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NÁVRH
ZÁVEREČNÝ ÚČET Obce Hranovnica 

za rok 2016

I. Rozpočet obce za rok 2016

Rozpočet obce Hranovnica na rok 2016 bol prijatý na 14. zasadnutí OZ dňa 14. 12. 2015 uznesením
č. 97/2015 ako vyrovnaný rozpočet v celkovej výške 1 773 221,00 €.

Úpravy rozpočtu:
č. 1 uznesenie č. 114/2016 z 18. zasadnutia OZ konaného dňa  01. 04. 2016,  
č. 2 uznesenie č. 123/2016 z 20. zasadnutia OZ konaného dňa  27. 05. 2016,
č. 3 uznesenie č. 137/2016 z 23. zasadnutia OZ konaného dňa  26. 08. 2016,
č. 4 uznesenie č. 152/2016 z 27. zasadnutia OZ konaného dňa  25. 11. 2016.

Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách
Skutočnosť 
k 31.12.2016

Obec príjmy bežné 1 773 221,00 € 2 000 760,00 € 2 091 143,19 €

Základná škola 
príjmy bežné

0 € 203,00 € 82 597,12 €

Spolu príjmy bežné 1 773 221,00 € 2 000 963,00 € 2 173 740,31 €

Obec príjmy 
kapitálové

0,00 € 16 460,00 € 15 039,00 €

Spolu príjmy 
kapitálové

0,00 € 16 460,00 € 15 039,00 €

Obec  príj. finančné 
operácie

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Spolu príj. finančné 
operácie

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Príjmy celkom 1 773 221,00 € 2 017 423,00 € 2 188 779,31 €

Obec výdavky bežné 668 523,00 € 902 181,00 € 882 393,53 €

Základná škola 
výdavky bežné

768 542,00 € 825 948,00 € 825 857,60 €

Spolu výdavky 
bežné

1 437 065,00 € 1 728 129,00 € 1 708 251,13 €

Obec výdavky 
kapitálové

336 156,00 € 288 371,00 € 207 359,25 €

Spolu výdavky 
kapitálové

336 156,00 € 288 371,00 € 207 359,25 €

Výdavky celkom 1 773 221,00 € 2 016 500,00 € 1 915 610,38 €

Príjmy bežné                        2 173 740,31 € Príjmy kapitálové                15 039,00 €
Výdavky bežné                       - 1 708 251,13 €               Výdavky kapitálové                 -  207 359,25 €
Bežný rozpočet  prebytok  +   465 489,18 €         kapitálový rozpočet schodok  - 192 320,25 €

Hospodárenie bežného rozpočtu + 465 489,18 € prebytok
Hospodárenie kapitálového rozpočtu -  192 320,25 € schodok
Súhrnný rozdiel celkových príjmov a výdavkov + 273 168,93 € prebytok
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Výsledkom  rozpočtového  hospodárenia  Obce  Hranovnica  za  rok  2016  je  kladný  rozdiel  
medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce, čiže prebytok vo výške 273 168,93 Eur.

