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1. Základná charakteristika Obce Krasňany  

      

 

 
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.  

 

 

 

 

Identifikačné údaje účtovnej jednotky a informácie o činnosti účtovnej jednotky 

 

Názov účtovnej jednotky OBEC KRASŇANY 

Sídlo účtovnej jednotky Obecný úrad Krasňany 

Dátum založenia/zriadenia  13.12.1990 

Spôsob založenia/zriadenia Obec zriadená zo zákona  

IČO 00321401 

DIČ 2020677538 

Hlavná činnosť účtovnej jednotky Výkon samosprávy 

 

 

 

 

        Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky   

 
Názov  

rozpočtovej organizácie 

Sídlo 

 rozpočtovej organizácie 

Zmena /zriadenie, 

zrušenie, zmena formy 

právnickej osoby/ 

 

Dôvod zmeny 

Materská škola Krasňany 157 31.08.2012 zrušenie 

Základná škola Krasňany 19 31.08.2012 zrušenie 

ZŠ s MŠ Krasňany Krasňany 19 01.09.2012  zriadenie 

 

 

1.1 Geografické údaje 

 

Geografická poloha obce : Obec leží vo východnej časti Žilinskej kotliny na terasách rieky Varínky v smere zo Žiliny 

do Terchovej.  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 

 

1.2 Demografické údaje  

 

Počet obyvateľov k 31.12.2012: 1275 obyvateľov 

Národnostná štruktúra : slovenská národnosť,  mizivé percento národnosť poľská, česká, ukrajinská 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : väčšina - rímsko-katolícka cirkev 

 

1.3 Ekonomické údaje  

 

Nezamestnanosť v obci k 31.12.2012:    približne do 8,00 %   

 

 

 



 4 

1.4 Symboly obce 

 

Erb obce  

 

 
 

 

    
 

 

 

1.5  Logo obce   - 

 

1.6  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. 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 a  zmluvne zabezpečila prevádzkovanie pohrebných služieb.   

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. 
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 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 ALUMA ČS, 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.   

 

1.7  Pamiatky  

 

 V obci  je   renesančný kaštieľ   s menším  kostolíkom,  ktorý   bol   od druhej  polovice   16. storočia   sídlom  

starohradského panstva. Okolie dotvára park. Kaštieľ je toho času v súkromnom vlastníctve. Vlastníkom je spoločnosť 

G.R.L., s.r.o., Žilina. 

 

1.8  Významné osobnosti obce 

 

 Žila tu vetva grófskeho rodu Pongráczovcov. 

 

1.9  Výchova a vzdelávanie  
 

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

- Materská škola Krasňany, ktorú v roku 2012 navštevovalo 42 detí 

- Základná škola Krasňany, ktorú v roku 2012 navštevovalo 56 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.  

        Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude orientovať na predškolskú 

a školskú výchovu.  

 

1.10 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. 

 

1.11 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. 
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1.12 Kultúra 

 

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : 

- Obecná knižnica 

- TJ Fatran Krasňany 

- Klub slovenských turistov Krasňany 

- Obecný hasičský zbor a Dobrovoľný hasičský zbor  

  Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa bude orientovať na:  

takisto 

 

1.13 Hospodárstvo 

  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

- predajne potravín a drogistického tovaru 

- pohostinné zariadenia -  hostinec pri kaštieli, 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 

 

 

1.14 Organizačná štruktúra obce  

 

Starosta obce:  Ing. Miroslav Bielka 

 

Zástupca starostu obce:  Mária Rampašeková 

 

Hlavný kontrolór obce:  Janka Miklúšová 

 

Obecné zastupiteľstvo: Mária Rampašeková, Vladimír Stanko, Ján Bielka, Slavomír Rusnák, Pavol Trnka, Stanislav 

Pallo, Miroslav Švec, Júlia Staníková, Radoslav Krajčík. 

 

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 3 pracovníčky a pomocné robotnícke práce na obecnom úrade 

zabezpečovali v roku 2012 pracovníci prijatí na aktivačnú činnosť na dobu určitú.  

