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História obce
Obec bola založená koncom 15. stor. na valaskom práve. Prvýkrát sa spomína v roku 1556 ako
Hanckowa. V ďalšom historickom vývoji sa jej názov menil, z roku 1569 je písomne doložený názov
Hankosz, z roku 1773 Hankowa. Po maďarsky sa obec úradne nazývala Hankova, Annafalva.
Zemepánmi boli štítnický Bebekovci (Csetnekyovci), neskôr Andrássyovci a Maldegennovci. Obec
nemala svoj vlastný kostol, veriaci navštevovali starý stredoveký kostol v Roštári. Až v roku 1700 si
postavili vlastný kostol, ktorý bol drevený a v roku 1806 vyhorel. V roku 1818 ho opravili a pristavili
k nemu kamennú vežu. I ten však doslúžil a preto sa veriaci rozhodli postaviť na jeho mieste nový
kostol, kamenný, ktorý dokončili v roku 1840 a spojili ho s vežou. Obec bola na rozdiel odo susedných
sedliackych obcí považovaná za zemiansku. V 19. Storočí tu žilo ešte 13 zemianských rodín, ktoré mali
zaistiť čulé kontakty s početnou gemerskou inteligenciou. Po skončení 1. svetovej vojny dali veriaci
vyhotoviť dva nové veľké zvony.
Po roku 1881 bola obec administratívne začlenená pod Gemersko - malohontskú župu; pred
rokom 1960 pod okres Rožňava, kraj Košice; po roku 1960 pod okres Rožňava kraj Východoslovenský.
Po odňatí valaských práv sa obyvatelia zaoberali poľnohospodárstvom, v 19. storočí pracovali
v hámroch v Štítniku a Dobšinej, furmančili, odchádzali na sezónne žatevné práce a pestovali ovocie.
V roku 1828 mala obec 32 domov a 299 obyvateľov. V roku 1944 – 1945 pôsobila v chotári obce
partizánska skupina. Občania sa zapojili aj do SNP.

Organizačná štruktúra obce
Obecný úrad v Hankovej je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostky obce.
Zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostky obce ako aj
orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu. Jeho vnútornú
organizáciu určuje starostka obce, ktorá ustanovuje odborný aparát, ktorý zabezpečuje výkon
obecnej správy a bežné úlohy všetkých orgánov obce. Vykonáva odborné a administratívne činnosti
potrebné na riadne fungovanie všetkých orgánov samosprávy obce. Celý aparát je financovaný z
obecných prostriedkov prostredníctvom rozpočtu obce.
Zabezpečuje:
• písomnú agendu obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou písomností obce,
• zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií,
• vypracováva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,
• vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutí starostu,
• koordinuje činnosti organizácií a ďalších subjektov vytvorených obcou,
• organizačno – technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy prenesenej na obec.
Prácu obecného úradu organizuje starostka obce. Vnútornú organizáciu obecného úradu, zásady
riadenia, zásady organizačnej štruktúry a tiež ich vzájomné vzťahy upravuje Organizačný poriadok
Obecného úradu v Hankovej.
Starostka obce aj po voľbách do samosprávnych orgánov obce v novembri 2018 pre zabezpečenie
vyššie uvedených úloh riadi prácu zamestnanca Obecného úradu.
Organizačná štruktúra:
Starostka obce :
Zástupca starostu :

RSDr. Matilda Jakubíková
Ing. Peter Bartoš - po voľbách do samosprávy 11/2018 - Dušan Bartoš
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Pracovník OcÚ:

Ján Kováč
Bc. Diana Kupcová

Na právne a audítorské služby Obec Hanková nemá uzavretú zmluvu.
Obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo v roku 2018 bolo zložené z 5 poslancov zvolených v priamych voľbách, na
obdobie 4 rokov 2015-2018.
1. Ing. Peter Bartoš
2. Ing. Erik Kováč
3. Zuzana Kováčová
4. Silvia Hrhovová
5. Marek Jančík
Obecné zastupiteľstvo sa v roku 2018 stretlo na 4 riadnych zasadnutiach. Zasadnutia OZ boli verejné
a občania mali možnosť zúčastniť sa rokovaní.
Obecné zastupiteľstvo v roku 2018 po voľbách do samosprávnych orgánov v 11/2018 bolo zložené z
5 poslancov zvolených v priamych voľbách, na obdobie 4 rokov 2019-2022.
1. Dušan Bartoš
2. Silvia Hrhovová
3. Zuzana Kováčová
4. Ladislav Tomes
5. Marek Jančík

