
 
 

Zuzana Tancošová, hlavný kontrolór obce Hranovnica 
Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica 

 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Hranovnica k návrhu 
záverečného účtu obce  

za rok 2021 

 
 
V zmysle § 18 f ods. l písm. c) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. predkladám odborné 
stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Hranovnica za rok 2021.  
Odborné stanovisko je spracované na základe predloženého návrhu záverečného účtu Obce Hranovnica 
za rok 2021.  
Návrh bol zverejnený dňa 23.05.2022 na internetovej stránke obce. 
Návrh záverečného účtu Obce Hranovnica za rok 2021 bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  
Návrh záverečného účtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy v z. n. p. a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a 
školských zariadení. v z. n. p. a ostatné súvisiace právne normy. 
 
Konštatujem splnenie §16. ods. 1 – povinnosť spracovať záverečný účet obce a v členení, ktoré je určené 
§ 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z., podľa ktorého záverečný účet obce obsahuje zákonné náležitosti, t.j. 
najmä : 

1. Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,  

t. j. rozpočet obce sa vnútorne člení na:  

Bežné príjmy a bežné výdavky  

Kapitálové príjmy a kapitálové výdavky  

Finančné operácie 

Rozbor plnenia príjmov 

Rozbor čerpania výdavkov 

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia 

Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov  

2. Bilanciu aktív a pasív 

3. Prehľad o stave a vývoji dlhu 

4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií,  

5. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4, Zák č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy, v členení podľa jednotlivých príjemcov, ak nie sú obcou 

zverejnené iným spôsobom,  

6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

7. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: 

zriadeným a založeným právnickým osobám 

štátnemu rozpočtu 

štátnym fondom 

rozpočtom iných obcí 

rozpočtom VÚC 

8. Hodnotenie plnenia programov obce  
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Rozpočet obce na rok 2021 
 
 
Finančné hospodárenie Obce Hranovnica sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením obecného 
zastupiteľstva č. 125/2020, prijatého na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 07.12.2020. 
 
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet 
obce na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový 
rozpočet ako  schodkový. 
 
Schválený rozpočet obce Hranovnica bol v priebehu roka upravovaný 4x a to uznesením obecného 
zastupiteľstva.  
  

- prvá zmena schválená dňa 01.03.2021 uznesením č. 132/2021 
- druhá zmena schválená dňa 09.06.2021 uznesením č. 141/2021 
- tretia zmena schválená dňa 06.12.2021 uznesením č. 174/2021 
- štvrtá zmena schválená dňa 21.12.2021 rozpočtovým opatrením starostu č. 1/2021. 

 
Dôvod zmeny súvisel s požiadavkami vzniknutými počas rozpočtového roka.  

 
 

Rozpočet obce k 31.12.2021  
 
 

  
Schválený rozpočet  

 

 
Schválený rozpočet  
po poslednej zmene 

Skutočné  
plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 
k 31.12.2021 

% plnenia 
príjmov/ 

% čerpania 
výdavkov  

Príjmy celkom 2 943 338,00 3 504 970,00 3 371 714,35 96,20 

z toho :     

Bežné príjmy 2 913 338,00 3 406 045,00 3 203 125,98 94,04 

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 71 214,50  

Finančné príjmy 30 000,00 98 865,00 97 314,05 98,43 
Príjmy RO s právnou  
subjektivitou 

0,00 60,00 59,82 100,00 

Výdavky celkom 2 943 338,00 3 504 970,00 3 104 067,30 88,56 

z toho :     

Bežné výdavky 1 560 297,00 1 977 643,00 1 532 055,82 77,47 

Kapitálové výdavky 70 377,00 111 580,00 158 082,05 141,67 

Finančné výdavky 0,00 16 000,00 16 006,00 100,00 
Výdavky RO s právnou 
subjektivitou 

1 312 664,00 1 399 747,00 1 397 923,43 99,86 

Rozpočtové 
hospodárenie obce 

  267 647,05  
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PRÍJMY 
Schválený rozpočet 
na rok 2021 

