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1. Úvodné slovo starostu obce
Vážení priatelia
Rok 2014 bol pre obec Hrabkov rokom dosť ťažkým, ale nie neúspešným. Výročná správa, ktorú
Vám predkladám, poskytuje pravdivý a nestranný pohľad na dosiahnuté výsledky. Skončením
kalendárneho roka každá organizácia dôkladne hodnotí ekonomickú činnosť. Tak je to aj v tomto
prípade. Posúdiť kvalitu odvedenej práce môžu však najlepšie len občania obce, ktorí v nej žijú.
Posledné roky v spoločenskej, ekonomickej a sociálnej oblasti prinášajú každodenne veľa problémov
nielen pre organizácie, firmy, ale aj pre samotných občanov. Môžem to s kľudným svedomím tvrdiť,
pretože vo funkcii starostu som od roku 2002, takže viem koľko úloh pribudlo len obciam za
posledné roky. Ak si budeme všetci navzájom pomáhať a rešpektovať sa vo svojej rôznorodosti,
vychádzať si v ústrety v rámci svojich možností a schopností, vytvoríme si pekné, pokojné a šťastné
podmienky pre život v našej obci. Ďakujem poslancom obecného zastupiteľstva, tým ktorí pracovali
do 12.12.2014, ale aj tým, ktorí začali svoju poslaneckú prácu práve od 12.12.2014 zložením sľubu.
Ďakujem tiež zamestnancom obce, aktivačným pracovníkom a všetkým tým, ktorí sa v roku 2014
aktívne zapojili do činnosti v obci, mládeži aj starším občanom. Všetko konkrétne, čo sa v obci
udialo v roku 2014 je zachytené v „Kronike obce“. Táto správa je skôr prehľadom ekonomických
ukazovateľov a snahou zabezpečiť potreby občanov pri dodržiavaní rozpočtových pravidiel.

2. Identifikačné údaje obce
Názov:

Hrabkov

Sídlo:

Hrabkov č. 81

IČO:

00327093

Štatutárny orgán obce:

Jaroslav Hovančák- starosta

Telefón:

0905 502 860

Mail:

hrabkov@hrabkov.sk, starosta@hrabkov.sk

Webová stránka:

www.hrabkov.sk, www.hrabkov.ocu.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:

Jaroslav Hovančák

Zástupca starostu obce:

Ing. Mária Fottová

Hlavný kontrolór obce:

Ružena Brodová

Obecné zastupiteľstvo: Aronová Marianna Mgr, Fottová Mária Ing., Galdun Vladimír,
Janiga Martin, Lipták Ján Ing, Lipták Marek, Stahovcová Edita
Komisie:
predseda:
členovia:
predseda:
členovia:

na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Fottová Mária Ing.
Lipták Ján Ing., Janiga Martin
na ochranu verejného poriadku a životného prostredia
Aronová Marianna Mgr.
Fottová Mária Ing., Galdun Vladimír, Janiga Martin, Lipták Ján Ing., Lipták
Marek, Stahovcová Edita

pre šport a kultúru
predseda:
Lipták Marek
členovia:
Galdun Vladimír, Lipták Ján Ing.
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Obecný úrad: Obecný úrad ako celok s jednou pracovníčkou vykonáva úlohy a prácu na úseku:
financií a rozpočtu,
účtovníctva,
daní a poplatkov,
podateľne,
archivovania,
evidencie obyvateľov,
správy vnútorných vecí,
personálnych a mzdových vecí,
štatistiky
Pomocný robotník vykonáva manuálne práce podľa pokynov starostu.

starosta obce

pracovníčka OcÚ

pomocný robotník

Rozpočtové organizácie obce /Základná škola s materskou školou, sídlo Hrabkov č. 159, štatutárny
orgán PaedDr. František Inaš - riaditeľ, základná činnosť – vzdelávanie detí, IČO 37877089, telefón
051/7956161, e-mail zshrabkov@zshrabkov.edu.sk, webová stránka www.zshrabkov.edupage.sk,
hodnota majetku 594 817,05 eur, výška vlastného imania 594 817,05 eur, výsledok hospodárenia
1 506,23 eur/ :

