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1. Úvodné slovo starostu obce
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Starostom obce Krásna Lúka som od decembra 2014, postupne sa oboznamujem s
problematikou výkonu funkcie starostu obce, pred zvolením za starostu obce som vykonával
funkciu poslanca obecného zastupiteľstva .... volebné obdobie. Výročná správa Obce Krásna
Lúka za rok 2014 je zostavená na základe výsledkov ekonomických ukazovateľov, počas
celého roku 2014. Obec skončila s kladným výsledkom hospodárenia 7462,85 €. Výsledok
hospodárenia bol použitý na tvorbu rezervného fondu.
V roku 2014 obec investovala financie na nákup pozemkov, kde by mali vzniknúť stavebné
parcely pre výstavbu rodinných domov. Verím, že tieto pozemky sa nám podarí vysporiadať už
v roku 2015.

2. Identifikačné údaje obce
Názov:

Obec Krásna Lúka

Sídlo:

Krásna Lúka 138

IČO:

00327280

Štatutárny orgán obce:

Štefan Bujňák

Telefón:

051/4597237

Mail:

oukrasnaluka@centgrum.sk

Webová stránka:

www.krasnaluka.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:

Štefan Bujňák

Zástupca starostu obce:

Ing. Jana Kandráčová

Hlavný kontrolór obce:

Ing. Terézia Kaperáková

Obecné zastupiteľstvo:

Ing. Jana Kandráčová
Ing. Ján Štieber
Ing. Jozef Novysedlák
Vladimír Bača
Ing. Marta Matiová
Peter Kandráč

Komisie:
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Komisia na ochranu verejného záujmu a verejného poriadku:
•
•
•
•

Predseda: Ing. Jozef Novýsedlák
b) členovia :
1. Vladimír Bača
2. Ing. Marta Matiová

Komisiu pre mládež, kultúru, šport a školstvo v zložení:
•
•
•

Ing. Dušan Matija
Ing. Jana Kandráčová
Ing. Ján Štieber

Komisia pre výstavbu a rozvoj v zložení:
•
•
•

Peter Kandráč
Ing. Anton Bujňák
Štefan Kušnír

Obecná rada:
•
•

Ing. Ján Štieber
Vladimír Bača

Obecný úrad:

Mgr. Mária Bujňáková

Rozpočtové organizácie obce:
Základná škola s materskou školou. Krásna Lúka 142,
Riaditeľ školy: Mgr. Helena Kormošová
IČO: 42238854
Telefón: 051/4597821
Webová stránka: krasnaluka.edupage.org
e-mail: riaditel@zskluka.edu.sk

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov,
dotácií zo štátneho rozpočtu a zo zdrojom od ostatných subjektov.

5

Vízie obce:
Uplatňovať individuálny a profesionálny prístup voči občanom a tým zvyšovať záujem
a zapojenie občanov do riešenia vecí verejných.
Vytvoriť v obci pozemky pre mladých ľudí, aby z obce neodchádzali, aby mali podmienky pre
výstavbu domov.
Ciele obce:
Cieľom obce je zlepšovanie životných podmienok občanom, dobudovanie infraštruktúry v obci
tak, aby plnila úlohu sídelnú, ekonomickú, kultúrnu a podnikateľskú funkciu.

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.

5.1 Geografické údaje
Geografická poloha obce : Obec Krásna Lúka leží v doline Kučmanského potoka, na ceste z
Torysy do Plavnice, pod východnými výbežkami Levočských vrchov, v nadmorskej výške
545m.
Susedné mestá a obce : Obec Bajerovce, Obec Šarišské Dravce, Obec Poloma. Najbližšie
mesto sú Lipany vzdialené cca 14 km.
Celková rozloha obce : 800 ha
Nadmorská výška : 545 m

5.2 Demografické údaje
Národnostná štruktúra : Občania sú slovenskej národnosti.
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : Prevažná väčšina obyvateľov je
rímskokatolíckeho vyznania.
Počet obyvateľov: 712

5.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : V obci je nezamestnanosť cca 5%.
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Nezamestnanosť v okrese : V okrese Sabinov je vysoká nezamestnanosť cca 25%.
Vývoj nezamestnanosti : Nezamestnanosť v obci klesá v letných mesiacoch, kedy je viac
sezónnych prác . Naopak v zimných mesiacoch nezamestnanosť narastá.

