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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 2018 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 2018 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/
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3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Ing. Miroslav Bielka do 10.12.2018
Ing. Jana Žáková, PhD. od 10.12.2018
Zástupca starostu obce: Mária Rampašeková do 10.12.2018
František Hliník od 10.12.2018
Hlavný kontrolór obce: Janka Miklúšová
Obecné zastupiteľstvo:
Do 10.12.2018 – Mária Rampašeková, Branislav Gacho, Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Eva
Ferjancová, Ing. Jana Žáková, František Cigánik, Mgr. Sidónia Stanková, Slavomír Rusnák.
Od 10.12.2018 – Branislav Gacho, František Hliník, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Bc.
Andrej Kubala, František Cigánik, Mgr. Katarína Palajová, Bc. Miroslav Bielka, Lýdia Cigániková.
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 v roku 2018 zabezpečovali 3 pracovníci.
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Materská škola a školská jedáleň: Predškolskú výchovu zabezpečujú 6 učiteliek v troch triedach,
manuálne práce – upratovanie a kúrenie zabezpečujú školníčky a kurič. V školskej jedálni pracujú 2
kuchárky, 2 pomocné sily a vedúca školského stravovania.

Základná škola a ŠKD: Školskú výchovu zabezpečujú 4 učiteľky, 1 vychovávateľka, náboženskú
výchovu – kaplán farnosti, manuálne práce – upratovanie a kúrenie zabezpečuje školníčka 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 obce Krasňany patrí ZŠ s MŠ Krasňany založená zriaďovateľskou
listinou 01.09.2012. ZŠ s MŠ Krasňany je samostatnou právnickou osobou, s právnou subjektivitou,
má vlastné IČO a DIČ.
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 n.m.

5.2 Demografické údaje

Počet obyvateľov k 31.12.2018: 1443 obyvateľov bez cudzincov.
Národnostná štruktúra : slovenská národnosť, mizivé percento národnosť poľská, česká, ukrajinská,
rumunská, kórejská.
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : väčšina - rímsko-katolícka cirkev.
5.3 Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v obci k 31.12.2018: do 3,0 %, nezamestnanosť v okrese: 3,40 %
Vývoj nezamestnanosti: nezamestnanosť v obci klesá.
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5.4 Symboly obce
Erb obce

Erb obce Krasňany tvorí:
V červenom poli štítu tri strieborné (biele) heraldické ruže so zlatými (žltými) stonkami a
listami.
Štít: neskorogotický.
Erb obce je vytvorený na základe rozboru najstaršieho známeho heraldického prameňa.
Podkladom bola obecná pečať pochádzajúca z 18. storočia. Vyfarbenie bolo zvolené tak, aby
zodpovedalo základnému pravidlu heraldiky pre používanie farieb a kovov. Neskorogotický
štít návrhár zvolil pre jeho jednoduchosť a veľkú rozšírenosť v mestskej a obecnej heraldike.
Ideový návrh: Prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.
Grafický návrh: Firma L.I.M., Prešov
Vlajka obce

Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (2/7), žltej (1/7), červenej
(1/7), bielej (1/7) a žltej (2/7). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je troma cípmi, t.j. dvoma
zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
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5.5 Pečať obce
Odtlačok nedatovaného typária

Obecná pečať pochádzajúca z r. 1784 (18.stor.). Odtlačok nedatovaného typária má k dispozícii
obec. Na pečati s kruhopisom SIGIL. P. KRASNANY (Pečať obce Krasňany) sú vyobrazené tri
kvety.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti, autentickosť a vek znamenia sa pečať stala podkladom pri
tvorbe obecného erbu.

