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1. Úvodné slovo starostu
Výročná správa obce Krasňany poskytuje ucelený pohľad na život v obci Krasňany, na jej
geografické, demografické a ekonomické údaje. Čitateľovi prinášame prehľad histórie a pamiatok
obce. Pre občanov a návštevníkov obce predkladáme pohľad na možnosti kultúry, hospodárstva,
sociálneho zabezpečenia, zdravotníctva, výchovy a vzdelávania v obci.
V rámci hospodárenia obce za rok 2017 je potrebné poukázať na záverečný účet obce a na celkový
prebytok rozpočtového hospodárenia. Čitateľ výročnej správy si tiež môže pozrieť hospodárenie
obce z hľadiska účtovníctva, prehľad pohľadávok a záväzkov obce a informácie o nákladoch
a výnosoch obce. Prehľadom prijatých grantov a transferov poukazujeme na možnosti obce čerpať
a používať účelovo určené finančné prostriedky.
Obec v rámci svojich možností poskytuje zložkám na území obce dotácie na podporu ich činností.
Veríme, že v roku 2017 sme pracovali k spokojnosti všetkých občanov obce Krasňany.

2. Identifikačné údaje obce
2.1 Identifikačné údaje účtovnej jednotky a informácie o činnosti účtovnej jednotky
Názov účtovnej jednotky
Sídlo účtovnej jednotky
IČO
Štatutárny orgán obce
Telefón
Mail
Webová stránka
Hlavná činnosť účtovnej jednotky

OBEC KRASŇANY
Obecný úrad Krasňany 22, 013 03
00321401
Starosta obce
041/5692381
krasnany@obeckrasnany.sk
www.obeckrasnany.sk
Všestranný rozvoj územia a starostlivosť o potreby jej
obyvateľov

2.2 Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky
Názov
rozpočtovej organizácie
IČO

ZŠ s MŠ Krasňany
42221897

Sídlo
rozpočtovej organizácie

Krasňany 19
013 03

Zmena /zriadenie,
zrušenie, zmena formy
právnickej osoby/

01.09.2012
zriadenie

Telefón, e-mail,
webová stránka

041/5692193
zs.krasnany@gmail.com
skolakrasnany.edupage.org/

3

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Ing. Miroslav Bielka
Zástupca starostu obce: Mária Rampašeková
Hlavný kontrolór obce: Janka Miklúšová
Obecné zastupiteľstvo: Mária Rampašeková, Branislav Gacho, Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Eva
Ferjancová, Ing. Jana Žáková, František Cigánik, Mgr. Sidónia Stanková,
Slavomír Rusnák
Komisie:

sociálna komisia,
stavebná komisia,
finančná komisia,
komisia kultúry, školstva, mládeže a športu,
komisia životného prostredia a verejného poriadku

Obecný úrad: Administratívny chod obce zabezpečujú 4 pracovníčky a pomocné robotnícke práce
na obecnom úrade zabezpečovali v roku 2017 dvaja pracovníci na sezónne práce a pracovníci prijatí
na aktivačnú činnosť na dobu určitú.
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Materská škola a školská jedáleň: Predškolskú výchovu zabezpečujú 4 učiteľky v dvoch
triedach, manuálne práce – upratovanie a kúrenie zabezpečujú školníčky a kurič. V školskej jedálni
pracujú 2 kuchárky, 1 pomocná sila a vedúca školského stravovania na polovičný úväzok.

Základná škola a ŠKD: Školskú výchovu zabezpečuje 5 učiteliek, náboženskú výchovu – kaplán
farnosti, manuálne práce – upratovanie a kúrenie zabezpečuje upratovačka a kurič.
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4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce
a jej majetku v prospech svojich občanov.
Vízie obce: Prosperujúca samosprávna obec.
Ciele obce: Zabezpečiť občanom kvalitné životné prostredie, spokojné spoločenské spolužitie
a možnosť jej rozvoja.