 

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 v štyroch triedach, manuálne práce – upratovanie 

a kúrenie zabezpečuje upratovačka a kurič.    
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2. Rozpočet obce na rok 2012 a jeho plnenie 

 
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi 

financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy. 

Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce.  
Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy: 

- k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce,  

- ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných 

právnych predpisov, zo VZN obce, ako aj zo zmlúv. 

Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí : 

- podiely na daniach v správe štátu, 

- dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,  

- ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. 

Rozpočet obce môže obsahovať finančné vzťahy : 

- k rozpočtom iných obcí, 

- k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia obec patrí, ak plnia spoločné úlohy. 

V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom. 

Rozpočet obce na rok 2012 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet), kapitálové príjmy a 

kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie.  

Programový rozpočet obce na rok 2012 bol zostavený ako vyrovnaný pri použití fin. prostriedkov z predchádzajúcich 

rokov poskytnutých zo ŠR.    

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného programového rozpočtu na rok 2012. Programový rozpočet obce bol 

schválený obecným zastupiteľstvom dňa 24.02.2012 uznesením č. 3 bod 8. 

Programový rozpočet obce bol upravený dňa 16.11.2012 uznesením č. 27 bod 5.  

                 Po tejto zmene bol rozpočet schodkový, čo bolo spôsobené úpravou rozpočtu obce a schválením rozpočtu pre 

novovzniknutý právny subjekt ZŠ s MŠ Krasňany: 

Došlo k navýšeniu celkového rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch, pričom príjmy a výdavky boli zahrnuté už aj 

v predchádzajúcich organizáciách MŠ Krasňany a ZŠ Krasňany na celý rok. V starých organizáciách sa rozpočty už 

nemenili a schválil sa rozpočet pre nový právny subjekt. Príjmy a výdavky za obdobie od 01.09.2012 do 31.12.2012 

boli v rozpočte  zdvojené. Tým vznikol schodkový celkový rozpočet.  

 

Upravený programový rozpočet obce k 31.12.2012 v eurách: 

 

 

 

 

 

z toho :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príjmy celkom 651583 

Výdavky celkom 743039 

Hospodárenie celkom -91456 

Bežné príjmy 485809 

Bežné výdavky 577265 

Schodok bežného rozpočtu -91456 

Kapitálové príjmy 84105 

Kapitálové výdavky 62559 

Prebytok kapitálového rozpočtu 21546 

Príjmové finančné operácie 81669 

Výdavkové finančné operácie 103215 

 Hospodárenie z fin.operácií -21546 
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2.1. Plnenie príjmov a výdavkov za rok 2012 

Príjmy bežného rozpočtu v € 
Zdroj Názov  Schválený rozpočet Rozpočet  

po zmenách 

Skutočnosť 

 k 31.12.2012 

41 Daňové príjmy 280545,00 281825,00 276802,21 

41 Nedaňové príjmy 14629,00 16397,00 17822,49 

111 Granty  a transfery (ŠR) 106228,00 106228,00 109496,53 

1162 Granty a transfery (ÚPSVaR)  0,00 21700,00 20895,64 

13GA Granty a transfery (VÚC) 15850,00 15850,00 0,00 

71 Granty a transfery (KIA) 0,00 7500,00 7500,00 

 Medzisúčet 417252,00 449500,00 432516,87 

41 Nedaňové príjmy (ZŠ) 1760,00 1760,00 4172,44 

111 Granty a transfery ZŠ 800,00 800,00 500,00 

41 Nedaňové príjmy (MŠ) 25000,00 25000,00 17648,23 

 Medzisúčet 27560,00 27560,00 22320,67 

41 Nedaňové príjmy (ZŠ s MŠ)  7092,00 8689,86 

111 Granty a transfery (ZŠ s MŠ)  1657,00 1657,30 

 Medzisúčet  8749,00 10347,16 

     

Spolu  444812,00 485809,00 465184,70 

 

 