5.4 Symboly obce
Erb obce :

Vlajka obce :

5.5 História obce
Obec leží v doline Kučmanského potoka, na ceste z Torysy do Plavnice, pod východnými
výbežkami Levočských vrchov, v nadmorskej výške 545 m.
Vychádzajúc z názvu obce, ktorý nemeckí osadlíci začiatkov 14. storočia germanizovali na
Schone Wiese, prikláňam sa k názoru historika J. Beňka, ktorý hovorí, že názov Krásna Lúka
poukazuje na staršie kultové miesto. Podobné kultové znaky starých Slovanov sa prejavujú
v blízkom okolí v názvoch Lipany (lipový háj ),Goduša, Godušské vrchy ( od godovač –
hodovať, robiť hody ), Kňazová, Za mohilu....
Na mieste pravdepodobnej slovanskej osady sa vyvinula slovenská obec, ktorú ako riedko
osídlenú, alebo opustenú koncom 13. storočia doosídlili podľa zákupného práva nemeckí
kolonisti, nazývajúc ju svojím jazykom Schone Wiese. Na prítomnosť Nemcov poukazujú
dodnes zachované priezviská : Hanzel, Štieber, Zimerman... a chotárske názvy : Bretovizi,
Hirafki, Bruzmanka, Koligrot, Vargotna, Vircele....
Je isté, že obec existovala r. 1295, keď tu postavili kostol sv. Martina, biskupa, hoci prvá
písomná zmienka spomína obec ako farnosť r. 1329. V rokoch 1330-31 sa uvádza v zozname
Fraternity hornotoryských farárov Henrich de Schenwys.
Príchodom sasko-spišských Nemcov, šľachticov Rikolfa a Polana, sa obec koncom 13. storočia
dostala do ich vlastníctva. Ich potomkom, ktorí používali prídomok de Berzevicze (Berzeviczy)
patrila celé 14.-15. storočie. Z metačnej listiny Spišskej kapituly z rokov 1323-1327, v ktorej sa
vyznačujú hranice medzi územnými majetkami Rikolfových synov Jána a Rikolfa vyplýva, že
majetky obce patrili Jánovi, ktorý vlastnil Brezovicu a Šarišské Dravce.
Od 16. storočia do r. 1848 majetky obce patrili šľachticom Horváthovcov a panstvu Plaveč.
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Obyvateľstvo, ktoré sa zväčša zaoberalo poľnohospodárstvom, chovom dobytka a prácou
v lesoch, bolo slovenské, ale ešte v druhej polovici 16. storočia, ako uvádza desiatkový súpis
z r. 1570, väčšina osobných mien bola nemecká. Prítomnosť nemeckých osadlíkov podporila
rozvoj drobných remesiel, ktoré našli odbyt na trhoviskách v Toryse, Brezovici, Lipanoch a
zaiste i v Plavči. Roku 1567 bola v obci okrem sedliackych domácnosti aj domácnosť
slobodníka. Roku 1600 tu bolo 24 obývaných domov.
V druhej polovici 16. storočia sa obec nevyhla Lutherovej reformácii. Obyvateľstvo, ktoré bolo
v tom čase prevažne nemecké, ochotne prijímalo nové náboženstvo, prichádzajúce zo starej
vlasti. Fara i kostol sa dostali do rúk protestantov. Iba v rokoch 1672-74 boli vlastníctvom
katolíkov. Zemepán Koloszváry, podobne ako v Šarišských Dravciach, vymohol kostol
katolíkom r. 1750. Obnovili tu katolícku farnosť. Prvým farárom sa stal Matthaeus Jerus, rodák
z Prešova. Jágerský biskup František Barkóczy ho dislokoval v r. 1752 ako bardejovského
kaplána do Krásnej Lúky modo solum administratorio. Býval v Toryse, ktorá (podobne ako
Vysoká), bola filiálkou Krásnej Lúky. Počas účinkovania protestantského farára Jána
Benkovicza postavili síce okolo r. 1718 drevenú faru na mieste staršej, ale v druhej polovici 18.
storočia bola spolu s hospodárskymi budovami v zlom stave (satis misero, ruinae obnoxia).
Z Krásnej Lúky bol vtedy krátko pastoračne spravovaný aj pomerne vzdialený Ľubotín. Roku
1823 sa Krásna Lúka stala filiálkou Šarišských Draviec.
V 17. storočí a v prvej polovici 18. storočia nemecký element v obci populačne upadal. Roku
1773 sa tu hovorilo prevažne slovensky. Opis stavu Krásnolúckej farností z obdobia okolo
roku 1778 tiež potvrdzuje, že tu žili Slováci, dvaja Nemci respektíve dve nemecky hovoriace
rodiny a jedna Halinčianka, respektíve Poľska. (solum duo Germani, et Vidua una puri Galla ).
Roku 1787 mala obec už 59 domov a 397 obyvateľov. Výjmuc krízové 20-30-té roky 20.
storočia počet obyvateľstva stále vzrastal. Dnes má obec 719 obyvateľov.
V závere tejto časti o obci Krásna Lúka chceme ešte spomenúť záslužnú prácu
rímskokatolíckeho kňaza, člena archeologickej spoločnosti pri Archeologickom ústave SAV,
dekana Juraja Macáka, ktorý tu pôsobil v rokoch 1957 – 1966. Popri svojej pastoračnej práci sa
venoval poznávaniu histórie tohto prostredia. Zameriaval sa predovšetkým na staroslovanské
osídlenie a epochu Veľkej Moravy. Bol to práve on, ktorý na základe jazykovedných
výskumov prof. J. Stanislava a na základe toponomastiky poukázal na slovanské osídlenie
tohto regiónu dokumentujúc to na slovanských názvoch typu : Krásna Lúka, Goduša, Kňazova,
Za mohilu, Ošempruty, Luhi, Lazi a ďalšie.
5.6 Pamiatky
Z umelecko-historických pamiatok sa v obci zachovalo málo, ale o to sú vzácnejšie. Kostol sv.
Martina z r. 1295 je vzácnym klenotom gotického umenia.
Z hnuteľných pamiatok je treba v prvom rade spomenúť vrcholnogotickú Madonu, známu pod
menom Šenvízska Madona z čias okolo r. 1370. Plastika, ktorá príznačným záhybovým
motívom predstavuje novú vývinovú etapu tzv. grafického štýlu, je od r. 1940 v zbierkach
Národného múzea v Martine. Dostala sa tam kúpou od P. Okolicsányiho z Bešeňovej.
Medzi hodnotné plastiky gotického rezbárskeho umenia patrí aj neskorogotická socha Madony
z čias okolo r. 1490 z rezbárskeho okruhu prešovského majstra Jána Weissa. Plastika, po
odbornej reštaurácií akademickým sochárom Martinom Kutným z Bardejova r. 1994, je
v centrálnej nike bočného renesančno-barokového oltára. Oltár pochádzajúci zo 17. storočia
charakterizuje bočná akantovaná výzdoba, hladká stĺpová architektúra s hlavicasmi, v nadstavci
obraz Božieho Baránka so zástavou a medailónom.
V skrini hlavného renesančno-barokového manieristického oltára z rokov 1672-74 sú vzácne
neskorogotické plastiky sv. Martina, patróna kostola a apoštolov sv. Jakuba a sv. Jána. Sochy
datované do obdobia rokov 1510-20 pochádzajú z pkruhu Majstra Pavla z Levoče. Oltár tvorí
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základná stĺpová architektúra s viničim a akantami, menza je murovaná. Po stranách oltára sú
drevené plastiky apoštolov sv. Petra a sv. Pavla z polovice 17. storočia. Na rímse nad archou sú
barokové plastiky anjelov.
Z prvej polovice 18. storočia sa zachovala neskoro-baroková monštrancia zdobená figurálnymi
reliéfmi a akantom. Z polovice 18. storočia pochádza aj barokové cibórium.
5.7 Významné osobnosti obce
Z našej obce pochádza Ondrej Kandráč, syn nebohého Milana Kandráča a Moniky
Kandráčovej, ktorí sú známy hlavne folklórom.