                 I.A  Rozbor plnenia príjmov Obce Hranovnica za rok 2016

100 Daňové príjmy
Schválený rozpočet

upravený
Skutočnosť Plnenie v %

111 Výnos dane z príjmov 840 000,00 € 914 667,10 € 108,89%

121 Daň pozemky, stavby, byty (obec, 
Dubina) 47 993,00 € 48 582,26 € 101,23%

133 Daň pes, poplatky odpad 38 205,00 € 36 621,04 € 95,85%

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

Spolu 926 709,00 € 1 000 381,80 € 107,95%

200 Nedaňové príjmy  
Schválený rozpočet

upravený
Skutočnosť Plnenie v %

212 Príjmy z prenájmu 6 136,00  € 5 585,92 € 91,04%

222 Pokuty 350,00 € 331,78 € 94,79%
223 Administratívne poplatky, tržby 43 535,00 € 49 462,40 € 113,62%

229 Ostatné poplatky (znečistenie 
ovzdušia) 307,00 € 290,22 € 94,53%

243 Úroky z vkladov (bankové) 1 500,00 € 1 679,51 € 111,97%

292 Ostatné príjmy (lotérie, ostatné hry, 
vrátky, ostatné príjmy) 453,00 € 9 863,35 € 2177,34%

Spolu 52 281,00 € 67 213,18 € 128,56%

300 Tuzemské granty, transfery
Schválený

rozpočet upravený
Skutočnosť Plnenie v %

311 Granty-kultúra (71) 396,00 € 395,88 € 100,00%
312 Transfer matrika pvšs 4 103,00 € 4 103,17 € 100,00%
312 Transfer stavebný úrad pvšs 2 918,00 € 2 917,65 € 99,99%
312 Transfer REGOB pvšs 2 160,00 € 2 159,94 € 100,00%
312 Transfer CO 219,00 € 0,00 € 0,00%
312 Transfer životné prostredie pvšs 280,00 € 280,42 € 100,00%
312 Transfer Základná škola 816 654,00 € 816 654,00 € 100,00%
312 Transfer ZŠ školské potreby 9 811,00 € 9 810,60 € 100,00%
312 Transfer HN desiatové balíčky 35 000,00 € 34 604,00 € 98,87%

312 Transfer osob. príjemca HN-dávky,rod. 
prídavky 40 000,00 € 42 296,42 € 105,74%

312 Transfer materská škola I. 2 100,00 € 2 604,50 € 124,02%
312 Transfer materská škola II. 4 431,00 € 3 894,70 € 87,90%
312 Transfer ŠZŠ školské potreby 564,00 € 564,40 € 100,00%
312 Transfer MKSR knižnica 1 200,00 € 1 200,00 € 100,00%
312 Transfer voľby 1 654,00 € 1 653,87 € 100,00%
312 Transfer aktivačná činnosť 7 300,00 € 7 243,24 € 99,22%
312 Transfer – územný plán 0,00 € 1 379,00 € -
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312 Transfer Podpora zamestnanosti (11T1, 
11T2) 70 480,00 € 67 904,84 € 97,31%

312 Transfer Aktivačná činnosť (11T1, 11T2) 20 500,00 € 21 881,58 € 107,81%

312 Transfer - DHZ 2 000,00 € 2 000,00 € 100,00%

Spolu 1 021 770,00 € 1 023 548,21 € 100,17%

KP Kapitálové príjmy
Schválený

rozpočet  upravený
Skutočnosť Plnenie v %

233 Z predaja pozemkov (zdroj 43) 39,00 € 39,00 € 100,00%
322 Kultúra - Modrotlač 16 421,00 € 15 000,00 € 91,35%

Spolu 16 460,00 € 15 039,00 € 91,37%

I.B  Rozbor plnenia výdavkov Obce Hranovnica za rok 2016

Funk. klas. Bežné výdavky - zdroj 41
Schválený

rozpočet upravený
Skutočnosť

Plnenie v
%

01.1.1 Obecný úrad 197 190,00 € 213 299,63 € 108,17%
01.1.1 Poslanci 9 220,00 € 6 646,64 € 72,09%
01.1.1 Kontrolór 2 785,00 € 2 356,73 € 84,62%
01.3.3 Matrika 1 400,00 € 1 291,33 € 92,24%
02.2.0 Civilná obrana 0,00 € 431,06 € -
03.2.0 Dobrovoľný hasičský zbor 20 790,00 € 19 337,44 € 93,01%
03.6.0 Občianska hliadka 10 300,00 € 6 413,95 € 62,27%
04.1.2 Podpora nezamestnanosti 21 700,00 € 25 355,07€ 116,84%
04.2.1 Vodné hospodárstvo 10 250,00 € 9 856,31 € 96,16%
04.4.3 Stavebný úrad 10 700,00 € 8 397,93 € 78,49%
04.5.1 Miestne komunikácie 18 700,00 € 16 343,35 € 87,40%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi 68 600,00 € 68 135,40 € 99,32%
05.2.0 Čistička odpadových vôd 7 850,00 €  6 847,46 € 87,23%
05.3.0 Znižovanie znečisťovania 10 200,00 € 7 868,08 € 77,14%
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny 100,00 € 0,00 € 0,00%
06.2.0 Rozvoj obcí – aktivačná činnosť 10 800,00 € 12 315,97 € 114,04%
06.4.0 Verejné osvetlenie 26 700,00 € 26 484,05 € 99,19%
07.2.1 Zdravotné stredisko 13 100,00 € 11 812,95 € 90,18%
07.4.0 Červený kríž - transfer 400,00 € 400,00 € 100,00%