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: Je to všeobecná definícia objasňujúca úlohy obce Hrabkov. Poslanie vyjadruje
základný dôvod existencie obce Hrabkov t.z. čo obec robí, prečo to robí a pre koho to robí. Je to
celkový plynulý chod samosprávy a jej orgánov je to denný operatívny manažment. Zahŕňa to celú
škálu aktivít počnúc obstarávaniami tovarov, služieb a prác, cez interné právne poradenstvo, až po
udržiavanie počítačovej siete, zálohovanie dát či aktualizovanie a zverejňovanie informácií, ktoré
slúžia aj obyvateľom obce. Samospráva obce Hrabkov disponuje aj nemalým majetkom – budovami,
pozemkami, nebytovými priestormi. Efektívne spravovanie aktív takéhoto rozsahu a zabezpečovanie
jeho maximálnej výnosnosti je možné len za predpokladu existencie prehľadnej a aktuálnej
evidencie, ktorá slúži vedeniu obce a poslancom obecného zastupiteľstva. Významnú úlohu zohráva
aj odborné vzdelávanie zamestnancov úradu s cieľom zabezpečiť ich ďalší profesionálny rast, vedúci
k zvýšeniu kvality samosprávou poskytovaných služieb. Medzi významné činnosti - a to najmä z
pohľadu obyvateľov obce – patrí administrovanie zasadnutí orgánov obce. Práve tieto autority
rozhodujú o všetkých dôležitých zmenách, ktoré sa premietajú do života obyvateľov, napr.
prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení. Jedným zo základných predpokladov rozvoja obce
je dodržiavanie zákonnosti a pravidiel miestnej samosprávy, ochrana života a osobného majetku
občanov, ale aj životného prostredia. Súčasťou bezpečnostnej politiky obce je aj výkon ochrany pred
požiarmi a civilnej ochrany obyvateľov. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je
starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obec financuje svoje potreby
predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a zo zdrojov od ostatných subjektov.
Na plnenie svojich úloh môže použiť aj návratné zdroje financovania, mimorozpočtové zdroje.
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Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na plnenie
úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať. Neprípustné je darovanie nehnuteľného majetku obce.
Majetok obce možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť obce a na výkon
samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo. Podiely na
daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov
územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dotácie na úhradu nákladov
preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú prostredníctvom správcu kapitoly štátneho
rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon štátnej správy, ktorý sa preniesol na obec. Ďalšie
dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa zabezpečujú
prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR, do ktorého vecnej
pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať. Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v
§ 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,
je právnickou osobou zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa
zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike. Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou
účtovníctvo vrátane účtovnej závierky rozpočtových organizácií a obcí je zákon č. 431/2002 Z. z. o
účtovníctve v znení neskorších predpisov. V zmysle tohto zákona účtujú obce v sústave podvojného
účtovníctva. Obec ako samostatný územný samosprávny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou Slovenskej republiky. Základnými
dokumentmi strategického plánovania Obce Hrabkov, je Program sociálneho a hospodárskeho
rozvoja Obce Hrabkov ako strednodobý strategický dokument, ktorý určuje smerovanie samosprávy.
Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh
samosprávy obce, najmä: a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce a
orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce, b) pripravuje
odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií obecného
zastupiteľstva, c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v
správnom a daňovom konaní, vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a
rozhodnutia starostu, d) koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených a
zriadených obcou, e) organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na
obec. Poslaním obce je vlastne starostlivosť o všestranný rozvoj územia obce a potreby jej
obyvateľov. Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce.
Vízie obce: Ekonomicky, sociálne a kultúrne rozvíjajúca sa obec ako vidiecke sídlo, ktoré využíva
svoje ľudské, materiálne a prírodné zdroje na zvýšenie kvality života občanov. Uplatňovať
otvorenosť voči občanom a iným subjektom. Individuálnym prístupom starostu a poslancov OZ
zvyšovať záujem a zapojenie občanov do riešenia vecí verejných. Obyvateľom poskytovať kvalitné
životné prostredie dobudovaním kanalizácie obce ako jednej z najdôležitejších úloh, možnosti
kultúrneho vyžitia sa a podmienky na osobnú realizáciu v rôznych záujmových organizáciách, ktoré
sú a budú spestrením a oporou života v obci.
Ciele obce: Zvýšenie kvality života občanov budovaním infraštruktúry najmä kanalizácie, príprava
stavebných pozemkov dobudovaním inžinierskych sietí. Aktívne sa zapojiť do nového
programovacieho obdobia 2014 – 2020 získaním finančných prostriedkov zo zdrojov európskej únie
na rozvoj našej obce.

