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1. Základná charakteristika Obce Hrabkov 

 Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. 
Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za 
podmienok ustanovených zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí samostatne hospodári 
s vlastným majetkom a vlastnými príjmami, pričom výkon samosprávy je definovaný 
v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 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 z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje 
financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového 
programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť 
štátnu dotáciu. Svoje úlohy môže obec financovať aj z prostriedkov združených s inými 
obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými a fyzickými osobami.  
 Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce 
slúži na plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote 
zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné. 
Majetok obce možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon 
samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo. Obec 
môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej organizácii, ktorú zriadila podľa zákona 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Obec môže vložiť svoj majetok ako vklad do 
obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu. Obec môže 
upustiť od vymáhania majetkových práv, ak dôvody pre trvalé alebo dočasné upustenie určí 
v zásadách hospodárenia s majetkom obce. 
 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. Poskytujú sa na základe zákona č. 597/2003 
Z.z. o financovaní základných škôl a školských zariadení. Do prijatia prostriedkov štátneho 
rozpočtu obcou na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy môže obec použiť na 
ich úhradu vlastné príjmy. Po prijatí prostriedkov ŠR obec zúčtuje prostriedky v prospech 
svojho rozpočtu. 
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. 
 Odborné funkcie zabezpečuje pre obec spoločná úradovňa na MsÚ v Prešove na 
úseku štátnej vodnej správy, stavebného úradu a pozemných komunikácií 

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.  
 
1.1 Geografické údaje 
Geografická poloha obce : okres Prešov, kraj Prešovský 
    juhozápadná časť Šarišskej vrchoviny 
Susedné mestá a obce : Prešov, Krompachy, Krížovany, Chminianske Jakubovany, 
    Ovčie,  Kluknava, Margecany, Klenov 
Celková rozloha obce : 16,7 km² 
    1 670,00 ha 
Nadmorská výška :  stred obce 465 m.n.m. 
    v chotári 408 – 1028 m.n.m. 
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1.2 Demografické údaje  
Hustota  a počet obyvateľov : 695  
Počet mužov:    356 
Počet žien:    339 
Vek do 15 rokov     80 
      } 695 
Vek nad 15 rokov   615 
do 6 mesiacov       4 
od 7 mesiacov do 1 roka   11 
      } 695 
od 13 mesiacov do 18 rokov   75 
nad 18 rokov    605 
do 60 rokov    544 
      } 695 
nad 60 rokov    151 
Národnostná štruktúra :  Slováci 
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : rímski katolíci, grécki katolíci 
Vývoj počtu obyvateľov : klesajúci trend 
 
1.3 Ekonomické údaje  
Nezamestnanosť v obci : 5,725 % 
Vývoj nezamestnanosti :  ustálený 
 
1.4 Symboly obce 
Erb obce : Podkladom pre tento návrh bola obecná pečať, pochádzajúca z druhej polovice 18. 
storočia. Na pečati s kruhopisom SIGIL.POS.HRAPKO 1786 (PEČAŤ OBCE HRABKOV 
1786) je vyobrazený na pažiti strom, vedľa neho lemeš a ružička. 
 
 

 
 
Vlajka obce: 

 
 
 
Pečať obce :  
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1.5 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 rímsko-katolícky 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. 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. 
 
1.6 Pamiatky  
 Rímsko-katolícky kostol zasvätený apoštolom sv. Šimonovi Júdovi, pôvodne gotický, 
neskôr zbarokizovaný.  
 
1.7 Prírodná rarita 
 V juhozápadnej časti obce je chránené prírodné územie menšieho rozsahu 
„Hrabkovské zlepence“. 
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1.8 Organizačná štruktúra obce 
Orgány obce vo volebnom období   2010 – 2014 
 
Starosta obce:   Jaroslav Hovančák  
  
 Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Jeho funkcia je 
verejná. Funkčné obdobie začína zložením sľubu. Je štatutárnym orgánom 
v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce; 
v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom. 
 Starosta obce zvoláva zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, podpisuje 
ich uznesenia, vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, 
k právnickým a fyzickým osobám, rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú 
zákonom alebo štatútom obce  vyhradené obecnému zastupiteľstvu. 
Zástupca starostu obce:  Ing. Mária Fottová  
 
Hlavná kontrolórka obce:  Ružena Brodová 
 Funkciu hlavného kontrolóra obce zriaďuje obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je 
zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolnú činnosť. Je volený na šesť rokov. 
 