08.1.0 Futbalový štadión 10 400,00 € 8 054,67 € 77,45%

08.1.0 Futbalový klub - transfer 9 000,00 € 9 000,00 € 100,00%
08.1.0 Šachový klub - transfer 2 200,00 € 2 176,41 € 98,93%
08.1.0 Hokejový klub - transfer 300,00 € 300,00 € 100,00%
08.2.0 Knižnica 11 700,00 € 10 130,93 € 86,59%
08.2.0 Kultúrne služby - kultúra 16 860,00 € 15 759,34 € 93,47%
08.3.0 Vysielacie služby - internet 4 021,00 € 2 683,92 € 66,75%
08.4.0 Dom smútku 6 095,00 € 5 756,32 € 94,44%
08.4.0 Mangľovňa 1 300,00 € 960,85 € 73,91%

09.1.1.1
Materská škola I., ulica 
Hviezdoslavova

74 253,00 € 65 977,89 € 88,86%
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09.1.1.1 Materská škola II., ulica SNP 50 180,00 € 39 571,25 € 78,86%

09.6.0.1
Školské stravovanie – školská 
jedáleň 25 717,00 € 30 350,95€ 118,02%

10.2.0
Ďalšie sociálne služby - 
dôchodcovia 3 320,00 € 2 785,99 € 83,92%

10.2.0 Príspevky neštátnym subjektom – 
SKCH transfer charita 16 610,00 € 16 465,00 € 99,12%

10.4.0 Dávky soc. zabezpeč.(HN - desiaty 
rodič) 3 000,00 € 2 922,89 € 97,43%

10.7.0 TSP a ATSP 31 300,00 € 28 092,48 € 89,75%
Spolu 707 041,00 € 684 582,24 € 96,82%

BV Kód zdroja 111
Schválený

rozpočet upravený
Skutočnosť

Plnenie v
%

01.3.3 Matrika, REGOB 6 263,00 € 6 268,32 € 100,08%
01.6.0 Voľby 1 654,00 € 1 653,87 € 100,00%
02.2.0 Civilná obrana 430,00 € 0,00 € 0,00%
03.2.0 DHZ 2 000,00 € 2 000,00 € 100,00%
04.4.3 Stavebný úrad 2 918,00 € 2 918,00 € 100,00%
06.2.0 Aktivačná činnosť 7 300,00 € 7 312,39 € 100,17%
08.2.0 Knižnica 1 200,00 € 1 200,00 € 100,00%
09.1.1.1 Materská škola I. 2 520,00 € 3 784,10 € 150,16%
09.1.1.1 Materská škola II. 4 011,00 € 3 894,70 € 97,10%
09.1.2.2 ŠZŠ školské potreby 564,00 € 564,40 € 100,00%
10.4.0 Dávky soc. zabezpečenia 75 000,00 € 77 888,09 € 103,85%
BV Spolu 103 860,00 € 107 483,87 € 103,49%

BV Kód zdroja 11T1,11T2, 131F
Schválený

rozpočet upravený
Skutočnosť Plnenie v %

11T1 77 458,00 € 76 318,48 € 98,53%
04.1.2 Podpora nezamestnanosti 60 058,00 € 59 902,57 € 99,74%
06.2.0 Aktivačná činnosť 17 400,00 € 16 415,91 € 94,34%

11T2 13 722,00 € 13 467,94 € 98,15%
04.1.2 Podpora nezamestnanosti 10 622,00 € 10 571,05 € 99,52%
06.2.0 Aktivačná činnosť  3 100,00€ 2 896,89 € 93,45%

