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ZÁVEREČNÝ ÚČET Obce Hranovnica 
za rok 2017

I. Rozpočet obce za rok 2017

Rozpočet obce Hranovnica na rok 2017 bol prijatý na 28. zasadnutí OZ dňa 30. 12. 2016 uznesením
č. 157/2016 ako vyrovnaný rozpočet v celkovej výške 2 183 052,00 €.

Úpravy rozpočtu:
č. 1 uznesenie č. 178/2017 z 32. zasadnutia OZ konaného dňa  24. 05. 2017,  
č. 2 uznesenie č. 196/2017 z 36. zasadnutia OZ konaného dňa  24. 08. 2017,
č. 3 uznesenie č. 206/2017 z 39. zasadnutia OZ konaného dňa  08. 12. 2017.

Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách
Skutočnosť 
k 31.12.2017

Obec príjmy bežné 1  883 414,00 € 2  234  675,23 € 2  254  592,70 €

Základná škola príjmy
bežné

0,00 € 1 090,00 € 1 089,46 €

Spolu príjmy bežné 1  883 414,00 € 2  235  765,23 € 2  255  682,16 €

Obec príjmy 
kapitálové

0,00 € 1  458  461,65 € 1  454  940,29€

Spolu príjmy 
kapitálové

0,00 € 1  458  461,65 € 1  454  940,29€

Obec  príj. finančné 
operácie

299 638,00 € 299  638,00 € 244  339,37€

Spolu príj. finančné 
operácie

299 638,00 € 299  638,00 €            244  339,37 €

Príjmy celkom 2  183 052,00 € 3  993  864,88 € 3  954  961,82 €

Obec výdavky bežné 790 746,00 € 923  744,36 € 896  511,25 €

Základná škola 
výdavky bežné

825 948,00 € 970 794,00 € 978  286,21 €

Spolu výdavky bežné 1  616 694,00 € 1  894  538,36 € 1  874  797,46 €

Obec výdavky 
kapitálové

566 358,00 € 2  099  326,52 € 2  000  057,26

Spolu výdavky 
kapitálové

566 358,00 € 2 099 326,52 € 2  000  057,26 €

Obec výdavk. 
finančné operácie

0,00 € 0,00 € 76  000,00 €

Spolu výdavk. 
finančné operácie

0,00 € 0,00 € 76  000,00 €

Výdavky celkom 2  183 052,00 €              3  993  864,88 € 3  950  854,72 €

2



Príjmy bežné 2 255 682,16 € Príjmy 
kapitálové

1 454 940,29 € Príjmové 
fin. operácie

244 339,37 €

Výdavky 
bežné

1 874 797,46 € Výdavky 
kapitálové

2 000 057,26 € Výdavkové
fin. operácie

76 000,00 €

Bežný 
rozpočet
PREBYTOK

+ 380 884,70 € Kapitálový 
rozpočet 
SCHODOK

- - 545 116,97 € Finančné 
operácie 
ROZDIEL

+ 168 339,37 €

Hospodárenie bežného rozpočtu + 380 884,70 € prebytok
Hospodárenie kapitálového rozpočtu -  545 116,97 € schodok
Súhrnný rozdiel celkových príjmov a výdavkov - 164 232,27 € schodok

Rozpočtové  hospodárenie  obce  za  rok  2017  je  schodkové  v sume  164 232,27  €.  V zmysle
ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných
fondov  (pri  usporiadaní  prebytku  rozpočtu  obce)  z tohto  hospodárenia  vylučujú  nevyčerpané
prostriedky  zo  štátneho  rozpočtu  účelovo  určené  výdavky  poskytnuté  v predchádzajúcom
rozpočtovom roku v sume 4 107,10 €, a to:

- vo výške 3 120,46 € prijatý bežný transfer na úsek školstva – poukázaný obci po
01.10.2017 a použitý do 31.03.2018 (normatívne prostriedky ZŠ),

- vo  výške  986,64  €  prijatý  bežný  transfer  na  účel  osobitného  príjemcu  dávok
v hmotnej núdzi (vo výške 886,30 €) a rodičovského príspevku (100,34 €).

Upravené rozpočtové  hospodárenie  po úprave  o účelovo určené finančné prostriedky predstavuje
schodok v sume 168 339,37 €. Tento rozdiel vznikol úpravou súhrnného rozdielu celkových príjmov
a výdavkov o účelovo určené finančné prostriedky. 
Na  krytie  schodku  bežného  a kapitálového  rozpočtu  boli  použité  prostriedky  z príjmových
finančných operácií v celej výške, t.j. v sume 168 339,37 €. 

      I.A  Rozbor plnenia príjmov Obce Hranovnica za rok 2017

100 Daňové príjmy
Schválený rozpočet

upravený
Skutočnosť Plnenie v %

111 Výnos dane z príjmov 990 000,00 € 1 010 801,46 € 102,10 %

121 Daň pozemky, stavby, byty (obec, 
Dubina) 49 135,00 € 48 033,81 € 97,76 %

133 Daň pes, poplatky odpad 33 900,00 € 33 072,40 € 97,56 %

134 Ostatné dane (dobývací priestor) 511,40 € 511,40 € 100,00%

Spolu 1 073 546,40 € 1 092 419,07 € 101,76 %

200 Nedaňové príjmy  
Schválený rozpočet

upravený
Skutočnosť Plnenie v %

212 Príjmy z prenájmu 6 807,42  € 6 584,42 €  96,72 %

221 Správne poplatky 3 840,00 € 3 019,50 € 78,63 %

222 Pokuty 100,00 € 82,59 € 82,59 %
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223 Administratívne poplatky, tržby 11 261,32 € 20 351,38 € 180,72 %