5.6 História obce

Prvú písomnú zmienku o usadlosti Starých Krasňan v lokalite Tehelňa alebo Za Hájom
zaznamenal vo svojich kronikách a spisoch kráľ Boleslav v roku 1001. Z 8. – 9. storočia tu bolo
v roku 1933 odkryté prvé najrozsiahlejšie staroslovanské mohylové pohrebisko na severozápade
Slovenska s unikátnymi nálezmi keramiky, zbraní i ozdôb. Pohrebisko obsahovalo 51 mohýl.
Pamiatky z mohýl sú uložené v Slovenskom národnom múzeu – Etnografickom múzeu v Martine.
Dnes je už tzv. Krasniansky birituálny mohylník neprístupný.
Archeologický výskum vykonal univerzitný profesor Dr. Vojtech-Budinský Krička, DrSc.. Svojím
archeologickým výskumom dokázal, že Krasňany ako usadlosť, sa môžu pýšiť už najmenej s 1200
ročnou históriou.
Prvá písomná zmienka o Krasňanoch ako o obci Karazna bola zaznamenaná v roku 1354, keď
krajinský sudca Mikuláš Drugeth udelil Bohušovi, synovi Dezlona dedičné richtárstvo v
Krasňanoch. Obec je však staršia, predtým sa riadila zvykovým právom. V roku 1354 dostala
žilinské právo, pretože bola celkom spustnutá. Noví osadníci dostali až 20 rokov slobody.
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Obec bola založená na zákupnom práve, patrila panstvu Varín - Starý hrad a od druhej polovice 16.
storočia sa stala jeho sídlom. Hradní páni tu postavili drevenú kúriu s padacím mostom. Kúria bola
obkolesená vodou. Z tohto obdobia pochádza povesť o zlatom koči a podzemnej chodbe, ktorá
údajne viedla od Starhradu.
K dominantám Krasňan nepochybne patria dva samostatné neskororenesančné vedľa seba
postavené kaštiele zo 17. storočia, ktoré boli v priebehu 18. storočia spojené prízemným
spojovacím krídlom.
Po stáročia tu žila vetva silného grófskeho rodu Pongráczovcov v príbuzenskom vzťahu so svätým
Štefanom Pongráczom, vyhláseným za blahoslaveného pápežom Piusom X. dňa 15. januára 1905.
Starší kaštieľ postavili v roku 1667-1678 pravdepodobne na mieste starej kúrie. Má pôdorys v tvare
U a na nárožiach dve hranolové veže. Renesančný vstupný portál viedol na padací most.
Novší kaštieľ postavili koncom 17. storočia v tesnej blízkosti staršieho. Má pôdorys v tvare L a
na nárožiach sú tri kruhové veže. Spojené objekty boli reštaurované v rokoch 1898 – 1912, kedy
boli zasklené niektoré arkády.
V rokoch 1967 – 1980 bola realizovaná generálna oprava kaštieľa. Zrekonštruovaný kaštieľ bol
odovzdaný Považskému múzeu v Žiline. V rokoch 1982–1990 bola v priestoroch kaštieľa
sprístupnená expozícia pod názvom „Príroda a ľud severozápadného Slovenska".
V rámci reštitučného zákona bol kaštieľ v roku 1995 vydaný dedičom pôvodného majiteľa grófa
Pongrácza.
Od 23. apríla 2004 je kaštieľ Krasňany vo vlastníctve G.R.L., s.r.o. Žilina.
V roku 1598 mala obec 14 domov, v roku 1828 mala 56 domov a 466 obyvateľov. Zaoberali sa
poľnohospodárstvom. V chotári boli vápencové lomy. V Kúrskej doline sa v 17. – 18. storočí
dolovalo železo.
Názvy obce v jednotlivých rokoch:
1354 – Karazna
1434 – Crasna
1439 – Kraznane
1511 – Kraznany
1773 – Krasnany
1920 – Krašňany
1927 – Krasňany
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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.