131F 0,00 € 145,12 € -
09.1.2.1 ZŠ – preplatok z RZZP 0,00 € 145,12 € -

71 100,00 € 395,88 € 395,88%

08.2.0 Kultúrne služby 100,00 € 395,88 € 395,88%

BV Spolu 91 280,00€ 90 327,42 € 98,96%
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Kapitálové výdavky
Schválený

rozpočet upravený
Skutočnosť Plnenie v %

01.1.1 Obecný úrad - parkovisko 2 510,00 € 417,00 € 16,57%
04.4.3 Stavebné akcie 117 061,00 € 137 790,35€ 118,89%

04.5.1
Chodník – SNP, 
Hviezdoslavova

33 100,00 € 4 672,16 € 14,12%

05.2.0 Čistička odpadových vôd 74 000,00 € 1 080,00 € 1,46 €
07.2. Zdravotné stredisko 400,00 € 375,00 € 93,75%
03.2.0 DHZ – prevádzkové stroje 0,00 € 2 207,20 € -
05.3.0 Nákup pozemkov 1 200,00 € 1 182,50 € 98,54%
08.2.0 Pomník, modrotlač 29 100,00 € 31 207,25 € 107,24%
09.1.1.1 MŠ II. - Projekt 29 000,00 € 28 427,79 € 98,03%
10.2.0 Zastrešenie klubu 2 000,00 € 0,00 € 0,00%
KV Spolu 288 371,00 € 207 359,25€ 71,91%

Výdavky Základnej školy Hranovnica za rok 2016

Položka
Schválený

rozpočet upravený
Skutočnosť Plnenie v %

111 Bežné výdavky 825 948,00 € 825 857,60 € 99,99%
KV Spolu 825 948,00 € 825 857,60 € 99,99%

I. C  Hodnotenie plnenia programov Obce Hranovnica za rok 2016

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 naplňovanie potrieb obyvateľov.

Cieľ programu bol splnený.

1.1 Výkon funkcie starostu

Zámerom podprogramu bol spokojný občan obce.

Ciele:

- 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
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stránka sa pravidelne aktualizovala. Obecné zastupiteľstvo zrealizovalo dokopy 14 zasadnutí, spolu

s pôvodne neplánovanými zasadnutiami. Obec i naďalej pokračovala v členstve v združeniach ako

RVC Štrba, ZMOS, Región Tatry a Mas Pramene. Cieľové hodnoty ukazovateľov boli naplnené,

čiže 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 a v neposlednom rade na pomoci rodinám v núdzi. Cieľové hodnoty ukazovateľov

boli naplnené, čiže program bol splnený.

1.2 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

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.
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Audit bol uskutočnený podľa plánu, t. j. prebehli všetky plánované kontroly a boli vydané y 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  boli  vybavované  priebežne.  Zamestnanci  obce  aktívne

spolupracovali  s  poslancami  OZ,  aktívne  sa  zapájali  do  organizácie  kultúrnych  a  spoločenských

podujatí obce. Taktiež bola vynikajúca spolupráca s ostatnými inštitúciami potrebnými na efektívne

fungovanie obce.

2.2 Hranovnický spravodajca - časopis

Zámerom podprogramu bol informovaný občan obce.

Hlavným cieľom bolo poskytovanie informácii občanom.

Tento cieľ bol splnený len čiastočne. Hranovnický spravodaj sa mal vydávať 4x ročne a podávať

občanom všetky informácie týkajúce sa činnosti obecného úradu, života v Hranovnici a spoločensko-

kultúrnych podujatí. Pripravené boli len dve vydanie, z ktorých sa k občanom dostalo len jedno.
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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 lekárom v  priestoroch  zdravotného  strediska,  kde  sa  v  minulom roku

vykonali  ďalšie  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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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. 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,

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. 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
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všetky ulice podľa plánovaného harmonogramu prác. 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.  Pokračovalo  sa  v prípravných  prácach  na  výstavbu  chodníka  na  ul.  SNP

a Hviezdoslavova. 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 cez UPSVaR formou malých obecných služieb.  Cieľové hodnoty ukazovateľov boli

naplnené, čiže program bol splnený.