Schválený  rozpočet po 
poslednej zmene  r. 2021 

Skutočné plnenie 
príjmov r. 2021 % plnenia 

100 - daňové príjmy 1 230 411,00 1 464 192,00 1 311 488,09 90,00 

200 - nedaňové príjmy 45 213,00 54 633,00 64 858,01 119,00 

300 granty a transfery 1 637 714,00 1 887 280,00 1 826 839,70 97,00 

Bežné príjmy 2 913 338,00 3 406 105,00 3 203 185,80 94,04 

230 - kapitálové príjmy 0,00 0,00 1 105,00  

320 - kapitálové transfery 0,00 0,00 70 109,50  

Kaptilálové príjmy 0,00 0,00 71 214,50  

400 - Finančné prímy 30 000,00 98 865,00 97 314,05 98,00 

500 - Prijaté úvery 0,00 0,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy  30 000,00 98 865,00 97 314,05 98,00 

Spolu 2 943 338,00 3 504 970,00 3 371 714,35 96,20 

 
 

VÝDAVKY 

Schválený 
rozpočet na rok 
2021 

Schválený  rozpočet 
po poslednej zmene r. 
2021 

Skutočné plnenie 
čerpanie výdavkov r. 
2021 % plnenia 

600 - bežné výdavky obec 1 560 297,00 1 977 643,00 1 532 055,82 77,00 

600 - bežné výdavky ZŠ  1 312 664,00 1 399 747,00 1 397 923,43 99,87 

Bežné výdavky 2 872 961,00 3 377 390,00 2 929 979,25 86,75 

700 - kapitálové výdavky 70 377,00 111 580,00 158 082,05 142,00 

Kapitálové výdavky  70 377,00 111 580,00 158 082,05 141,68 

800 - Finančné výdavky 0,00 16 000,00  16 006,00 100,00 

Výdavkové finančné operácie 0,00 16 000,00 16 006,00 100,00 

Spolu 2 943 338,00 3 504 970,00 3 104 067,30 88,56 

 
 
 
Podrobné plnenie príjmov a výdavkov obce možno sledovať v samotnom záverečnom účte obce za rok 
2021 na stranách 4 až 25. 
 
 

Rozbor plnenia príjmov za rok 2022  
 
Z rozpočtovaných celkových príjmov 3 504 970,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 
3 371 714,35 €, čo predstavuje  96,20 % plnenie k upravenému rozpočtu.  
 
1. Bežné príjmy 
Z rozpočtovaných bežných príjmov 3 406 045,00€ bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 3 203 125,98 
€, čo predstavuje  94,04 % plnenie.  
 
a) daňové príjmy  
 

Schválený rozpočet na rok 
2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

1 464 192,00 1 311 488,09 90,00 
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Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
plnenie na 91,00 %. 
Daň z nehnuteľností 
plnenie na 96,00 %.  
Daň za psa  
plnenie na 78,00 %.  
Daň za užívanie verejného priestranstva  
plnenie na 92,00 %. 
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  
plnenie na 64,00 %. 
Poplatok z úhrad za dobývací priestor 
plnenie na 100,00 %. 
 
b) nedaňové príjmy:  
  

Schválený rozpočet na rok 
2021 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

54 633,00 64 858,01 119,00 

 
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
85  % plnenie 
Administratívne poplatky 
130,00 % plnenie.  
 
c)  iné nedaňové príjmy:  
 122,00 % plnenie 
d) prijaté granty a transfery 
97,00 % plnenie. 
 
2. Kapitálové príjmy:  
  
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 71 214,50 €. 
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  
Z rozpočtovaných  0,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 105,00 €. 
 
Prijaté granty a transfery 
Z rozpočtovaných 0,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 70 109,50 €. 
 
Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Ministerstvo vnútra  70 109,50€ - Výstavba materskej školy na 
ul. SNP 

 
3. Príjmové finančné operácie:  
  
Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 98 865,00 €, bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 
97 314,05 € , čo predstavuje 98,00 % plnenie.  
V roku 2021 boli zapojené cez príjmové finančné operácie nevyčerpané prostriedky roku 2020. 
 
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
Bežné príjmy  
Z rozpočtovaných bežných  príjmov 60,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 59,82 €, čo 
predstavuje  100,00 % plnenie. 
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Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021  
 
Výška výdavkov v roku 2021 bola ovplyvnená dôsledkami pandémie ochorenia COVID - 19. 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 3 504 970,00 € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 
3 104 067,30 €, čo predstavuje 88,56 % čerpanie.  
 