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.
Do konsolidovaného celku patrí rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej
jednotky: ZŠ s MŠ Krasňany.
5.1 Geografické údaje

Geografická poloha obce : Obec leží vo východnej časti Žilinskej kotliny v doline potoka Kúr.
Kataster sa nachádza v ochrannom pásme NP MF.
Susedné mestá a obce: Chotár obce hraničí s chotármi obcí – Varín, Nezbudská Lúčka, Dolná
Tižina, Belá, Sučany.
Celková rozloha obce: 1517,50 ha
Nadmorská výška:
380 m
5.2 Demografické údaje

Počet obyvateľov k 31.12.2017: 1384 obyvateľov bez cudzincov
Národnostná štruktúra : slovenská národnosť, mizivé percento národnosť poľská, česká, ukrajinská
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : väčšina - rímsko-katolícka cirkev
5.3 Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v obci k 31.12.2017: do 4,0 %
Nezamestnanosť v okrese: 3,95 %
Vývoj nezamestnanosti: nezamestnanosť v obci klesá
5.4 Symboly obce

Erb obce
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Vlajka obce

5.5 Pečať obce z r. 1784

5.6 História obce

Prvá písomná zmienka o Krasňanoch ako obci Karazana bola zaznamenaná v roku 1354. Krasňany
boli po stáročia sídlom významného rodu Pongráczovcov.
Názov obce sa viackrát menil – Karazana, Crasna, Krazane, Krazany, Krasnany, Krašňany a od
roku 1927 Krasňany.
Novodobá história:
Školstvo – obec má základnú školu – ročníky 1. - 4., od 5. ročníka navštevujú deti školy v okolitých
obciach – Varín, Gbeľany, Dolná Tižina. Ďalej má materskú školu. Obidve budovy sú
splynofikované a zrekonštruované.
Najstaršou organizáciou v obci je obecný hasičský zbor založený v roku 1933 aktívne pôsobiaci aj
v súčasnosti. Prvým veliteľom bol Peter Peknuša, jeden zo zakladateľov zboru. Prvá technika bola
dvojvalcová motorová striekačka s odkrytým podvozkom, dnes používajú Aviu A30 so striekačkou
PPS 12. V roku 2011 sa doplnila hasičská výzbroj – obstaranie ochranných pracovných
prostriedkov a zlepšenie materiálneho a technického zabezpečenia, na ktorú nám časť finančných
prostriedkov poskytlo Ministerstvo vnútra SR Bratislava.
Začiatok organizovanej športovej činnosti sa datuje od roku 1954, kedy vznikla Telovýchovná
jednota Fatran Krasňany. Bolo zrekonštruované ihrisko novým trávnikom a v roku 2008 sa začali
na ihrisku budovať nové šatne.
Tieto boli dokončené v roku 2012. Zároveň sa zrealizoval projekt – úprava verejného priestranstva.
Obchodná sieť – občania nakupovali u židovských obchodníkov vo Varíne. Dlhé roky bol
potravinový obchod v kaštieli a neskôr bol vybudovaný obchod a pohostinstvo. Dnes v obci
pôsobia aj súkromné predajne.
Elektrifikácia – vymoženosť elektrického prúdu naši občania spoznali v roku 1944. Sieť sa
neustále rozširuje a modernizuje.
Miestny rozhlas – zaznamenal koniec bubnovaniu „Dáva sa na známosť všetkým občanom“.
Miestny rozhlas v našej obci bol jedným z prvých v okolitých obciach, ktorý je postupne
rozširovaný a modernizovaný.
Poľnohospodárstvo – obyvatelia sa stále zaoberali pestovaním plodín, chovom dobytka, boli pokusy
aj o pestovanie ovocných stromov, čo vyvolávalo údiv návštevníkov z juhu. V našej obci bol
vytvorený Urbár – majetkové spoločenstvo pasienkov a lesov, ktorý bol založený okolo roku 1930.
7

