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Záverečný účet Obce Krasňany za rok 2016 
 

 

 

1. Rozpočet obce na rok 2016 

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2016. 

Obec 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 2016 bol zostavený ako vyrovnaný. 

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový. Kapitálový rozpočet ako prebytkový a 

finančné operácie ako schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2015 uznesením č. 26 

bod 11. 

 

Rozpočet obce bol zmenený dvakrát: 

- prvá zmena schválená dňa 23.09.2016 uznesením č. 36 bod 4 
- druhá zmena schválená dňa 15.12.2016 uznesením č. 39 bod 4.  

Po týchto zmenách bol celkový rozpočet obce zostavený ako vyrovnaný. 

 

Rozpočet obce k 31.12.2016 v eurách 

 

 

 Schválený rozpočet  Schválený rozpočet  

po poslednej zmene  

Príjmy celkom 679791,00 745785,00 

z toho :   

Bežné príjmy 554929,00 620258,00 

Kapitálové príjmy 103862,00 100527,00 

Finančné príjmy 0,00 0,00 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 21000,00 25000,00 

Výdavky celkom 679791,00 745785,00 

z toho :   

Bežné výdavky 273344,00 315631,00 

Kapitálové výdavky 43500,00 42332,00 

Finančné výdavky 103862,00 106863,00 

Výdavky RO s právnou subjektivitou 259085,00 280959,00 

Rozpočet obce 0,00 0,00 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 v EUR   

 
Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

745785,00 743969,99 99,76 

 

 

1) Bežné príjmy za obec- celkom:  

 
Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene  

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

620258,00 618005,17 99,64 

 

z toho: 

a) daňové príjmy:   

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

435370,00 434463,99 99,79 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 394800,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2016 poukázané prostriedky zo ŠR v sume  395348,01 EUR, čo predstavuje plnenie 

na 100,14 %.  

Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 21120,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 20487,02 EUR, 

čo je 97,00 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 7009,67 EUR, dane zo stavieb 

boli v sume 12967,21 EUR a dane z bytov boli v sume 510,14 EUR. Za rozpočtový rok bolo 

zinkasovaných 20395,83 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 91,19 EUR. K 31.12.2016 

obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 95,37 EUR za roky 2015 a 2016. 

Daň za psa – z rozpočtovaných 1000,00 EUR bol skutočný príjem 916,41 EUR, čo je 91,64 

% plnenie. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 14,00 EUR za rok 

2016.   

Daň za nevýherné hracie automaty – z rozpočtovaných 250,00  EUR bol skutočný príjem 

273,10 EUR, čo predstavuje 109,24 %.  

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – z rozpočtovaných 18200,00 

EUR bol skutočný príjem 17439,45 EUR, čo je 95,82 % plnenie. Obec zinkasovala na 

nedoplatkoch za komunálny odpad z minulých rokov 169,00 EUR. 

K 31.12.2016 obec eviduje na nedoplatkoch za komunálny odpad 138,00 EUR za rok 2016. 

 

b) nedaňové príjmy:  

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

14280,00                 13948,67                  97,68 

 

Príjmy z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 7280,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 7182,67 EUR, čo 

je 98,66 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov. 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 
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Z rozpočtovaných 7000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 6766,00 EUR, čo 

je 96,66 % plnenie.  

 

c) iné nedaňové príjmy: 

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

16040,00 15168,64 94,57 

 

Iné nedaňové príjmy  

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 16040,00 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2016 v sume 15168,64 EUR, čo je 94,57 % plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli 

rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek. 

 

d) prijaté granty a transfery:  

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

154568,00 154423,87 99,91 

 

Obec prijala nasledovné granty a transfery: 

P.č. Poskytovateľ   Suma v EUR Účel  

1. Okresný úrad,  ŽP  137,12 Ochrana ŽP 

2. Ministerstvo DV a RR SR 63,33 Pozemné komunikácie  

3. Ministerstvo DV a RR SR 1363,38 Stavebné konanie 

4. Okresný úrad, odb. školstva 131778,00 Školstvo 

5. Okresný úrad Žilina  483,78 Register obyvateľov  

6. Okresný úrad Žilina 34,60 Register adries 

7. Okresný úrad Žilina 923,20 Voľby do NR SR 

8. ÚPSVaR Žilina  120,00 Hmotná núdza - stravovanie  

9. ÚPSVaR Žilina 4251,44 Aktivačná činnosť 

10. ÚPSVaR Žilina  4617,01 Chránené pracovisko 

11. Kia Motors Slovakia 7000,00 Stavebné úpravy ZŠ 

12. Ministerstvo hospodárstva  2869,34 Modernizácia verejného osvetlenia 

13. Ministerstvo vnútra SR 82,67 Odmena – sklad CO 

14.  DPO SR 700,00 Materiálno-technické vybavenie 

DHZO 

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

2) Kapitálové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

100527,00 100526,81 100,00 % 

 

