
Záverečný účet obce KRASŇANY za rok 2011 
 

 

V súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. v platnom znení sa obecnému zastupiteľstvu predkladá 

na schválenie záverečný účet obce za rok 2011. 

 

 

 

1/  Plnenie rozpočtu obce za rok 2011 
 

 

Rozpočet obce na rok 2011 schválilo Obecné zastupiteľstvo dňa 25.03.2011 Uznesením č. 10 

bod 8. 

V priebehu roka 2011 bolo plnenie rozpočtu na zasadnutiach obecného zastupiteľstva 

prejednávané a podľa potreby bol rozpočet obce Uznesením č. 21 pod bodom 6 zo dňa 

21.10.2011 upravený – rozpočtové opatrenie č. 1. 

 

 Plnenie rozpočtu obce za rok 2011 bolo nasledovné: 

 

     Príjmy rozpočtu na rok 2011 boli schválené vo výške 413900,00 € + príjmy RO boli 

schválené vo výške 18820,00 €.  

Rozpočet obce bol upravený na sumu 650985,00 € + príjmy RO 18820,00 € . 

Bežný rozpočet obce bol vo výške 542430,00 €, kapitálový rozpočet bol vo výške 650,00 € 

a finančné operácie vo výške 107905,00 €. Vlastné príjmy ZŠ Krasňany 2820,00 €, vlastné 

príjmy MŠ Krasňany 16000,00 €.   

 

Skutočné plnenie rozpočtu obce k 31.12.2011 bolo 672842,89 €.   Z toho  bežné príjmy boli 

vo výške 548842,73 €, kapitálové príjmy vo výške 650,00 € a  finančné operácie vo výške 

123350,16 €.  

Rozdiel oproti schválenému rozpočtu bol o 21857,89 € vyšší. Bežné príjmy boli o 6412,73 € 

vyššie oproti schválenému rozpočtu, kapitálový rozpočet bol vyrovnaný so schváleným 

rozpočtom a finančné operácie boli o 15445,16 € vyššie. Rozdiely vznikli  pri transferoch  ŠR 

SR (Úrad vlády SR poskytol obci na základe prihlásenia sa do 1. RP na revitalizáciu krajiny 

dotáciu na bežné výdavky, neskôr po vyhlásení výzvy sme sa prihlásili aj do 2. RP, aj tam 

sme mali poskytnutú dotáciu na bežné výdavky), pri príjmoch z prenajatých budov 

a priestorov a pri tuzemských bežných grantoch, ktoré boli v príjmoch vyššie a niektoré 

položky sa zasa v bežných príjmoch nenaplnili. Kapitálové príjmy boli len z predaja auta – 

FELÍCIE. Finančné operácie boli vyššie z dôvodu prijatia ďalšieho krátkodobého úveru – 

schválenie dotácie od VÚC na projekt „Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky 

v slovensko-poľskom prihraničí“.          

     

Výdavky rozpočtu na rok 2011 boli schválené vo výške 413900,00 € + výdavky RO boli 

schválené vo výške 18820,00 €. Rozpočet bol  upravený na sumu 650985,00 € + výdavky RO 

vo výške 18820,00 €.  

Bežný rozpočet obce bol vo výške 335268,00 €, kapitálový rozpočet obce bol vo výške 

100930,00 €, finančné operácie  boli vo výške 7625,00 €,  bežný rozpočet ZŠ Krasňany bol 

vo výške 96982,00 € + 9600,00 € na ŠKD, bežný rozpočet MŠ Krasňany bol vo výške 

119400,00 €.  

 



       Skutočné čerpanie výdavkov obce bez školstva k 31.12.2011 bolo 445075,30 €. Z toho 

bežné výdavky 337481,99 €,  kapitálové výdavky vo výške 99596,55 € a finančné operácie vo 

výške 7996,76 €.  

 

       Obec Krasňany ako zriaďovateľ presunul Základnej škole Krasňany finančné prostriedky 

vo výške 96613,00 €.  Tieto    prostriedky boli poskytnuté   zo štátneho rozpočtu na prenesené   

kompetencie cez   Krajský školský úrad   Žilina  vo výške  95090,00 €  a na vzdelávacie 

poukazy  vo výške 1523,00 €. 

Na školskú družinu (originálne kompetencie) obec poskytla z výnosu dane z príjmov finančné 

prostriedky vo výške 8759,35 € a ZŠ mala vlastné príjmy vo výške 4729,25 €.  

Z týchto prostriedkov zostalo nevyčerpaných 0,24 €.  

Skutočné čerpanie výdavkov  v ZŠ Krasňany bolo vo výške 110089,68 €. 

ZŠ zostali normatívne finančné prostriedky na čerpanie do roku 2012 vo výške 11,68 €.  

 

       Obec Krasňany ako zriaďovateľ presunul Materskej škole Krasňany finančné prostriedky 

vo výške  98098,52 €.  

Tieto prostriedky boli poskytnuté z výnosu dane z príjmov na originálne kompetencie.  

Obec Krasňany ako zriaďovateľ presunul ďalej MŠ Krasňany finančné prostriedky, ktoré boli 

poskytnuté zo štátneho rozpočtu ako príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ , ktoré majú 

jeden   rok   pred plnením  povinnej  školskej   dochádzky   cez Krajský  školský  úrad   Žilina  

vo výške 2402,00 €. Ďalej mala MŠ vlastné príjmy vo výške 23328,13 €.   