Výdavky bežného rozpočtu v € 
Program Zdroj Názov výdavku Schválený 

rozpočet 

Rozpočet  

po zmenách 

Skutočnosť 

 k 31.12.2012 

01 41, 111 Plánovanie, manaž. a kontr. 8820,00  8887,00 5943,43 

02 41 Propagácia a reklama 450,00 350,00 313,98 

03 41,111

1162  

Interné služby 43537,00 48105,00 47383,14 

04 41 Služby občanom      1000,00 1000,00 907,77 

05 41 Bezpečnosť, právo a poriad. 4347,00 3447,00 3083,63 

06 41 Odpadové hospodárstvo 19620,00 19620,00 15667,36 

07 41, 71 Komunikácie 1500,00 11000,00 10260,01 

09 41 Šport 5000,00 5300,00 3549,30 

10 41, 46 Kultúra 5300,00 6800,00 7138,54 

11 41, 111 

131B  

Prostredie pre život 20600,00 20800,00 21006,65 

12 41 Sociálne služby 9970,00     8970,00 7284,31 

13 41, 111 

1162 

Administratíva 81780,00 110335,00 108869,40 

Medzisúčet   201924,00 244614,00 231407,52 
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08 41,111 

131B 

Vzdelávanie (ZŠ) 113860,00 113860,00 69391,39 

08 41,111 Vzdelávanie (MŠ) 129028,00 129028,00 80967,12 

08 41,111 Vzdelávanie (ZŠ s MŠ)  89763,00 91835,17 

Medzisúčet   242888,00 332651,00 242193,68 

      

Spolu   444812,00 577265,00 473601,20 

 

 

Príjmy kapitálového rozpočtu v € 
Zdroj Názov  Schválený rozpočet Rozpočet  

po zmenách 

Skutočnosť 

 k 31.12.2012 

13GA Granty a transfery 2230,00 2230,00 0,00 

111 Granty a transfery 81875,00 4818,00 0,00 

11K2 Granty a transfery 0,00 77057,00 119494,15 

Spolu  84105,00 84105,00 119494,15 

 

 

Výdavky kapitálového rozpočtu v € 
Program Zdroj Názov výdavku Schválený 

rozpočet 

Rozpočet  

po zmenách 

Skutočnosť 

 k 31.12.2012 

03.3 41 Nákup multifunkč. zariad.      0,00 2030,00 0,00 

04.1 41 Nákup pozemkov 0,00 0,00 1,00 

07.1 41 Nákup pozemkov 0,00 5,00 5,00 

09. 1 41 TJ – športový areál 7400,00 9600,00 9582,78 

09. 1 71 TJ – športový areál 0,00 50924,00 50924,42 

      

Spolu   7400,00 62559,00 60513,20 

  

 
Príjmy finančné operácie v € 

Zdroj Názov Schválený rozpočet Rozpočet  

po zmenách 

Skutočnosť 

 k 31. 12. 2012 

131B Zost.prostr. z pred. rokov (ŠR) 20000,00 20000,00 20011,68 

41 Zost.prostr. z pred.rokov (vl.) 135,00 135,00 124,20 

46 Zost.prostr. z pred.rokov (KIA) 1100,00 1100,00 1100,00 

52 Krátkodobý úver 9510,00 9510,00 0,00 

71 Krátkodobé fin. výpomoci 0,00 50924,00 50924,42 

Spolu  30745,00 81669,00 72160,30 
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Výdavky finančné operácie v € 
Program Zdroj Názov výdavku Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Skutočnosť 

k 31. 12. 2012 

13.2 52 Splácanie krátkod. úveru 107450,00 26158,00 2384,90 

13.2 11K2 Splácanie krátkod. úveru 0,00 77057,00 77057,13 

13.2 11K2 Splácanie krátkod. úveru 0,00 0,00 42437,02 

Spolu   107450,00 103215,00 121879,05 

 

 

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov obce a jej rozpočtových organizácií tvorí prílohu k výročnej správe. 