Poslanci Obecného zastupiteľstva v Hrabkove: 
 1. František Broda            SMER - SD 
2. Marián Filipák                 SMER - SD 
3. Martin Janiga               HZD 
4. Marek Tkáč   KDH 
5. Edita Stahovcová  HZD 
6. Jozef Jurčišin  SMER - SD 
 Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v 
priamych voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie OZ sa končí zložením sľubu poslancov 
novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky. 
 OZ rozhoduje o základných otázkach života obce: určuje zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom obce, schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny, schvaľuje územný plán 
obce, rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku, určuje 
náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhoduje o prijatí 
úveru alebo pôžičky, vyhlasuje hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach 
života a rozvoja obce, zvoláva verejné zhromaždenia občanov, uznáša sa na nariadeniach, 
schvaľuje dohody o medzinárodnej spolupráci a členstve obce v medzinárodnom združení, 
určuje organizáciu obecného úradu a určuje plat starostu a hlavného  kontrolóra, schvaľuje 
poriadok odmeňovania zamestnancov obce, ako aj ďalšie predpisy, zriaďuje, zrušuje 
a kontroluje rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúva 
a odvoláva ich vedúcich, zakladá a zrušuje obchodné spoločnosti a iné právnické osoby 
a schvaľuje zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľuje majetkovú účasť obce 
v právnickej osobe, schvaľuje združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť 
v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu, zriaďuje 
a zrušuje orgány potrebné na samosprávu obce a určuje náplň ich    práce, udeľuje čestné 
občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny, ustanovuje erb obce, vlajku obce, pečať obce, 
prípadne znelku obce. 
 
Komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Hrabkove 
 Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, 
iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú  zložené z poslancov obecného zastupiteľstva 
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a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje 
obecné zastupiteľstvo. 
  
Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia 
Predseda: Jozef Jurčišin, Hrabkov 202 
Členovia: František Broda, Hrabkov 184 
     Ing. Mária Fottová, Hrabkov 31 
     Marián Filipák, Hrabkov 194 
      Martin Janiga, Hrabkov 178 
  Marek Tkáč, Hrabkov 84 
      Edita Stahovcová, Hrabkov 254 
 
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  
Predseda:  Ing. Mária Fottová, Hrabkov 31  
Členovia:  Marek Tkáč, Hrabkov 84    
   Marián Filipák, Hrabkov 194 

 Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad 
zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj 
orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom, je podateľňou a výpravňou písomností obce, 
vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní, 
vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu. Prácu 
obecného úradu organizuje starosta. 

Sídlo: Hrabkov č. 81, 082 33 Hrabkov 
IČO: 00327093         DIČ: 2020543140 
tel.: 051 / 7956190, 0905 502860                                            
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s., pobočka Prešov,  
č.ú. SK51 5600 0000 0004 3987 7001 
e-mail: hrabkov@hrabkov.sk, starosta@hrabkov.sk       
www.hrabkov.sk 
 
 Štruktúra obecného úradu  

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 
 
1.9  Významné osobnosti obce  
Mons. ThLic, Mgr. Vladimír Stahovec   
 

 

rektor Pápežského ústavu a Pápežského kolégia 
sv. Cyrila a Metoda v Ríme 
Via M.D. Brun Barbantini 31-33 
00123 Roma - La Storta 
00390630349312 - tel. 
vla.sta@centrum.sk 
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1.10 Rozvojový potenciál obce 
Najbližšie letisko – Košice 60 km 
Najbližšia železničná stanica – Margecany 12 km 
Najbližšia autobusová stanica – Prešov 24 km 
Obec má schválený plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
Pekná okolitá príroda s možnosťou výstupu na vrch Roháčka 1 028 m n. m. 
 
Obchodné prevádzky v obci 
Firmy a organizácie 
Poľnohospodárske družstvo Branisko zaoberajúce sa rastlinnou a živočíšnou výrobou 
a obchodnou činnosťou 
Lesné spoločenstvá 
Predajne potravín a rozličného tovaru 
Píla 
Autoservis 
Pohostinstvo 
Reštauračné služby – Pizzeria 
Kadernícky salón 
 
Zriaďovateľská pôsobnosť obce 
 Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky :  
 

Názov 
rozpočtovej organizácie 

Sídlo 
rozpočtovej organizácie 

Zmena /zriadenie, zrušenie, zmena formy 
právnickej osoby/ 

Základná škola 
s materskou školou 

082 33 Hrabkov 159 
Zriaďovacia listina zo dňa 17.09.2002 

uznesením č. 50/2002 
 
  Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky nie sú.  
 