V roku 1957 bolo založené Jednotné roľnícke družstvo, ktoré prevzalo pasienky a lesy do
vlastníctva štátu. V súčasnosti ešte niektoré pozemky obhospodaruje RD Terchová so sídlom Nová
Farma Krasňany. Svoju činnosť obnovilo aj spoločenstvo Urbár obce Krasňany a založilo dve
spoločenstvá a to Pozemkové spoločenstvo a Lesné pozemkové spoločenstvo podielnikov.
V roku 1991 bol v obci dokončený Dom smútku. Výstavba bola financovaná z prostriedkov OÚ
a zbierkou občanov Krasňany. Zároveň bol zväčšený cintorínsky priestor na pochovávanie občanov
a previedla sa rekonštrukcia oplotenia. Prístavba Domu smútku bola v roku 2000. V roku 2007 sa
uskutočnila pasportizácia hrobov a hrobových miest, obec začala vyberať poplatky za cintorínske
služby.
V roku 2011 sa v Dome smútku urobili drobné opravy. Previedli sa maliarske práce a opravila sa
vonkajšia fasáda. Tieto práce boli prevedené vďaka poskytnutému daru od KIA Motors Slovakia
Teplička nad Váhom.
V rokoch 1970 – 1979 sú príznačné materiálnym a kultúrnym rozvojom obce. Bol vybudovaný
vodovod, ktorý hneď nepokrýval celú obce. V roku 1991 sa začalo so zachytením žriedla v Kúrskej
doline a jeho zavedení do rezervoáru na Hámri a do potrubia. Vodovod je v správe SeVaKu a.s.
Žilina, ktorý je postupne rozširovaný do ďalších lokalít v rámci bytovej výstavby.
V obci okrem výstavby rodinných domov sú postavené aj tri bytové jednotky, čím sa prisťahovaním
jej obyvateľov výrazne zvýšil počet obyvateľov v našej obci. Momentálne sa rozširuje v obci IBV
v lokalite Kút.
Plynofikácia obce sa uskutočnila v rokoch 1993 – 1995, ktorá je postupne rozširovaná do ďalších
lokalít v rámci bytovej výstavby.
V roku 1997 vybudovali v celej obci pevnú telefónnu sieť, ktorú vytláča éra mobilných telefónov.
Ďalšou stavbou v prospech občanov bolo vybudovanie káblovej televízie v r. 1993, ktorá v ďalších
rokoch bola zrekonštruovaná a rozšírená o ponuku programov. V roku 2008 v zmysle zákona, obec
prenajala káblový distribučný systém prevádzkovateľovi TES Media, s.r.o. Žilina.
V súvislosti s výstavbou závodov sú v našej obci dve väčšie prevádzky a to A.M.E. Pressta, s.r.o.
a prevádzka Krasplast AMG, s.r.o. Tým sa trochu zvýšila zamestnanosť našich občanov, obci sa
zvýšil príjem na dani z nehnuteľnosti. V našej obci bola postavená kórejská dedina a z tohto dôvodu
sme zo štátneho rozpočtu MH SR obdržali v roku 2006 finančné prostriedky vo výške 10,5 mil.
Sk na regionálny rozvoj obce Krasňany.
Z týchto finančných prostriedkov sa v rokoch 2007, 2008 a 2009 financovali práce na rekonštrukcii
MŠ a ZŠ Krasňany, vybudovanie odvodnenia v časti IBV za obecným úradom, rekonštrukcia
križovatky a v roku 2010 sa zrekonštruovala časť cesty v obci a pokračovalo sa v budovaní novej
komunikácie k IBV Kút Krasňany.
Elektrickú sieť vybudovali v tejto časti SSE Žilina na vlastné náklady. V roku 2010 sa v tejto
lokalite vybudovala aj plynofikácia, ktorá však nebola financovaná z prostriedkov obce, ale bola
financovaná vlastníkmi pozemkov, ktorí tieto pozemky predávajú v lokalite Kút rozparcelované na
stavebné pozemky.
Správa katastra Žilina v roku 2003 začala konanie o obnove evidencie niektorých pozemkov
a právnych vzťahov k nim v našom k.ú. (ROEP), ktoré sa ukončilo v roku 2006.
V roku 2010 bol zrekonštruovaný Dom kultúry Krasňany (budova, v ktorej sa nachádza aj obecný
úrad).
V roku 2011 sa obec prihlásila do projektu o poskytnutie finančných prostriedkov na ochranu pred
povodňami. Bola zaradená do projektu: „Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny
a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011“ . Po ukončení prvého RP
sa obec prihlásila aj do druhého RP, aj v tomto sme uspeli. Z finančných prostriedkov, ktoré
poskytol Úrad vlády Bratislava sa aspoň z časti zabránilo v obci veľkému návalu vody v prípade
prívalových dažďov.
V decembri 2015 bola zrealizovaná Modernizácia verejného osvetlenia v obci Krasňany, na ktorú
nám bol schválený nenávratný finančný príspevok z MH SR Bratislava na základe projektu
s kódom výzvy KaHR-22VS-1501.
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5.7 Pamiatky