Profil obce
Obec Hanková je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky združujúci
občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce Hanková tvorí katastrálne územie. Zmeny
územia obce Hanková možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi. Je právnickou
osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za
podmienok stanovených zákonom, všeobecne záväznými nariadeniami obce a organizačnými
predpismi obce. Obec môže hospodáriť a nakladať aj s majetkom štátu, ktorý bol obci zverený v
súlade s platnou právnou úpravou. Má svoje obecné symboly.
Erb obce tvorí: zelený podklad na ktorom je žltá kopa ľanu, nad ňou biela postava muža, ktorý drží
v rukách hrable a oproti stojaca biela postava žena držiaca žltý zväzok ľanu a oproti žltá trlica.
Zástava obce pozostáva z deviatich pruhov zelenej, bielej a žltej farby. Vlajka má pomer strán 2:3 a
ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
Pečať obce tvorí erb obce Hanková s hrubopisom "OBEC HANKOVÁ".
Základnou úlohou obce pri výkone je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potrieb jej
obyvateľov. Obec ako samostatný územný celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou Slovenskej republiky. Demografické údaje
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V roku 2018 bol počet obyvateľov s trvalým pobytom v obci 78.
Národnostné zloženie obyvateľstva:
Majoritný počet obyvateľov v obci je slovenskej národnosti. Podľa sčítania ľudu boli prihlásení s
trvalým pobytom v našej obci tieto národnosti: slovenská.
Náboženské vyznanie obyvateľstva:
evanjelická cirkev augsburského vyznania, bez vyznania a iné.
Hospodárstvo a poskytovanie služieb v obci
Celková výmera pôdy v obci Hanková predstavuje 1087 ha. Prevažne tvoria kataster obce lesy a
trvalé trávnaté porasty , ďalšiu časť tvoria záhrady. V obci je v súčasnosti jeden samostatne
hospodáriaci roľník, ktorí sa zaoberá živočíšnou a rastlinnou výrobou a na lesných pozemkoch
hospodári Nová urbariálna spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Hanková.
V obci sa v roku 2018 neposkytovali žiadne služby. Občania si potraviny a všetky ostatné služby musia
zabezpečovať sami, v okresnom meste.
Obec zabezpečovala kopírovacie služby občanom, prenájom budovy obecného úradu za účelom
kultúrnych akcií a vývoz TKO na základe zmluvy s firmou Fúra s.r.o.

Kultúra a šport v obci
Kultúrne podujatia v obci stagnujú, nakoľko je tu prestárle obyvateľstvo a ani obec nemá dostatok
finančných prostriedkov na zabezpečenie týchto akcií. No aj napriek tomu si koncom roka občania
zorganizovali Mikulášsky večierok pre deti a koniec roka a začiatok nového roka privítali ohňostrojom
na námestí.

Nezamestnanosť v obci
Obec v spolupráci s ÚPSVaR v RV v roku 2018 uzatvorila dohody o poskytovaní príspevku na
aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č.5/2004 Z.z. o
službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Aktivační pracovníci počas celého roka sa snažili vytvoriť si pracovné návyky, niektorým sa to
darilo viac a niektorým menej. Svojou prácou napomáhali k zveľadeniu obce. Počas celého roka
vykonávali pomocné práce a udržiavali poriadok, aktívne sa zapojili do čistenia cintorína, v letných
mesiacoch udržiavali verejné priestranstvá, kosili zeleň. V zimných mesiacoch odpratávali sneh.