Skutočné čerpanie výdavkov v MŠ Krasňany bolo vo výške 123828,65 €. 

  

Skutočné čerpanie výdavkov so školstvom bolo spolu 678993,63 €. Rozdiel oproti 

schválenému rozpočtu bol 9188,63 €. Vznikol pri bežných, kapitálových výdavkoch aj 

finančných operáciách obce. Rozdiel bol aj pri plnení výdavkov v ZŠ a MŠ.  

Bežné výdavky na obci boli podľa schváleného rozpočtu na bežných výdavkoch o 2213,99 € 

vyššie, na kapitálových výdavkoch o 1333,45 € nižšie, finančné operácie boli vyššie o 371,76 

€. V ZŠ boli bežné výdavky vyššie o 3507,68 € oproti schválenému rozpočtu a v MŠ boli 

bežné výdavky vyššie o 4428,65 € oproti schválenému rozpočtu.    

 

Plnenie príjmov a výdavkov 01.2011 - 12.2011 tvorí prílohu k záverečnému účtu obce.  

 

 

 

2/  Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 
 

 

Obec vlastní dlhodobý hmotný majetok vo výške 1705243,00 €, u ktorého sú v zmysle zákona 

o účtovníctve č. 431/2002 zúčtované odpisy v sume 943844,00 €. Z tejto sumy predstavuje 

hodnota stavieb výšku 1660891 €/odpisy 904398 €/, stroje, prístroje a zariadenia v sume 

27460 € /odpisy 23337 €/, dopravné prostriedky v sume 16892 € /odpisy 16109 €/. 

K 31.12.2011 obec eviduje vo vlastníctve pozemky vo výške 79293 € a dlhodobý finančný 

majetok v hodnote 213246 € (6.425 akcií, hodnota jednej akcie je 33,19 €). 

Pohľadávky obce k 31.12.2011 sú vo výške 800,00 €.  

Finančný majetok k 31.12.2011 je vo výške 21782,00 €.  

 

Vlastné imanie je vo výške 975032,00 €. 

Nevysporiadaný výsledok z minulých rokov je vo výške 1054464,00 €. 

Výsledok hospodárenia za rok 2011 je:   – 79432,00 €.   



Záväzky obce k 31.12.2011 sú vo výške 26030,00 € a sú to:  

- neuhradené faktúry, záväzky zo sociálneho fond u a iné záväzky.  

 

 

3/  Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011  
 

 

         Obec mala v roku 2010 poskytnutý preklenovací krátkodobý bankový úver vo výške 

125070 €. Z tohto úveru sa v roku 2010 splatilo 117446 €. Nesplatený krátkodobý úver 

k 31.12.2010 predstavoval čiastku vo výške 7624 €. Tento úver bol splatený dňa 01.03.2011.   

 

Obec mala v roku 2011 uzatvorenú z  PPA v Bratislave Zmluvu o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku č. 5300010 z fondov ES vo výške 81875,00 € - Program rozvoja 

vidieka SR 2007-2013, opatrenie 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo. Tento 

program sa zabezpečoval prostredníctvom MAS Terchová – Rekonštrukcia a modernizácia 

budovy v areáli športového ihriska. Tieto prostriedky neboli obci poskytnuté v roku 2011, 

práce boli uskutočnené a boli vyfinancované z poskytnutých krátkodobých úverov.  

Žiadosť o platbu na PPA Bratislava bude predložená v 1. polroku 2012. 

 

V roku 2011 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre fond mikro-

projektov č. 10 týkajúca sa spolufinancovania mikroprojektu PL-SK/ZA/IPP/II/033 v rámci 

Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013 medzi VÚC Žilina 

a Obcou Krasňany.  

Názov projektu: „Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky v slovensko-poľskom 

prihraničí“ – schválená suma oprávnených nákladov pre našu obec bola vo výške 19667,50 

€. Uvedený projekt bol zrealizovaný v II. polroku 2011, financovaný bol z krátkodobého 

úveru a z vlastných prostriedkov.  

Žiadosť o platbu na VÚC Žilina bude predložená v I. štvrťroku 2012. 

 

Na uvedené projekty mala obec poskytnuté 3 krátkodobé úvery v celkovej výške 109185,38 

€. Splatnosť dvoch úverov je do 11.10.2013 a jeden úver je splatný do 08.10.2012.  

Nesplatené krátkodobé úvery k 31.12.2011 predstavovali čiastku vo výške 107457,47 €.  

 

 

 

V Krasňanoch dňa 23.01.2012 

 

 

Správu spracovala: Zdenka Džurnáková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Ing. Miroslav Bielka 

                                                                                                                        starosta obce  



 

 

Návrh na uznesenie záverečného účtu  obce za rok 2011 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krasňanoch: 

 

 

1. Schvaľuje Záverečný účet  obce a celoročné hospodárenie bez výhrad 

(ak nastane situácia, že OZ má výhrady, schváli sa s výhradami, ale potom musia byť 

prijaté aj opatrenia na ich odstránenie)  

 

2. Schvaľuje použiť zostatok finančných prostriedkov z roku 2011 ako príjem rozpočtu 

bežného roka 2012 (finančné operácie - zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov), 

zostatok účelových FP ako zdroj financovania na poskytnutý účel, zostatok vlastných FP 

ako zdroj na splatenie krátkodobého bankového úveru, prípadne na kapitálové výdavky  

 

3.   Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce za rok 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