Pri vstupe do obce sa nachádza malá kaplnka. Dátum výstavby nie je známy. Avšak z hľadiska
architektúry ju môžeme zaradiť do obdobia baroka. Vo vnútri je umiestnená socha Panny Márie
s dieťaťom. Socha je vytesaná z kameňa.

V obci je tiež renesančný kaštieľ s menším kostolíkom, ktorý bol od druhej polovice 16.
storočia sídlom staro-hradského panstva. Okolie dotvára park. Kaštieľ je toho času v súkromnom
vlastníctve. Vlastníkom je spoločnosť G.R.L. s.r.o. Žilina.
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5.8 Významné osobnosti obce

Žila tu vetva grófskeho rodu Pongráczovcov.

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1 Výchova a vzdelávanie

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
- Materská škola Krasňany, ktorú v roku 2017 navštevovalo 47 detí
- Základná škola Krasňany, ktorú v roku 2017 navštevovalo 54 detí, niektoré deti navštevujú
ZŠ Varín, Gbeľany, Dolnú Tižinu a Belú.
Od 1.1.2004 do 31.8.2012 to boli dva osobitné právne subjekty. Dňom 01.09.2012 tvoria jeden
právny subjekt s názvom ZŠ s MŠ Krasňany 19.
V roku 2012 mala obec v rámci cezhraničnej spolupráce schválený projekt: „Rozvoj cezhraničnej
spolupráce prostredníctvom vytvorenia siete aktívnej spolupráce základných škôl“, Operačný
program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. Celkové
oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 194 546,90 EUR. Cestou tohto projektu sme
zrekonštruovali budovu MŠ Krasňany – zateplenie. V rámci cezhraničnej spolupráce prebiehajú
spoločné podujatia českých a slovenských detí v oboch republikách. Projekt sa ukončil v roku
2014.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude orientovať
na predškolskú a školskú výchovu.
6.2 Zdravotníctvo

Zdravotná starostlivosť pre našu obec je zabezpečená v okolitých obciach Varín, Belá a v meste
Žilina.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej starostlivosti sa
bude orientovať na: takisto.
6.3 Sociálne zabezpečenie

Sociálne služby v obci zabezpečujeme cez opatrovateľskú službu – Spoločný sociálny úrad Varín.
V obci Varín je zriadené Zariadenie opatrovateľskej služby s celodennou opaterou, do ktorého
v prípade potreby môžu byť umiestnení aj naši občania.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude
orientovať na: opatrovateľskú službu.
6.4 Kultúra

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
- Obecná knižnica
- ZŠ s MŠ Krasňany
- TJ Fatran Krasňany
- Klub slovenských turistov Krasňany
- Obecný hasičský zbor a Dobrovoľný hasičský zbor
- Detský folklórny súbor DÚHA, Heligonkári Krasňanci, spevácka skupina Koleda
- Klub dôchodcov
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa bude
orientovať na: takisto
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6.5 Hospodárstvo