Rozpočet a jeho plnenie
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018. Obec v roku
2018 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 2018 bol zostavený ako vyrovnaný.
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schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.12.2017 uznesením č. 88/2017 v objeme príjmov 35356€
a v objeme výdavkov v čiastke 35356 € teda ako vyrovnaný.
V priebehu roka 2018 došlo k jednej úprave rozpočtu a to dňa 31.10.2018 uznesením číslo
109/2018.
Upravený rozpočet obce k 31.12.2018
Príjmy celkom

61356

Výdavky celkom

47762

Hospodárenie obce

13594

z toho :
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Schodok bežného rozpočtu

40703
42762
2059

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky

5000
5000
0

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Prebytok finančných operácií

15635
0
15653

Plnenie bežných príjmov za rok 2018 v €
Rozpočet
40703

Skutočnosť
40571,90

% plnenia
99,67

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 19472 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018
poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 19471,84 €, čo predstavuje plnenie na
99,99 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 2 933 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 2914,24 €, čo je 99,36 %
plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 2235,86 € a dane zo stavieb boli vo výške 678,38 € .
c) Daň za psa z rozpočtu 53 € bola zinkasovaná v čiastke 35,00 €.
d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol rozpočtovaný v čiastke 324€,
skutočnosť bola 231,00 €.
Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Obec v roku 2018 nemala príjem z prenajatých priestorov ani príjem z prenajatých budov.
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Príjmy za správne poplatky z rozpočtovaných 394€, plnenie bolo v čiastke 394€. Za služby obec
zinkasovala 20€. Z rozpočtovaných vratiek 553 € z predchádzajúcich rokov bolo plnenie 552,72 €.
Z refundácie obec získala finančné prostriedky vo výške 2525,29 €, z dobropisov 70,10€. V roku 2018
obec získala finančnú čiastku 8254,00 € od VSE Košice uvedenú v príjmoch ako iné príjmy.
Kapitálové príjmy:
Obci v roku 2018 bola poskytnutá dotácia z MF vo výške 5000 € na asfaltovanie a zakúpenie
autobusovej zastávky. Čerpanie týchto prostriedkov bude v roku 2019.
Príjmové finančné operácie:
V rámci príjmových finančných operácií bol zúčtovaný prevod zostatku finančných prostriedkov z
roku 2017 v čiastke 4852,80€ a príjem z prostriedkov z predchádzajúcich rokov – nevyčerpaná
dotácia vo výške 10800€.
Obec prijala nasledovné granty a transfery :
P.č.
1.
2.
3.
4.

Poskytovateľ
Obvodný úrad

Obvodný úrad
MF Úrad vlády SR
ÚPSVaR
Spolu:

Suma v €
49,25
470,46
5300,00
284,00
6103,71

Účel
Register obyvateľstva,reg.adries
Voľby do samospr. orgánov
Individuálne potreby obce-cintorín
Príd.na dieťa – osobit.príjemca

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom na ktorý boli poskytnuté.

Čerpanie výdavkov za rok 2018 v €
Rozpočet
42762

Skutočnosť
42631,35

v tom :
Funkčná klasifikácia
0111 – Správa úradu
112 Poplatky banke
0160 - Voľby
0320 – Požiarna ochrana
0443 – Stavebný úrad
O451 – Miestne komunikácie
0510 – Vývoz TKO
0620 – Rozvoj obcí
0640 – Verejné osvetlenie

% plnenia
99,69 %

Rozpočet
16461
227
471
2165
95
100
732
3237
263

Skutočnosť
16461,05
226,74
470,46
2164,96
94,55
100,00
732,53
3109,11
263,00

% plnenia
100,00
99,88
99,88
99,99
99,53
100,00
100,00
96,05
100,00

0820 – Ostatná kultúra
0820 – Dotácia z roku 2017 škola
0830 – Miestny rozhlas
0840 – Miestny cintorín - dotácia
0840 – Miestny cintorín - vlastné
0111 – Reg. obyvateľov,reg.adries
0111 - Osob. príj.- PnD - ÚPSVaR
Spolu

1984
10800
0
5300
593
50
284
42762

1983,51
10800,00
0
5300,00
592,19
49,25
284,00
42631,35

99,97
100,00
0,00
100,00
99,86
98,50
100,00
99,69

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 8226 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 8225,2€, čo je
100% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníčky OcÚ a starostky obce.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 2649 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 2649,16€, čo je 100 %
čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného na zdravotné a sociálne poistenie z miezd pracovníčky a
starostky obce.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 31534 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 31403,16 €, čo je 99,59%
čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, rutinná a
štandardná údržba, refundácia výdavkov za spoločný stavebný úrad a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 353 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 352,55€, čo predstavuje
99,87% čerpanie. Jedná sa o členské príspevky pre jednotlivé organizácie v ktorých je obec členom

