Výročná správa
Obce HRANIČNÉ
za rok 2016

Mgr. Miroslav Pokrivčák
starosta obce
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1. Základná charakteristika Obce Hraničné
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom 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.
1.1 Geografické údaje
Geografická poloha obce : Obec leží 10 km na severe od Starej Ľubovne
Susedné mestá a obce : Kremná, Mníšek nad Popradom, Sulín, Jarabina
Celková rozloha obce : 754,3 ha
Nadmorská výška : 500 - 900 m
1.2 Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : 25,1 / km2
Národnostná štruktúra : slovenská národnosť
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : rímokatolíci a grékokatolíci
Vývoj počtu obyvateľov : stav k 1. 1. 2016 - 191,

k 1. 1. 2015 – 187

1.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : 13,3 %
Nezamestnanosť v okrese : 12,60 %
Vývoj nezamestnanosti : mierne stúpa

1.4 Symboly obce
Erb obce : Erb vychádza z historickej pečate obce, ktorá dokumentovala administratívnu
činnosť v Hraničnom už koncom 18. storočia. Ústredná figúra je patrocíniom miestneho
chrámu a prejavom úcty k Panne Márii. Biele ruže sú obvyklým symbolom jej čistoty a
nepoškvrnenosti. Ich počet predstavuje 6 hlavných právd, bez uznania ktorých nie je možný
vstup do raja (neba). Brána do neba je symbolizovaná perlami. Palma je symbolom víťazstva
Panny Márie nad diablom a súčasne symbolom očakávaného raja.
Popis erbu: V modrom štíte na zelenej pažiti medzi dvoma zelenými vyrastajúcimi
rastlinami v bráne z perál oblúk šiestich strieborných ruží ľavicou prekračujúca striebroodetá Panna Mária s nimbom zlatých lúčov, v pravici so zlatými palmovými vetvami
a s ľavicou na hrudi.
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Vlajka obce : Pozostáva z deviatich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej (1/9), bielej (1/9),
modrej (1/9), žltej (3/9), modrej (1/9), bielej (1/9) a zelenej (1/9). Vlajka má pomer 2:3
a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Zlatá ( žltá )
farba je v kresťanskej symbolike znakom úcty a vznešenosti. Strieborná (biela) je prejavom
čistoty, nevinnosti a radosti. Modrá farba je znakom stálosti, vernosti a úprimnej zbožnosti,
kým zelená farba je symbolom nádeje, láskavosti, slobody a krásy.
Pečať obce : Je kruhová, bez heraldického šrafovania. V strede nesie zvolený obecný symbol,
ktorý môže byť vyobrazený aj bez štítu. Kruhopis obsahuje text: OBEC HRANIČNÉ .
1.5 História obce
4.storočie: Možno predpokladať, že bola založená v priebehu prvej polovice 14. storočia na
Nemeckom práve, tak ako niektoré susedné obce. Prvýkrát sa v listine objavuje pod názvom
„Granasztov" v roku 1342, resp. 1364. Tento názov bol do roku 1948. Dôležitú úlohu v jej
dejinách zaiste zohrávala skutočnosť, že ležala na obchodnej ceste smerujúcej cez Mníšek nad
Popradom do Poľska.
16 - 17. storočie: Do osídlená bola koncom 16. a začiatkom 17. storočia na kopaničiarskom
práve. Keďže obec patrila k Ľubovnianskemu hradnému panstvu, roku 1412 sa ako jeho súčasť
dostala do zálohy poľskému kráľovi.
18 - 19. storočie: Záloh skončil až v roku 1772. Hraničné možno v minulosti zaradiť k stredne
veľkým spišským obciam. Napr. roku 1828 tu v 71 domoch žilo 519 obyvateľov. Cez obec od
pradávna viedla štátna cesta do Poľska, po nej prechádzali hlavne kupci. V obci sa dodnes
zachovali pôvodné ľudové zrubové stavby.
1.6 Pamiatky
Kostol – Národná kultúrna pamiatka
Objekt stojí pri hlavnej ceste v strede obce.
Tento kostolík je zasvätený
NEPOŠKVRNENÉMU POČATIU PANNY MÁRIE. Postavený bol v roku 1785 - 1787
a v súčasnom geografickom postavení predstavuje najzápadnejšiu stavbu v súbore drevených
kostolíkov Slovenska. Je to trojdielna zrubová stavba zmiešaného typu. Bol 2 krát renovovaný
a v roku 1972 prestavaný. Vnútorné vybavenie kostola je zo zvyškov starých renesančných
a barokových oltárov, prenesených z kostola sv. Mikuláša v Starej Ľubovni, ktorý bol
v polovici 18. stor. opravovaný a vybavený novou výzdobou. Najvzácnejší je hlavný oltár.
Pochádza z pol. 17. stor. (1670) ako polychromovaná drevorezba. V strede je výklenok
z barokovou plastikou (ikonografický typ Nepoškvrnenej) z 18. stor.
1.7 Významné osobnosti obce
 PaedDr. ICLic. Ján Stašák – pôsobí ako prodekan v Podolínci a zároveň cirkevný sudca
biskupského úradu,
 Prof. Ing. Ján Pokrivčák PhD. - rodák, pôsobí na katedre ekonomiky na Slovenskej
poľnohospodárskej univerzite v Nitre,
 Prof. PhDr. Anton Pokrivčák PhD. - rodák, pôsobí na katedre anglistiky a
amerikanistiky na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.
1.8 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
- Základná škola v Mníšku nad Popradom, prípadne školy v Starej Ľubovni,
- Materská škola v Mníšku nad Popradom,
Na mimoškolské aktivity je zriadená:
- Obecná knižnica a kultúrny dom v obci
- Futbalové a hokejové ihrisko v obci
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1.9 Zdravotníctvo
Zdravotná starostlivosť v obci sa neposkytuje, je zabezpečená v okresnom meste
- Nemocnica s poliklinikou v Starej Ľubovni
1.10 Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje :
- obec v prípade potreby zabezpečuje umiestnenie do Zariadenia sociálnych služieb v
Starej Ľubovni alebo v iných mestách
1.11 Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
- Obecná knižnica a Klub mladých
1.12 Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
- Potraviny „Goraľ“
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
- Urbariát PS Hraničné
- RD Prameň Sulín