1.11  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: 90 
Jej súčasťou sú školské zariadenia: 
Školský klub detí so 20 deťmi 
Zariadenie školského stravovania 
V rokoch 2009 – 2010 bola prevedená prístavba a rekonštrukcia celej ZŠsMŠ. 
 
1.12  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. 
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1.13 Sociálne zabezpečenie 
Sociálne služby obec zabezpečuje len tým, že vykonáva roznášku obedov pre starších  
občanov. Na iné služby nemá finančné prostriedky. 

 
1.14 Kultúra 
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : 
Kultúrny dom 
Folklórna skupina Hrabkovčan 

  
1.15 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 
 
2. Rozpočet obce na rok 2013 a jeho plnenie 
 Rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona 
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
    Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný 
rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné 
operácie.  
     Rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený 
ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.  
     Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2012 uznesením č. 
63/2012.  
     Bol zmenený štyrikrát : 

- prvá zmena schválená dňa 30.04.2013 uznesením č. 16/2013 
- druhá zmena schválená dňa 27.06.2013 uznesením č. 39/2013 
- tretia zmena schválená dňa 20.09.2013 uznesením č. 51/2013 
- štvrtá zmena schválená dňa 13.12.2013 uznesením č. 78/2013 

 
Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný: 
 
Rozpočet obce po poslednej zmene k 31.12.2013 v celých eurách: 
 
 Rozpočet na 

rok 2013 
Rozpočet po 
zmene 2013 

Príjmy celkom 388 100,00 476 143,74 
z toho :   
Bežné príjmy 383 902,15 426 903,74 
Kapitálové príjmy  467,02 
Finančné príjmy 4 197,85 48 772,98 
Príjmy RO s právnou subjektivitou   
Výdavky celkom 388 100,00 470 326,50 
z toho :   
Bežné výdavky 86 280,00 146 783,30 
Kapitálové výdavky 38 700,00 24 510,00 
Finančné výdavky 13 200,00 23 200,00 
Výdavky RO s právnou subjektivitou 249 920,00 275 833,20 
Rozpočet obce za rok 2013 - + 5 817,24 
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2.1  Plnenie príjmov za rok 2013  
       Obec 
       2.1.1 Bežné príjmy obce  

Príjmy celkom v celých €  

Schválený rozpočet 388 100,00 

Rozpočet po zmenách  426 903,74 

Skutočnosť k 31.12.2013 417 453,08 

% plnenia k rozpočtu po zmenách  97,79 

 
Plnenie rozpočtu bežných príjmov obce  

Hlavná 
kategória, 
Kategória 

 
Text 

Rozpočet po 
zmenách 2013 

v celých € 

Skutočnosť 
2013 

v celých € 

 
% 

 Príjmy celkom 426 903,74 417 453,08 97,79 

100 Daňové príjmy 181 812,55 181 434,98 99,79 

200 Nedaňové príjmy 13 489,99 11 938,94 88,50 

310 Granty a transfery 231 601,20 224 079,16 96,75 

          
       2.1.2 Kapitálové príjmy obce  

Príjmy celkom  v celých €  

Schválený rozpočet - 

Rozpočet po zmenách 467,02 

Skutočnosť k 31.12.2013 467,02 

% plnenia k rozpočtu po zmenách 100,00 

 
Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov obce 

 
Kategória 

 
Text 

Rozpočet po 
zmenách 2013 

v celých € 

Skutočnosť 
2013 

v celých € 

 
% 

 Príjmy celkom 467,02 467,02 100,00 
230 Kapitálové príjmy 467,02 467,02 100,00 
320 Kapitálové granty a transfery - - - 

