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1. Úvodné slovo starostu obce  

 

 

Rok 2014 bol rokom volebným, volili sme prezidenta Slovenskej republiky, 

poslancov do Európskeho parlamentu a zástupcov do územnej samosprávy. Tak 

ako aj po minulé roky sme podali niekoľko projektov na čerpanie prostriedkov  

z EÚ a štátneho rozpočtu. Úspešní sme boli pri projekte zameranom na boj proti 

kriminalite a jej prevencii /kamerový systém/, Koncepte riešenia  Územného 

plánu obce, Výmene okien a dverí na budove kultúrneho domu, Kanalizácii 

a ČOV  Kraľovany, 2 etapa. 

Tradične  sa usporiadal 5 ročník „Pltníckeho dňa“. Našu obec v kultúrnej činnosti 

reprezentuje  súbor “KRAĽOVANČAN“ a tiež detský folklórny súbor. 

S športe nás reprezentuje miestny futbalový klub „TJ Lokomotíva Kraľovany“. 

V neposlednom rade treba spomenúť DHZ Kraľovany, ktorý je vysoko 

akcieschopný. 

Chcem poďakovať  občanom obce, ktorí  nás reprezentujú a taktiež občanom , 

ktorí sa podieľali  a podieľajú na skrášľovaní našej obce , na jej zveľaďovaní 

a prispievajú k dobrému menu obce. 
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2. Identifikačné údaje obce 

 

Názov: OBEC KRAĽOVANY 

Sídlo:   027 51  Kraľovany, č. s. 186 

IČO:     00314561 

Štatutárny orgán obce: Ing. Miloš  H a d – starosta obce 

Telefón: 043/85898129 

Mail:      0911653141 

Webová stránka: obeckralovany@gmail.com 

 

 

 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

 

Starosta obce: Ing. Miloš Had 

Zástupca starostu obce: Ing. Bibiána Rusnáková 

Hlavný kontrolór obce: p. Ivan Michalík 

Obecné zastupiteľstvo: 

                                                     Ing. Ján Had  

                                               Ján Lacko 

                                               Dušan Lepeta 

                                               Ing. Katarína Okolićániová 

                                               Ing. Bibiána Rusnáková   

 

 

Komisie: 

Komisiu pre ekonomiku, podnikanie a CR  

Komisiu verejného poriadku, riešenia priestupkov a výstavby 

Komisiu  pre šport, kultúru a občianske záležitosti  

                

                                       

a) predseda komisie  pre ekonomiku, podnikanie a CR Ing. Bibiána Rusnáková 

členovia  komisie:     a) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb 

           Ing. Adriana Hadová, Ing. Miroslav Babušiak ml. 

 

b) predseda komisie verejného poriadku, riešenia  priestupkov a výstavby  Ing. Ján Had 

      členovia komisie:    a) poslanci Ing. Katarína Okoličaniová, Dušan Lepeta 
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c) predseda komisie pre šport, kultúru a občianske záležitosti p. Jána Lacko 

      členovia komisie:   a) odborníci z radov obyvateľov obce a iných osôb 

                                       p. Dana Grófová. Mgr. Martina Tatárová 

 

 

Obecný úrad: p. Emília Plžová 

 

 

 

4. Poslanie, vízie, ciele  

 

Poslanie obce : Starostlivosť o všestranný rozvoj obce a obyvateľov žijúcich na jej území. 

 

 

Vízie obce :  

                   - Zvýšiť kvalitu života s využitím prírodného, geografického a podnikateľského                     

prostredia. 

                   - Vytvoriť priestor na bývanie v čistom, zdravom prostredí s dostatkom  príležitostí 

na trávenie voľného času. 

                   - Rozvoj obce zabezpečený s dobre fungujúcou miestnou ekonomikou, službami 

a kvalitnou sociálnou a zdravotnou starostlivosťou.     

 

Ciele obce : 

                   - Podporiť rozvoj obce a vytvoriť priaznivé podmienky pre obyvateľov. 

                   - Zvýšiť kvalitu životného prostredia. 

                   - Racionalizovať riadenie finančného hospodárenia a ekonomického života obce. 