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 roku 2015 bolo prijaté nové VZN o odpadoch, ktorým sa zmenil spôsob platby za vývoz odpadov,

čo prinieslo  obci  v roku 2016 vyšší  príjem za odpady.  Boli  zabezpečované mimoriadne vývozy

odpadov,  a  to  na  jar  a  jeseň.  Zabezpečený  bol  aj  vývoz  separovaného  odpadu,  zmesového
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komunálneho odpadu a objemového odpadu. 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. Počas roka 2016

prebiehali  prípravné  činnosti  pred  začatím  rekonštrukcie  ČOV,  ktorá  sa  realizuje  v roku  2017.

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  ďalších  5  betónových

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

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 jednej z

tried.  Program bol splnený. V roku bola pripravená projektová dokumentácia a vykonané ďalšie

projekčné práce spojené s podaním žiadosti na výstavbu novej budovy MŠ II.

5.3 Školská jedáleň pri MŠ I., ulica Hviezdoslavova

Zámerom bolo stravovacie zariadenie rešpektujúc zásady zdravej výživy.
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Cieľom  bolo  kvalitné  stravovanie  a  modernizovanie  zariadenia  ŠJ.  V  uplynulom  roku  nebola

vykonaná modernizácia zariadenia.  Program bol splnený čiastočne.

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.

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. Ani tento rok nechýbal stolnotenisový turnaj, ktorý bol

realizovaných  v  priestoroch  základnej  školy.  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.
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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

toho, obec prispela aj na darčeky  pre darcov krvi. Cieľové hodnoty ukazovateľov boli naplnené, čiže

program bol splnený.

6.5 Obecný klub mladých

Zámerom tohto podprogramu bola podpora činnosti obecného klubu mladých.

Obecný klub mladých v spolupráci s pracovníčkou knižnice organizuje každoročne niekoľko podujatí

pre deti a mládež, ktorých sa môžu zúčastniť aj nečlenovia. Aj v tomto roku obec finančne prispela k

fungovaniu tohto klubu, vďaka čomu sa podporilo  posilnenie medziľudských vzťahov, vzájomné

poznanie,  komunikácia a súdržnosť. Plánovaný počet kultúrnych podujatí  sa stal skutočnosťou, a

teda program bol splnený.

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.
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6.7 Hokejový klub

Zámerom tohto podprogramu bola podpora hokejového klubu v obci.

Obec  v  roku 2016  poskytla  finančné  prostriedky na  činnosť  klubu,  za  ktoré  si  členovia  hradili

prenájom hracej plochy. Program bol splnený.

6.8 Modrotlačiarenska dielňa

Zámerom bolo zachovanie tradícií v obci.

Hlavným  cieľom  bola  oprava  objektu  modrotlačiarenskej  dielne  a  propagácia  výrobkov  z

modrotlače.  Obec  aj  v roku  2016  získala  zo  štátneho  rozpočtu  dotáciu  na  rekonštrukciu

modrotlačiarenskej dielne. Finančné prostriedky boli použité na  opravu stodoly. Daná rekonštrukcia

bola financovaná z dotácie vo výške 15 000 € z rozpočtu SR, prostredníctvom rozpočtu MK SR a

spolufinancovaný z rozpočtu obce. Program bol 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:

- 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  veľmi  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  zdravotne hendikepovaných

obyvateľov obce.
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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. V roku 2016 sa použilo menej finančných prostriedkov v

porovnaní s minulými rokmi. 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 aj po skončení 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.

Program č. 8: Výstavba

Zámer programu

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

Cieľ programu

Zabezpečenie kvalitných podmienok na nové bývanie, úprava.
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8.1 Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu

Zámerom bolo zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a zlepšenie podmienok 

zamestnancov aj klientov.

Cieľ  bol  splnený čiastočne,  keďže stavba nebola  do konca roka 2016 ukončená (stavebné práce

prebehli na cca 90 %). 

8.2 Chodník ul. SNP, Hviezdoslavova

Zámerom bola bezpečnosť občanov obce Hranovnica.