2. Rozpočet obce na rok 2016 a jeho plnenie
Rozpočet obce na rok 2016 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 na rok 2016 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva obce Hraničné
dňa 26. 11. 2015 v sume 56.785 €. Počas roka bola vykonaná úprava rozpočtu 4 krát: 1. úprava
3. 2. 2016 - presun položiek bez zmeny celkového rozpočtu, 2. úprava 4. 3. 2016 - presun
položiek bez zmeny celkového rozpočtu, 3. úprava 16. 9. 2016 zvýšenie v príjmoch i vo
výdajoch o 3 891 € na sumu 60 676 €, 4. úprava 15. 12. 2016 zvýšenie v príjmoch i vo
výdajoch o 4 211 € na sumu 64 887 €.
2.1. a 2.2. Plnenie príjmov a výdavkov

Bežný rozpočet
Bežné príjmy
v €
Výnos dane z príjmov - podielové dane
Daňové príjmy – DzN, za psa, verej. priestr, za odpady
Nedaňové príjmy – nájom, poplatky, predaj služieb
Dotácie zo ŠR – REGOB, voľby, MV SR, UPSVaR
Spolu bežné príjmy

Rozpočet upravený

35 580,00
8 032,00
4 981,00
12 927,00

Plnenie
35 579,43
7 865,72
3 343,21
12 926,61

%
100
98
67
100

61 520,00

59 714,97

97
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Bežné výdaje
v €
Obce – Obecný úrad
Finančná a rozpočtová oblasť (bank.poplatky, audit)
Iné všeobecné služby–REGOB, Spol.staveb.úrad a voľby
Civilná ochrana – sklad CO a Ochrana pred požiarmi
Lesníctvo
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Ochrana krajiny a prírody – splátky úrokov „Protipovodňové opatr.“
Rozvoj obcí – Regenerácia centra obce + splátky úrokov
Verejné osvetlenie
Ostatné kultúrne služby, knižnica, kultúra, šport
Nezamestnanosť – Aktivačná činnosť a dobrovoľ.činnosť
Spolu Bežné výdaje

Rozpočet upravený

33 874,00
716,00
953,00
182,00
370,00
239,00
2 200,00
200,00
1 950,00
969,00
2 991,00
12 720,00

Plnenie
32 538,90
715,26
952,08
126,00
313,00
168,00
2 173,61
116,03
1 906,55
966,25
2 972,18
12 604,47

%
96
100
100
69
85
70
99
58
98
100
100
99

57 364,00

55 552,33
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Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy
Príjem z predaja majetku – za pozemky
Príjem za vklad na kompostovisko – ĽRZ St.Ľubovňa
Spolu Kapitálové príjmy

Kapitálové výdaje
Nákup pozemkov
Projektová dokumentácia na „Viacúčelové ihrisko“
Spolu Kapitálové výdaje

Rozpočet upravený

Plnenie
%
949,00
949,00 100
996,00
995,82 100

1 945,00

1 944,82 100

Rozpočet upravený

Plnenie
%
246,00
246,00 100
2 633,00
2 632,00 100
2 879,00

2 878,00

100

Finančné operácie
Finančné operácie príjmy
Zapojenie do rozpočtu prostriedky rezervného fondu
Spolu Finančné operácie príjmy