Obnovená kaplnka v roku 2018

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 2018 navštevovalo 58 detí
- Základná škola Krasňany, ktorú v roku 2018 navštevovalo 60 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.
MŠ Krasňany – jej hlavnou činnosťou je predškolská výchova. Poskytuje celodennú starostlivosť
deťom vo veku tri až šesť rokov. Budova je postavená v prírodnom prostredí, ktoré umožňuje
vytvárať a realizovať vzdelávací program podporujúci zdravý vývin detí.
ZŠ Krasňany – poskytuje vzdelávanie a výchovu žiakom v 1. až 4. ročníku. Škola je umiestnená
v prírodnom prostredí. Blízko školy sa nachádza historická pamiatka, renesančný kaštieľ. Našu
školu navštevujú aj žiaci, ktorí nemajú miesto trvalého pobytu v našom školskom obvode.
Súčasťou ZŠ Krasňany je pre mimoškolské aktivity zriadený školský klub detí, ktorý v roku 2018
navštevovalo 30 detí.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude orientovať
na predškolskú a školskú výchovu ako doteraz.
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: Varín, Žilinu.
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 pokračovanie v doterajšom trende.
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6.5 Hospodárstvo

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
- predajne potravín a drogistického tovaru
- pohostinné zariadenia - pohostinstvo Amfiteáter
- kaderníctvo
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
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
- roľnícke družstvo
- práca samostatne hospodáriacich roľníkov
- lesné a pozemkové spoločenstvo
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude
orientovať na pokračovanie v doterajšom trende.
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce je rozpočet v príslušnom rozpočtovom
roku. Rozpočet obce je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť
hospodárenia obce.
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 2018 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 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2017 uznesením č. 55, bod 5.
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 07.06.2018 uznesením č. 60, bod 10
opatrenie č. 1)
- druhá zmena schválená dňa 04.10.2018 uznesením č. 64, bod 3
opatrenie č. 2)
- tretia zmena schválená dňa 14.12.2018 uznesením č. 11, bod 4
opatrenie č. 3)

(rozpočtové
(rozpočtové
(rozpočtové

Rozpočet obce k 31.12.2018 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

702 832,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
960 713,00

657 832,00
0,00
0,00
45 000,00
702 832,00

729 767,00
34 210,00
145 436,00
51 300,00
926 527,00

312 632,00
70 000,00
0,00
320 200,00
0,00

487 800,00
74 911,00
0,00
363 816,00
34 186,00
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7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018
Plnenie príjmov za rok 2018

Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
960 713,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

948 533,33

98,73

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

716 922,46

98,24

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

512 196,60

99,60

1) Bežné príjmy za obec- celkom:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
729 767,00
z toho:
a) daňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
514 232,00

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 471 034,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 470 434,99 EUR, čo predstavuje plnenie na
99,87 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 23 198,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 22 525,01 EUR, čo je
97,10 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 6 979,16 EUR, dane zo stavieb boli v sume
15 009,45 EUR a dane z bytov boli v sume 536,40 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 21
776,86 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 748,15 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky
na dani z nehnuteľností v sume 63,67 EUR za rok 2018.
Daň za psa – z rozpočtovaných 1000,00 EUR bol skutočný príjem 899,49 EUR, čo je 89,95 %
plnenie. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 14,00 EUR za rok 2017,
2018.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – z rozpočtovaných 19 000,00 EUR
bol skutočný príjem 18 337,11 EUR, čo je 96,51 % plnenie. Obec zinkasovala na nedoplatkoch za
komunálny odpad z minulých rokov 213,90 EUR.
K 31.12.2018 obec eviduje na nedoplatkoch za komunálny odpad 149,00 EUR za rok 2017 a 2018.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
28 281,00

Skutočnosť k 31.12.2018
23 947,14

% plnenia
84,68

Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 8 031,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 8 127,65 EUR, čo je
101,20 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 20 250,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 15 819,49 EUR, čo je
78,12 % plnenie.
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c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
4 003,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

1 505,94

37,62

Iné nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 4 003,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 1 505,94 EUR, čo je 37,62 % 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 31.12.2018
2018 po poslednej zmene
183 251,00
179 272,78
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.
Poskytovateľ
Suma v EUR
1.
Okresný úrad, ŽP
141,19
2.
Ministerstvo DV a RR SR
64,97
3.
Ministerstvo DV a RR SR
1 669,44
4.
Okresný úrad, odb. školstva
152 316,00
5.
Okresný úrad Žilina
496,32
6.
Okresný úrad Žilina
64,40
7.
Okresný úrad Žilina
471,56
8.
ÚPSVaR Žilina
4 949,58
9.
Fond na podporu umenia
1 000,00
10.
Nadácia Kia Motors
15 000,00
Slovakia
11.
Ministerstvo vnútra SR
99,32
12.
DPO SR
3 000,00