229 Ostatné poplatky (znečistenie 
ovzdušia) 323,00 € 315,09 € 97,55 %

243 Úroky z vkladov (bankové) 2 254,48 € 2 236,14 € 99,18%

292 Ostatné príjmy (lotérie, ostatné hry, 
vrátky, ostatné príjmy) 16 959,75 € 19 029,34 € 112,20 %

Spolu 41 545,97 € 51 618,46 € 124,24 %

300 Tuzemské granty, transfery
Schválený

rozpočet upravený
Skutočnosť Plnenie v %

312 Transfer matrika pvšs 4 204,14 € 4 204,14 € 100,00%
312 Transfer stavebný úrad pvšs 2 973,13 € 2 973,13 € 100,00%
312 Transfer REGOB pvšs 1 008,15 € 1 008,15 € 100,00%
312 Transfer register adries 478,80 € 478,80 € 100,00 %
312 Transfer CO 210,00 € 0,00 € 0,00%
312 Transfer životné prostredie pvšs 285,49 € 285,49 € 100,00%
312 Transfer povodne 0,00 € 195,10 € 100,00 %
312 Transfer Základná škola 922 773,00 € 922 773,00 € 100,00%
312 Transfer ZŠ školské potreby 9 761,00 € 9 761,00 € 100,00%
312 Transfer HN desiatové balíčky 40 000,00 € 24 786,20 € 61,97%

312 Transfer osob. príjemca HN-dávky,rod. 
prídavky 35 000,00 € 35 355,58 € 101,01%

312 Transfer materská škola I. 2 930,00 € 2 783,40 € 94,99%
312 Transfer materská škola II. 4 370,80 € 4 314,40 € 98,71%
312 Transfer ŠZŠ školské potreby 630,80 € 630,80 € 100,00%
312 Transfer ZŠ - učebnice 0,00 € 255,00 € -
312 Transfer MKSR knižnica 1 000,00 € 1 000,00 € 100,00%
312 Transfer voľby 1 482,28 € 1 482,28 € 100,00%
312 Transfer DHZ 3 000,00 € 3 000,00 € 100,00%
312 Transfer - modrotlač 15  000,00 € 15 000,00 € 100,00 %
312 Transfer – Základná škola (131G) 59,00 € 58,80 € 99,66 %

312 Transfer zníženie energ. náročnosti Ocu 
(1AA2, 3AA1) 0,00 € 2 415,37 € -

312 Transfer triedený zber odpadov (1AB1, 
1AB2) 0,00 € 7 508,62 € -

312 Transfer – aktivačná činnosť (1AC1, 
1AC2) 20 500,00 € 10 370,99 € 50,59%

312 Transfer MPC (3AC1, 3AC2) – pre ZŠ 36 711,00 € 42 017,40 € 114,45 %

312 Transfer TSP (3AC1, 3AC2) 15 300,00 € 15 992,45 € 104,53 %

312 Transfer – aktivačná činnosť (71) 1 905,27 € 1 905,27 € 100,00 €

Spolu 1 119 582,86 € 1 110 555,17 € 99,19%

KP Kapitálové príjmy
Schválený

rozpočet  upravený
Skutočnosť Plnenie v %

233 Z predaja pozemkov 272,00 € 272,00 € 100,00%

322 Transfer – zníženie energ. náročnosti 
OcU (1AA2, 3AA1, 3AA2) 202 706,64 € 199 185,11 € 98,26 %

322 Transfer ČOV (1AB1, 3AB1) 1 225 444,01 € 1 225 444,18€ 100,00 %
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322 Transfer Triedený zber odpadov 
(1AB1, 1AB2) 30 039,00 € 30 039,00 € 100,00 %

Spolu 1 458 461,65 € 1 454 940,29€ 99,76 %

KP Finančné operácie Schválený
rozpočet upravený

Skutočnosť Plnenie v %

453 Prostriedky z prechádzajúcich rokov - HN 0,00 € 1 471,03 € -
453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov - RP 0,00 € 1 088,28 € -
454 PFO z ostatných fondov (46) 299 638,00 165 779,76 € 55,32 %
456 Prijaté finančné zábezpeky 0,00 € 76 000,00 € -

Spolu 299 638,00 € 244 339,07 € 81,54 %

I.B  Rozbor plnenia výdavkov Obce Hranovnica za rok 2017

Funkčná
klasifikácia

Bežné výdavky - zdroj 41
Schválený

rozpočet upravený
Skutočnosť

Plnenie v
%

01.1.1 Obecný úrad 266 897,30 € 242 573,89 € 90,88%
01.1.1 Poslanci 9 500,00 € 8 973,10 € 94,45 %
01.1.1 Kontrolór 2 818,00 € 3 142,41 € 111,51%
01.3.3 Matrika 1 470,00 € 1 678,84 € 114,20%
01.6.0 Prevádzkareň 40 242,00 € 38 497,54 € 95,66 %
02.2.0 Civilná obrana 0,00 € 139,76 € -
03.2.0 Dobrovoľný hasičský zbor 16 550,00 € 10 694,90 € 64,62%
03.6.0 Občianska hliadka 9 900,00 € 11 467,63 € 115,83%
04.2.1 Vodné hospodárstvo 11 200,00 €    10 515,35 € 93,88%
04.4.3 Stavebný úrad 11 395,00 € 10 692,30 € 93,83%
04.5.1 Miestne komunikácie 16 600,00€ 14 348,05 € 86,43%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi 73 100,00 € 75 368,62 € 103,10%
05.2.0 Čistička odpadových vôd 7 000,00 €  440,00 € 6,28%
05.3.0 Znižovanie znečisťovania 13 356,00 € 13 539,42 € 101,34%
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny 3 840,00 € 3 840,00 € 100,00%
06.2.0 Rozvoj obcí – aktivačná činnosť 10 945,00 € 19 725,04 € 180,22%
06.4.0 Verejné osvetlenie 26 200,00 € 27 545,17 € 105,13%
07.2.1 Zdravotné stredisko 9 300,00 € 10 050,31 € 108,06%
07.4.0 Červený kríž - transfer 400,00 € 400,00 € 100,00%

08.1.0 Futbalový štadión 10 400,00 € 6 575,33 € 63,22%

08.1.0 Futbalový klub - transfer 8 000,00 € 8 000,00 € 100,00%
08.1.0 Šachový klub - transfer 1 600,00 € 1 600,00€ 100,00%
08.2.0 Knižnica 12 242,00 € 13 320,81 € 108,81%
08.2.0 Kultúrne služby - kultúra 20 506,90 € 20 004,92 € 97,55%
08.3.0 Vysielacie služby - internet 2 500,00 € 2 282,00 € 91,28%
08.4.0 Dom smútku 1 300,00 € 342,70 € 26,36%
08.4.0 Mangľovňa 1 300,00 € 1 038,33 € 79,87%
09.1.1.1 Materská škola I., ulica 77 774,01 € 83 338,60 € 107,15%
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Hviezdoslavova