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
-

Základná škola s materskou školou

Na mimoškolské aktivity je zriadená:
-

Centrum voľného času pri Základnej škole s materskou školou

-

Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou

6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
-

Poliklinika n.o. v Lipanoch a v Sabinove

-

Nemocnica s poliklinikou V Prešove

-

Lekár MuDr. Valér Ortančík v Šarišských Dravciach – praktický lekár pre dospelých,
MuDr. Peter Herdický v Toryse – praktický lekár pre deti a dorast

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej
starostlivosti sa bude orientovať na starostlivosť o starých ľudí, keďže populácia starne.

6.3. Sociálne zabezpečenie
Obec na základe zákona 448/2009o sociálnych službách. V obci bola najviac využívaná
opatrovateľská služba. V roku 2014 neboli v obci poskytované žiadne sociálne služby. Na
základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávat', že rozvoj sociálnych služieb sa bude
orientovat' na : starých obyvateľov, ktorých v obci pribúda a ked'že mladí ľudia odchádzajú
za prácou mimo obce, ale aj mimo Slovenska situácia sa bude komplikovať.
6.4. Kultúra
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V obci je založený Folklórny súbor ,,Šenvižan“, ktorý založili mladí ľudia v snahe zachovať
staré tradície a zvyky. Veríme, že sa im to podarí.