 
       2.1.3 Príjmové finančné operácie obce  

Príjmy celkom v celých €  

Schválený rozpočet 4 197,85 

Rozpočet po zmenách 48 772,98 

Skutočnosť k 31.12.2013 48 772,98 

% plnenia k rozpočtu po zmenách 100,00 

 
Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií obce 

Hlavná  
kategória 

 
Text 

Rozpočet po 
zmenách 2013 

v celých € 

Skutočnosť 
2013 

v celých € 

 
% 

 Príjmy celkom 48 772,98 48 772,98 100,00 
400 Príjmy z transakcií s FA a FP 5 372,98 5 372,98 100,00 
500 Prijaté úvery, pôžičky a NFV 43 400,00 43 400,00 100,00 
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  Rozpočtové organizácie 
 
       2.1.4 Bežné príjmy rozpočtových organizácií  

Príjmy celkom v celých €  

Schválený rozpočet - 

Rozpočet po zmenách  - 

Skutočnosť k 31.12.2013 9 031,27 

% plnenia k rozpočtu po zmenách  - 

 
Plnenie rozpočtu bežných príjmov rozpočtových organizácií 

 
Hlavná 
kategória, 
Kategória 

 
Text 

Rozpočet po 
zmenách 2013 

v celých € 

Skutočnosť 
2013 

v celých € 

 
% 

 Príjmy celkom - 9 031,27 - 

200 Nedaňové príjmy - 1 509,23 - 

310 Granty a transfery - 7 522,04 - 

             
       2.1.5 Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií 
 

Príjmy celkom  v celých €  

Schválený rozpočet - 

Rozpočet po zmenách - 

Skutočnosť k 31.12.2013 - 

% plnenia k rozpočtu po zmenách - 

 
Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov rozpočtových organizácií 

 
 

Kategória 
 

Text 
Rozpočet po 

zmenách 2013 
v celých € 

Skutočnosť 
2013 

v celých € 

 
% 

 Príjmy celkom - - - 
230 Kapitálové príjmy - - - 
320 Kapitálové granty a transfery - - - 

 
2.2 Plnenie výdavkov za rok 2013 
Obec  
      2.2.1 Bežné výdavky obce 
 

Výdavky celkom  v celých €  

Schválený rozpočet 86 280,00 

Rozpočet po zmenách 146 783,30 

Skutočnosť k 31.12.2013 146 783,30 

% čerpania k rozpočtu po zmenách 100,00 
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Plnenie rozpočtu bežných výdavkov obce 
 

Oddiel Kategória Text Rozpočet 
po zmenách 

2013  
v celých € 

Skutočnosť 
2013  

v celých € 

 
 

% 

  Bežné výdavky celkom 146 783,30 146 783,30 100 

01 – obec 
03 – ochr. pred pož. 

600 Výdavky za obec celkom 68 916,57 68 916,57 100 

 610 Mzdy, platy, služobné príjmy ... 31 065,16 31 065,16 100 

 620 Poist. a príspevok do poisťovní 11 392,57 11 392,57 100 

 630 Tovary a služby 23 637,88 23 637,88 100 

 640 Bežné transfery 808,65 808 ,65 100 

 650 Splácanie úrokov a popl. z úverov 2 012,31 2 012,31 100 

04 – cestná doprava 600 Výdavky na cestnú dopravu 4 681,20 4 681,20 100 

 630 Tovary a služby 4 681,20 4 681,20 100 

05 – ŽP 600 Výdavky na ŽP celkom 8 933,41 8 933,41 100 

 610 Mzdy, platy, služobné príjmy ... 25,00 25,00 100 

 620 Poist. a príspevok do poisťovní 8,73 8,73 100 

 630 Tovary a služby 8 899,68 8 899,68 100 

06 – rozvoj obce,VO 600 Výdavky na rozvoj obce, VO 9 368,38 9 368,38 100 

 620 Poist. a príspevok do poisťovní 191,82 191,82 100 

 630 Tovary a služby 9 176,56 9 176,56 100 

08 - kultúra, šport, 
nábož. služ. 