5. Základná charakteristika konsolidovaného celku
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov.
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5.1 Geografické údaje
Geografická poloha obce :
Susedné mestá a obce :
Celková rozloha obce :
Nadmorská výška :

kraj Prešovský, okres Prešov
juhozápadná časť Šarišskej vrchoviny
Prešov, Krompachy, Krížovany, Chminianske Jakubovany,
Ovčie, Kluknava, Margecany, Klenov
16,7 km²
1 670,00 ha
stred obce 465 m.n.m.
v chotári 408 – 1028 m.n.m.

5.2 Demografické údaje
Počet obyvateľov
Počet obyvateľov celkom k 31.12.2014
Z toho: občanov (nad 15 rokov)
detí (do 15 rokov)
Priemerný vek
Prehľad obyvateľov podľa veku a pohlavia
Detí do 15 rokov
Dievčatá
Chlapci
Mládež od 15 rokov
Dievčatá
do 18 rokov
Chlapci
Dospelí
Ženy
Muži
Zmeny v stave obyvateľov za rok 2014
Prihlásených
Narodených
Odhlásených
Zomrelých
Celkový prírastok

687
602
85
43,07
36
49
10
17
283
292
17
7
6
9
9

Hustota a počet obyvateľov :

41,14

Národnostná štruktúra :

slovenská

672

rusínska

1

nezistení

14

Štruktúra obyvateľstva
podľa náboženského významu :

rímsko-katolícka
grécko-katolícka
evanjelická a. v.
bez vyznania
nezistení

656
4
1
5
21

Vývoj počtu obyvateľov : Vývoj počtu obyvateľov obce Hrabkov má počas 5 rokov v podstate
stagnujúcu tendenciu. Kým v roku 2010 predstavoval počet obyvateľov 687, v roku 2011 ich počet
stúpol iba na 693. Počas rokov 2012-2013 nastal mierny pokles, ale v roku 2014 môžeme
konštatovať nárast počtu obyvateľov o 9 obyvateľov. Podľa doterajšieho vývoja počtu obyvateľov je
predpoklad, že v uvedenom trende bude obec pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Jednou z
plánovaných aktivít obce je zrealizovať vybudovanie inžinierskych sietí v miestnej oblasti
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„Sosničky“, čím vzniká predpoklad na zvýšený počet obyvateľov v obci, z dôvodu vytvorenia
podmienok na výstavbu rodinných domov.
5.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci :
Najmenej evidovaných uchádzačov o zamestnanie v obci Hrabkov bolo v roku 2014 a najvyšší počet
evidovaných uchádzačov o zamestnanie v obci Hrabkov bol v roku 2013. V roku 2014 počet
evidovaných nezamestnaných v obci Hrabkov tvorilo 6,88% z celkového počtu obyvateľov obce
Hrabkov. V porovnaní s nezamestnanosťou v okrese Prešov za rok 2014, kde miera evidovanej
nezamestnanosti predstavovala 14,84% a celkovo za Prešovský kraj 17,45%, môžeme konštatovať,
že situácia v obci Hrabkov je priaznivá.
Nezamestnanosť v okrese : miera evidovanej nezamestnanosti predstavovala 14,84%.
Vývoj nezamestnanosti :
Od roku 2012-2014 bol evidovaný pokles uchádzačov o zamestnanie v obci Hrabkov. Klesajúca
tendencia môže byť spôsobená viacerými faktormi, migráciou pracovnej sily, počtom študentov,
skladbou podnikateľského prostredia, odchodom do zahraničia.

Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie v obci Hrabkov v rokoch 2010-2014
Rok
Spolu počet
2010
52
2011
56
2012
59
2013
71
2014
48

5.4 Symboly obce
Erb obce :
V modrom štíte je strieborný obrátený lemeš, sprevádzaný v pravom bočnom mieste štítu zlatou
striebro stredou a striebro kališnou ružičkou, vľavo zlatý, zo zelenej, uprostred preliačenej pažite
vyrastajúci listnatý strom - hrab. (Zdroj: heraldický register)
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Vlajka obce :
Pozostáva zo šiestich zvislých pruhov vo farbách žltej-bielej, žltej-modrej a zelenej-modrej. Vlajka
má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvoma zastrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať obce :
Na pečati s kruhopisom SIGIL.POS.HRAPKO 1786 (PEČAŤ OBCE HRABKOV 1786) je
vyobrazený na pažiti strom, vedľa neho lemeš a ružička. (Zdroj: Výročná správa obce Hrabkov za
konsolidovaný celok za rok 2013) Symboly obce Hrabkov sú zapísané v Heraldickom registri
Slovenskej republiky pod signatúrou HR SR: H-148/2002 a schválené uznesením č.44/2002
Obecného zastupiteľstva zo dňa 06.06.2002.

5.5 Logo obce

5.6 História obce
Najstaršia správa o Hrabkove je v registri pápežského desiatku z roku 1332. Patrila Perényiovcom.
Vtedy a aj v nasledujúcich rokoch pôsobil v miestnom kostole farár Sigfrid. V roku 1334 dal Mikuláš
z Perína postaviť v Hrabkove kláštor zasvätený sv. Duchu pre augustiniánov. Súčasne im daroval
túto dedinu aj s miestnym šoltýstvom, ku ktorému patril aj mlyn. Zakrátko bol postavený aj rímskokatolícky kostol pôvodne gotický zasvätený apoštolom sv. Šimonovi a Júdovi. V roku 1716 bol
zbarokizovaný, v roku 1843 rozšírený. V písomnostiach zo 14. – 16. storočia sa obec pravidelne
vyskytuje pod maďarizovaným názvom Hrapko, odvodenom od pôvodného slovenského názvu
Hrabkov. Predpoklad je, že bol názvom údolia, v ktorom vznikla obec a nie menom prvého šoltýsa.
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V každom prípade názov vznikol v slovenskom jazykovom prostredí. Hrabkov bol vo vlastníctve
miestnych augustiniánov do roku 1351. Vtedy ho získal šľachtic Vavrinec z Víťaza na základe
obvinenia Mikuláša z Perína, že on prv násilne zabral Hrabkov. Podľa rozhodnutia palatína šľachtici
z Perína dali potom hrabkovským augustiniánom neďaleké Chmiňany. Hrabkov zostal vo vlastníctve
viacerých zemanov. Augustiniáni v Hrabkove pôsobili až do reformácie. V polovici 16. storočia
kláštor upadal, až ho zbúrali. V 80-tych rokoch 16. storočia už nejestvoval. Tunajšie sedliacke
domácnosti boli v roku 1427 zdanené od 42 port, takže Hrabkov bol veľkou dedinou s temer výlučne
poddanským obyvateľstvom. V roku 1600 sídlisko pozostávalo z 37 obývaných poddaných domov,
kostola, fary a zaiste aj mlyna a školy.
Z klimatického pohľadu sa územie obce zaraďuje do mierne chladnej oblasti s priemernou
teplou v júli medzi 16 – 20 °C. Keďže chotár obce sa rozprestiera vo veľmi rozdielnych
nadmorských výškach, výrazne sa tu prejavujú znaky výškovej zónalnosti klimatických
ukazovateľov.
Za 1. ČSR sa obyvatelia zaoberali poľnohospodárstvom a prácou v lesoch. JRD bolo založené
v roku 1959. Po spriemyselnení Slovenska časť obyvateľov pracovala v podnikoch Prešova, Košíc
a Krompách.
Základné premeny sa uskutočňovali po 2. svetovej vojne. V období socializmu sa v obci
vybudoval miestny rozhlas, nová škola, športový areál, verejné osvetlenie, vodovod a zreguloval sa
potok Križovianka, ktorý preteká obcou.
Po revolúcii v roku 1989 sa tempo rekonštrukcie a investičných akcií ešte zvýšilo.
Vybudovali sa rozvody zemného plynu, vybudovali sa chodníky, položil sa asfalt na miestne
komunikácie, postavil sa Dom nádeje, vybudovalo sa parkovisko pri ZŠ a zároveň pri kostole. Bola
urobená prístavba a rekonštrukcia školy, vybudovalo sa multifunkčné ihrisko v areáli školy, začalo
sa z výstavbou kanalizácie, rozvody pre KTV, celková úprava hracej plochy futbalového ihriska,
oprava sociálnych zariadení v športovom areáli, oprava sociálnych zariadení a výmena okien a dverí
v budove obecného úradu.
Na skrášľovaní životného prostredia a na zvyšovaní životnej úrovne obyvateľov obce sa
podieľajú aj záujmové združenia. Medzi najaktívnejších patrí dobrovoľný hasičský zbor. Rozvíja sa
športová činnosť, ktorá je sústredená na futbalový oddiel. Kultúru reprezentuje spevácka skupina
Hrabkovčan.
Hrabkov si pre svoju nádhernú scenériu našiel svojich obdivovateľov, ktorí sa do tohto kraja
veľmi radi vracajú.
5.7 Pamiatky
Rímsko-katolícky kostol zasvätený apoštolom sv. Šimonovi Júdovi, pôvodne gotický, neskôr
zbarokizovaný.