09.1.1.1 Materská škola II., ulica SNP 47 485,65 € 42 997,75 € 90,54%

09.6.0.1
Školské stravovanie – školská 
jedáleň 29 092,03 €  29 234,72 € 100,49 %

10.2.0
Ďalšie sociálne služby - 
dôchodcovia 2 070,00 € 1 776,64 € 85,82 %

10.2.0 Transfer – OZ Bapka 700,00 € 700,00 € 100,00 %

10.2.0 Príspevky neštátnym subjektom – 
SKCH transfer charita 14 800,00 € 13 300,55 € 89,86 %

10.7.0 TSP a ATSP 12 960,61 € 20 965,41 € 161,76 %
Spolu 773 444,50 €    749 110,09€ 96,85%

BV Kód zdroja 111
Schválený

rozpočet upravený
Skutočnosť

Plnenie v
%

01.3.3 Matrika, REGOB+REGADR 5 691,09 € 5 691,09 € 100,00%
01.6.0 Voľby 1 482,28 € 1 482,28 € 100,00%
02.2.0 Civilná obrana 210,00 € 210,00 € 100,00%
03.2.0 DHZ 3 000,00 € 3 000,00 € 100,00%
04.2.1 Vodné hospodárstvo 0,00 € 195,10 € -
04.4.3 Stavebný úrad 2 973,13 € 2 973,13 € 100,00%
05.3.0 Životné prostredie 285.49 € 285.49 € 100,00 %
06.2.0 Aktivačná činnosť 7 300,00 € 7 312,39 € 100,17%
08.2.0 Knižnica 1 000,00 € 1 000,00 € 100,00%
08.2.0 Modrotlač – bežný transfer 15 000,00 € 15 000,00 € 100,00 %
09.1.1.1 Materská škola I. 2 930,00 € 2 783,40 € 94,99%
09.1.1.1 Materská škola II. 4 370,80 € 4 314,40 € 98,70%
09.1.2.2 ŠZŠ školské potreby 630,80 € 630,80 € 100,00%
10.4.0 Dávky soc. zabezpečenia 35 000,00 € 36 928,25 € 105,51%
10.7.0 Desiatové balíčky - HN 40 000,00 € 24 786,20 € 61,96 %
BV Spolu 112 573,59 € 99 280,14 € 88,19%

BV
Kód zdroja 1AA1, 1AB1,

1AB2, 3AA1, 71, 131F, 131G
Schválený

rozpočet upravený
Skutočnosť Plnenie v %

01.1.1 Zníženie energ.náročnosti 0,00 € 2 415,37 € -
01.1.1 Triedený zber odpadov 0,00 € 7 508,62 € -

04.4.3
Zníženie energ.náročnosti 
budovy

0,00 € 0,00 € -

06.2.0 Aktivačná činnosť /71/ 1 905,27 € 1 905,27 € 100,00%
06.2.0 Aktivačná činnosť /1AC1, 1AC2/ 20 500,00 € 10 299,52 € 50,24 %
09.5.0 Transfer TSP 15 300,00 € 15 992,45 € 104,52 %

BV Spolu 37 705,27 € 38 121,23€ 101,10%
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Kapitálové výdavky
Schválený

rozpočet upravený
Skutočnosť Plnenie v %

01.1.1 Obecný úrad - parkovisko 696,00 € 696,00 € 100,00%

04.4.3
Stavebné akcie, nákup 
pozemkov

411 269,51 € 294 400,49€ 71,58%

04.5.1
Chodník – SNP, 
Hviezdoslavova

225 000,00 € 224 608,40€ 99,82%

05.2.0 Čistička odpadových vôd 1 419 444,01 € 1 431 791,26€ 100,86 €
05.3.0 Triedený zber odpadov 32 749,00 € 40 334,39 € 123,16 %
06.6.0 Komunitné centrum 5 000,00 € 6 308,72 € 126,17 %
08.2.0 Pomník, modrotlač 0,00 € 840,00 € -
09.1.1.1 MŠ II. - Projekt 168,00 € 1 068,00 € 635,71%
10.7.0 Sociálny podnik 5 000,00 € 0,00 € 0,00%
KV Spolu 2 099 326,52 € 2 000 057,26€ 95,27 %

Mimorozpočtové prostriedky sú vo výške 9 999,79 €, ktoré sú zo zdrojov školskej jedálne.

Výdavky Základnej školy Hranovnica za rok 2017

Položka
Schválený

rozpočet upravený
Skutočnosť Plnenie v %

111 Bežné výdavky 970 794,00 € 978 286,21 € 100,77%
KV Spolu 970 794,00 € 978 286,21 € 100,77%

I. C  Hodnotenie plnenia programov Obce Hranovnica za rok 2017

Program č. 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu

Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce. 

Plánujúca v zmysle rozvoja a riadiaca všetky procesy s efektívnosťou.

Cieľ programu

Dosiahnuť pozitívny výsledok a ohlas na fungovanie a napĺňanie potrieb obyvateľov.

Cieľ programu bol splnený.

1.1 Výkon funkcie starostu

Zámerom podprogramu bol spokojný občan obce.

Ciele:
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- zabezpečiť dôsledné a efektívne riadenie,

- zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach,

- zabezpečiť aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce.

Žiadosti  a  podnety  boli  podané  a  riešené  písomnou  aj  ústnou  formou.  Návštevníci  oficiálnej

internetovej stránky mali k dispozícii priebežné informácie o dianí v obci, keďže spomínaná webová

stránka sa pravidelne aktualizovala. Obecné zastupiteľstvo zrealizovalo dokopy 11 zasadnutí. Obec i

naďalej  pokračovala  v  členstve  v  združeniach  ako  RVC Štrba,  ZMOS,  Región  Tatry.  Cieľové

hodnoty ukazovateľov boli naplnené, program bol splnený.

1.2        Poslanci obecného zastupiteľstva

Zámerom podprogramu bol spokojný občan obce.