6.5. Hospodárstvo
Obyvatelia obce si v prevažnej miere dokážu sami dopestovať hlavne zeleninu, zemiaky,
rôzne druhy ovocia. V obci pôsobí SHR – Ranč na zlatej hore, ktorí sa zaoberá hlavne
chovom hovädzieho dobytka.
V obci máme 2 stolárske dielne, 3 predajne potravín.

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným

nástrojom finančného hospodárenia obce bol

rozpočet

obce

na rok

2014. Obec v roku 2014 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 2014 bol zostavený ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2013 uznesením č.19.
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
- prvá zmena schválená dňa 28.02.2014 uznesením č.20
- druhá zmena schválená dňa 10.11.2014 uznesením č.25

7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2014

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2014

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

243610

285300,83

295013,05

103,40

227236

244310,05

16374

28752,23
12238,55

252522,27
1500
28752,23
12238,55

103,36
150
100
100

243610

276715,90

327075,70

118,20

97991
28938
16374

116889,64
40235,01

163188,82
44295,63

103,85
110,09

Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
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Výdavky RO s právnou
subjektivitou

100307

119591,25

119591,25

100

Rozpočet obce

7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO

Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR
264 760,82
252 522,27
12 238,55

Bežné výdavky spolu

238 484,44

z toho : bežné výdavky obce

118 893,19

bežné výdavky RO

119 591,25

Kapitálové príjmy spolu

26 276,38
1 500

z toho : kapitálové príjmy obce

1 500

Bežný rozpočet

kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu

15 543 ,40

z toho : kapitálové výdavky obce

15 543,40

kapitálové výdavky RO

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-14 043,40
12 232,98
-4770,13
7462,85

Príjmy z finančných operácií

28752,23

Výdavky z finančných operácií

28752,23

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

0
295013,05
282780,07
12232,98
4 770,13
7462,85

Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 12 232,98 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, upravený o nevyčerpané
prostriedky zo ŠR v sume 4770,13 EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
7462,85 EUR
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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 podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 4 466,98 EUR, a to na :
- havarijný stav v budove ZŠsMŠ v sume 4 450,EUR
- dopravné v sume
16,98 EUR
b) Prostriedky zo sociálneho fondu v sume
303,15 €
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014
vo výške 7 462,85 EUR.

7.3 Rozpočet na roky 2015 - 2017
Skutočnosť
k 31.12.2014
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

252522,27
1500,00
28752,23

Príjmy RO s právnou
subjektivitou

12238,55
Skutočnosť
k 31.12.2014

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet na
rok 2015
261334

Rozpočet
na rok 2016
254610

Rozpočet
na rok 2017
261130

261334,00

254610,00

261130,00

Rozpočet na
rok 2015

118893,19

Rozpočet
na rok 2016

Rozpočet
na rok 2017

124519,28
26554,72

118105,20

110868,00

110260,00

126504,80

120121,00

44295,63
119591,25

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú
jednotku a konsolidovaný celok
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8.1 Majetok
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Majetok spolu

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2013 k 31.12.2014
2 047 407,87 1 971 281,88
1 933 673,83

1 881 953,67

1 787 339,12

1 735 618,96

Dlhodobý finančný majetok

146 334,71

146 334,71

Obežný majetok spolu

112 713,68

88 467,15

Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho :
Zásoby

414,12

Zúčtovanie medzi subjektami VS

71 856,71

63 981,43

1 285,14

1 290,86

39 571,83

22 7890,74

1 020,36

861,06

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

b) za konsolidovaný celok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2013

Skutočnosť
k 31.12.2014

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

2 063 641,66

1 982 174,34

2 006 151,81

1 946 577,53

146 334,71

146 334,71

56 097,46

34 627,30

672,48

880,83

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS

3 732,07

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky

1 285,14

1 290,86
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Finančné účty

50 407,77

32 455,61

1 392,39

969,51

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

8.2 Zdroje krytia
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2013 k 31.12.2014
2 047 704,87 1 971 281,88
708 890,42

684 366,54

708 890,42

684 366,54

7 985,02

278 231,69

2 371,03

400,00

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

4 466,98
297,58

303,15

5 316,41

22 061,56

1 330 532,43

1 259 683,65

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

b) za konsolidovaný celok
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2013 k 31.12.2014
2 063 641,66 1 982 174,34
704 586,05