Rekapitulácia prebytku rozpočtu Obce za rok 2018
Rozpočet 2018:
V Eur

Sumár príjmov

Plnenie 2018:
V Eur

%:

61 356
40 703
5 000
15 653

45 571,90
40 571,90
5 000,00
0

74,27
99,68
100,00
0

Sumár výdavkov

47 762

42 631,35

89,26

V tom: Bežné výdavky

42 762

42 631,35

99,69

5 000
0

0
0

0
0

0

+ 2940,55

0

V tom: Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmy finančných operácií

Kapitálové výdavky
Výdavky finančných operácií

Výsledok hospodárenia:
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výdavkami je prebytok rozpočtu obce vo výške 2940,55 €. K tejto čiastke je potrebné
pripočítať prevod zostatku finančných prostriedkov z roku 2017 v čiastke 4852,80 € a prevod
nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov v čiastke 10 800,00 €, takže rozpočtový
výsledok hospodárenia bude v čiastke 18 593,35 €.
Stav finančných prostriedkov na bežnom účte obce (18 681,72 €) a zostatku v pokladni
(51,81 €) k 31.12.2018 bol v celkovej čiastke 18 733,53 € z ktorého je potrebné odpočítať
výšku zostatku finančných prostriedkov na účte Sociálneho fondu 140,18 € k 31.12.2018
a zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z MF na individuálne potreby obce vo
výške 5 000 €, ktorý bude použitý do 31.12.2019.
Stav fin. prostriedkov k 31.12.2018 bol
Po odčítaní
a nevyčerpanej dotácie
prebytok hospodárenia

18 733,53 €
- 140,18 € sociálny fond
- 5 000,00 € MF
13 593,35 €

Obec Hanková tvorí rezervný fond, navrhujeme Obecnému zastupiteľstvu celý
prebytok hospodárenia za rok 2018 v čiastke 13 593,35 € bez prostriedkov Sociálneho
fondu obce a nevyčerpanej dotácie z MF preúčtovať na účet rezervného fondu.

Hodnotenie roku 2018 a predpokladaný vývoj roku 2019
Obec v roku 2018 v rámci finančných možností obce zabezpečovala služby pre občanov, udržiavala
poriadok v obci a na miestnom cintoríne. Z poskytnutých dotácií obec zrekonštruovala sociálne
zariadenie v budove starej školy, vodovodnú prípojku, oplotil sa nanovo cintorín a zrekonštruovala sa
vstupná brána do cintorína. Poskytovala priestory školy na kultúrne vyžitie občanov a detí. V roku
2018 obec podala projekt na rekonštrukciu námestia.
V roku 2019 sa obec bude snažiť o predkladanie projektov z EU na zabezpečenie základných
potrieb obce. Získať financie na rekonštrukciu priestorov a kuchynky v starej škole prostredníctvom
podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov EU ako aj podanie žiadosti, na
rekonštrukciu námestia, na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice a zabezpečenie v letných mesiacoch
kultúrneho podujatia.
Dôležitá bude aj finančná situácia v obci, ktorá závisí od výšky poskytnutého výnosu dane zo štátu
a z plnení si záväzkov daňových a nedaňových príjmov občanov a podnikateľov obce.
Starostka obce, predstavitelia obecného zastupiteľstva a všetci občania sa budú snažiť o zlepšenie
kvality svojho života a sociálnej súdržnosti v obci, vytvoriť si podmienky pre tvorbu pracovných
príležitostí a zabezpečiť hospodársky a sociálny rozvoj našej obce.
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Záver
Výročná správa Obce Hanková je vypracovaná za účtovné obdobie roka 2018. Účtovná závierka
bola odovzdaná v elektronickej a písomnej forme v zákonom stanovenej lehote. Bol vypracovaný
Záverečný účet obce Hanková za rok 2018 a Poznámky k účtovnej závierke za rok 2018. Použité
podklady a materiály na vypracovanie výročnej správy sa nachádzajú na Obecnom úrade v Hankovej.
V Hankovej, dňa 13. februára 2019
Vypracoval: Bc. D. Kupcová

RSDr. M. Jakubíková
starostka obce