Ciele:

- spracovať a vyhodnotiť požiadavky občanov,

zlepšenie sociálnej úrovne žitia občanov,

zapájanie občanov do spoločenského života obce,

aktívna účasť na zasadnutí komisie,

aktívna účasť v školskej rade.

Poslanci obecného zastupiteľstva sa aktívne zúčastňovali na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,

taktiež  komisií  a rád  jednotlivých  škôl.  Nechýbala  ani  ich  účasť  na  stretnutiach  s  občanmi,  či

podujatiach obce. Cieľové hodnoty ukazovateľov boli naplnené, čiže program bol splnený.

1.3 Vnútorná kontrola

Súlad činností a rozhodnutí obce so zákonmi, VZN a normami zabezpečila vnútorná kontrola.

Ciele:

- zabezpečiť účinnú kontrolu rozhodnutí schválených Obecným zastupiteľstvom obce Hranovnica,

- zabezpečiť kontrolu činnosti zamestnancov obecného úradu,

- zabezpečiť kontrolu dokladov obecného úradu.

Úlohy kontroly boli plnené na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti. Kontrola prebehla aj v

rozpočtovej organizácii (základnej škole). Prijaté uznesenia sa kontrolovali v priebehu roka. Cieľové

hodnoty ukazovateľov boli naplnené, čiže program bol splnený.

1.4 Audit
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Tento podprogram sa orientoval na objektívny a nezávislý posudok o hospodárení v obci.

Ciele:

- zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu  hospodárenia  a vedenia účtovníctva a rozpočtovníctva obce,

- zabezpečiť audit celoročného hospodárenia a konsolidácie.

Audit bol uskutočnený podľa plánu, t. j. prebehli všetky plánované kontroly a boli vydané potrebné

správy nezávislej  kontroly hospodárenia obce. Cieľové hodnoty ukazovateľov boli  naplnené,  čiže

program bol splnený.

       Program č. 2: Služby občanom

Zámer programu

Maximálne  kvalitné  a  flexibilné  služby  samosprávy  pre  všetkých  obyvateľov,  podnikateľov,  či

návštevníkov obce.

Cieľ programu

Spokojnosť  obyvateľov  a  návštevníkov  obecného  úradu  s  poskytnutými  službami  v  rámci

samosprávy.

2.1 Činnosť obecného úradu

Zámerom podprogramu bol spokojný občan obce.

Ciele:

 rýchle a efektívne vybavenie žiadostí, sťažností v kompetencii obce,

aktívna spolupráca s poslancami OZ,

príprava a účasť na kultúrnych a spoločenských podujatiach obce,

komunikácia s ostatnými inštitúciami.

Všetky  zaevidované  žiadosti  a  sťažnosti  v  kompetencii  obce  boli  vybavované  priebežne.

Zamestnanci aktívne spolupracovali s poslancami OZ, aktívne sa zapájali do organizácie kultúrnych

a  spoločenských  podujatí  obce.  Taktiež  bola  uspokojujúca  spolupráca  s  ostatnými  inštitúciami

potrebnými na efektívne fungovanie obce.

2.2 Hranovnický spravodaj - časopis

Zámerom podprogramu bol informovaný občan obce.

Hlavným cieľom bolo poskytovanie informácii občanom.

V priebehu roka bolo vydaných 5 čísel občasníka Hranovnický spravodaj, ktorý bol distribuovaný

občanom, v záujme informovania o dianí v obci. Tento cieľ považujeme za splnený. 
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2.3 Činnosť matriky

Zámerom bolo kvalitné a rýchle zabezpečenie činností súvisiacich s výkonom matriky.  

Ciele:

 matričné zápisy, spracovanie zmien,

 vybavovanie osobitnej matriky,

vystavovanie rovnopisov matričných dokladov,

vybavenie matričné udalosti.

Činnosť matriky sa vykonávala podľa potreby, všetky činnosti boli zabezpečené rýchlo, kvalitne, bez

zbytočného odkladu.

2.4 Evidencia obyvateľstva

Zámerom bolo poskytnúť všetky potrebné výstupy a informácie občanom.

Ciele:

-prihlásenie na trvalý, prechodný pobyt, prehlásenie, odhlásenie,

vydávanie potvrdení o pobyte,

evidencia zmien,

-hlásenia na štatistický úrad.

Spracovávali sa úkony týkajúce sa predovšetkým narodenia, úmrtia, prisťahovanie, odsťahovanie, či

presťahovania.  Táto  agenda  bola  vybavovaná  bez  zbytočného  odkladu,  vybavovala  sa  priebežne

podľa potreby. Cieľové hodnoty ukazovateľov boli naplnené, čiže program bol splnený.

2.5 Stavebný úrad

Zámerom  bolo  efektívne,  rýchle  a na  potreby  obyvateľov  a podnikateľov  orientované  stavebné

konanie, zohľadňujúc rozvoj a záujmy obce.

Ciele:

vydávanie oznámení, povolení, rozhodnutí,

dodržiavania stavebného zákona,

stavebné konania.
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Vydávanie  oznámení,  povolení,  kolaudačných  rozhodnutí  a  stavebné  konania  boli  vykonávané v

súlade so stavebným zákonom. Boli tiež vykonané kontroly na prijaté  podnety.  Cieľové hodnoty

ukazovateľov boli naplnené, čiže program bol splnený.

2.6 Cintorínske a pohrebné služby

Zámerom bolo vytvoriť dôstojné miesto pre posledný odpočinok.

Ciele:

- zabezpečiť údržbu plôch cintorínov a okolia,

- zabezpečiť údržbu domu smútku,

- prenájom hrobových miest.

V dome smútku boli vykonané drobné opravy. Cieľové hodnoty ukazovateľov boli naplnené, čiže

program bol splnený.

2.7 Mangľovňa

Zámerom podprogramu bol spokojný občan obce.

Hlavným  cieľom  bolo  poskytovanie  služieb  občanom.  Tento  cieľ  bol  naplnený,  mangľovňa

pravidelne poskytuje svoje služby, občania tieto služby využívajú sporadicky.

2.8       Zdravotné stredisko

Zámerom bolo poskytnúť priestory na zabezpečenie základnej lekárskej starostlivosti.