1. Bežné výdavky  
 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 977 643,00 € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 
1 532 055,82 €, čo predstavuje 77,47 % čerpanie.  
 
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  
 
1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 

 
1.1. Výkon funkcie starostu  
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
98,00 % čerpanie 
Tovary a služby 
84,00 % čerpanie 
1.2. Poslanci obecného zastupiteľstva  
Poistné a príspevok do poisťovní 
107,00 % čerpanie.  
Tovary a služby 
117,00 % čerpanie.  
1.3. Vnútorná kontrola 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
86,00 % čerpanie 
Poistné a príspevok do poisťovní 
96,00 % čerpanie 
1.4. Audit 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Tovary a služby 
95,00 % čerpanie 
 
2. SLUŽBY OBČANOM 
 
2.1. Činnosť obecného úradu 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
69,00 % čerpanie 
Poistné a príspevok do poisťovní 
77,00  % čerpanie.  
Tovary a služby 
67,00 % čerpanie 
2.2. Hranovnický spravodajca – časopis  
Poistné a príspevok do poisťovní 
0,00 % čerpanie.  
Tovary a služby 
29,00 % čerpanie 
2.3. Činnosť matriky  
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Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
88,00 % čerpanie 
Poistné a príspevok do poisťovní 
131,00 % čerpanie.  
Tovary a služby 
45,00 % čerpanie 
2.4. Evidencia obyvateľstva 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
169,00 % čerpanie 
Poistné a príspevok do poisťovní 
0,00 % čerpanie.  
Tovary a služby 
40,00 % čerpanie 
2.5. Stavebný úrad  
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
95,00 % čerpanie 
Poistné a príspevok do poisťovní 
125,00 % čerpanie 
Tovary a služby 
68,00 % čerpanie 
2.6. Cintorínske a pohrebné služby 
Tovary a služby 
36,00 % čerpanie 
2.7. Mangľovňa  
Tovary a služby 
39,00 % čerpanie 
2.8. Zdravotné stredisko  
Tovary a služby 
99,00 % čerpanie  
2.9. Futbalový štadión 
Tovary a služby 
137,00 % čerpanie. 
2.10. Prevádzkareň 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
83,00 % čerpanie 
Poistné a príspevok do poisťovní 
87,00 % čerpanie.  
Tovary a služby 
34,00 % čerpanie 
 
BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK 
 
2.11.  Civilná obrana  
Tovary a služby 
81,00 % čerpanie 
2.12. Ochrana pred požiarmi 
Tovary a služby 
60,00 % čerpanie 
2.13. Vodné hospodárstvo  
Tovary a služby 
10,00 % čerpanie 
2.14. Verejné osvetlenie  
Tovary a služby 



 

 

7 

75,00 % čerpanie 
2.15. Miestne komunikácie.  
Tovary a služby 
85,00 % čerpanie 
2.16. Rozvoj obcí 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
89,00 % čerpanie 
Poistné a príspevok do poisťovní 
64,00 % čerpanie 
Tovary a služby 
42,00 % čerpanie 
2.17. Občianska hliadka  
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
52,00 % čerpanie 
Poistné a príspevok do poisťovní 
73,00 % čerpanie 
Tovary a služby 
91,00 % čerpanie 
 
3. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 
 
3.1. Vývoz, odvoz, zneškodnenie, uloženie odpadu 
Tovary a služby 
101,00 % čerpanie  
3.2. Čistiareň odpadových vôd 
Tovary a služby 
94,00 % čerpanie 
3.3. Znižovanie znečistenia a ochrana krajiny 
Tovary a služby 
111,00 % čerpanie 
3.4. Zberný dvor 
Tovary a služby 
91,00 % čerpanie 
 
VZDELÁVANIE 

 
5.1. Materská škola na ulici Hviezdoslavova 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
 87,00 % čerpanie  
Poistné a príspevok do poisťovní 
89,00 % čerpanie  
Tovary a služby 
66,00 % čerpanie.  
Transfery  
98,00 % 
5.2. Materská škola na ulici SNP 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
52,00 % čerpanie 
Poistné a príspevok do poisťovní 
65,00 % čerpanie 
Tovary a služby 
91,00 % čerpanie  
5.4. Školská jedáleň 
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Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
87,00 % čerpanie  
Poistné a príspevok do poisťovní 
97,00 % čerpanie.  
Tovary a služby 
104,00 % čerpanie 
5.5. Základná škola – náklady špeciálnej základnej školy 
Tovary a služby 
152,00 % čerpanie  
 