 

 

3. Hospodárenie obce a rozpočtových organizácií za rok 2012 
 

Skutočné čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2012 : 

 
Príjmy obce za rok 2012                                                        624171,32 EUR 

Príjmy RO za rok 2012                                                            32667,83 EUR 
Výdavky obce za rok 2012                                                -   413799,77 EUR 

Výdavky RO za rok 2012                                                  -   242193,68 EUR 

 

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami                               +        845,70 EUR 

  

 

 

 

 

 

Zostatky na  bankových účtoch a v pokladni: 418,80 EUR 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie za rok 2012 je vo výške - 87137,60 EUR 

 

 

 

Zostatky na  bankových účtoch a v pokladni v RO: 9839,86 EUR 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie za rok 2012 v RO je vo výške - 4543,03 EUR 

 

        

     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri 

usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto  prebytku vylučujú :  

- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné a kapitálové  výdavky.  
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4.  Bilancia aktív a pasív v eurách 

 

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy 

A  Neobežný majetok  
 

1. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku /v €/ 

a) OBSTARÁVACIA CENA 

Názov Účet Riadok 

súvahy 

OC  

 k 31.12.2011 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

- 

Presuny 

+ / - 

OC  

k 31.12.2012 

Pozemky 031 012 79293,00 7,00 0,02  79299,98 

Umelecké diela 

a zbierky 
032 013      

Predmety z drahých 

kovov 
033 014      

Stavby 021 015 1660891,00  384176,47 0,10  2045067,37 

Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnut. vecí 
022 016 27460,00 2030,52   29490,52 

Dopravné prostriedky 023 017 16892,00 0,38   16892,38 

Pestovateľské celky 

trvalých porastov 
025 018      

Základné stádo a ťažné 

zvieratá 
026 019      

Drobný DHM 028 020      

Ostatný DHM 029 021      

Spolu   1784536,00 386214,37 0,12  2170750,25 

 

b) OPRÁVKY A OPRAVNÉ POLOŽKY 
Názov Účty Riadok 

Súvahy 

Oprávky, OP  

k 31.12.2011 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

- 

Presuny 

+ / - 

Oprávky, OP 

 k 31.12.2012 

OP k pozemkom 092 012      

OP k umeleckým dielam 

a zbierkam 

092 013      

OP k predmetom z drahých 

kovov 

092 014      

Oprávky a OP k stavbám 081 

092 
015 904398,00 117652,07   1022050,07 

Oprávky a OP k samostatným 

hnuteľným veciam a súb.hn.v. 

082 

092 
016 23337,00 1765,07 0,04  25102,03 

Oprávky a OP k dopravným  

prostriedkom  

083 

092 
017 16109,00 783,88 0,50  16892,38 

Oprávky a OP k pestovateľs. 

celkom trvalých porastov 

085 

092 
018      

Oprávky a OP k základnému 

stádu a ťažným zvieratám 

086 

092 
019      

Oprávky a OP k drobnému 

DHM 

088 

092 
020      

Oprávky a OP k ostatnému 

DHM 

089 

092 
021      

Spolu   943844,00 120201,02 0,54  1064044,48 
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c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA  

Názov Účty Riadok 

Súvahy 

Zostatková hodnota 

 k 31.12.2011 

Zostatková hodnota 

 k 31.12.2012 

ZH pozemkov /031/ - /092/ 012 79293,00 79299,98 

ZH umeleckých diel a zbierok /032/ - /092/ 013   

ZH predmetov z drahých kovov /033/ - /092/ 014   

ZH stavieb /021/ - /081+092/ 015 756493,00 1023017,30 

ZH samostatných hnuteľných veci 

a súborov hnuteľných. vecí 
/022/ - /082+092/ 016 4123,00 4388,49 

ZH dopravných prostriedkov /023/ - /083+092/ 017 783,00 0,00 

ZH pestovateľských celkov trvalých 

porastov 
/025/ - /085+092/ 018   

ZH základného stáda a ťažných 

zvierat  
/026/ - /086+092/ 019   

ZH drobného DHM /028/ - /088+092/ 020   

ZH ostatného DHM /029/ - /089+092/ 021   

Spolu   840692,00 1106705,77 

 