Ciele:

- bezproblémový chod zdravotného strediska,

- údržba budovy zdravotného strediska.

Občania využívali služby lekárov v priestoroch zdravotného strediska, kde sa priebežne vykonávajú

menšie opravy. Cieľové hodnoty ukazovateľov boli naplnené, čiže program bol splnený.

2.9      Futbalový štadión

Zámerom bol aktívny športový život v obci.

Hlavným cieľom bolo zabezpečiť  prevádzku a energie  v priestoroch futbalového štadióna,  čo sa

naplnilo. Tiež aktívne fungovanie futbalového klubu. Podprogram bol splnený.
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2.10 Prevádzkareň

Zámerom bol rozvoj a údržba majetku obce. 
Ciele: 
- údržba majetku obce,
- realizácie menších stavebných akcií,
- vykonávanie prác s  využitím obecnej techniky.

Zamestnanci úseku prevádzkarne pravidelne udržiavali majetok obce, realizovali viaceré stavebné 

akcie a aktívne pritom využívali aj obecnú techniku. Program bol splnený.

Program č. 3: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu

Maximálna  ochrana  majetku,  životného  prostredia,  udržiavanie  vodných  tokov,  verejných

priestranstiev, miestnych komunikácii.

Cieľ programu

Zabezpečiť plnenie povinností v rámci samosprávy na daných úsekoch.

3.1 Civilná ochrana

Zámerom bolo zabezpečiť pripravenosť obce na mimoriadne krízové situácie.

Ciele:

- plnenie zákonných požiadaviek,

- aktualizovať plán ochrany obce.

Práce sa vykonávali na základe plánu civilnej ochrany, ktorý sa každoročne aktualizuje, aby sa plnili

zákonné požiadavky. 

V januári bol vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity, keď zamrzla hladina Vernárskeho potoka.

V júni bola vyhlásená mimoriadna situácia kvôli havarijnému stavu cesty I/66 na Dubine. Program

bol splnený.

3.2 Ochrana pred požiarmi

Zámerom bolo minimalizovať riziko vzniku požiarov, a to prevenciou a kontrolou.

Ciele:

 zabezpečiť plnenie zákonných požiadaviek,

 podporovanie a rozvíjanie dobrovoľných hasičov,

zníženie rizika požiaru,
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podporu činnosti DHZ.

Dobrovoľný hasičský zbor plnil zákonné požiadavky, znižoval riziko požiaru. Program bol splnený.

3.3 Vodné hospodárstvo

Zámerom bolo minimalizovať riziko vzniku záplav.  

Hlavným cieľom bolo plnenie zákonných požiadaviek a zníženie rizika záplav.  V priebehu roka

došlo k vyliatiu miestneho potoka, pri ktorom boli využité opatrenia na zníženie škôd, regulácia

vodného toku. V rámci ochrany obce pred povodňami bola spracovaná projektová dokumentácia na

vybudovanie odvodňovacieho rigola v poli, východne od Štúrovej ulice. Pred začatím stavebných

prác je potrebné vyporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom. Program bol splnený.

3.4 Verejné osvetlenie

Zámerom bolo zabezpečiť funkčné a udržiavané osvetlenie, bezpečnosť obyvateľov.

Hlavným  cieľom  bolo  zabezpečovať  prevádzku  verejného  osvetlenia  na  všetkých  uliciach.  Na

jednotlivých uliciach sa začalo s výmenou úspornejších LED žiariviek. Práce budú pokračovať na

všetkých uliciach podľa plánovaného harmonogramu prác. Na miestach, kde to bolo poptrebné, boli

doplnené  nové  svetelné  body.  Cieľové  hodnoty  ukazovateľov  boli  naplnené,  čiže  program  bol

splnený.

3.5 Miestne komunikácie

Zámerom bolo zabezpečiť bezpečné a udržiavané cesty v obci.

Hlavným cieľom  bolo udržiavanie miestnych komunikácií a chodníkov celoročne. Tento cieľ je

plnený pravidelnou údržbou, a to najmä v letnom období čistením a upratovaním, v zimnom období

odhrnom snehu. V priebehu roka prebehla výstavba chodníka na ulici SNP a Hviezdoslavova, čím sa

zlepšila kvalita cestnej siete v obci. Cieľové hodnoty ukazovateľov boli naplnené, čiže program bol

splnený.

3.6 Rozvoj obcí (aktivačná činnosť)

Zámerom bolo udržiavať verejné priestranstvá a čistotu v obci.

Hlavným  cieľom  bola  čistota.  Tento  cieľ  bol  zabezpečovaný  prostredníctvom  pracovníkov

pracujúcich formou malých obecných služieb. Cieľové hodnoty ukazovateľov boli naplnené, čiže

program bol splnený.
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Program č. 4: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu

Systém odpadového hospodárstva orientovaný na zachovanie a ochranu životného prostredia.

Cieľ programu

Zabezpečiť plnenie povinností  v rámci samosprávy pri likvidácii, uložení a zneškodnení odpadov.

4.1 Vývoz, odvoz, zneškodnenie, uloženie odpadu

Zámerom bol pravidelný odvoz odpadu v obci.

Ciele:

- zabezpečiť nákladovo efektívne zneškodnenie odpadov,  

- mimoriadny odvoz odpadu,

- zlepšiť separovanie odpadov občanmi.

V  obci  je  pravidelne  zabezpečovaný  odvoz  komunálneho  odpadu.  Zabezpečený  bol  aj  vývoz

separovaného odpadu, ktorým sa obec snaží zlepšiť prístup občanov k separovaniu a   objemového

odpadu, čím zabezpečuje aj mimoriadne zbery. Cieľové hodnoty ukazovateľov boli naplnené, čiže

program bol splnený.

4.2 Čistiareň odpadových vôd

Zámerom bolo skvalitnenie producenta ČOV.

Hlavnými cieľmi bolo zlepšenie  podmienok prevádzky ČOV a kvality producenta.  V roku 2017

došlo  ku kompletnej  rekonštrukcii  ČOV,  čím došlo  k  jej  lepšej  využiteľnosti.  Cieľové hodnoty

ukazovateľov boli naplnené, čiže program bol splnený.

4.3 Znižovanie znečisťovania, ochrany krajiny

Zámerom bol pravidelný odvoz odpadu v obci.