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
- predajne potravín a drogistického tovaru
- pohostinné zariadenia - pohostinstvo Amfiteáter
Najvýznamnejší priemysel v obci :
- výroba ochranných obalov pre automobilový priemysel, výroba poťahov pre automobilový
priemysel
- stolárska výroba
- výroba strojov na opracovávanie hliníkových a plastových profilov potrebných na výrobu
okien, dverí, fasád a zimných záhrad
- stavebná činnosť
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude
orientovať na: takisto

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017.
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 2017 bol zostavený ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový. Kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2016 uznesením č. 39 bod 7.
Rozpočet obce bol zmenený jedenkrát:
- prvá zmena schválená dňa 13.12.2017 uznesením č. 55 bod 4.
Po týchto zmenách bol celkový rozpočet obce zostavený ako prebytkový.
Rozpočet obce k 31.12.2017 v eurách
Schválený rozpočet
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
Rozpočtové hospodárenie obce

632 029,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
709 865,00

607 029,00
0,00
0,00
25 000,00
632 029,00

682 153,00
0,00
0,00
27 712,00
637 841,00

265 303,00
50 000,00
0,00
316 726,00
0,00

307 381,00
13 734,00
0,00
316 726,00
72 024,00
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7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017
Plnenie príjmov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
709 865,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

704 654,21

99,26

1) Bežné príjmy za obec - celkom:
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2017
2017 po poslednej zmene
682 153,00
677 256,91

% plnenia

z toho:
a) daňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
479 395,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

474 934,98

99,07

99,28

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 437 500,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 435 124,66 EUR, čo predstavuje plnenie na
99,46 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 21 995,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 21 248,08 EUR, čo je
96,60 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 7 573,64 EUR, dane zo stavieb boli v sume
13 169,32 EUR a dane z bytov boli v sume 505,12 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 21
168,35 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 79,73 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky
na dani z nehnuteľností v sume 748,15 EUR za roky 2015, 2016 a 2017.
Daň za psa – z rozpočtovaných 1000,00 EUR bol skutočný príjem 917,00 EUR, čo je 91,70 %
plnenie. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 7,00 EUR za rok 2017.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – z rozpočtovaných 18 900,00 EUR
bol skutočný príjem 17 645,24 EUR, čo je 93,36 % plnenie. Obec zinkasovala na nedoplatkoch za
komunálny odpad z minulých rokov 124,00 EUR.
K 31.12.2017 obec eviduje na nedoplatkoch za komunálny odpad 227,90 EUR za rok 2016 a 2017.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
22 931,00

Skutočnosť k 31.12.2017
22 713,82

% plnenia
99,05

Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 7 331,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 7 239,01 EUR, čo je
98,75 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 15 600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 15 474,81 EUR, čo je
99,20 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
5 689,00

Skutočnosť k 3.2017

% plnenia

5 729,71

100,71
12

Iné nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 5 689,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 5 729,71 EUR, čo je 100,71 % plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované
príjmy z účtov finančného hospodárenia, z výťažkov z lotérií, z dobropisov a z vratiek.
d) prijaté granty a transfery:
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2017
2017 po poslednej zmene
174 138,00
173 878,40
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.
Poskytovateľ
Suma v EUR
1.
Okresný úrad, ŽP
139,43
2.
Ministerstvo DV a RR SR
64,45
3.
Ministerstvo DV a RR SR
1 387,56
4.
Okresný úrad, odb. školstva
140 853,00
5.
Okresný úrad Žilina
492,36
6.
Okresný úrad Žilina
59,60
7.
Okresný úrad Žilina
616,35
8.
ÚPSVaR Žilina
3 920,79
9.
ÚPSVaR Žilina
4 754,86
10.
Kia Motors Slovakia
18 500,00
11.
Ministerstvo vnútra SR
90,00
12.
DPO SR
3 000,00