600 Výdavky za kultúru celkom 52 379,59 52 379,59 100 

 610 Mzdy, platy, služobné príjmy ... - -  

 620 Poist. a príspevok do poisťovní 3,60 3,60 100 

 630 Tovary a služby 50 875,99 50 875,99 100 

 640 Bežné transfery 1 500,00 1 500,00 100 

09 – vzdeláv. 600 Výdavky za školstvo celkom 937,45 937,45 100 

 610 Mzdy, platy, služobné príjmy ... - -  

 620 Post. a príspevok do poisťovní - -  

 630 Tovary a služby 937,45 937,45 100 

10 – soc.zab. 600 Výdavky za soc. zabez. celkom 1 566,70 1 566,70 100 

 610 Mzdy, platy, služobné príjmy ... - -  

 620 Poist. a príspevok do poisťovní - -  

 630 Tovary a služby 1 566,70 1 566,70 100 
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       2.2.2 Kapitálové výdavky obce 
 

Výdavky celkom v celých €  

Schválený rozpočet 38 700,00 

Rozpočet po zmenách 24 510,00 

Skutočnosť k 31.12.2013 24 510,00 

% čerpania k rozpočtu po zmenách 100,00 

 
Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov obce  

 
 

Oddiel 
 

Kategória 
 

Text 
Rozpočet po 

zmenách 
2013 

v celých € 

Skutočnosť 
2013 

v celých € 

 
% 

  Kapitálové výdavky celkom 24 510,00 24 510,00 100 
08 - kultúra 700 Výdavky za kultúru celkom 11 120,00 11 120,00 100 

 710 Obstarávanie kapitálových aktív 11 120,00 11 120,00 100 

09 - vzdeláv. 700 Výdavky za školstvo celkom 13 390,00 13 390,00 100 

 710 Obstarávanie kapitálových aktív 13 390,00 13 390,00 100 

 
      2.2.3 Výdavkové finančné operácie obce  
 

Výdavky celkom v celých €  

Schválený rozpočet 13 200,00 

Rozpočet po zmenách 23 200,00 

Skutočnosť k 31.12.2013 23 200,00 

% čerpania k rozpočtu po zmenách 100,00 

 
Plnenie rozpočtu výdavkových finančných operácií obce 

 
 

Oddiel 
 

Kategória 
 

Text 
Rozpočet po 

zmenách 
2013 

v celých € 

Skutočnosť 
2013 

v celých € 

 
% 

  Finančné operácie výdavky celkom 23 200,00 23 200,00 100 
 800 Výdavky za obec celkom 23 200,00 23 200,00 100 
01 - obec  820 Splácanie istín 23 200,00 23 200,00 100 

 
Rozpočtové organizácie 
 
      2.2.4 Bežné výdavky rozpočtových organizácií 
 

Výdavky celkom  v celých €  

Schválený rozpočet 249 920,00 

Rozpočet po zmenách 275 833,20 

Skutočnosť k 31.12.2013 275 628,40 

% čerpania k rozpočtu po zmenách 99,93 



 14 

Plnenie rozpočtu bežných výdavkov rozpočtových organizácií 
 

Oddiel 
 

Kategória 
 

Text 
Rozpočet po 

zmenách 
2013 

v celých € 

Skutočnosť 
2013 

v celých € 

 
% 

  Bežné výdavky celkom    
09 - vzdeláv. 600 Výdavky za školstvo celkom 275 833,20 275 628,40 99,93 

 610 Mzdy, platy, služobné príjmy 158 877,23 158 877,23 100,00 

 620 Poist. a príspevok do poisťovní 58 263,76 58 263,76 100,00 

 630 Tovary a služby 58 692,21 58 487,41 99,65 

   
       2.2.5 Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií 

Výdavky celkom v celých €  

Schválený rozpočet - 

Rozpočet po zmenách - 

Skutočnosť k 31.12.2013 - 

% čerpania k rozpočtu po zmenách - 

 
Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov rozpočtových organizácií 

 
Oddiel 

 
Kategória 

 
Text 

Rozpočet po 
zmenách 

2013 
v celých € 

Skutočnosť 
2013 

v celých € 

 
% 

  Kapitálové výdavky celkom - -  
09 - vzdeláv. 700 Výdavky za školstvo celkom - -  

 710 Obstarávanie kapitálových aktív - -  

 720 Kapitálové transfery - -  

 
2.3 Plán rozpočtu na roky 2014 - 2016 
      2.3.1 Príjmy celkom 
 
 Skutočnosť 

k 31.12.2013 
Plán na rok 

2014 
Plán na rok 

2015 
Plán na rok 

2016 
Príjmy celkom 475 724,35 388 100,00 388 100,00 388 100,00 
z toho :     
Bežné príjmy 417 453,08 388 100,00 388 100,00 388 100,00 
Kapitálové príjmy 467,02 - - - 
Finančné príjmy 48 772,98 - - - 
Príjmy RO s právnou 
subjektivitou 