Finančné operácie výdaje
Splácanie úveru projekt „Protipovodňové opatrenia“
Splácanie úveru projekt „Regenerácia centra obce...“
Spolu Finančné operácie výdaje

Rozpočet upravený

Plnenie
%
1 422,00
1 422,00 100
1 422,00

1 422,00 100

Rozpočet upravený

Plnenie
%
2 580,00
2 580,00 100
2 064,00
2 064,00 100
4 644,00

4 644,00 100
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2.3 Plán rozpočtu na roky 2017 - 2019
2.3.1 Príjmy celkom

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie

Skutočnosť
k 31.12.2016
63 081,79

Plán na rok
2017
56 785,00

Plán na rok
2018
56 785,00

Plán na rok
2019
56 785,00

59 714,97
1 944,82
1 422,00

53 785,00
0,00
3 000,00

53 785,00
0,00
3 000,00

53 785,00
0,00
3 000,00

Skutočnosť
k 31.12.2016
63 074,33

Plán na rok
2017
56 785,00

Plán na rok
2018
56 785,00

Plán na rok
2019
56 785,00

55 552,33
2 878,00
4 644,00

53 785,00
0,00
3 000,00

53 785,00
0,00
3 000,00

53 785,00
0,00
3 000,00

2.3.2 Výdavky celkom

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie

3. Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2016
Rozpočet
Bežné
Kapitálové

skutočné plnenie

Výsledok rozpočtového hospodárenia

Finančné operácie
C E L K O M skutočnosť

príjmy
59 714,97
1 944,82

výdaje
55 552,33
2 878,00

rozdiel
4 162,64

61 659,79

58 430,33

3 229,46

1 422,00
63 081,79

4 644,00
63 074,33

- 3 222,00
7,46

- 933,18

Na základe § 10 a § 16 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy – obec vykazuje v bežnom rozpočte prebytok vo výške 4 162,64 € a v kapitálovom
rozpočte schodok vo výške 933,18 €. Schodok kapitálového rozpočtu bol podľa § 10 ods. 7
zákona č. 583/2004 Z. z. krytý z prebytku bežného rozpočtu.
Výsledok rozpočtového hospodárenia je prebytok vo výške 3 229,46 €. Schodok vo
finančných operáciách vznikol úhradami splátok úverov a bol krytý prebytkom bežného
rozpočtu a čerpaním rezervného fondu. Zostatok finančných prostriedkov bude zdrojom
rezervného fondu
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4. Bilancia aktív a pasív
4.1 A K T Í V A
STRANA AKTÍV
v €
NEOBEŽNÝ MAJETOK
celkom
Dlhodobý hmotný majetok
spolu
- pozemky
- stavby, budovy
- stroje, prístroje a zariadenia
- dopravné prostriedky a inventár
- drobný dlhodobý hmotný majetok
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku - výstavba
Dlhodobý finančný majetok
spolu
OBEŽNÝ MAJETOK
celkom
zásoby (uhlie)
pohľadávky nedaňové
pohľadávky iné
Finančný majetok
- ceniny stravné lístky
- peniaze v pokladni
- bežný účet
Časové rozlíšenie – náklady budúcich období
spolu
AKTÍVA CELKOM

Zostatková cena

607 048,70
574 651,44
163 638,17
407 181,27
0,00
0,00
0,00
3 832,00
32 397,26
3 964,37
775,99
161,57
44,77
0,00
46,54
2 935,50

Oprávky Obstaráv. cena
205 379,01
812 427,71
205 379,01
780 030,45
0,00
163 638,17
189 864,09
597 045,36
3 884,98
3 884,98
6 388,77
6 388,77
5 241,17
5 241,17
0,00
3 832,00
0,00
32 397,26

0,00

611 013,07

4.2 P A S Í V A
STRANA PASÍV

v €
Vlastné imanie
celkom
Neusporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Záväzky
celkom
Rezervy krátkodobé – na overenie účtov. závierky
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy - Dotácie
Krátkodobé záväzky - neuhradené dodávateľské fa
- mzdy za 12/2016
- odvody za 12/2016
- dane z miezd za 12/2016
- nedoplatok Spol.staveb.úrad SL
Dlhodobé záväzky - sociálny fond
Bankové úvery
Časové rozlíšenie – výnosy budúcich období

378 315,14

PASÍVA CELKOM

611 013,07

Suma
217 803,26
219 342,43
-1 539,17
14 894,67
360,00
0,00
1 613,99
3 061,16
1 663,88
284,79
103,02
77,80
7 730,03

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov
5.1. Pohľadávky
Daňové pohľadávky - k 31. 12. 2016 – daň z nehnuteľnosti 39,77 € a daň za psa 5 €.
k 31. 12. 2015 – neboli.
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Nedaňové pohľadávky
Stav k 31. 12. 2016 – za odvoz TKO 77,45 €, cintorínsky poplatok 3,50 € a za odoslané
faktúry 80,62 €.
Stav k 31. 12. 2015 - TKO 65,20 €, pohľadávka z vyúčtovania nákladov spoločného stavebného úradu
9,24 € a za odoslané faktúry 206,30 €.