Granty a transfery 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 100527,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 

v sume 100526,81 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie. Transfer bol poskytnutý z MH SR 

na stavbu „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Krasňany“, ktorá bola realizovaná 

v decembri 2015 z úveru. 
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3) Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

0,00 0,00 0,00 

 

V roku 2016 nebol do rozpočtu zapojený zostatok nevyčerpaných  vlastných  finančných 

prostriedkov z roku 2015. Zostatok finančných prostriedkov bol schválený na tvorbu 

rezervného fondu.     

 

      4) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

a) Bežné príjmy :  

 

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

25000,00 25438,01 101,75 

 

Z rozpočtovaných 25000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 25438,01 EUR, 

čo je 101,75 % plnenie. 

  

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho: 

Základná škola s materskou školou Krasňany  25438,01 EUR 

 
b)   Mimorozpočtové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

 21849,74  

 

Mimorozpočtové príjmy – sú príjmy školského stravovania, ktorých skutočnosť 

k 31.12.2016 je 21849,74 EUR.  
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016 v EUR  
 

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

745785,00 679398,91 91,10 

 

 

1) Bežné výdavky za obec : 

  

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

315631,00 275463,64 87,27 

v tom :                                                                                                               

Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Mzdy, platy a ostatné osobné 

vyrovnania 

84906,00 73544,39 86,62 

Poistné a príspevok do poisťovní 33362,00 29111,69 87,26 

Tovary a služby 174016,00 150760,76 86,64 

Bežné transfery 22147,00 20880,84 94,28 

Splácanie úrokov a ostatné plnenia 

súvisiace s úverom 

1200,00 1165,96 97,16 

Spolu 315631,00 275463,64 87,27 

 

Rozbor položiek bežného rozpočtu: 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 84906,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 73544,39 

EUR, čo je 86,62 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, 

opatrovateľskej služby a  aktivačných pracovníkov. 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  33362,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 29111,69 

EUR, čo je  87,26 % čerpanie.  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 174016,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 150760,76 

EUR, čo je 86,64 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú 

cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné  

a ostatné tovary a služby. 

Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 22147,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 20880,84 EUR, 

čo predstavuje 94,28 % čerpanie. 

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných 1200,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 1165,96 EUR, 

čo predstavuje 97,16 % čerpanie. 

  

2) Kapitálové výdavky : 

  

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

42332,00 22332,00 52,75 
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Z rozpočtovaných 42332,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 22332,00 

EUR, čo predstavuje 52,75 % čerpanie. 

 

Medzi položky kapitálového rozpočtu patrí: 

Obstaranie kapitálových aktív  

- prenosná požiarna striekačka PS-12 

- obstaranie zmeny a doplnku č. 6 k ÚPN obce Krasňany  

- fitness ihrisko. 

 

 

3) Výdavkové finančné operácie : 

  

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

106863,00 106861,33 100,00 

 

Z rozpočtovaných 106863,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov a pôžičiek bolo 

skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 106861,33 EUR, čo predstavuje 100,00 %. 

 

 

 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 

 a) Bežné výdavky : 

Schválený rozpočet na rok 

2016 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

280959,00 274741,94 97,79 

 

Z rozpočtovaných 280959,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 274741,94 

EUR, čo predstavuje 97,79 % čerpanie. 

 

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

Základná škola s materskou školou Krasňany                 274741,94 EUR 

 

b) Mimorozpočtové výdavky: 

Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 

 20575,59  

 

Mimorozpočtové výdavky – sú výdavky školského stravovania, ich skutočné čerpanie  

k 31.12.2016 je 20575,59 EUR a boli použité na nákup potravín.  
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 
 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 643443,18 

z toho : bežné príjmy obce  618005,17 

             bežné príjmy RO 25438,01 

Bežné výdavky spolu 550205,58 

z toho : bežné výdavky  obce  275463,64 

             bežné výdavky  RO 274741,94 

Bežný rozpočet 93237,60 

Kapitálové  príjmy spolu 100526,81 

z toho : kapitálové  príjmy obce  100526,81 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 22332,00 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  22332,00 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  78194,81 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 171432,41 