 

5. Základná charakteristika obce Kraľovany 

 

      

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.  
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5.1 Geografické údaje 

 

Geografická poloha obce : geografická šírka 49 26 severnej šírky 

                                           Geografická dĺžka 19 18 východnej dĺžky 

 

Susedné mestá a obce : Šútovo, Párnica, Stankovany 

Celková rozloha obce : 1881 ha 

 

Nadmorská výška : najvyššia – 1308 m n m. – vrch Žobrák 

                                 

 .                             Najnižšia – 430 m n m sútok Oravy a Váhu  

 

 

5.2 Demografické údaje  

 

Hustota  a počet obyvateľov : 445 

 

Národnostná štruktúra : slovenská národnosť 98 % 

 

                                       česká a maďarská národnosť 2 % 

 

 

 

 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : Evanjelická cirkev ausg. vyz. 63%  

                                                                                          Rímsko-katolícka cirkev 28%   

 

 
Tab.1 Počet obyvateľov v obci od roku 2007 do roku 2012 (počet osôb) 

Ukazovateľ/Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 459 452 454 443 443 445 

 

 

 

 

 

5.3  Symboly obce 
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Erb obce : V modrom štíte oproti sebe na plti stojaci dvaja pltníci.  

 

 

Pečať obce :  Erb obce , či už vo farebnej , čiernobielej alebo inej podobe obec Kraľovany 

môže používať najmä vo svojej obecnej pečati, a tiež – rešpektujúc staré heraldické zvyklosti – 

na označenie svojho majetku, hnuteľného a nehnuteľného, ako aj pri všetkých na to vhodných 

príležitostiach.  

 

 

 

 

5.4 Logo obce - nemáme 

 

5.5 História obce  

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1363 v listine, v ktorej je spomínaná dôležitá obchodná 

cesta od Sučian cez Kraľovany do Ružomberka, teda v priestore stretu troch regiónov – Oravy, 

Turca a Liptova. Práve obchod, ale aj rybolov a iné hospodárske aktivity boli s najväčšou 

pravdepodobnosťou hlavným dôvodom i predpokladom pre vznik pôvodnej osady. O 

polstoročie v roku 1420 sa obec spomína ako súčasť majetku Oravského hradu, ktorý vtedy 

prináležal uhorskéhmu kráľovi, neskôr rodine Thurzovcov 

 

KRAĽOVANY (1363) 

 

Ležia pri sútoku riek Váh a Orava. Obec 

je vstupnou bránou do oravského 

regiónu, súčasne však leží mimo 

prirodzenej oblasti Oravy, v  

Ľubochnianskom prielome medzi 

pohoriami Malej a Veľkej Fatry na 

zvyškoch terás rieky Váhu. Váh delí 

kataster obce na dve časti – severná patrí 

do pohoria Malej Fatry, južná do pohoria 
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Veľkej Fatry. Jej katastrom prechádzajú dôležité dopravné komunikácie – medzinárodná trasa 

I. Triedy Košice – Žilina s napojením trasy cez Oravu na hranicu s Poľskom a medzinárodné 

železničné spojenie Košice – Žilina s napojením na regionálnu železničnú trať do Trstenej. 

Obyvatelia obce sa v minulosti zaoberali hlavne pltníctvom, bola tu zriadená píla, mlyn, zriadili 

tu tzv. suché mýto. Kraľovanci boli oproti ostatným poddaným slobodní, lebo nikdy neplatili 

nijaké dane, odovzdávali len ryby ako naturálie. V súčasnosti sú Kraľovany atraktívnym 

yýchodiskovým i cieľovým bodom cestovného ruchu a turizmu, dôležitým tranzitným bodom, 

toto postavenie sa v budúcnosti po dobudovaní a sprevádzkovaní diaľnice určite upevní. V obci 

aktívne pôsobí Telovýchovná jednota, Hasičský dobrovoľný zbor, poľovnícke združenie, 

jednota dôchodcov, červený kríž, rybársky spolok, folklórny súbor Kraľovančan. 