2. Prehľad o pohybe obstarania dlhodobého majetku /v €/ 

a) OBSTARANIE DLHODOBÉHO MAJETKU 

Názov Účty Riadok 

Súvahy 

KZ  

k 31.12.2011 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

- 

Presuny 

+ / - 

KZ  

k 31.12.2012 

Obstaranie DNM  041 009      

Obstaranie DHM 042 022 414501,00 58973,29 386214,29  87260,00 

Obstaranie DFM 043 032      

Spolu   414501,00 58973,29 386214,29  87260,00 

 

b) OPRAVNÉ POLOŽKY 

Názov Účty Riadok 

Súvahy 

KZ  

k 31.12.2011 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

- 

Presuny 

+ / - 

KZ  

k 31.12.2012 

OP k účtu obstarania DNM  093 009      

OP k účtu obstarania DHM 094 022      

OP k účtu obstarania DFM 096 032      

Spolu        

 

c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA  

Názov   Účty Riadok 

súvahy 

KZ  

k 31.12.2011 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

- 

Presuny 

+ / - 

KZ  

k 31.12.2012 

ZH účtu obstarania DNM  /041/-/093/ 009      

ZH účtu obstarania DHM /042/-/094/ 022 414501,00    87260,00 

ZH účtu obstarania DFM /043/-/096/ 032      

Spolu   414501,00    87260,00 



 13 

Textová časť:  Na účte 042 sú rozostavané a nedokončené stavby 

 

3. Opis a hodnota majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky /v €/ 

 

Majetok, ku ktorému má účtovná jednotka 

vlastnícke právo 

Suma v €  

Pozemky 79 299,98 

Budovy, stavby 2 045 067,37 

Stroje, prístroje, zariadenia, inventár 29 490,52 

Dopravné prostriedky  16 892,38 

 

 

II. Dlhodobý finančný majetok  

1. Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku /v €/ 

a) OBSTARÁVACIA CENA  

Názov Účet Riadok 

súvahy 

OC  

 k 31.12.2011 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

- 

Presuny 

+ / - 

OC  

k 31.12.2012 

Podielové CP a podiely 

v dcérskej ÚJ 
061 025      

Podielové CP a podiely 

v spoločnosti 

s podstatným vplyvom 

062 026      

Realizovateľné cenné 

papiere 
063 027 213246,00  0,25  213245,75 

Dlhové cenné papiere 

držané do splatnosti 
065 028      

Pôžičky ÚJ 

v konsolidovanom celku 
066 029      

Ostatné pôžičky 067 030      

Ostatný DFM 069 031      

Spolu   213246,00  0,25  213245,75 

 

b) OPRAVNÉ POLOŽKY 

Názov Účty Riadok 

súvahy 

OP  

k 31.12.2011 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

- 

Presuny 

+ / - 

OP 

 k 31.12.2012 

OP k podielovým CP 

a podielom v dcérskej 

ÚJ 

096 025      

OP k podielovým CP 

a podielom v spoločnosti 

s podstatným vplyvom 

096 026      

OP k realizovateľným 

cenným papierom 
096 027      

OP k dlhovým cenným 

papierom držaným do 

splatnosti 

096 028      

OP k pôžičkám ÚJ 

v konsolidovanom celku 
096 029      

OP k ostatným pôžičkám 096 030      

OP k ostatnému DFM 096 031      

Spolu        
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c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA 
Názov Účty Riadok 

Súvahy 

Zostatková hodnota 

 k 31.12.2011 

Zostatková hodnota 

 k 31.12.2012 

ZH podielových CP a podielov 

v dcérskej ÚJ 
/061/ - /096/ 025   

ZH podielových CP a podielov 

v spoločnosti s podstatným vplyvom 
/062/ - /096/ 026   

ZH realizovateľných cenných papierov /063/ - /096/ 027 213246,00 213245,75 

ZH dlhových cenných papierov 

držaných do splatnosti 
/065/ – /096/ 028   

ZH pôžičiek ÚJ v konsolidovanom 

celku 
/066/ - /096/ 029   

ZH ostatných  pôžičiek /067/ - /096/ 030   

ZH ostatného DFM /069/ - /096/ 031   

Spolu   213246,00 213245,75 

 