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
Základná škola s materskou školou v Hrabkove
Riaditeľ školy:
PaedDr. František Inaš
Adresa:
Hrabkov č. 159, 082 33 Hrabkov
Kontakt:
tel.: 051/7956161
www.zshrabkov@zshrabkov.edu.sk
Počet žiakov: 101
Jej súčasťou sú školské zariadenia:
Školský klub detí s 20 deťmi
Zariadenie školského stravovania
V rokoch 2009 – 2010 bola prevedená prístavba a rekonštrukcia celej ZŠsMŠ.
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6.2. Zdravotníctvo
Zdravotná starostlivosť sa v obci neposkytuje:
Najbližšie zdravotnícke zariadenie, kde sú ambulancie pre dospelých, detí a stomatologická je v 10
km vzdialenej obci Chminianska Nová Ves, všetky ostatné odborné lekárske ambulancie vrátane
nemocnice sú v okresnom meste Prešov.
6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby obec zabezpečuje len tým, že vykonáva roznášku obedov pre starších občanov. Na
iné služby nemá finančné prostriedky.
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
Kultúrny dom
Folklórna skupina Hrabkovčan
6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
COOP Jednota prostredníctvom predaja potravín a ostatným drobných potrieb pre občanov.
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
Poľnohospodárske družstvo Branisko

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014.
Obec v roku 2014 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 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 2014 bol zostavený ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2013 uznesením č 72/2013
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 28.04.2014 rozpočtovým opatrením starostu obce
- druhá zmena schválená dňa 26.06.2014 rozpočtovým opatrením starostu obce
- tretia zmena schválená dňa 26.09.2014 uznesením č. 41/2014
- štvrtá zmena schválená dňa 07.11.2014 uznesením č. 58/2014
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2014

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skut. pln. príj./ čerp.
výd. k 31.12.2014

% pln. príj./
% čerp. výd.

421 526

472 561,47

472 268,03

99,94

421 526

455 406,76
6 113,00
357,22
10 684,49

455 113,32
6 113,00
357,22
10 684,49

99,94
100
100
100
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Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