 

 

5-6 Pamiatky  

V katastri obce Kraľovany sa nenachádzajú pamiatky zapísané v Ústrednom zozname 

kultúrnych pamiatok SR. Nezachovali sa tu ani žiadne objekty staršieho dátumu výstavby 

dokumentujúce spôsob života, bývania a hospodárenia v obci v minulosti. 

 

5.7 Významné osobnosti obce 

 

       Ondrej Brveník  

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

6. Plnenie funkcií  obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

 

6.1 Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

- Materská škola v Kraľovanoch   

 

   

   

 

6.2 Zdravotníctvo 

 Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: 

- Lekár – Mudr. Butvinová 

 

  

6.3 Sociálne zabezpečenie 

 V rámci opatrovateľskej služby pôsobí v obci 1 pracovníčka, ktorá zabezpečuje 

predmetnú socialno – zdravotnú starostlivosť prestárlym a osamoteným obyvateľom obce. 
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6.4 Kultúra 

 Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : 

 Obecný úrad v Kraľovanoch v spolupráci s kultúrnou komisiou, 

 Folklórny súbor Kraľovančan 

 

6.5 Hospodárstvo  

V obci ponúka služby a produkty 6 zariadení, z toho 2 potraviny, 1 reštaurácia, 1 penzión, 

1 sklenárstvo a 1 čerpacia stanica PHM. 

 

 

                        

 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2014. 

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 2014 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný 

rozpočet bol zostavený ako prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12. 12. 2013 uznesením č. 

B/19/2013 

Rozpočet bol zmenený jedenkrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 26. 08. 2014 uznesením č. B/6/2014 

 

  

 

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2014   

  

Rozpočet  

 

Rozpočet  

po zmenách  

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2014 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 178430,00 310167,00 351329,33 113,27 

z toho :     

Bežné príjmy 178430,00 213504,00 200985,25 94,14 

Kapitálové príjmy  54300,00 101332,00 186,62 

Finančné príjmy  42363,00 49012,08 115,70 
Príjmy RO s právnou  

subjektivitou 
    

Výdavky celkom 178430,00 310167,00 304335,10 98,12 

z toho :     

Bežné výdavky 168430,00 233504,00 231872,78 99,30 

Kapitálové výdavky 10000,00 76663,00 72462,32 94,52 

Finančné výdavky     
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
    

Rozpočet obce      
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu                                            200985,25 

z toho : bežné príjmy obce                                                        200985,25 

             bežné príjmy RO 
 

Bežné výdavky spolu                                            231872,78 

z toho : bežné výdavky  obce                                                         231872,78 

             bežné výdavky  RO 
 

Bežný rozpočet                                             -30887,53 

Kapitálové  príjmy spolu                                            101332,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce                                                        101332,00 

             kapitálové  príjmy RO 
 

Kapitálové  výdavky spolu                                              72462,32 

z toho : kapitálové  výdavky  obce                                                          72462,32 

             kapitálové  výdavky  RO 
 

Kapitálový rozpočet                                               28869,68 

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu                                                2017,85 

Vylúčenie z prebytku                                                 9108,37 

Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu                                              11126,22 

Príjmy z finančných operácií                                                          49012,08 

Výdavky z finančných operácií 
 

Rozdiel finančných operácií                                              49012,08 
PRÍJMY SPOLU                                             351329,33 

VÝDAVKY SPOLU                                          304335,10 

Hospodárenie obce                                              46994,23 
Vylúčenie z prebytku                                               9108,37 

Upravené hospodárenie obce                                             37885,86 

 

Schodok rozpočtu v sume 11126,22 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 z. n. p. bol v rozpočtovom roku 2014 vysporiadaný :  

- z  rezervného fondu 10028,65 EUR  

- z odpadového fondu 1097,57 EUR 

 

- V roku 2014 boli cez finančné operácie zapojené do rozpočtu obce finančné prostriedky 

od NDS za spoločenskú hodnotu vyrúbaných stromov pod diaľnicu na financovanie 
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projektu starostlivosti o dreviny vo výške 30793,39 EUR na vysporiadanie schodku 

bežného rozpočtu.  
 