673 590,33

704 586,05

673 590,33

28 158,85

48 834,63

6 528,55

400,00

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy

14

Zúčtovanie medzi subjektami VS

4 466,98

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

723,17

953,38

20 907,13

43 014,27

1 330 896,76

1 259 749,38

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

8.3 Pohľadávky
a) za materskú účtovnú jednotku
Zostatok
k 31.12 2013

Zostatok
k 31.12 2014

1 285,14

1 290,856

Zostatok
k 31.12 2013

Zostatok
k 31.12 2014

1 285,14

1 290,86

Zostatok
k 31.12 2013

Zostatok
k 31.12 2014

7 985,02

27 231,69

Záväzky

Zostatok
k 31.12 2013

Zostatok
k 31.12 2014

Záväzky do lehoty splatnosti

20 907,13

43 014,27

Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti
b) za konsolidovaný celok
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti
8.4 Záväzky
a) za materskú účtovnú jednotku
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti
b) za konsolidovaný celok

Záväzky po lehote splatnosti

9. Hospodársky výsledok

za 2014 - vývoj nákladov a výnosov za

materskú účtovnú jednotku a konsolidovaný celok
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Skutočnosť
k 31.12. 2013

Skutočnosť
k 31.12.2014
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Náklady

268 758,65

290 353,26

50 – Spotrebované nákupy

17 091,88

14 788,59

51 – Služby

35 387,65

35 977,49

52 – Osobné náklady

56 490,68

70 326,91

53 – Dane a poplatky

55,68

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie
časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady

1 449,63

2 700,05

94 983,80

100 280,95

1 565,47

896,65

57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
61 733,28
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
0,58

65 381,93

Výnosy

272 501,30

268 161,05

60 – Tržby za vlastné
výkony a tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

2 932,35

3 332,50

63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

164 829,92

171 481,07

7 349,14

1 211,78

3 626,48

2 371,03

3,50

3,99

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie
časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

0,69

67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
93 759,91
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo
VÚC
Hospodársky výsledok
3 742,65
/ + kladný HV, - záporný
HV /

89 760,68

-

22 192,21

Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume – 22 192,21 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
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b) za konsolidovaný celok
Skutočnosť
k 31.12. 2013

Skutočnosť
k 31.12.2014

50 – Spotrebované nákupy

41 632,81

40 975,29

51 – Služby

39 684,10

38 7894,32

52 – Osobné náklady

148 033,21

170 854,62

53 – Dane a poplatky

55,68

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady

1 224,75

2 643,92

109 686,54

108 135,07

1 869,08

1 724,68

3 039,20

2 755,52

0,58

0,69

Názov
Náklady

57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a 7 550,81
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

7 233,18

63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

164 829,92

171 481,07

12 678,54

8 967,98

11 333,78

6 525,55

7,92

4,76

149 179,64

143 004,40

354,66

-28 654,17

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
/
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10. Ostatné dôležité informácie
10.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2014 obec a rozpočtová organizácia prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ dotácie
UPSVaR
Obvodný úrad
UPSVaR
UPSVaR
UPSVaR
Obvodný úrad, odbor školstva
Obvodný úrad, odbor školstva
Obvodný úrad, odbor školstva
Obvodný úrad, odbor školstva
Obvodný úrad, odbor školstva
Obvodný úrad, odbor vnútornej
správy
Obvodný úrad, odbor ŽP

Suma v EUR
111,64
3876,71
4168,83
648,50
622,23
4450,1126,-.
1037,61,58491,236,28

Účel
Dotácie pre deti v HN
Dotácia na voľby
Refundácia nákladov KZ 11T1
Refundácia nákladov KZ 11T2
Refundácia nákladov min. roka
Havárie
Dotácia pre 5. ročné deti
Vzdelávacie poukazy
Dopravné
Normatívy
REGOB

55,35 Dotácia na ochranu ŽP

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov
-

Dotácia na normatívy pre Záíkladnú školu v sume 58 491,-

10.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2014 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce:
Žiadateľ dotácie
-1-

Telovýchovná jednota - bežné výdavky

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

1 500 EUR

1 500 EUR

0

-4-

10.3 Významné investičné akcie v roku 2014
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2014:
a) obec
- Nákup pozemkov
- Výstavba autobusovej zastávky
- Zakúpenie prenosného pódia
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10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

Úprava Kučmanovského potoka
Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Rekonštrukcia obecného rozhlasu

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 súdny spor.

Vypracoval: Mgr. Mária Bujňáková

Schválil: Štefan Bujňák

V Krásnej Lúke dňa 29.07.2015

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