Vylúčenie z prebytku  0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 171432,41 

Príjmy z finančných operácií 0,00 

Výdavky z finančných operácií 106861,33 

Rozdiel finančných operácií -106861,33 
PRÍJMY SPOLU     743969,99 

VÝDAVKY SPOLU 679398,91 

Hospodárenie obce 64571,08 
Vylúčenie z prebytku 0,00 

Upravené hospodárenie obce 64571,08 

 

 

Prebytok rozpočtu 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  z. n. p. za rozpočtový rok 2016 je v sume 171 432,41 €.  

Zostatok finančných operácií je za rozpočtový rok 2016 v sume -106 861,33 €. Rozdiel 

finančných operácií bol v rozpočtovom roku 2016 vysporiadaný z prebytku bežného 

a kapitálového rozpočtu.   

Hospodárenie obce za bežný rok 2016 je 64 571,08 €. 

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme: 

- tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške 12 915,00 €. 
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Zostatky na  bankových účtoch a v pokladni obce:                                        67 520,47 EUR 

Z toho: 

- zostatok finančných prostriedkov na účte sociálneho fondu     209,54 € 

- zostatok finančných prostriedkov na účte rezervného fondu                    2 739,85 €  

- zostatok na bežnom účte obce                                                                 64 397,67 € 

- zostatok v pokladni   173,41 €. 

     

Zostatky na  bankových účtoch v RO:                                                             11 619,91 EUR 

Je to zostatok finančných prostriedkov na účte sociálneho fondu, v školskej jedálni a depozit 

na mzdy za 12/2016 rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Krasňany. 

 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov za rok 2016 
 

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. 

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

              

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2016  0,00 

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok 2015 

2739,85 

                - z finančných operácií  

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........       

- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........   

 

               - krytie schodku rozpočtu  

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2016 2739,85 

 

 

Sociálny fond 

Tvorba a použitie sociálneho fondu  

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2016 155,27 

Prírastky - povinný prídel -     1  %                    629,27 

               - ostatné prírastky  

Úbytky   - stravovanie                      

               - regeneráciu PS               575,00 

               - dopravné                            

               - ostatné úbytky                                                 

KZ k 31.12.2016 209,54 
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2016 v EUR KZ  k  31.12.2016 v EUR 

Majetok spolu 1323388,99 1224167,05 

Neobežný majetok spolu 1236871,95 1090595,55 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 1023626,20 877349,80 

Dlhodobý finančný majetok 213245,75 213245,75 

Obežný majetok spolu 84247,68 131388,68 

z toho :   

Zásoby   

Zúčtovanie medzi subjektami VS 76145,67 57518,91 

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  5206,89 6349,30 

Finančné účty  2895,12 67520,47 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  2269,36 2182,82 

 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2016 v EUR KZ  k  31.12.2016 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1323388,99 1224167,05 

Vlastné imanie  734516,87 717789,92 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Nevysporiadaný výsl.hospod.min.rokov 758352,08 727146,87 

Výsledok hospodárenia  -23835,21 -9356,95 

Záväzky 123821,68 13758,28 

z toho :   

Rezervy  1000,00 1000,00 
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Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 21,24 

Dlhodobé záväzky 155,27 209,54 

Krátkodobé záväzky 18805,08 12527,50 

Bankové úvery a výpomoci 103861,33 0,00 

Časové rozlíšenie 465050,44 492618,85 

 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016 
 

Stav záväzkov k 31.12.2016    

Druh záväzku Záväzky celkom 

k 31.12.2016 v EUR 

z toho v  lehote 

splatnosti  

z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 2633,05 2633,05  

- zamestnancom 2764,66 2764,66  

- poisťovniam  3179,15 3179,15  

- daňovému úradu 889,01 889,01  

- štátnemu rozpočtu    

- bankám    

- štátnym fondom    

- ostatné záväzky 3061,63 3061,63  

Záväzky spolu k 31.12.2016 12527,50 12527,50  

 

Stav úverov k 31.12.2016  
 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2016 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2016 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2016 

Rok 
splatnosti 

 

Prima banka 

Slovensko a.s. 