Ciele:

 nákladovo efektívne zneškodnenie odpadov,

 mimoriadny odvoz odpadu,

pokračovať v separovaní odpadov,

týždenný jarný a jesenný zber odpadu.

Ciele v oblasti odpadov boli naplnené. V obci bolo umiestnených v predchádzajúcom období  5

betónových  odpadkových  košov,  ktoré  slúžia  k  udržiavaniu  väčšej  čistoty  v  obci.  Program bol

splnený.
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Program č. 5: Vzdelávanie

5.1, 5.2 Materské školy I. a II.

Zámerom programu je zabezpečenie materskej školy slúžiacej deťom.

Hlavnými cieľmi bolo zabezpečovať výchovné a vzdelávacie služby, tiež zabezpečovať kultúrne a 

spoločenské akcie.

Materská škola I., ulica Hviezdoslavova zabezpečovala výchovno-vzdelávaciu činnosť detí podľa

vypracovaného  školského  výchovného  poriadku  –  Bocianik  so  zameraním  na  environmentálnu

výchovu. V súvislosti  s výchovno-vzdelávacím procesom v materských školách neboli  odhalené

žiadne závažné nedostatky.  V materskej škole I.  boli zakúpené nové šatňové skrinky do ďalších

tried.  Program bol splnený.  V roku 2017 bola pripravená projektová dokumentácia  na výstavbu

novej materskej školy na ulici SNP, s výstavbou sa začalo v priebehu roka 2018.

5.3 Školská jedáleň pri MŠ I., ulica Hviezdoslavova

Zámerom bolo stravovacie zariadenie rešpektujúc zásady zdravej výživy.

Cieľom bolo kvalitné stravovanie a modernizovanie zariadenia ŠJ. V uplynulom roku bol zakúpený

nový digestor s príslušenstvom, ktorý napomáha skvalitneniu poskytovaných služieb. Program bol

splnený. 

5.4 Základná škola v Hranovnici

Zámerom bol kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Hranovnica.

Hlavným cieľom bolo zabezpečiť  výučbu základných teoretických poznatkov a ich uplatnenie v

praxi, čo sa naplnilo. Základná škola sa snažila v rámci možností skvalitňovať výchovno-vzdelávací

proces. Aj v tomto roku počet žiakov stúpol. Cieľová hodnota žiakov, ktorí opakovali ročník, bola

dodržaná. Program bol splnený.

Program č. 6: Kultúra a šport

Zámer programu

Rozsiahly výber kultúrnych, športových, spoločenských aktivít podľa dopytu obyvateľov.

Cieľ programu

Zabezpečenie  podmienok  s  priamou  finančnou  podporou  kultúrnych,  športových,  spoločenských

podujatí a činnosti záujmových umeleckých združení.
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6.1 Podpora kultúrnych podujatí

Zámerom bolo zabezpečiť kultúrny, športový a spoločenský život obce.

Ciele:

- propagovať podujatia,

- informovať na web stránke,

- organizovať podujatia.

V  priebehu  roka  bol  podporený  rozvoj  kultúry  prostredníctvom  viacerých  kultúrnych

a spoločenských akcií. Najväčším podujatím bol Deň obce, ktorý sa konal v areáli na Lúčke. Občania

mali tiež možnosť zúčastniť sa spomienkového aktu kladenia vencov, ekumenických dní, ale aj pešej

púte  do  Levoče  a  púte  Kráľovskou  cestou.  Cieľové  hodnoty  ukazovateľov  boli  naplnené,  čiže

program bol splnený.

6.2 Činnosť knižnice

Zámerom bolo zabezpečiť podmienky pre plynulý chod knižnice.

Hlavným cieľom bolo ponúknuť atraktívnu zbierku knižnej  literatúry.  Obec každoročne rozširuje

ponuku kníh v knižnici. Počet zakúpených kníh dvojnásobne prekročil cieľovú hodnotu 120 kusov aj

vďaka dotácii od štátu. Okrem toho, počet čitateľov knižnice oproti minulému roku mierne vzrástol a

počet návštev sa udržal. Cieľové hodnoty ukazovateľov boli naplnené, čiže program bol splnený.

6.3 Šachový klub

Zámerom bola podpora fungovania šachového klubu v obci.

Hlavným cieľom bolo  zabezpečiť  podporu  činnosti  klubu  pre  obyvateľov  obce.  Členovia  klubu

organizovali  súťaže  a  tréningy  v  priestoroch  obecného  úradu.  Existencia  šachového  klubu  bola

podporená zo strany obce aj finančne formou dotácie, ktorá bola plne vyčerpaná. Cieľové hodnoty

ukazovateľov boli naplnené, čiže program bol splnený.

6.4 Červený kríž

Zámerom bola podpora fungovania miestneho spolku červeného kríža v obci.

Hlavným  cieľom  bolo  zabezpečiť  podporu  činnosti  miestneho  spolku  červeného  kríža.

Prostredníctvom  tohto  spolku  v  spolupráci  s  NTS  v  Poprade  boli  uskutočnené  jarný  a  jesenný

hromadný odber krvi. Členovia  spolku sa taktiež zúčastnili výročnej schôdze. Všetky udalosti boli

vykonané v priestoroch obecného úradu a finančne podporené z prostriedkov rozpočtu obce. Okrem
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toho, obec prispela aj na drobné dary  pre darcov krvi. Cieľové hodnoty ukazovateľov boli naplnené,

čiže program bol splnený.

6.5 OZ Bapka

Zámerom tohto podprogramu bola podpora činnosti občianskeho združenia pri usporadúvaní akcií 

pre obyvateľov obce..

OZ organizovalo viaceré akcie s podporou obce, stretnutia sa organizovali prevažne v priestoroch

obce. Dotácia na podporu fungovania OZ Bapka bola použitá na viacero kultúrnych podujatí  pre

dôchodcov. Neboli usporiadané všetky plánované podujatia. Cieľ bol splnený čiastočne.

6.6 Futbalový klub 1931 Hranovnica

Zámerom je podpora fungovania činnosti futbalového klubu.