6. KULTÚRA A ŠPORT 
 
6.1. Podpora kultúrnych podujatí 
Tovary a služby 
20,00 % čerpanie. 
6.2. Činnosť knižnice 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
77,00 % čerpanie  
Poistné a príspevok do poisťovní 
50,00 % čerpanie.  
Tovary a služby 
60,00 % čerpanie 
 
7. SOCIÁLNE SLUŽBY 
7.1. Dôchodcovia  
Tovary a služby 
65,00 % čerpanie.  
7.4. Terénna sociálna práca 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
104,00 % čerpanie   
Poistné a príspevok do poisťovní 
95,00  % čerpanie.  
Tovary a služby 
50,00 % čerpanie 
7.5. Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia 
Tovary a služby 
51,00 % čerpanie.  
Transfery 
95,00 % 
 

2. Kapitálové výdavky  
 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 111 580,00 € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 
158 082,05 €, čo predstavuje  142,00 % čerpanie.  
Najväčšou položkou v rámci kapitálových výdavkov bola rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, parkovisko na 
ulici Budovateľská.  

 
3. Výdavkové finančné operácie  
 Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 16 000,00 € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 
v sume 16 006,00 €.  
 
4.  Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 Bežné výdavky   99,86 % čerpanie.  
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Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021  
 
Neoddeliteľnou súčasťou záverečného účtu obce Hranovnica je aj tabuľkový prehľad bilancie aktív a pasív. 
Zostatková hodnota na strane aktív je 6 372 601,41 EUR, zostatková hodnota na strane pasív je taktiež 
6 372 601,41 EUR. Vzájomná bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2021 je vyrovnaná.  
 
 
Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021 

 
Obec Hranovnica k 31.12.2021 eviduje záväzky vo výške 193 413,99 €. Konkrétne ide o záväzky z 
obchodného styku (voči dodávateľom), voči zamestnancom a voči poisťovniam a daňovému úradu.  

 
Stav úverov k 31.12.2021 
 
Obec uzatvorila v roku 2020 Zmluvu o návratnej finančnej výpomoci, ktorú poskytovalo Ministerstvo financií 
na výpadok podielových daní. Prvá splátka istiny by mala byť uhradená podľa zmluvy do októbra 2024, 
posledná splátka v roku 2027. 
 
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:   
    Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať 
návratné zdroje financovania, len ak: 
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového 

roka a 
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z 

investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných 
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v 
príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z 
Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného 
predpisu.  

 
Konštatujem , že zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  

 
 
Údaje o hospodárení príspevkových organizácií  
 
Obec Hranovnica nemá zriadené príspevkové organizácie.  
 

Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám - 
podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 
 
Obec v roku 2021 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 4/2019 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým 
osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo 
verejnoprospešný účel.  
Súčasťou návrhu „Záverečného účtu ...“, na strane 22 je prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým 
osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, podľa § 7 ods. 4 Zák. č. 583/2004 Z. z.. 
 
Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2021 ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID – 
19. 
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Konštatujem, že k 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 
4/2019 o dotáciách. 

 

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 
 
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.  
 
 

Finančné usporiadanie vzťahov  
 
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: 
 
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 

 
 

Rozpočtová organizácia 
Suma poskytnutých 

finančných prostriedkov 
- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov 
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

Základná škola – vlastné 
príjmy  

59,82 59,82 0,00 

Základná škola – preddavok 
na mzdy MPC december 

5 428,20 5 428,20 
 

0,00 

 
- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR 

 
Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých 

finančných prostriedkov 
- 2 - 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov 
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
- 4 - 

Základná škola – normatív 1 223 743,39 1 223 464,80 1 778,59 

Základná škola – vzdelávacie 
poukazy 

22 219,00 22 219,00 0,00 

Základná škola - SZP 40 557,00 40 557,00 0,00 

Základná škola – príspevok 
na učebnice  

9 638,00 9 638,00 0,00 

Základná škola – školské 
potreby - HN 

4 531,80 4 531,80 0,00 

Základná škola - MPC 81 642,46 81 642,46 0,00 

 
a) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  
 
 
    