5.2 Záväzky
Krátkodobé záväzky:
Neuhradené faktúry v lehote splatnosti k 31.12.2016 – 1.613,99 €, k 31.12.2015 – 424,35 €,
Rezerva na overenie účtovnej závierky za rok 2016 – 360 €, za rok 2015 – 360 €,
Mzdy a odvody za december 2016 v sume 5.009,83 €, za 12/2015 v sume 2 418,53 €.
Dlhodobé záväzky k 31. 12. 2016 sú vo výške 7.730,03 € - 2 úvery:
na spolufinancovanie projektu „Protipovodňové úpravy“ vo výške 2.569,92 €,
a na spolufinancovanie projektu „Regenerácia centra obce Hraničné“ vo výške 5.164,11 €.
Dlhodobé záväzky k 31. 12. 2015 sú vo výške 12.374,03 € - 2 úvery:
na spolufinancovanie projektu „Protipovodňové úpravy“ vo výške 5.145,92 €,
a na spolufinancovanie projektu „Regenerácia centra obce Hraničné“ vo výške 7.228,11 €.

Dodržanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania podľa zákona č. 583/2004 z.
z. v znení neskorších predpisov:
Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka obce, t. j. za rok 2015
= 61.677,26 €
z toho 60 % činí 37.006,36 €
a 25 % činí 15 419,32 €
Celková suma dlhu z návratných zdrojov, t. j. úverov k 31. 12. 2016
= 7.730,03 €
Celková suma splátok istiny z 2 úverov za rok 2016
= 4.466,00 €
Podľa § 17 ods. 6 písm. a) je suma dlhu obce (7.730,03 / 61.677,26 x 100) = 12,53 %
Podľa § 17 ods. 6 písm. b) je suma splátok dlhu (4.644,- / 61.677,26 x 100) = 7,53 %
Z uvedeného vyplýva, že obec Hraničné v prípade potreby podľa zákona o rozpočtových
pravidlách spĺňa podmienky pre prijatie úveru.

6. Výsledok hospodárenia
Účtovný hospodársky výsledok sa zisťuje v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. O
účtovníctve v znení neskorších predpisov a §11 Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 ROPO
a obcí – ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na
účtoch účtovej triedy 5. Konečné stavy týchto účtov sa uzavreli na účet výsledku hospodárenia.
Preúčtovaním konečného zostatku účtu výsledku hospodárenia sa uzavreli účtovné knihy.
Obec Hraničné neprevádzkovala podnikateľskú činnosť.
Obec vykázala hospodársky výsledok z hlavnej činnosti v účtovnej závierke za rok 2014:
Náklady tr. 5
Výnosy tr. 6
Výsledok hospodárenia – zisk

83 777,91 €
82 338,74 €
+1 539,17 €

Účtovný hospodársky výsledok bol vysporiadaný s účtom 428 – Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minulých rokov.
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7. Ostatné dôležité informácie
7.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2016 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Transfer - Účelové určenie

v €

Prijaté fin.prostr. Použité fin.prostr.

MV SR - na Register obyvateľstva a adries

70,71

70,71

MF SR – dotácia na životné prostredie

17,49

17,49

MV SR - cez obv.úrad na voľby 2016

751,68

751,68

10 986,73

10 986,73

1 100,00

1 100,00

12 926,61

12 926,61

ÚPSVaR – Dobrovoľ. a Aktivačná činnosť
VÚC PSK Prešov – Dotácia na nákup stoličiek
pre kultúrny dom
Dotácie spolu:

7.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2016 obec neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce.

7.3 Významné investičné akcie v roku 2016
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016:
- neboli
7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
v roku 2016 boli podané žiadosti na projekty
- Zlepšenie miestnych základných služieb v obci Hraničné (zateplenie budov OcÚ
a kultúrneho domu) v celkovej výške žiadaného príspevku 149.910,79 € z PRV SR
2014-20;
- Viacúčelové športové ihrisko – modernizácia v obci Hraničné v celkovej výške
žiadaného príspevku 72.937,03 € z PRV SR 2014-20.
V prípade schválenia projektov realizácia sa uskutoční v roku 2018 -2019.
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7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Hraničné, október 2017
Vypracovala: Rejdová Agnesa

Predkladá: Mgr. Miroslav Pokrivčák

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