V obidvoch sezónach (jar, jeseň) obec poskytla priestory a finančné prostriedky na realizáciu činnosti

futbalového klubu, a tým podporila rozvoj aktivít mladých, ale aj starších športovcov zameraných na

tento šport. Spolupracovala pri zorganizovaní športového podujatia a cez služby udržiavala objekt

futbalového štadiónu. Program bol splnený.

6.7 OZ Kochman

Zámerom tohto podprogramu bola podpora občianskeho združenia.

Obec v roku 2017 poskytla  finančné prostriedky na činnosť OZ, ako aj  prostriedky,  za ktoré si

členovia občianskeho klubu zakúpili  čižmy potrebné k vystúpeniam súboru.  Cieľ považujeme za

splnený.

Program č. 7: Sociálne služby

Zámer programu

Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na všetky skupiny obyvateľov obce.

Cieľ programu

Zabezpečenie podmienok, pracovníkov, činnosti pre výkon sociálnych služieb.

7.1 Dôchodcovia

Zámerom bolo zabezpečiť starostlivosť o seniorov v obci.

Ciele:
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- zabezpečiť príspevok na stravovanie pre dôchodcov,

- zorganizovať stretnutia, podujatia.

Obec každoročne poskytuje finančné prostriedky na príspevok na stravovanie pre dôchodcov. Túto

službu  však  využíva  len  nízky  podiel  dôchodcov.  Okrem  toho,  obec  pripravila  niekoľko

spoločenských akcií pre dôchodcov. Program bol splnený.

7.2 Zariadenie opatrovateľskej služby - Charita

Zámerom bolo zabezpečiť kvalitný a plnohodnotný život seniorov a hendikepovaných obyvateľov

obce.

Hlavným  cieľom  bolo  poskytnúť  dôstojné  podmienky  seniorov,  čo  sa  splnilo,  nakoľko  obec

poskytuje  finančné  prostriedky  pre  seniorov,  ktorým  je  poskytovaná  opatrovateľská  služba

prostredníctvom Spišskej katolíckej charity.  Program bol splnený.

7.3 Zariadenie denného stacionára – prostredníctvom Charity

Zámerom bolo zabezpečiť klientom opatrovateľskú starostlivosť v priestoroch denného stacionára.  

Obec  celoročne  poskytuje  Charite  priestory  na  prevádzku  denného  stacionára.  Priemerný  počet

klientov klesá. Program bol splnený s nižším počtom klientov ako sa predpokladalo. Cieľ bol splnený

čiastočne.

7.4 Terénni sociálni pracovníci

Zámerom tohto podprogramu bolo udržanie terénnej sociálnej práce v obci s podporou národného

projektu.

Ciele:

- poskytovať pomoc obyvateľom obce,

- organizácia stretnutí a podujatí.

Činnosť terénnych sociálnych pracovníkov spočívala v kontaktovaní klientov priamo u nich doma,

zisťovaní  okolností  ich problémov u nich doma,  v škole,  na úrade a  pod.  Tento  pracovný útvar

poskytoval rodinám v sociálne znevýhodnenom prostredí poradenské služby za účelom zlepšenia ich

sociálnej situácie. Program bol splnený.

7.5 Ďalšie dávky soc. zabezpečenia (rodina)

Zámerom tohto podprogramu bola pomoc sociálne slabším rodinám.

Cieľom bolo zabezpečovať osobitného príjemcu dávok. Program bol splnený.
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Program č. 8: Výstavba

Zámer programu

Rozvoj a rast obce, výstavba nových komplexov, technické zhodnotenie.

Cieľ programu

Zabezpečenie kvalitných podmienok na nové bývanie, úprava.

8.1. Nákup pozemkov v obci

Zámerom bolo rozšírenie nehnuteľného majetku obce. 

Hlavným cieľom bolo vybudovanie infraštruktúry na novozískaných pozemkoch v obci.  V priebehu

roka sa podarilo odkúpiť niekoľko menších pozemkov, no infraštruktúra na pozemkoch bola riešená

zatiaľ vo fáze projekčných prác, tento cieľ považujeme za splnený čiastočne.

8.2 Chodník ul. SNP, Hviezdoslavova

Zámerom bola bezpečnosť občanov obce Hranovnica.

V roku 2017 došlo k realizácii  výstavby chodníka na ulici  SNP, Hviezdoslavova,  bolo doplnené

dopravné značenie, zabezpečená bezpečnosť doplnením o priechod pre chodcov, chodník v priebehu

roka nebol skolaudovaný. Cieľ bol splnený čiastočne.

8.3 Rekonštrukcia ČOV

Zámerom bolo zabezpečenie kvalitného recipienta.

Hlavným cieľom bola rekonštrukcia a modernizácia ČOV. V roku 2017 došlo k rekonštrukcii ČOV,

čím sa zvýšila efektívnosť čistiarne odpadových vôd a jej vybavenosť poskytujúca doplnkové služby.

Cieľ bol splnený.

8.4 Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu

Zámerom  bolo  zníženie  energetickej  náročnosti  budovy  obecného  úradu  a zlepšenie  podmienok

zamestnancov aj klientov.

V roku 2017 došlo k úplnému ukončeniu prác na znížení energetickej náročnosti budovy, doplnená

bola rekuperačná jednotka, cieľ považujeme za splnený.
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8.5 Stavebné akcie

Zámerom bolo zlepšenie infraštruktúry obce.

Hlavným  cieľom  bolo  vyhotovenie  projektovej  dokumentácie  a  realizácia  stavieb.  Bolo

realizovaných viacero akcií, napr. Oprava stropov a výmena podlahových plôch v MŠ I., Parkovacia

plocha pri kostole, Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. M.R. Štefánika, Predĺženie miestnej

komunikácie na ul. Mlynskej.  Cieľ bol splnený čiastočne. 