Modernizácia 

VO 

103861,33 103861,33 1165,96 0,00  

       

 

Obec uzatvorila v roku 2015 úverovú zmluvu s dobou splatnosti 09.12.2016. Krátkodobý 

bankový úver bol v roku 2015 použitý na predfinancovanie  projektu – „Modernizácia 

verejného osvetlenia v obci Krasňany“.  V roku 2016 bol splatený. K 31.12.2016  obec 

neeviduje žiadny úver. 

 

 

8. Hospodárenie obce a RO za rok 2016 

 
Hospodárenie obce: 

Celkové náklady        587850,77 EUR 

Celkové výnosy        578493,82 EUR 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie:      - 9356,95 EUR 

 

Hospodárenie rozpočtovej organizácie:   

Celkové náklady        332625,31 EUR 

Celkové výnosy        336824,90 EUR 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie:                        4199,59 EUR 
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9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým         

    osobám  – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.   
 

Obec v roku 2016 poskytla zo svojho rozpočtu dotácie: na podporu všeobecne prospešných 

služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

 

DHZ Krasňany - bežné výdavky 1500,00 EUR 1500,00 EUR 0 

TJ Fatran Krasňany - bežné výdavky 5250,00 EUR 5250,00 EUR 0 

KST Krasňany - bežné výdavky 500,00 EUR 500,00 EUR 0 

FS Dúha – bežné výdavky 

Krasňanci – bežné výdavky 

 500,00 EUR 

500,00 EUR 

  500,00 EUR 

500,00 EUR 

0 

0 

 

FS Dúha mal aj v roku 2015 poskytnutú dotáciu vo výške 500,00 €, kde z časového hľadiska 

túto nestihli použiť. Na základe súhlasu obce ju použili v priebehu roku 2016.  

K 31.12.2016 boli všetky poskytnuté dotácie aj zostatok dotácie FS Dúha z roku 2015 použité 

a vyúčtované. Použitie bolo skontrolované hlavným kontrolórom obce. 

 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec nepodniká a preto nedosiahla žiadny zisk z podnikateľskej činnosti.  

  

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám  

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) rozpočtom VÚC 

 

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec 

finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 

založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, 

ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy 

k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí. 

 

 

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným PO  – rozpočtovým organizáciám: 

 

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO 
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Rozpočtová 

organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel – vrátenie 

ZŠ s MŠ Krasňany 117547,17 117547,17 0 

ZŠ s MŠ Krasňany 25416,77 25416,77 0 

Spolu:  142963,94 142963,94 0 

 

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy zo ŠR 

 

Rozpočtová 

organizácia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel – vrátenie 

ZŠ s MŠ Krasňany  126650,00 126650,00 0 

ZŠ s MŠ Krasňany 1668,00 1668,00 0 

ZŠ s MŠ Krasňany 1000,00 1000,00 0 

ZŠ s MŠ Krasňany 73,00 73,00 0 

ZŠ s MŠ Krasňany 2387,00 2387,00 0 

Spolu: 131778,00 131778,00 0 

 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        

Účelové určenie grantu, transferu 

uviesť : školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

 

Suma  poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

 

 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

 

Rozdiel 

(stĺ.3 - 

stĺ.4 ) 

 

   

OÚ ŽP Bežné výdavky (život.prostr.)        137,12        137,12 0 

MDVaRR Bežné výdavky (poz.komun.) 63,33 63,33 0 

MDVaRR Bežné výdavky (stav.konanie) 1363,38 1363,38 0 

Okr.úrad Bežné výdavky (REGOB) 483,78 483,78 0 

Okr.úrad  Bežné výdavky (regist.adries) 34,60 34,60 0 

Okr.úrad Bežné výdavky (voľby NRSR) 923,20 797,92 125,28 

MV SR Bežné výdavky  (sklad CO) 82,67 82,67 0 

MH SR Bežné výdavky (modern.VO)   2869,34   2869,34 0 

ÚPSVaR Bežné výdavky  (AČ,HN) 8988,45 8988,45 0 

DPO SR Bežné výdavky (vybav.DHZO) 700,00 700,00 0 

 

Nepoužité finančné prostriedky z volieb do NR SR boli vrátené na účet, z ktorého nám boli 

poskytnuté, v stanovenom termíne v roku 2016. 

 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. 
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d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

Obec  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

Varín (spol.úradov.)                      7976,36 7976,36 0 

 

 
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC  

 

Obec nemá finančné vzťahy voči VÚC. 

 

 

12.  Hodnotenie plnenia programov obce          

 
Obec Krasňany má schválený rozpočet na rok 2016 bez programovej štruktúry a preto sa 

neprikladá hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