9 031,27 - - - 

 
      2.3.2 Výdavky celkom 
 
 Skutočnosť 

k 31.12.2013 
Plán na  rok 

2014 
Plán na  rok 

2015 
Plán na  rok 

2016 
Výdavky celkom 470 121,70 388 100,00 388 100,00 388 100,00 
z toho :     
Bežné výdavky 146 783,30 89 254,00 89 254,00 89 254,00 
Kapitálové výdavky 24 510,00 35 726,00 35 726,00 35 726,00 
Finančné výdavky 23 200,00 13 200,00 13 200,00 13 200,00 
Výdavky RO s právnou 
subjektivitou 

275 628,40 249 920,00 249 920,00 249 920,00 
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3. Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2013 
     

 Rozpočet po 
zmenách 2013 

v celých € 

Skutočnosť 
k 31.12.2013 

v celých € 
Príjmy celkom 476 143,74 475 724,35 
z toho :   
Bežné príjmy 426 903,74 417 453,08 
Kapitálové príjmy 467,02 467,02 
Finančné príjmy 48 772,98 48 772,98 
Príjmy RO  9 031,27 
Výdavky celkom 470 326,50 470 121,70 
z toho :   
Bežné výdavky 146 783,30 146 783,30 
Kapitálové výdavky 24 510,00 24 510,00 
Finančné výdavky 23 200,00 23 200,00 
Výdavky RO 275 833,20 275 628,40 
Rozpočet obce za rok 2013 + 5 817,24 + 5 602,65 

 
 
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume  -19 970,33 €  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, bol 
vysporiadaný  

- z  návratných zdrojov financovania 19 970,33  € 
 
 
4. Bilancia aktív a pasív v celých € 
4.1  A K T Í V A  

Názov Skutočnosť 
k 31.12. 2012 

Skutočnosť 
k 31.12.2013 

Predpoklad 
rok 2014 

Predpoklad 
rok 2015 

Majetok spolu 1 170 723,07 1 172 965,50 1 173 837,33 1 175 244,33 

Neobežný majetok spolu 568 412,99 584 665,33 599 402,18 614 402,18 

z toho :     

Dlhodobý hmotný majetok 434 010,81 450 263,15 465 000,00 480 000,00 

Dlhodobý finančný majetok 134 402,18 134 402,18 134 402,18 134 402,18 

Obežný majetok spolu 601 706,86 587 671,22 573 782,15 560 164,15 

z toho :     

Zúčtovanie medzi subjektami VS 599 017,99 585 400,15 571 782,15 558 164,15 

Krátkodobé pohľadávky  1 073,56 524 ,39 500,00 500,00 

Finančné účty  1 615,31 1 746,68 1 500,00 1500,00 

Časové rozlíšenie  603,22 628 ,95 653,00 678,00 
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4.2 P A S Í V A 

Názov Skutočnosť 
k 31.12. 2012 

Skutočnosť 
k  31.12.2013 

Predpoklad 
rok 2014 

Predpoklad 
rok 2015 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 170 723,07 1 172 965,50 1 173 837,33 1 175 244,33 

Vlastné imanie  464 645,44 467 022,22 515 213,97 557 194,33 

z toho :     

Výsledok hospodárenia  464 645,44 467 022,22 515 213,97 557 194,33 

Záväzky 116 667,02 122 086,09 79 823,36 44 250,00 

z toho :     

Zúčtovanie medzi subjektami VS 4 197,85 357,22 100,00 100,00 

Dlhodobé záväzky 442,00 324,94 290,58 250,00 

Krátkodobé záväzky 44 127,63 33 304,39 32 832,78 30 700,00 

Bankové úvery a výpomoci 67 899,54 88 099,54 46 600,00 13 200,00 

Časové rozlíšenie 589 410,61 583 857,19 578 800,00 573 800,00 

 
 
Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 
- významných prírastkov majetku (Nákup pódia pre verejné vystúpenia v obci v sume  

11 120,00 eur.) 
 