II.  Vysporiadanie prebytku, tvorba a použitie peňažných fondov

Príjmy      celkom rok 2017        +   3 954 961,82 € (vrátane FO)
Výdavky  celkom rok 2017        -    3 950 854,72 € (vrátane FO)
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami                  +4 107,10 €
Úprava o nevyčerpané prostriedky účelové určené zo štátneho rozpočtu  (dávky v hmotnej núdzi a 
rodinné prídavky, nevyčerpané normatívy ):   -    4 107,10 €
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami po úprave:              0,00 €

Obec  v  roku  2017  dosiahla  bežný  rozpočet  prebytkový  vo  výške  380  884,70  Eur.  Kapitálový

rozpočet je schodkový vo výške 545 116,97 Eur. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami obce za rok

2017 je schodok vo výške -164 232,27 Eur.  V príjmoch rozpočtu obce sú aj nevyčerpané účelovo

určené prostriedky zo štátneho rozpočtu pre osobitného príjemcu  dávky v hmotnej núdzi a rodinných

prídavkov, ktoré je potrebné z príjmov odrátať, pretože to nie príjem obce, ale poberateľov dávok.

Zostatok  nevyčerpaných  prostriedkov  vznikol  dôsledkom  výplaty  dávok,  ktoré  sa  vyplácajú  v

termíne od 18. do 18.  nasledujúceho mesiaca (od 18. decembra do 18. januára)  a  nedočerpaním

finančných prostriedkov rozpočtovej  organizácie  obce prijatých po 01.10.2017 a vyčerpaných do

31.03.2018.

Výsledok  hospodárenia  obce  za  rok  2017  -  hospodárenie  obce  za  rok  2017  bolo
vyrovnané.

Tvorba a použitie prostriedkov rezervných a sociálneho fondu

Rezervné fondy obce:
- rezervný účet (10%) č. u. 3449943010/5600  PS k 01.01.2017    82 943,95 €   

príjem záverečný účet-výsledok hospodárenia 2016                                 +  27 060,96 €
Zostatok rezervného účtu k 31.12.2017            110 004,91 €

kapitálový účet (90%) č. u. 3449948006/5600 PS k 01.01.2017502 447,96 €
príjem záverečný účet-výsledok hospodárenia 2016                               +  243 548,66 €
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výdaj – finančná operácia schválená OcZ (uzn.č.157/2016)         -  299 638,00 €
Zostatok kapitálového účtu k 31.12.2017            446 358,62 €

Sociálny fond:
sociálny fond (účet 3449949009/5600) PS k 01.01.2017   2 904,03 €

tvorba sociálneho fondu-príspevky za rok 2017            + 3 241,98 €
čerpanie sociálneho fondu v roku 2017             - 3 744,10 €
Zostatok účtu sociálneho fondu k 31.12.2017    2 451,91 €

III.  Bilancia aktív a pasív

Aktíva k 01. 01. 2017 k 31. 12. 2017
Neobežný majetok spolu 2 375 954,42 € 4 181 721,51 €
Dlhodobý nehmotný majetok 3 413,16 € 2 845,08 €
Dlhodobý hmotný majetok 2 021 689,77 € 3 828 024,94 €
Dlhodobý finančný majetok 350 851,49 € 350 851,49 €
Obežný majetok spolu 717,619,98 € 760 711,50 €
Zásoby 5 199,10 € 4 811,99 €
Zúčtovanie medzi VS 16 107,08 € 16 107,08 €
Pohľadávky 10 443,19€ 106 264,92€
Finančné účty 785 870,61 € 633 527,51 €
Časové rozlíšenie spolu 592,49 € 926,33 €
Aktíva spolu 3 194 166,89 € 4 943 359,34 €

Pasíva k 01. 01. 2017 k 31. 12. 2017
Vlastné imanie 2 923 052,40 € 3 256 781,99 €
Dlhodobé záväzky 1 962,67€ 4 104,64 €
Krátkodobé záväzky 152 522,41 € 51 683,61 €
Zúčtovanie medzi VS 2 559,31 € 4 056,64 €
Rezervy 0,00 € 0,00 €
Časové rozlíšenie 114 070,10 € 1 626 732,46 €
Pasíva spolu 3 194 166,89 € 4 943 359,34 €

Podrobný stav aktív a pasív je uvedený v Súvahe Uč ROPO SFOV 1 – 01.

Finančné prostriedky v pokladni, na bankových účtoch obce k 31. 12. 2017

Zostatky k 01. 01. 2017 k 31. 12. 2017
Bežný účet 24620562/0200 103 223,69 € 0,00 €
Potravin. účet ŠJ 
3449947011/5600

1 748,12 € 1 982,81 €

Bežný účet 3449947003/5600 60 813,62 € 28 619,90 €
Kapitálový účet 3449948006/5600 502 447,96 € 446 358,62 €
Sociálny účet 3449949009/5600     2 904,03 € 2 451,91 €
Rezervný účet 3449943010/5600 82 943,95 € 110 004,91 €
Depozitný účet 3765875259/0200 29 467,88 € 0,00 €
Zníž.energ.nároč.OcÚ3449945016 0,00 € 41 400,29 €
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Pokladňa (211) 610,86 € 483,07 €
Ceniny (213) 1 060,50 € 2 226,00 €
Spolu 785 220,61 € 633 527,51€

IV.  Prehľad o stave a vývoji dlhu

Obec nemá úvery ani iné prijaté návratné zdroje financovania.

V.  Prehľad o poskytnutých dotáciách

Poskytnuté dotácie z rozpočtu obce
Transfer Charita opatrovateľská služba 13 300,55 € Dodatok č. 2/2017
Transfer Šachový klub Hranovnica 1 600,00 € Zmluva č. 25/D/2017
Transfer Futbalový klub 1931 Hranovnica 8 000,00 € Zmluva č. 17/D/2017
Transfer Miestny spolok SČK Hranovnica 400,00 € Zmluva č. 22/D/2017
Transfer Dobrovoľný hasičský zbor Hranovnica 2 200,00 € Zmluva č. 24/D/2017
Transfer Klub dôchodcov 700,00 € Zmluva č. 32/D/2017
Transfer Súbor Kochmanik 500,00 € Zmluva č. 31/D/2017
Spolu 26 700,55 € -

Všetky zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám sú zverejnené
na obecnom portáli.
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VI.  Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

A. Berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky obce Hranovnica k záverečnému účtu obce za rok 2017.

B. Schvaľuje
celoročné hospodárenie obce za rok 2017 s výrokom bez výhrad.

V Hranovnici, dňa 25.5.2018

Vypracovala: Ing. Jana Šturcelová

 Vladimír Horváth
     starosta obce                              
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