        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : 
školstvo, matrika, ....  
- bežné výdavky 
- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  
poskytnutých 
finančných 
prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 
použitých 
finančných 
prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 
(stĺ.3 - stĺ.4 ) 
 
 

- 5 - 

UPSVaR 
Poprad 

na podporu výchovy k stravovacím 
návykom dieťaťa 

80 889,67 75 700,19 52 232,68 

MV SR prenesený výkon štátnej správy na úseku 
matrík 

5 829,30 5 664,75 164,55 

UPSVaR 
Poprad 

na podporu výchovy k plneniu školských 
povinností dieťaťa 

4 531,08 4 531,08 0,00 

UPSVaR 
Poprad 

Príspevok na učebnice  9 638,00  9 638,00 0,00 
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Okresný úrad 
Prešov  

príspevok na skvalitnenie podmienok na 
výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia  

40 557,00 40 557,00 0,00 

Okresný úrad 
Prešov 

vzdelávacie poukazy pre ZŠ  22 219,00 22 219,00 0,00 

Okresný úrad 
Prešov 

príspevok na výchovu a vzdelávanie detí 
v MŠ  

24 817,00 24 817,00 0,00 

Okr. úrad Po normatív ZŠ  1 223 743,39 1 223 464,80 1 778,59 

Min.dopravy 
a výstavby 
SR 

dotácia na zabezpečenie činnosti 
preneseného výkonu štátnej správy na 
úseku stavebného poriadku 

4 118,05 4 118,05 0,00 

Okresný úrad 
Prešov 

prenesený výkon štátnej správy 
starostlivosti o životné prostredie 

448,73 448,73 0,00 

MV SR register obyvateľstva a register adries 1 167,54 1 167,54 0,00 

MV SR transfer TSP a ATSP 56 870,17 55 450,57 1 419,60 

UPSVaR 
Poprad 

osobitný príjemca – hmotná núdza 6998,40 6 998,40 0,00 

UPSVaR 
Poprad 

osobitný príjemca – rodičovský príspevok 
a rodinné prídavky 

34 609,42 34 609,42 0,00 

Dobrovoľná 
požiarna 
ochrana SR 

dotácia na ochranné pracovné prostriedky 
a materiálne zabezpečenie  

1 400,00 1 400,00 0,00 

Metodicko – 
pedagogické 
centrum 
Prešov 

príspevok na asistentov, psychológa 
a školského pedagóga 

81 642,46 81 642,46 0,00 

MV SR miestne občianske poriadkové služby 70 134,60 70 134,60 0,00 

Štat.úrad SR sčítanie obyvateľov, domov a bytov 6 259,97 7 214,69 0,00 

Min. vnútra – 
civilná 
ochrana 

transfer povodne 13 591,99 13 591,99 0,00 

Ministerstvo 
kultúry  

transfer na knihy 1 500,00 1 500,00 0,00 

Min. vnútra – 
civilná obrana 

náhrada výdavkov súvisiacich s testovaním  82 145,00 82 145,00 0,00 

MV SR rekonštrukcia hasičskej zbrojnice  30 000,00 0,00 

MV SR Novostavba MŠ II. 70 109,50 70 109,50 0,00 
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ZÁVER 
 
Podľa § 16 ods. 12 zák. č. 583/2004 návrh záverečného účtu obce prerokujú najneskôr do šiestich 
mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. 

 
Vzhľadom na vyššie uvedené, odporúčam obecnému zastupiteľstvu Obce Hranovnica predložený 
„Záverečný účet Obce Hranovnica za rok 2021“ v zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy schváliť a uzavrieť jeho prerokovanie s výrokom „celoročné hospodárenie sa 
schvaľuje bez výhrad“. 
 
Ďalej súhlasím a odporúčam  
previesť najneskôr do 30. júna 2022:  
a) prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 vo výške 207 537,84 € z bežného účtu na: 
- kapitálový účet obce (90%) vo výške 186 784,05 €, 
- rezervný účet obce (10%)  vo výške 20 753,79 €. 
 
V Hranovnici dňa, 09.06.2022 
 
 
 
 
 
 
Zuzana Tancošová 
Hlavný kontrolór Obce Hranovnica 