421 526

466 933,97

466 933,97

100

82 974
26 400
46 600
265 552

120 403,59
26 400,00
45 400,00
274 730,38

120 403,59
26 400,00
45 400,00
274 730,38

100
100
100
100

-

+ 5 627,50

+ 5 334,06

Rozpočet obce

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2014

465 797,81

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

455 113,32

bežné príjmy RO

10 684,49

395 133,97

Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

120 403,59

bežné výdavky RO

274 730,38

+ 70 663,84
6 113,00

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

6 113,00

kapitálové príjmy RO

0,00

26 400,00

Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

26 400,00

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet

0,00

-

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií

357,22

Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

20 287,00
+ 50 346,84
5 254,17
+ 45 092,67
45 400,00

-

45 042,78
472 268,03
466 933,97
+ 5 334,06
- 5 254,17
79,89

Prebytok rozpočtu v sume 5 334,06 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR
v sume 5 254,17 EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
79,89 EUR
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V zmysle ustanovenia § 16 odsek 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 podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)
citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume
5 254,17 UR, a to na :
- dopravné pre deti v ZŠsMŠ v sume
254,17 EUR
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume
5 000,00 EUR, a to na :
- prevencia kriminality v sume
5 000,00 EUR

poskytnuté v

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014 vo
výške 79,89 EUR.

7.3. Rozpočet na roky 2015 - 2017

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Skutočnosť
k 31.12.2014
472 268,03

Rozpočet na
rok 2015
399 420

Rozpočet
na rok 2016
399 420

Rozpočet
na rok 2017
399 420

455 113,32
6 113,00
357,22
10 684,49

399 420

399 420

399 420

Skutočnosť
k 31.12.2014
466 933,97

Rozpočet na
rok 2015
399 420

Rozpočet
na rok 2016
399 420

Rozpočet
na rok 2017
399 420

120 403,59
26 400,00

116 220

118 195

121 120

45 400,00
274 730,38

13 200
270 000

12 225
269 000

9 300
269 000

12

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú jednotku
a konsolidovaný celok
8.1. Majetok
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Majetok spolu

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2013 k 31.12.2014
1 172 965,50 1 385 872,89

Predpoklad
Predpoklad
na rok 2015 na rok 2016
1 175 244,33 1 175 244,33

584 665,33

802 324,35

614 402,18

614 402,18

Dlhodobý hmotný majetok

450 263,15

667 922,17

480 000,00

480 000,00

Dlhodobý finančný majetok

134 402,18

134 402,18

134 402,18

134 402,18

Obežný majetok spolu

587 671,22

583 194,00

560 164,15

560 164,15

585 400,15

576 165,81

558 164,15

558 164,15

524,39

293,44

500,00

500,00

1 746,68

6 734,75

1 500,00

1 500,00

628,95

354,54

648,00

648,00

Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie

b) za konsolidovaný celok
Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2013 k 31.12.2014
1 201 268,44 1 404 524,13

Predpoklad
Predpoklad
na rok 2015 na rok 2016
1 203 540,27 1 203 540,27

1 170 042,67

1 375 849,43

1 179 779,00

1 179 779,00

1 035 640,49

1 241 447,25

1 045 376,82

1 045 376,82

134 402,18

134 402,18

134 402,18

134 402,18

29 800,09

27 368,11

22 261,27

22 261,27

298,16

287,00

250,00

250,00

561,27

561,27

z toho :
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie

7 069,93
524,39

2 913,41

450,00

450,00

21 907,61

24 167,70

21 000,00

21 000,00

1 425,68

1 306,59

1 500,00

1 500,00
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8.2. Zdroje krytia
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2013 k 31.12.2014
1 172 965,50 1 385 872,89

Predpoklad
Predpoklad
na rok 2015 na rok 2016
1 175 244,33 11 75244 ,33

467 022,22

735 285,59

557 194,33

557 194,33

Výsledok hospodárenia

467 022,22

735 285,59

557 194,33

557 194,33

Záväzky

122 086,09

72 232,20

44 250,00

44 250,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

357,22

5 254,17

100,00

100,00

Dlhodobé záväzky

324,94

257,19

250,00

250,00

Krátkodobé záväzky

33 304,39

23 521,30

30 700,00

30 700,00

Bankové úvery a výpomoci

88 099,54

42 699,54

13 200,00

13 200,00

583 857,19

578 355,10

573 800,00

573 800,00

Vlastné imanie
z toho :

z toho :

Časové rozlíšenie

b) za konsolidovaný celok
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2013 k 31.12.2014
1 201 268,44 1 404 524,13