V roku  2016  prebiehali  prípravné  práce  pre  výstavbu  chodníka  –  bola  spracovaná  projektová

dokumentácia, pripravené geometrické plány a uzavretá zámenná zmluva na pozemky pod stavbou

so Slovenskou správou ciest. Cieľ bol splnený čiastočne.

8.3 Rekonštrukcia ČOV

Zámerom bolo zabezpečenie kvalitného recipienta.

Hlavným cieľom bola rekonštrukcia a modernizácia ČOV. Cieľ bol naplnený čiastočne, keďže so

stavebnými prácami nebolo možné začať kvôli prieťahom v procese verejného obstarávania. Celková

rekonštrukcia a modernizácia prebehne v rokoch 2016-2017.

8.4 Projekt novostavby MŠ II.  

Zámerom bola výstavba novej materskej škôlky.

Cieľom bola výstavba novej budovy MŠ II. Tento cieľ bol naplnený čiastočne, keďže v roku 2016 

prebiehali projekčné práce a následne bola podaná žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku.

8.5 Stavebné akcie

Zámerom bolo zlepšenie infraštruktúry obce.

Hlavným cieľom bolo vyhotovenie projektovej dokumentácie a realizácia stavieb. Zrealizované bolo

preloženie pamätníka obetí I.  a II.  svetovej vojny a revitalizácia parku na ulici  SNP a komplexná

rekonštrukcia miestneho rozhlasu.  Vykonané boli  stavebné práce na ploche pred domom smútku,

opravy v zdravotnom stredisku a budove hasičskej zbrojnice. Cieľ bol splnený čiastočne. 
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Program č. 9: Ekonomická oblasť

Zámer programu

Zostavovanie  a  zavádzanie  všeobecných  stratégií  a  národných  plánov  zamestnanosti  za  pomoci

spolupráce verejnej správy a vlády na rôznych úrovniach.

Cieľ programu

Prevádzkovanie programov na uľahčovanie pracovnej mobility.

9.1 Podpora zamestnanosti – šanca na zamestnanie

Zámerom bola podpora tvorby pracovných miest.

Cieľom bolo zabezpečovať všeobecné projekty zamerané na znižovanie nezamestnanosti.

II.  Vysporiadanie prebytku, tvorba a použitie peňažných fondov

Príjmy     celkom rok 2016         + 2 188 779,31 €
Výdavky celkom rok 2016         - 1 915 610,38 €
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami         +     273 168,93 €
Úprava o nevyčerpané prostriedky účelové určené zo štátneho rozpočtu na osobitného príjemcu 
(dávky v hmotnej núdzi a rodinné prídavky):   -    2 559,31 €
Prebytok po úprave            +  270 609,62 €    

Obec  v  roku  2016  dosiahla  bežný  rozpočet  prebytkový  vo  výške  465  489,18  Eur.  Kapitálový
rozpočet je schodkový vo výške 192 320,25 Eur. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami  obce za rok
2016 je prebytok vo výške 273 168,93 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).

Výsledkom hospodárenia obce za rok 2016  je prebytok vo výške 270 609,62 Eur.

Prebytok hospodárenia za rok 2016 vo výške 270 609,62 Eur bude odvedený z bežného
účtu do rezervných fondov obce do 09.07.2017.
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Tvorba a použitie prostriedkov rezervných a sociálneho fondu

Rezervné fondy obce:
- rezervný účet (10%) č. u. 3449943010/5600  PS k 01.01.2016   63 171,10 €   

príjem záverečný účet-výsledok hospodárenia 2015                                 +  19 772,85 €
Zostatok rezervného účtu k 31.12.2016  82 943,95 €

kapitálový účet (90%) č. u. 3449948006/5600 PS k 01.01.2016               324 492,32 €
príjem záverečný účet-výsledok hospodárenia 2015                             +  177 955,64 €
Zostatok kapitálového účtu k 31.12.2016           502 447,96 €