% plnenia
99,85

Účel
Ochrana ŽP
Pozemné komunikácie
Stavebné konanie
Školstvo
Register obyvateľov
Register adries
Voľby do samosprávnych krajov
Aktivačná činnosť
Chránené pracovisko
Podpora športu a kultúry
Odmena – sklad CO
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
2017 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

0,00

0,00 %

Granty a transfery
V roku 2017 sme nemali rozpočtované kapitálové príjmy.
3) Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

0,00

0,00

V roku 2017 nebol do rozpočtu zapojený zostatok nevyčerpaných vlastných finančných
prostriedkov z roku 2016. Prebytok rozpočtu z roku 2016 bol schválený na tvorbu rezervného fondu
vo výške 12 915,00 EUR a zostatok vo výške 51 656,08 EUR bol ponechaný v prípade potreby na
bežnom účte obce na použitie kapitálových výdavkov v roku 2017. V roku 2017 neboli použité na
kapitálové výdavky a preto zostali k 31.12.2017 na bežnom účte.

13

4) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
a) Bežné príjmy :
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
27 712,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

27 397,30

98,86

Z rozpočtovaných 27 712,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 27 397,30 EUR, čo je
98,86 % plnenie. Sú to nedaňové príjmy z účtov finančného hospodárenia, z poplatkov za MŠ,
ŠKD, z dobropisov, z vratiek a tuzemské bežné granty.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola s materskou školou Krasňany
27 397,30 EUR
b) Mimorozpočtové príjmy:
Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017
21 324,92

% plnenia

Mimorozpočtové príjmy – sú príjmy školského stravovania, ktorých skutočnosť k 31.12.2017 je
21 324,92 EUR.
Plnenie výdavkov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
637 841,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

595 874,91

93,42

1) Bežné výdavky za obec - celkom:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
307 381,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

281 957,31

91,73

v tom :
Funkčná klasifikácia
Mzdy, platy a ostatné osobné
vyrovnania
Poistné a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Bežné transfery
Spolu

Rozpočet
85 923,00

Skutočnosť
86 530,77

33 818,00
164 790,00
22 850,00

32 119,80
142 578,42
20 728,32

94,98
86,52
90,71

307 381,00

281 957,31

91,73

% plnenia
100,71

Rozbor položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 85 923,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 86 530,77 EUR, čo
je 100,71 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, opatrovateľskej služby a
aktivačných pracovníkov.
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Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 33 818,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 32 119,80 EUR, čo
je 94,98 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 164 790,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 142 578,42 EUR,
čo je 86,52 % 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 22 850,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 20 728,32 EUR, čo
predstavuje 90,71 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2017
% plnenia
2017 po poslednej zmene
13 734,00
13 734,00
100,00
Z rozpočtovaných 13 734,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 13 734,00 EUR,
čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Medzi položky kapitálového rozpočtu patrí:
Obstaranie kapitálových aktív
- prípravná a projektová dokumentácia
3) Výdavkové finančné operácie :
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

0,00

0,00

V roku 2017 sme nemali rozpočtované výdavkové finančné operácie.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
a) Bežné výdavky :
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
316 726,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

300 183,60

94,78

Z rozpočtovaných 316 726,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 300 183,60
EUR, čo predstavuje 94,78 % čerpanie. Finančné prostriedky boli použité na mzdy, platy, služobné
príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Základná škola s materskou školou Krasňany
300 183,60 EUR
b) Mimorozpočtové výdavky:
Rozpočet na rok 2017
Skutočnosť k 31.12.2017
21 190,49

% plnenia

Mimorozpočtové výdavky – sú výdavky školského stravovania, ich skutočné čerpanie
k 31.12.2017 je 21 190,49 EUR a boli použité na nákup potravín.
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7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR

Bežné príjmy spolu

704 654,21

z toho : bežné príjmy obce

677 256,91

bežné príjmy RO

27 397,30

Bežné výdavky spolu

582 140,91

z toho : bežné výdavky obce

281 957,31

bežné výdavky RO

300 183,60

Bežný rozpočet

122 513,30

Kapitálové príjmy spolu

0,00

z toho : kapitálové príjmy obce

0,00

kapitálové príjmy RO

0,00

Kapitálové výdavky spolu

13 734,00

z toho : kapitálové výdavky obce

13 734,00

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

0,00
-

13 734,00
108 779,30

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

0,00
108 779,30

Príjmy z finančných operácií

0,00

Výdavky z finančných operácií

0,00

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

0,00
704 654,21

VÝDAVKY SPOLU

595 874,91

Hospodárenie obce

108 779,30

Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

0,00
108 779,30

Prebytok rozpočtu je v sume 108 779,30 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.
Z toho navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu za rok 2017 15 000,00 €, zostatok prijať finančnou operáciou
do rozpočtu obce 2018 na havárie a kapitálové výdavky 93 779,30 €.
Zostatky na bankových účtoch a v pokladni obce:
Z toho:
- zostatok finančných prostriedkov na účte sociálneho fondu
- zostatok finančných prostriedkov na účte rezervného fondu
- zostatok na bežnom účte obce
- zostatok v pokladni

176 311,07 EUR
220,84 €
15 654,85 €
159 484,77 €
950,61 €

Zostatky na bankových účtoch v RO:
13 055,59 EUR
Je to zostatok finančných prostriedkov na účte sociálneho fondu, v školskej jedálni a depozit na
mzdy za 12/2017 rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Krasňany.
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7.3 Rozpočet na roky 2018 - 2020
Skutočnosť
k 31.12.2017

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

Bežné príjmy

677 256,91

657 832,00

659 916,00

659 916,00

100 - daňové príjmy
200 - nedaňové príjmy
300 - granty a transfery

474 934,98
28 443,53
173 878,40

475 341,00
26 791,00
155 700,00

476 315,00
26 701,00
156 900,00

476 315,00
26 701,00
156 900,00

Kapitálové príjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

200 - kapitálové príjmy
300 - granty a transfery

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Finančné príjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
27 397,30
704 654,21
281 957,31
13 734,00
0,00
300 183,60
595 874,91
108 779,30

0,00
0,00
45 000,00
702 832,00
312 632,00
70 000,00
0,00
320 200,00
702 832,00
0,00

0,00
0,00
46 000,00
705 916,00
381 716,00
0,00
0,00
324 200,00
705 916,00
0,00

0,00
0,00
47 000,00
706 916,00
380 716,00
0,00
0,00
326 200,00
706 916,00
0,00

400 - príjmy z transakcií s
finančnými A a P
500 - prijaté úvery, pôžičky
Príjmy RO s práv. subjektivitou
Príjmy spolu
600 -Bežné výdavky
700 -Kapitálové výdavky
800 -Finančné výdavky
Výdavky RO s práv.subjektivitou
Výdavky spolu
Hospodárenie obce

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za konsolidovaný celok
8.1 MAJETOK
Názov

Skutočnosť k 31.12.2016

Skutočnosť k 31.12.2017

Majetok spolu

1 238 402,41

1 205 924,43

Neobežný majetok spolu

1 148 093,22

1 007 826,53

Dlhodobý hmotný majetok

934 847,47

794 580,78

Dlhodobý finančný majetok

213 245,75

213 245,75

87 776,04

195 627,50

846,46

1 172,10

21,24

0,00

7 767,96

5 088,74

79 140,38

189 366,66

2 533,15

2 470,40

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie
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8.2 ZDROJE KRYTIA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu

Skutočnosť k 31.12.2017

Skutočnosť k 31.12.2016

1 238 402,41

1 205 924,43

708 337,74

747 924,85

713 495,10

708 337,74

Výsledok hospodárenia

-5 157,36

39 587,11

Záväzky

37 234,70

46 422,15

1 000,00

1 000,00

21,24

0,00

758,38

976,48

35 455,08

44 445,67

0,00

0,00

492 829,97

411 577,43

Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Nevysporiadaný
výsl.hospod.min.rokov