Predpoklad
Predpoklad
na rok 2015 na rok 2016
1 203 540,27 1 203 540,27

465 372,39

735 141,99

577 340,27

577 340,27

Výsledok hospodárenia

465 372,39

735 141,99

577 340,27

577 340,27

Záväzky

151 125,46

90 053,50

52 400,00

52 400,00

8 458,68

500,00

8 000,00

8 000,00

Vlastné imanie
z toho :

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

5 254,17
596,34

689,26

500,00

500,00

Krátkodobé záväzky

53 970,90

40 910,53

30 700,00

30 700,00

Bankové úvery a výpomoci

88 099,54

42 699,54

13 200,00

13 200,00

584 770,59

579 328,64

573 800,00

573 800,00

Časové rozlíšenie

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
a) prírastkov majetku
Novonadobudnuté pozemky pri ROEP
b) predaja dlhodobého majetku
Predaj pozemku-osobitný zreteľ, susediaci pozemok
c) prijatých dlhodobých a krátkodobých bankových úverov
Bankový úver na prístavbu a rekonštrukciu ZŠsMŠ
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8.3. Pohľadávky
a) za materskú účtovnú jednotku
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti

Zostatok k 31.12
2013

Zostatok k 31.12
2014

524,39

293,44

Zostatok k 31.12
2013

Zostatok k 31.12
2014

524,39

2 913,41

Zostatok k 31.12
2013

Zostatok k 31.12
2014

33 629,33

23 778,49

Zostatok k 31.12
2013

Zostatok k 31.12
2014

54 567,24

41 599,79

Pohľadávky po lehote splatnosti
b) za konsolidovaný celok
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti
8.4. Záväzky
a) za materskú účtovnú jednotku
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti
b) za konsolidovaný celok
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti
Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
a) nárast/pokles pohľadávok -nevýznamná suma nárastu a poklesu pohľadávok
b) pokles záväzkov-splácanie úveru, splácanie dodávateľskej fa podľa splátkového kalendára

9. Hospodársky výsledok za 2014 - vývoj nákladov a výnosov za materskú
účtovnú jednotku a konsolidovaný celok
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Skutočnosť
k 31.12. 2013

Skutočnosť
k 31.12.2014

Predpoklad
rok 2015

Predpoklad
rok 2016

227 896,63
0,32
33 113,30

223 761,98
0,24
25 380,01

247 000,00

247 000,00

30 300,00

30 300,00

51 – Služby

58 467,03

46 947,15

47 000,00

47 000,00

52 – Osobné náklady

47 809,56

49 712,07

51 000,00

51 000,00

348,31

240,73

700,00

700,00

54 – Ostatné N. na prev. činnosť

3 963,15

8 812,08

9 000,00

9 000,00

55 – Odpisy, rezervy a OP z prev. a fin.
čin. a zúčt. časov. rozlíšenia
56 – Finančné náklady

6 219,00

7 184,00

8 700,00

8 700,00

3 825,31

3 310,16

3 300,00

3 300,00

74 123,97

82 175,78

97 000,00

97 000,00

Náklady
50 – Spotrebované nákupy

53 – Dane a poplatky

58 – N.na transf. a N.z odvod.príjmov
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59 – Dane z príjmov

0,32

0,24

230 273,73

492 025,59

262 100,00

262 100,00

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

8 438,13

4 588,07

4 600,00

4 600,00

63 – Daň. a colné V. a V. z poplatkov

184 198,18

198 557,43

198 500,00

198 500,00

12 870,33

230 468,47

1 000,00

1 000,00

2,15

1,66

24 764,94

58 409,96

58 000,00

58 000,00

+ 2 376,78

+ 268 263,37

+ 15 100,00

+ 15 100,00

Výnosy

64 – Ostatné výnosy
66 – Finančné výnosy
69 – V. z transf. a rozp. príj.v obciach,
VÚC v RO a PO zriad. obcou a VÚC
Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV /

