostatné administratívne služby knižnica         150,00 €
- príjem za administratívne výkony – poplatky, zápisné

2.7    Služby mangľovňa tržba   1.000,00 €
- príjem za poskytované služby – mangľovanie prádla pre podnikateľské 
aj nepodnikateľské subjekty

2.8    Ostatné administratívne služby energie, poistné           11.240,00 €
- príjem za poistné a energie v prenajatých budovách

2.9    Cintorínske služby         500,00 €
- príjem za cintorínske služby 

2.10  Recyklačný fond          680,00 €
- príjem za príspevok na zabezpečenie separovaného zberu

2.11  Materská škola obec – školné   1.500,00 €
2.12  Materská škola osada – školné                  220,00 €

- príspevky rodičov 
2.13  Príjem stravné za zamestnanca               2.500,00 €

- príjem – príspevok zamestnanca na stravné 45%

2.14  Ostatné tŕžby predaj smetné nádoby 110 L         300,00 €
2.15  Služby, príjem stravné rodič Hn balíčky   1.000,00 €
2.16  Poplatok za znečisťovanie ovzdušia           349,00 €

- príjem za znečistenie ovzdušia vyplýva zo zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN 

2.17  Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov         500,00 €
2.18  Z výťažkov lotérií a iných podobných hier             70,00 €

- príjem - odvod z výťažku stávkovej kancelárie 
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3. Granty a3. Granty a          transferytransfery                                                                                                                                                                690.770,00 €690.770,00 €    

Predpoklad príjmov z tuzemských grantov a dotácií v roku 2015 bude v nasledujúcej 
štruktúre:

 
3.1. Transfer matrika                  (zdroj 111)                3.905,00 €
3.2. Transfer REGOB  (zdroj 111)                                          971,00 €
Obec od Okresného úradu v Prešove sekcie verejnej správy obdrží finančné prostriedky na zabezpečenie úhrady 
nákladov na prenesený výkon štátnej správy

3.3. Transfer stavebný úrad      (zdroj 111)                                       2.737,00 €
Obec obdrží finančné prostriedky od Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcie rozpočtu  
a financovania na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy. 
                                      
3.4.  Transfer civilná obrana  (zdroj 111)                  187,00 €
Obec  na  základe  faktúry  obdrží  od  ministerstva  vnútra  finančné  prostriedky  na  časť  nákladov  na  odmenu 
skladníka CO.

3.5.  Transfer cestná doprava  (zdroj 111)                  127,00 €
Obec obdrží finančné prostriedky od Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcie rozpočtu  
a financovania na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v pôsobnosti špeciálneho úradu pre miestne 
komunikácie.
 
3.6   Transfer životné prostredie  (zdroj 111)      276,00 €
Obec od Okresného úradu v Prešove odboru starostlivosti o životné prostredie obdrží finančné prostriedky na  
zabezpečenie   výkonu štátnej správy na úseku ochrany krajiny

3.7.  Transfer Materské školy – predškolský vek   6.022,00 €
Obec obdrží od Okresného úradu v Prešove odbor školstva finančné prostriedky na deti z materských škôl v  
predškolskom veku- rok pred ukončením školskej dochádzky

3.8   Štátny sociálny  transfer – rodinné prídavky (OP)             10.000,00 €
3.9   Štátny sociálny  transfer – hmotná núdza (OP)             10.000,00 €
Obec ako osobitný príjemca týchto dávok obdrží finančné prostriedky od Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v 
Poprade.
3.10 Štátny sociálny  transfer – desiatové balíčky             10.000,00 €
Obci ako zriaďovateľovi sa poskytne tento transfer ak viac ako 50% detí z celkového počtu detí navštevujúci ZŠ, 
MŠ je v hmotnej núdzi. Dotáciu poskytuje Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Poprade
3.11 Transfer knižnica      500,00 €
Na základe žiadosti dotáciu poskytuje Ministerstvo kultúry SR.
3.12  Transfer aktivačná činnosť 85% FSR  ( zdroj 11T1)   6.000,00 €
3.13  Transfer aktivačná činnosť 15% ŠR    ( zdroj 11T2)      900,00 €
3.14  Transfer aktivačná činnosť 100 % ŠR  ( zdroj 111)               9.800,00 €
Na základe dohôd s ÚPSVaR v Poprade .

3.15.  Transfer terénna sociálna práca   (zdroj 11G6)             24.780,00 €
Na základe  zmluvy o  spolupráci  s  Fondom sociálneho  rozvoja  v  rámci  projektu  Terénna  sociálna  práca  v 
obciach.  
3.16.  Transfer základná škola  (zdroj 111)                       604.565,00 €
Najväčší  objem  finančných  prostriedkov  v  rozpočte   v  grantoch  a  transferoch  je  pre  Základnú  školu  v  
Hranovnici. Finančné prostriedky sú posielané prostredníctvom Okresného úradu v Prešove odbor školstva.
         