Sociálny fond:
sociálny fond (účet 3449949009/5600) PS k 01.01.2016   2 197,57 €

tvorba sociálneho fondu-príspevky za rok 2016            + 3 344,36 €
čerpanie sociálneho fondu v roku 2016             - 2 637,90 €
Zostatok účtu sociálneho fondu k 31.12.2016   2 904,03 €

III.  Bilancia aktív a pasív

Aktíva k 01. 01. 2016 k 31. 12. 2016
Neobežný majetok spolu 2 160 505,75 € 2 375 954,42 €
Dlhodobý nehmotný majetok 2 045,92 € 3 413,16 €
Dlhodobý hmotný majetok 1 807 608,34 € 2 021 689,77 €
Dlhodobý finančný majetok 350 851,49 € 350 851,49 €
Obežný majetok spolu 634 656,38 € 817 619,98 €
Zásoby 2 241,33 € 5 199,10 €
Zúčtovanie medzi VS 16 159,84 € 16 107,08 €
Pohľadávky 2 130,30 € 10 443,19 €
Finančné účty 614 124,91 € 785 870,61 €
Časové rozlíšenie spolu 82,74 € 592,49 €
Aktíva spolu 2 795 244,87 € 3 194 166,89 €

Pasíva k 01. 01. 2016 k 31. 12. 2016
Vlastné imanie 2 613 631,29 € 2 923 052,40 €
Dlhodobé záväzky 2 712,80 € 1 962,67 €
Krátkodobé záväzky 47 814,91 € 152 522,41 €
Zúčtovanie medzi VS 3 546,98 € 2 559,31 €
Rezervy 0,00 € 0,00 €
Časové rozlíšenie 127 538,89 € 114 070,10 €
Pasíva spolu 2 795 244,87 € 3 194 166,89 €

Podrobný stav aktív a pasív je uvedený v Súvahe Uč ROPO SFOV 1 – 01.
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Finančné prostriedky v pokladni, na bankových účtoch obce k 31. 12. 2016

Zostatky k 01. 01. 2016 k 31. 12. 2016
Bežný účet 24620562/0200 37 071,90 € 103 223,69 €
Potravin. účet ŠJ 
3449947011/5600

1 503,20 € 1 748,12 €

Bežný účet 3449947003/5600 173 545,21 € 60 813,62 €
Kapitálový účet 3449948006/5600 324 492,32 € 502 447,96 €
Sociálny účet 3449949009/5600    2 197,57 € 2 904,03 €
Rezervný účet 3449943010/5600 63 171,10 € 82 943,95 €
Depozitný účet 3765875259/0200 0,00 € 29 467,88 €
Pokladňa (211) 236,61 € 610,86 €
Ceniny (213) 11 907,00 € 1 060,50 €
Spolu 614 124,91 € 785 220,61 €

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 16 465,00 € Dodatok č. 4/2016
Transfer Šachový klub Hranovnica 2 200,00 € Zmluva č. 27/D/2016

+ dodatok č. 1
Transfer Futbalový klub 1931 Hranovnica 4 000,00 € Zmluva č. 29/D/2016
Transfer Miestny spolok SČK Hranovnica 400,00 € Zmluva č. 28/D/2016
Transfer Dobrovoľný hasičský zbor Hranovnica 2 200,00 € Zmluva č. 24/D/2016
Transfer Futbalový klub 1931 Hranovnica 5 000,00 € Zmluva č. 46/D/2016
Transfer Hokejový klub 300,00 € P1/V/1269
Spolu 30 565,00 € -

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 2016.

B. Schvaľuje
celoročné hospodárenie obce za rok 2016 s výrokom bez výhrad.

C. Ukladá
previesť prebytok hospodárenia obce vo výške 270 609,62 Eur z bežného účtu na:
- kapitálový účet obce (90%) č. ú. SK68 5600 0000 0034 4994 8006 vo výške 243 548,66 €,
- rezervný účet obce (10%) č. ú. SK33 5600 0000 0034 4994 3010 vo výške 27 060,96 €,

najneskôr do 09.07.2017.

V Hranovnici, dňa 09.06.2017

Vypracovala: Ing. Jana Šturcelová

 Vladimír Horváth
       starosta obce                              
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