% plnenia
97,83

Účel
Ochrana ŽP
Pozemné komunikácie
Stavebné konanie
Školstvo
Register obyvateľov
Register adries
Voľby do samosprávnych krajov
Chránené pracovisko
Doplnenie knižničného fondu
Podpora športu a kultúry - oplotenie
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
2018 po poslednej zmene
34 210,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

34 209,42

100,00 %

Granty a transfery
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 34 210,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume
34 209,42 €, čo predstavuje 100 % plnenie.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Obec mala v roku 2018 kapitálový príjem zo ŠR SR prostredníctvom kapitoly MV SR – dotáciu na
projekt: Požiarna zbrojnica – prístavba a stavebné úpravy v sume 29 185,42 €.
Obec mala v roku 2018 kapitálový príjem zo ŠR SR prostredníctvom kapitoly MV SR – dotáciu na
projekt: Prevencia kriminality v sume 5 000,00 €.
Príjem z predaja pozemkov bol vo výške 24,00 €.
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3) Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
145 436,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

145 435,38

100,00

V roku 2018 bol do rozpočtu zapojený zostatok nevyčerpaných vlastných finančných prostriedkov
z roku 2016 vo výške 51 656,08 EUR a z roku 2017 vo výške 93 779,30 €. Tieto prostriedky boli
schválené obecným zastupiteľstvom dňa 07.06.2018 uznesením č. 60 bod 8 a 9 na odstránenie
havarijného stavu v obci - na opravu mosta v obci, spevnených plôch pri bytovkách a na kapitálové
výdavky.
4) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
a) Bežné príjmy :
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
51 300,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

51 966,07

101,30

Z rozpočtovaných 51 300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 51 966,07 EUR, čo je
101,30 % plnenie. Sú to nedaňové príjmy z poplatkov za predaj výrobkov, za stravné, z prenajatých
budov a priestorov, poplatky 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
51 966,07 EUR
Plnenie výdavkov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
926 527,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

892 772,60

96,36

1) Bežné výdavky za obec :
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2018
% plnenia
2018 po poslednej zmene
487 800,00
463 343,65
94,99
v tom :
Funkčná klasifikácia
Rozpočet
Skutočnosť
% plnenia
Mzdy, platy a ostatné osobné
100 591,00
100 124,45
99,54
vyrovnania
Poistné a príspevok do poisťovní
40 690,00
38 423,66
94,43
Tovary a služby
317 896,00
297 343,24
93,53
Bežné transfery
28 623,00
27 452,30
95,91
Spolu

487 800,00

463 343,65

94,99

Rozbor položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
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Z rozpočtovaných 100 591,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 100 124,45 EUR,
čo je 99,54 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, opatrovateľskej služby a
aktivačných pracovníkov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 40 690,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 38 423,66 EUR, čo
je 94,43 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 317 896,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 297 343,24 EUR,
čo je 93,53 % 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 28 623,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 27 452,30 EUR, čo
predstavuje 95,91 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
74 911,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

67 366,68

89,93

Z rozpočtovaných 74 911,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 67 366,68 EUR,
čo predstavuje 89,93 % čerpanie.
Medzi položky kapitálového rozpočtu patrí:
Obstaranie kapitálových aktív
- nákup interiérového vybavenia – prenosné pódium 2 780,00 €
- nákup pozemkov 16,00 €
- nákup malotraktora 3 133,00 €
- prípravná a projektová dokumentácia 5 160,00 €
- realizácia nových stavieb – most cez Kúrsky potok 50 997,68 €
- realizácia nových stavieb - prístavba a stavebné úpravy MŠ 5 280,00 €
3) Výdavkové finančné operácie :
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

0,00

0,00

V roku 2018 sme nemali rozpočtované výdavkové finančné operácie.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
a) Bežné výdavky :
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
363 816,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