 

III. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný     

       dlhodobý finančný majetok /v €/ 

 

1. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere v € /riadky 027 

až 028 súvahy/:   
Názov emitenta Druh 

cenného 

papiera 

Mena 

cenného 

papiera 

Výnos v % Dátum 

splatnosti 

Hodnota 

k 31.12. 2011 

Hodnota 

k 31.12.2012 

SEVAK a.s. ŽILINA 01 33,19 0,372  213246,00 213245,75 

       

       

       

Spolu  33,19 0,372   213246,00 213245,75 
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5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v eurách 

 

B Obežný majetok  
 

I. Pohľadávky 

 

1. Významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/ 
Pohľadávky Riadok 

súvahy 

Hodnota pohľadávok 

v € 

Opis 

Z nedaňových príjmov 068 990,49  

Z daňových príjmov 069 389,41  

Pohľadávky voči zamestn. 070 5,40  

    

Spolu  1385,30  

 

 

2. Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti v € /riadky 048 a 060 súvahy/:   

Pohľadávky podľa zostatkovej 

 doby splatnosti 

Hodnota v €  

k 31.12.2011 

Hodnota v € 

k 31.12.2012 

Pohľadávky so zostatkovou dobou 

splatnosti do 1 roka 

800,00 1385,30 

Pohľadávky so zostatkovou dobou 

splatnosti od 1 roka do 5 rokov 

  

Pohľadávky so zostatkovou dobou 

splatnosti dlhšou ako 5 rokov 

  

Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060) 800,00 1385,30 

 

 

3. Krátkodobý finančný majetok v € /riadky 086 a 088 súvahy/:   

 Hodnota v €  

k 31.12.2011 

Hodnota v € 

k 31.12.2012 

Pokladnica  9,00 272,18 

Bankové účty 21773,00 146,62 

   

Spolu  21782,00 418,80 

 

II.  Časové rozlíšenie  

1. Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich 

období podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/ 
Opis položky časového 

rozlíšenia 

Riadok 

súvahy 

Hodnota v € 

k 31.12.2011 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

-  

Hodnota v € 

k 31.12.2012 

Náklady budúcich období 

spolu z toho: 
     

Náklady budúcich období 

381  
111 950,00 1158,22 950,00 1158,22 

Príjmy budúcich období  

spolu z toho:  
     

      

Spolu  950,00 1158,22 950,00 1158,22 
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Informácie o údajoch na strane pasív súvahy 

 
 

A Vlastné imanie  
I.  Vlastné imanie podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/ 

Názov položky Hodnota  

v € 

 k 31.12.2011 

Zvýšenie 

+ 

Zníženie 

- 

Presun 

+ / - 

Hodnota  

v € 

k 31.12.2012 

Oceňovacie rozdiely z precenenia 

majetku a záväzkov  
     

Oceňovacie rozdiely z kapitálových 

účastín 
     

Zákonný rezervný fond      

Ostatné fondy      

Nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých rokov 
1054464,00  0,02 -79432,00 975031,98 

Výsledok hospodárenia za účtovné 

obdobie 
-79432,00  87137,60  79432,00 -87137,60 

Spolu 975032,00  87137,62 0,00 887894,38 

 

 

B Záväzky 

I. Rezervy podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/ 
Položka rezervy Výška  

v € 

 k 31.12.2011 

Tvorba 

+ 

Zníženie 

- 

Zrušenie 

- 

Výška 

 v € 

k 31.12.2012 

Predpoklad. 

rok  použ. 

rezervy 

Rezervy zákonné dlhodobé       

Rekultivácia pozemku       

Vyplácanie odchodného, vyplácanie 

- životné jubileá, pracovné jubileá 

a iné plnenia pre zamestnancov 

      