 
5. Vývoj pohľadávok a záväzkov  v celých € 

 

5.1. Pohľadávky  

Pohľadávky  Stav 
k 31.12 2012 

Stav 
k 31.12 2013 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   1 073,56 524,39 

Pohľadávky po lehote splatnosti   - - 

 
5.2 Záväzky 
 
Záväzky Stav 

k 31.12 2012 
Stav 

k 31.12 2013 
Záväzky do lehoty splatnosti   44 569,63 33 629,33 

Záväzky po lehote splatnosti   - - 

 
Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 
- pokles záväzkov (splácanie dodávateľom za fa podľa splátkového kalendára) 
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6.  Výsledok hospodárenia v celých eurách 

Názov Skutočnosť 
k 31.12. 2012 

Skutočnosť 
k 31.12.2013 

Predpoklad 
rok 2014 

Predpoklad 
rok 2015 

Náklady 179 346,02 
693,29 

227 896,63 
0,32 

227 896,63 
0,32 

227 896,63 
0,32 

50 – Spotrebované nákupy 28 298,12 33 113,30 33 113,30 33 113,30 

51 – Služby 18 162,01 58 467,03 58 467,03 58 467,03 

52 – Osobné náklady 49 135,49 47 809,56 47 809,56 47 809,56 

53 – Služby 602,58 348,31 348,31 348,31 

54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť 

2 169,07 3 963,15 3 963,15 3 963,15 

55 – Odpisy, rezervy a OP 
z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia 

5 418,00 6 219,00 6 219,00 6 219,00 

56 – Finančné náklady 5 608,79 3 852,31 3 852,31 3 852,31 

58 – Náklady na transfery 
a náklady z odvodov príjmov 

69 951,96 74 123,97 74 123,97 74 123,97 

59 – Dane z príjmov 693,29 0,32 0,32 0,32 

Výnosy 200 782,18 230 273,73 230 273,73 230 273,73 

60 – Tržby za vlastné výkony a 
tovar 

6 723,94 8 438,13 8 438,13 8 438,13 

63 – Daňové a colné výnosy 
a výnosy z poplatkov 

173 646,19 184 198,18 184 198,18 184 198,18 

64 – Ostatné výnosy 886,43 12 870,33 12 870,33 12 870,33 

66 – Finančné výnosy 2,72 2,15 2,15 2,15 

69 – Výnosy z transferov 
a rozpočtových príjmov 
v obciach, VÚC a v RO a PO 
zriadených obcou alebo VÚC 

19 522,90 24 764,94 24 764,94 24 764,94 

Výsledok hospodárenia 
/ + kladný VH, - záporný VH / 

20 742,87 + 2 376,78 + 2 376,78 + 2 376,78 

 

Výsledok hospodárenia /kladný/ v sume 2 376,78 € bol zúčtovaný na účet 428 – 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 
 
 
 
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných 
rozdielov. Vyššie náklady oproti roku 2012 z dôvodu konania FAD – projekt cezhraničnej 
spolupráce Poľsko – Slovensko 2007-2013. 
 
7. Ostatné  dôležité informácie  
 
7.1 Prijaté granty a transfery  

V roku 2013 obec prijala nasledovné granty a transfery: 
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Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 
prostriedkov v €  

ÚPSVaR Hmotná núdza 1 499,49 

KŠÚ školstvo 209 918,00 

Obv.úrad Regob, voľby 1 056,68 

MF SR 5% navýšenie platov na OK 2 163,00 

MV SR Vojnové hroby 29,12 

MŽP Životné prostredie - PK 49,45 

MDVaRR Oprava MK 469,12 

MK  Nahrávanie CD Fsk Hrabkovčan 1 500,00 

PSK Projekt - FAD 7 208,00 

UPSVaR Aktivačná činnosť 103,60 

 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: 

- na úhradu výdavkov v školstve (ZŠsMŠ Hrabkov 159) v sume 209 918,00 eur. 
 

7.2 Poskytnuté dotácie  

V roku 2013 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 1/2013 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:  
 
Prijímateľ dotácie Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 

 prostriedkov v € 
TJ Sokol Hrabkov Na bežné výdavky spojené s činnosťou 

futbalového klubu 
1 500,00 

 
7.3 Významné investičné akcie v roku 2013 
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2013: 

-  Nákup pódia pre verejné vystúpenia v obci v sume  11 120,00 eur. 
 
7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti  
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- Pokračovanie vo výstavbe rozostavanej kanalizácie v obci. 
 
7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  
 

Vypracoval: H.Fottová    Predkladá: Jaroslav Hovančák – starosta 

 

V Hrabkove dňa 25.06.2014 

Prílohy: 
 

• Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 
Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke. 
 