362 062,27

99,52

Z rozpočtovaných 363 816,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 362 062,27
EUR, čo predstavuje 99,52 % 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
362 062,27 EUR
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7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR

Bežné príjmy spolu

768 888,53

z toho : bežné príjmy obce

716 922,46

bežné príjmy RO

51 966,07

Bežné výdavky spolu

825 405,92

z toho : bežné výdavky obce

463 343,65

bežné výdavky RO

362 062,27

Bežný rozpočet

-

56 517,39

Kapitálové príjmy spolu

34 209,42

z toho : kapitálové príjmy obce

34 209,42

kapitálové príjmy RO

0,00

Kapitálové výdavky spolu

67 366,68

z toho : kapitálové výdavky obce

67 366,68

kapitálové výdavky RO

0,00

Kapitálový rozpočet

-

33 157,26

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-

89 674,65

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

34 185,42
-

123 860,07
145 435,38
0,00
145 435,38
948 533.33

VÝDAVKY SPOLU

892 772,60

Hospodárenie obce

55 760,73

Vylúčenie z prebytku

34 185,42

Upravené hospodárenie obce

21 575,31

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume - 89 674,65 € 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 v rozpočtovom roku
2018 vysporiadaný z finančných operácií.
Schodok 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 znení
neskorších predpisov sa upravuje – zvyšuje o:
a/ nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky: Prevencia
kriminality v obci Krasňany - kamerový systém v sume 5 000,00 eur
b/ nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky:
Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice – prístavba a stavebné úpravy v sume v sume
29 185,42 eur
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu je v sume – 123 860,07 eur.
Zostatok finančných operácií podľa § 15 odst. 1 písm. c/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v sume 21 575,31 eur navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu vo výške 21 575,31 eur.
18

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018
vo výške 21 575,31 EUR.
Obec:
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
- zostatok na osobitnom účte
- zostatok na osobitnom účte
Rozpočtová organizácia ZŠ s MŠ Krasňany:
Zostatky na bankových účtoch v RO:
z toho:
- sociálny fond
- depozit – mzdy
- potravinový účet

86 520,04 EUR
104,46 eur
30 654,85 eur
21 025,64 eur
549,67 eur
29 185,42 eur
5 000,00 eur
15 473,17 EUR
1 016,77 eur
12 242,00 eur
2 214,40 eur

7.3 Rozpočet na roky 2019 - 2021
Skutočnosť
k 31.12.2018

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2021

Bežné príjmy

716 922,46

740 406,00

737 476,00

737 476,00

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

512 196,60
25 453,08
179 272,78

533 175,00
22 431,00
184 800,00

543 175,00
25 401,00
168 900,00

543 175,00
25 401,00
168 900,00

Kapitálové príjmy

34 209,42

275 019,00

0,00

0,00

200 - kapitálové príjmy
300 - granty a transfery

24,00
34 185,42

0,00
275 019,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Finančné príjmy

145 435,38

29 186,00

0,00

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

145 435,38
0,00
51 966,07
948 533,33
463 343,65
67 366,68
0,00
362 062,27
892 772,60
55 760,73

29 186,00
0,00
70 000,00
1 114 611,00
346 358,00
365 291,00
0,00
402 962,00
1 114 611,00
0,00

0,00
0,00
70 000,00
807 476,00
404 514,00
0,00
0,00
402 962,00
807 476,00
0,00

0,00
0,00
70 000,00
807 476,00
404 514,00
0,00
0,00
402 962,00
807 476,00
0,00
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za konsolidovaný celok
8.1 MAJETOK
Názov