Iné       

Spolu       

Ostatné dlhodobé rezervy        

Reklamácie a záručné opravy       

Náklady súvisiace s odstránením 

znečistenia životného prostredia 
      

Odstránenie odpadov a obalov       

Demolácia budov       

Finančné povinnosti vyplývajúce 

z ručenia a záruk 
      

Pokuty a penále       

Prebiehajúce a hroziace súdne spory       

Stratové zmluvy a nevýhodné 

zmluvy 
      

Náklady na uvedenie prenajatého 

majetku do predchádzajúceho stavu 
      

Iné        

Spolu       
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Rezervy zákonné krátkodobé       

Mzdy za dovolenku vrátane 

sociálneho zabezpečenia 
5270,00 5268,87  5270,00 5268,87 2013 

Odmeny členom orgánov účtovnej 

jednotky 
      

Odmeny a prémie       

Nevyfakturované dodávky a služby       

Odstupné zamestnancom       

Vyplácanie odchodného, vyplácanie 

- životné jubileá, pracovné jubileá 

a iné plnenia pre zamestnancov 

      

Náklady na zostavenie, overenie, 

zverejnenie účtovnej závierky 

a výročnej správy týkajúcej sa 

vykazovaného obdobia 

      

Náklady na zostavenie daňového 

priznania za vykazované účtovné 

obdobie 

      

Členské príspevky do zväzov, 

spolkov, komôr  a podobne 
      

Povinnosť spätného odkúpenia 

obalov 
      

Iné       

Spolu       

Ostatné krátkodobé rezervy        

Pokuty a penále       

Prebiehajúce a hroziace súdne spory       

Náklady súvisiace s odstránením 

znečistenia životného prostredia 
      

Odstránenie odpadov a obalov       

Provízie obchodným zástupcom        

Stratové zmluvy a nevýhodné 

zmluvy 
      

Náklady na uvedenie prenajatého 

majetku do predchádzajúceho stavu 
      

Mzdy za dovolenku vrátane 

sociálneho zabezpečenia 
      

Náklady na zostavenie, overenie, 

zverejnenie účtovnej závierky 

a výročnej správy týkajúcej sa 

vykazovaného obdobia 

      

Iné       

       

       

Spolu 5270,00 5268,87  5270,00 5268,87 2013 

 

 

Textová časť:  Rezerva je vytvorená pre zamestnancov obce na čerpanie nevyčerpanej dovolenky 

                          za rok 2012 
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II. Záväzky  

 

1. Záväzky podľa doby splatnosti v € /riadky 140 a 151 súvahy/:   
Záväzky podľa zostatkovej 

 doby splatnosti 

Výška v € 

k 31.12.2012 

Výška v €  

k 31.12.2011 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 

roka 
32049,95 25483,00 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 

roka do 5 rokov 
49,01 547,00 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou 

ako 5 rokov 
  

Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151) 32098,96 26030,00 

 

 

2. Popis významných položiek záväzkov podľa jednotlivých položiek súvahy  

a) Záväzky zo sociálneho fondu  /v €/ 
Sociálny fond Rok 2012  Rok 2011  

Stav  k 1.januáru  546,62 34,58 

Tvorba sociálneho fondu 452,39 512,04 

Čerpanie sociálneho fondu 950, 00 0,00 

Stav k 31.decembru 49,01 546,62 

 

 

III.  Bankové úvery a ostatné prijaté finančné výpomoci  

1.  Dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery /v €/  
Druh bankového úveru  

podľa splatnosti  

/krátkodobý, dlhodobý/ 

Charakter  

bankového úveru 

/investičný, 

prevádzkový a pod./ 

Mena  Úroková 

sadzba 

v % 

Dátum  

splatnosti 

Výška 

v € 

k 31.12.2011 

Výška  

v € 

 k 31.12.2012 

Popis 

zabezpečeni

a 

úveru 

Krátkodobý Investičný € 2,8 11.10.13 87 845 10787,87 zmenka 

Krátkodobý Investičný € 2,8 08.10.13 16 717 15362,02 zmenka 

Krátkodobý Investičný € 2,8 11.10.13 2 895 1865,55 zmenka 

Krátkodobá fin.výp. Investičná €  31.12.13 0,00 8487,40  

Spolu     107 457  36502,84  

 