 

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 :  

 

- Nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR, účelovo určené na kapitálové výdavky - na 

prevenciu kriminality v sume 9000,00 EUR 

- Nevyčerpané prostriedky zo ŠR, účelovo určené pre školstvo z roku 2013 ,  z ktorých 

bol v roku 2014  nesprávne  vytvorený rezervný fond v sume 108,37 EUR. 

 

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.  

 

 

Zostatok finančných operácií v sume 49012,08 € bol použitý na: 

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 11126,22 € 

- a zostatok finančných operácií – prebytok v sume 37885,86 € navrhujeme použiť na tvorbu 

rezervného fondu  v sume 37885,86 € 

 

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014 

vo výške 37885,86  EUR.  

   

 

        

 

7.3. Rozpočet na roky 2015 - 2017      

 Skutočnosť 

k 31.12.2014 

Rozpočet  na 

rok 2015 

Rozpočet 

 na rok 2016 

Rozpočet 

 na rok 2017 

Príjmy celkom 351329,33 165462,00 165462,00 165462,00 

z toho :     

Bežné príjmy 200985,25 165462,00 165462,00 165462,00 

Kapitálové príjmy 101332,00    

Finančné príjmy 49012,08    
Príjmy RO s právnou 

subjektivitou 
    

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2014 

Rozpočet  na 

rok 2015 

Rozpočet 

 na rok 2016 

Rozpočet 

 na rok 2017 

Výdavky celkom 304335,10 165462,00 165462,00 165462,00 

z toho :     

Bežné výdavky 231872,78 165462,00 165462,00 165462,00 

Kapitálové 72462,32    
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výdavky 

Finančné výdavky     
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
    

 

 

 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

8.1. Majetok  

Názov   ZS  k  1.1.2014  v EUR KZ  k  31.12.2014 v EUR 

Majetok spolu 1736012,61 1698258,35 

Neobežný majetok spolu 1565754,26 1531023,14 

z toho :        

Dlhodobý nehmotný majetok 0                   9890,00 

Dlhodobý hmotný majetok 1485091,64 1449854,51 

Dlhodobý finančný majetok     80662,62     71278,63 

Obežný majetok spolu   169203,05    166003,13 

z toho :   

Zásoby   

Zúčtovanie medzi subjektmi VS        

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky      7540,65     6211,94 

Finančné účty  161662,40 159791,19 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie    1055,30   1232,08 

 

 

 

 

8.2. Zdroje krytia  

Názov ZS  k  1.1.2014 v EUR KZ  k  31.12.2014 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1736012,61 1698258,35 

Vlastné imanie    681155,06   668048,98 

z toho :   
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Oceňovacie rozdiely      9383,99  0 

Fondy   

Výsledok hospodárenia  671771,07 668048,98 

Záväzky   97660,52  85488,24 

z toho :   

Rezervy      1816,33      480,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS      108,37    9000,00 

Dlhodobé záväzky     847,60      920,52 

Krátkodobé záväzky  94888,22  75087,72 

Bankové úvery a výpomoci   

Časové rozlíšenie 957197,03 944721,13 

 

 

 

8.3. Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

k 31.12 2013 

Zostatok 

k 31.12 2014 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   7540,65 6211,94 

Pohľadávky po lehote splatnosti   - - 

 

 

8.4. Záväzky 

Záväzky Zostatok 

k 31.12 2013 

Zostatok 

k 31.12 2014 

Záväzky do lehoty splatnosti   95735,82 76008,24 

Záväzky po lehote splatnosti   - - 

 

 

9. Hospodársky výsledok  za 2014 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2013 

Skutočnosť 

k 31.12.2014 

Predpoklad 

rok 2015 

Predpoklad 

rok 2016 

Náklady 300760,76 340741,93 340738,00 340738,00 

50 – Spotrebované nákupy 42485,47 39532,24 39532,00 39532,00 

51 – Služby 76992,37 85553,75 85553,00 85553,00 

52 – Osobné náklady 79336,96 102211,02 102211,00 102211,00 

53 – Dane a  poplatky     

54 – Ostatné náklady na 2875,14 2487,69 2487,00 2487,00 
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prevádzkovú činnosť 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