Hospod. výsledok /kladný/ v sume 268 263,37 EUR bol zúčtovaný na účet 428–Nevyspor. výsledok
hospod. minulých rokov. Analýza N. a V. v porovnaní s min. rokom a s vysvetlením význam.
rozdielov. Vyššie V. v dôsledku evid. pozemkov nadobud. pri ROEP, zaevidované presne podľa LV.
b) za konsolidovaný celok
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12. 2013

Skutočnosť
k 31.12.2014

Predpoklad
rok 2015

Predpoklad
rok 2016

466 620,84
0,53
83 051,11

439 136,73
0,43
62 296,01

464 400,00

464 400,00

66 000,00

66 000,00

65 233,68

52 677,15

55 000,00

55 000,00

271 408,67

283 159,85

300 000,00

300 000,00

348,31

240,73

250,00

250,00

54 – Ostatné N. na prev. činnosť

10 744,17

14 633,54

15 000,00

15 000,00

55 – Odpisy, rezervy a OP z prev. a fin.
čin. a zúčt. časov. rozlíšenia
56 – Finančné náklady

29 392,25

19 036,26

20 150,00

20 150,00

4 942,65

4 531,19

5 000,00

5 000,00

1 500,00

2 562,00

3 000,00

3 000,00

0,53

0,43

468 673,21

708 906,76

479 500,00

479 500,00

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

29 161,21

25 365,44

25 000,00

25 000,00

63 – Daň. a colné V. a V. z poplatkov

184 164,18

198 523,43

199 000,00

199 000,00

12 915,40

231 809,22

10 000,00

10 000,00

6 277,47

8 458,68

497,00

497,00

3,63

3,05

3,00

3,00

236 151,32

244 746,94

245 000,00

245 000,00

+ 2 051,84

+ 269 769,60

+ 15 100,00

+ 15 100,00

50 – Spotrebované nákupy
51 – Služby
52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky

58 – N.na transf. a N.z odvod.príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy

64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčt. rezerv a OP z prev. a fin. čin.
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
69 – V. z transf. a rozp. príj.v obciach,
VÚC v RO a PO zriad. obcou a VÚC
Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV /
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Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných rozdielov
Vyššie výnosy v dôsledku evidencie pozemkov nadobudnutých pri ROEP, zaevidované presne podľa
LV.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2014 obec a rozpočtová organizácia prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
ÚPSVaR
KŠÚ
Obv. úrad
MŽP
MK
PSK
PSK
Obv. úrad
Obec

Účelové určenie grantov a transferov
Hmotná núdza, osobitný príjemca
Školstvo
Regob, voľby
Životné prostredie - PK
Nahrávanie CD Fsk Hrabkovčan
Projekt - FAD
Dotácia podľa VZN
Prevencia kriminality
Vlastné príjmy RO

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
3 451,20
205 959,00
3 509,95
43,85
1 500,00
32 732,18
1 000,00
5 000,00
10 684,49

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
a) obec
- projekt – FAD na úhradu výdavkov v sume 32 732,18 eur,
- prevencia kriminality – vybudovanie kamerového systému v sume 5 000,00 eur.
b) rozpočtová organizácia
- na úhradu výdavkov v školstve (ZŠsMŠ Hrabkov 159) v sume 205 959,00 eur.
10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2014 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 1/2013 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

DHZ Hrabkov

Na bežné výdavky spojené s činnosťou DHZ

TJ Sokol Hrabkov

Na bežné výdavky spojené so športovou
činnosťou futbalového klubu
Na výdavky spojené s usporiadaním kultúrneho
podujatia „Pirohy o tri rohy“

Marián Čech,
Oravská 3, Prešov

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

510,00
1 852,00
200,00

10.3. Významné investičné akcie v roku 2014
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2014:
a) obec
- vybudovanie kamerového systému v obci v sume 5 000,00 eur.
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10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
a) obec
- pokračovanie vo výstavbe rozostavanej kanalizácie v obci,
- pokračovanie vo výstavbe kamerového systému v obci.
10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Vypracoval: Helena Fottová

Schválil: Jaroslav Hovančák - starosta

V Hrabkove dňa 25.06.2015

Prílohy:
• Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
• Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
• Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov
a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
• Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
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