 

IV. Časové rozlíšenie  

1. Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich                

období podľa jednotlivých položiek súvahy  /v €/ 
Opis položky časového 

rozlíšenia 

Riadok 

súvahy 

Hodnota 

k 31.12.2011 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

-  

Hodnota 

k 31.12.2012 

Výdavky budúcich období 

spolu z toho: 
     

      

Výnosy budúcich období 

spolu z toho: 
182 436364,00 123086,90 47690,61 511760,29 

      

Spolu  436364,00 123086,90 47690,61 511760,29 
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2. Informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384 /v €/ 
Kapitálový transfer Stav záväzku 

k 31.12.2011 

Príjem 

kapitálového 

transferu 

Zúčtovanie do 

výnosov bežného 

účtovného 

obdobia 

Zúčtovanie do 

výnosov 

budúcich období 

Stav záväzku 

k 31.12.2012 

EUROGROUND 783,88 0,00 783,88 0,00 0,00 

EUROGROUND 9204,44 0,00 383,70 8820,74 8820,74 

Milkovičová, Hložný 1785,00 0,00 0,00 1785,00 1785,00 

Nadácia Allianz 2123,50 0,00 723,80 1399,70 1399,70 

MHSR 201326,36 0,00 12729,00 188597,36 188597,36 

SEVAK-čerp.stanica 0,00 3592,75 30,00 3562,75 3562,75 

PPA - DK 221140,63 0,00 31220,28 189920,35 189920,35 

PPA - ŠaT 0,00 119494,15 1819,76 117674,39 117674,39 

Spolu 436363,81 123086,90 47690,42 511760,29 511760,29 

 

 

6. Ostatné  dôležité informácie  

 

6.1 Prijaté granty a transfery  

V roku 2012 obec prijala nasledovné granty a transfery : 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 

prostriedkov v eurách  
Krajský úrad ŽP Ochrana ŽP 136,65 

Krajský úrad pre cest.dopr. Pozemné komunikácie 66,11 

Krajský stavebný úrad Stavebné konanie  1175,52 

Obvodný úrad Hlásenie pobytu a register občanov 417,12 

Krajský školský úrad  Príspevok na výchovu a vzdel. ZŠ a MŠ  103573,60 

ÚPSVaR Žilina Aktivačná činnosť                           20895,64 

MŠVVaŠ Bratislava  Dotácia – revitalizácia MŠ                             3300,00 

Kia Motors Slovakia  Na opravu miestnych komunikácií                            7500,00 

Obvodný úrad  Voľby NRSR  827,53 

 

6.2 Poskytnuté dotácie  

V roku 2012 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie:  

Prijímateľ 

dotácie 
Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 

 prostriedkov v eurách 
DHZ Krasňany Príspevok na činnosť 230,21 

TJ Fatran Krasňany Príspevok na činnosť 1294,00 

FS DÚHA Krasňany Príspevok na činnosť  50,00 

KST Krasňany Príspevok na činnosť 500,00 

 

 

6.3 Významné investičné akcie v roku 2012 

 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2012:  

- dokončenie výstavby šatní na futbalovom ihrisku 

- úprava verejného priestranstva na futbalovom ihrisku   
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6.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

 

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- dokončenie výstavby miestnej komunikácie  pre IBV Kút 

- rekonštrukcia verejného osvetlenia  

- rekonštrukcia námestia a požiarnej zbrojnice 

 

6.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  

 

 

 

 

 

 

 
Vypracovala: Zdenka Džurnáková   

V Krasňanoch, dňa  22.03.2013 

                                                                   

 

 

 

 

 

                                                                                                                         Ing. Miroslav Bielka  

                                                                                                                               starosta obce                                                                                                                            

         

 

 

 

 

 

 

 

 