86650,69 97491,87 97491,00 97491,00 

56 – Finančné náklady 3084,36 3222,51 3222,00 3222,00 

57 – Mimoriadne náklady     

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 
9302,25 10239,42 10239,00 10239,00 

59 – Dane z príjmov 5,52 3,43 3,00 3,00 

Výnosy 284528,33 337019,84 340738,00 340738,00 

60 – Tržby za vlastné výkony a 

tovar 
1041,00 7031,86 7031,00 7031,00 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 
    

62 – Aktivácia     

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 
145654,61 137247,52 140967,00 140967,00 

64 – Ostatné výnosy 40910,27 78156,02 78156,00 78156,00 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

2269,61 1816,33 1816,00 1816,00 

66 – Finančné výnosy 30,32 19,06 19,00 19,00 

67 – Mimoriadne výnosy     

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

94622,52 112749,05 112749,00 112749,00 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

-16232,43 -3722,09 0,00 0,00 

 

Hospodársky výsledok  záporný v sume 3722,09 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 
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10. Ostatné  dôležité informácie  

10.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2014 obec prijala nasledovné  bežné granty a transfery: 

 

Poskytovateľ 

dotácie 

Suma v EUR Účel 

MF SR 3000,00 Individuálne 

potreby – KD okná 

MV SR 2672,08 Voľby 2014 

MV SR 380,00 Materská škola - 

predškoláci 

ÚPSVaR 8341,40 Dve pracovné 

zmluvy 

ÚPSVaR 1472,43 Dve pracovné 

zmluvy  

KU Žilina 19,14 Miestne 

komunikácie 

MV SR 146,19 REGOP – evidencia 

obyvateľstva 

OU Žilina 41,52 Životné prostredie 

CELKOM 16072,76  

 

V roku 2014 obec prijala nasledovné  kapitálové granty a transfery: 

 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

MDV a RR SR 4352,00 Územný plán obce Kraľovany 

MŽP SR 50000,00 Kanalizácia II. Etapa 

MV SR 9000,00 Prevencia kriminality 

CELKOM 63352,00  

 

 

 

10.2. Poskytnuté dotácie  

Obec v roku 2014 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2007o dotáciách, právnickým 

osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na 

všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  
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Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky na ..... 

- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Telovýchovná jednota LOKOMOTÍVA   5000,00 EUR  5000,00 EUR 0 

FS KRAĽOVANČAN      1000,00 EUR   1000,00 EUR         0 

Dolnooravská nemocnica Dolný Kubín        500,00 EUR     500,00 EUR         0 

CVČ Dolný Kubín          15,00 EUR       15,00 EUR         0 

Spoločný školský úrad O. Podzámok          14,40 EUR       14,40 EUR         0 

Spoločný O c Ú Dolný Kubín         390,02 EUR      390,02 EUR         0 

Príspevok narodeným deťom         900,00 EUR     900,00 EUR         0 

Príspevok dôchodcom       2300,00 EUR   2300,00 EUR         0 

CELKOM     10119,42 EUR 10119,42 EUR  

 

K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 

2/2007o dotáciách. 

 

 

10.3. Významné investičné akcie v roku 2014 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2014: 

 

a) Kanalizácia II. etapa 

Z rozpočtovaných  52632,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 52991,58 

EUR, čo predstavuje 100,68 % čerpanie.  

b) Územný plán obce Kraľovany 

c) Z rozpočtovaných  12550,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 7990,00 

EUR, čo predstavuje 63,67 % čerpanie.  

d) Verejné osvetlenie - rozšírenie 

Z rozpočtovaných  11481,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 11480,74 

EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.  

 

 

 

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- Prevencia kriminality 

-     Kanalizácia III. etapa 

 

 

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

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

Obec nevedie súdny spor  k 31. 12. 2014 a ani k dnešnému dňu. 

 

Vypracoval:                                                                                     Schválil: 

Emília Plžová                                                                                Ing. Miloš Had 

 

V Kraľovanoch dňa 23. 06. 2015 

 

Prílohy: 

 

 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  