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

8.3 Pohľadávky
Pohľadávky

Pohľadávky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12 2016

7 767,96

Zostatok
k 31.12 2017

5 088,74

Pohľadávky po lehote splatnosti

8.4 Záväzky
Záväzky

Záväzky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12 2016

36 213,46

Zostatok
k 31.12 2017

45 422,15

Záväzky po lehote splatnosti
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9. Hospodársky výsledok – vývoj nákladov a výnosov za konsolidovaný
celok
Názov

Skutočnosť
k 31.12. 2016

Skutočnosť
k 31.12.2017

Náklady

733 447,37

758 090,25

50 – Spotrebované nákupy

88 250,48

118 145,95

51 – Služby

89 037,25

67 281,73

350 282,83

392 819,68

654,56

547,86

23 154,48

5 125,57

160 761,40

155 000,69

5 077,00

3 966,50

16 226,36

15 176,35

3,01

25,92

728 290,01

797 677,36

46 664,13

49 190,28

441 146,23

482 437,17

12 329,56

9 760,90

1 000,00

1 000,00

22,02

136,83

227 128,07

255 152,18

-5 157,36

39 587,11

52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú
činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných
služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových
príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume 39 587,11 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
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10. Ostatné dôležité informácie
10.1 Prijaté granty a transfery

V roku 2017 obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.

Poskytovateľ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Okresný úrad, ŽP
Ministerstvo DV a RR SR
Ministerstvo DV a RR SR
Okresný úrad, odb. školstva
Okresný úrad Žilina
Okresný úrad Žilina
Okresný úrad Žilina
ÚPSVaR Žilina
ÚPSVaR Žilina
Kia Motors Slovakia
Ministerstvo vnútra SR
DPO SR

Suma prijatých
prostriedkov
v EUR
139,43
64,45
1 387,56
140 853,00
492,36
59,60
616,35
3 920,79
4 754,86
18 500,00
90,00
3 000,00

Účelové určenie grantov a transferov
Ochrana ŽP
Pozemné komunikácie
Stavebné konanie
Školstvo
Register obyvateľov
Register adries
Voľby do samosprávnych krajov
Aktivačná činnosť
Chránené pracovisko
Podpora športu a kultúry
Odmena – sklad CO
Materiálno-technické vybavenie DHZO

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
10.2 Poskytnuté dotácie
Obec v roku 2017 poskytla zo svojho rozpočtu dotácie: na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Prijímateľ 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

1 900,00 EUR

1 900,00 EUR

0

TJ Fatran Krasňany - bežné výdavky

4 300,00 EUR

4 300,00 EUR

0

KST Krasňany - bežné výdavky

500,00 EUR

500,00 EUR

0

FS Dúha – bežné výdavky

500,00 EUR

500,00 EUR

0

K 31.12.2017 boli poskytnuté dotácie použité a vyúčtované. Použitie bolo skontrolované hlavným
kontrolórom obce.
10.3 Významné investičné akcie v roku 2017

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2017:
- v roku 2017 obec investičné akcie nerealizovala. Na pripravené akcie boli podané žiadosti
o poskytnutie finančných prostriedkov. Ďalšie akcie sa nachádzali v štádiu projektovej
a inžinierskej prípravy.
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10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
- výstavba verejného vodojemu v Kúrskej doline
- prístavba, stavebné úpravy MŠ Krasňany
- rekonštrukcia a zateplenie budovy ZŠ Krasňany
- rekonštrukcia námestia a požiarnej zbrojnice
- viacúčelové športové ihrisko v areáli ZŠ s MŠ Krasňany
- výstavba miestnej komunikácie v lokalite Pupov
- súbor protipovodňových opatrení v Krasňanoch
- kamerový systém v obci Krasňany
10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Obec nevedie žiadny súdny spor.

Vypracovala: Zdenka Džurnáková

Schválil: Ing. Miroslav Bielka
starosta obce

V Krasňanoch, dňa 29.06.2018

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