Skutočnosť k 31.12.2017

Skutočnosť k 31.12.2018

Majetok spolu

1 205 924,43

1 050 419,50

Neobežný majetok spolu

1 007 826,53

939 800,21

Dlhodobý hmotný majetok

794 580,78

726 554,46

Dlhodobý finančný majetok

213 245,75

213 245,75

Obežný majetok spolu

195 627,50

106 990,23

1 172,10

1 033,65

0,00

0,00

5 088,74

3 963,37

189 366,66

101 993,21

2 470,40

3 629,06

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

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

8.2 ZDROJE KRYTIA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu

Skutočnosť k 31.12.2017

Skutočnosť k 31.12.2018

1 205 924,43

1 050 419,50

747 924,85

607 397,68

708 337,74

747 924,85

Výsledok hospodárenia

39 587,11

-140 527,17

Záväzky

46 422,15

111 225,50

1 000,00

1 000,00

0,00

34 185,42

976,48

1 121,23

44 445,67

74 918,85

0,00

0,00

411 577,43

331 796,32

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
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8.3 Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2017

Pohľadávky do lehoty splatnosti

5 088,74

Zostatok
k 31.12 2018

3 963,37

Pohľadávky po lehote splatnosti

8.4 Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2017

Záväzky do lehoty splatnosti

45 422,15

Zostatok
k 31.12 2018

76 040,08

Záväzky po lehote splatnosti

9. Hospodársky výsledok – vývoj nákladov a výnosov za konsolidovaný
celok
Názov

Skutočnosť
k 31.12. 2017
758 090,25

Skutočnosť
k 31.12.2018
982 898,17

50 – Spotrebované nákupy

118 145,95

141 213,36

67 281,73

197 963,08

392 819,68

465 652,32

547,86

430,66

5 125,57

5 445,04

155 000,69

146 653,00

3 966,50

4 053,32

15 176,35

21 451,35

25,92

36,04

797 677,36

842 371,00

49 190,28

55 270,31

482 437,17

516 541,37

9 760,90

10 315,26

1 000,00

1 000,00

136,83

190,17

Náklady

51 – Služby
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
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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/

255 152,18

259 053,89

39 587,11

-140 527,17

Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume -140 527,17 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1 Prijaté granty a transfery

V roku 2018 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
Fond na podporu umenia
Nadácia Kia Motors Slovakia
Ministerstvo vnútra SR
DPO SR

Účelové určenie grantov a transferov

Suma v EUR

141,19
64,97
1 669,44
152 316,00
496,32
64,40
471,56
4 949,58
1 000,00
15 000,00
99,32
3 000,00

Ochrana ŽP
Pozemné komunikácie
Stavebné konanie
Školstvo
Register obyvateľov
Register adries
Voľby do samosprávnych krajov
Chránené pracovisko
Doplnenie knižničného fondu
Podpora športu a kultúry - oplotenie
Odmena – sklad CO
Materiálno-technické vybavenie DHZO

V roku 2018 rozpočtová organizácia prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.

Poskytovateľ

1.
2.
3.

Nadácia Spoločne pre región
Nadácia Kia Motors Slovakia
CURADEN Slovakia

Suma v EUR

Účelové určenie grantov a transferov

2 185,95 Učebné pomôcky
3 100,00 Softvér pre ZŠ
150,00 Propagácia projektov Eko Alarm a Ekovír

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
10.2 Poskytnuté dotácie
Obec v roku 2018 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

3 325,00 EUR

3 325,00 EUR

0

TJ Fatran Krasňany - bežné výdavky

8 150,00 EUR

8 150,00 EUR

0

500,00 EUR

500,00 EUR

0

KST Krasňany - bežné výdavky

K 31.12.2018 boli poskytnuté dotácie použité a vyúčtované. Použitie bolo skontrolované hlavným
kontrolórom obce.
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10.3 Významné investičné akcie v roku 2018

Najvýznamnejšou investičnou akciou realizovanou v roku 2018 bola realizácia novej stavby – most
cez Kúrsky potok v sume 50 997,68 €,

Na pripravené akcie:
- výstavba verejného vodojemu v Kúrskej doline bola podaná žiadosť o poskytnutie
finančných prostriedkov,
- ďalšie akcie sa nachádzali v štádiu projektovej a inžinierskej prípravy.
10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
- rozšírenie kamerového systému v obci Krasňany
- 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 a Podhutie
- súbor protipovodňových opatrení v Krasňanoch
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
účtovníčka obce

Schválil: Ing. Jana Žáková, PhD.
starostka obce

V Krasňanoch, dňa 04.07.2019

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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