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1. Úvodné slovo starostu obce  

 

Vážení, poslanci, vážení občania, 

 

výročná správa obce  Kraľovany, ktorú Vám predkladám , poskytuje pravdivý 

a nestranný pohľad na dosiahnuté činnosti a výsledky obce. 

 

Ku skončeniu kalendárneho a účtovného roka ku každej organizácii 

neodmysliteľne patrí dôkladné hodnotenie ekonomickej a bežnej činnosti. 

Posúdiť kvalitu odvedenej práce však samozrejme môžu najlepšie občania. 

V posledných rokoch spoločenská, ekonomická a sociálna situácia prináša 

každodenne veľa problémov, pre organizácie, firmy a v neposlednom rade aj 

pre ľudí. 

Rok 2017 môžem hodnotiť kladne, nakoľko  

Záverom by som sa chcel poďakovať všetkým poslancom obecného 

zastupiteľstva, zamestnancom obce a aktivačným pracovníkom. 

Taktiež  sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa v minulom roku aktívne 

zapájali do činnosti v obci. 
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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 

                                               Ladislav Matúška 

                                               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 Ladislav Matúška, Dušan Lepeta 

      

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 
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Obchodné spoločnosti  :30 % podiel v  Stanica technickej kontroly, Liptovsky Mikuláš spol. 

s.r.o. so sídlom Štefánikova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO : 36 379 051, je spoločnosť 

s ručením Obmedzeným založená podľa slovenského práva , zapísaná v Obchodnom registri 

okresného súdu v Žiline, oddiel : Sro, vložka č. 11030/L. Základné imanie Spoločnosti je 

6640,00 EUR.  

V roku 2017 bol predaný 30 % podiel v STK Spol. s. r. o. Liptovský Mikuláš v sume 

159872,00 EUR , predaj bol schválený obecným zastupiteľstva dňa 26. 04. 2017 uznesením č. 

17/2017 a 18/2017. 

 
Názov spoločnosti Právna 

forma 

Základné 

imanie (ZI) 

spoločnosti 

v peňažných 

jednotkách  

 

Podiel ÚJ 

na 

základnom 

imaní (ZI) 

spoločnosti 

v % 

Podiel  

ÚJ na 

hlasovacích 

právach 

v % 

Hodnota 

vlastného 

imania 

spoločnosti 

v eurách  

k 31.12. 

2017 

Hodnota 

vlastného 

imania 

spoločnosti  

v eurách  

k 31.12. 

2016 

Účtovná 

hodnota 

vykázaná 

v súvahe ÚJ 

k 31.12. 

2017 

Účtovná 

hodnota 

vykázaná 

v súvahe ÚJ 

k 31.12. 

2016 

STK s .r .o. 

Liptovský 

Mikuláš 

S r. 

o. 

6640,00 30 % 30 % 0,00 1992,00 0,00 1992,00 

 

 

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 obc 
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5. Základná charakteristika obce  

     Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je 

právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom 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 : 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 : 432 

 

Národnostná štruktúra : slovenská národnosť 98 % 

 

                                       česká a maďarská národnosť 2 % 

 

 

 

 

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

                                                                                          Rímsko-katolícka cirkev 28%   

 

 

 

Vývoj počtu obyvateľov : 

 

 
Tab.1 Počet obyvateľov v obci od roku 2011 do roku 2016 (počet osôb) 

Ukazovateľ/Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 452 443 445 445 432 432 



                                                                     8 

 

 

 

5.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci : 5 % 

Nezamestnanosť v okrese : 15 % 

 

5.4. Symboly obce 

Erb obce : 

 

 

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

 

Vlajka obce : 

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.  

 

 

5.5. Logo obce : Obec nemá logo. 

 

5.6. 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 uhorskému kráľovi, neskôr rodine Thurzovcov. 
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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 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 východiskovým 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. 

 

 

5.7. 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. 

 

 

5.8. Významné osobnosti obce 

Ondrej Brveník  

 

 

6. Plnenie úloh 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 
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6.3 Sociálne zabezpečenie 

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

predmetnú socialno – zdravotnú starostlivosť prestárlym a osamoteným obyvateľom obce. 

 

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   2017. 

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 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný 

rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný  a  kapitálový   rozpočet nebol zostavený. 

 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10. 11. 2016 uznesením č. 43/2016 

Rozpočet bol zmenený trikrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 22.06.2017 uznesením č. 36/2017 

- druhá zmena schválená dňa 31. 08. 2017 uznesením č. 44/2017 

- tretia zmena  schválená dňa 18. 12. 2017 uznesením č. 67/2017 
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7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017   

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2017 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 175127,00 430096,94 423830,45 98,54 

z toho :     

Bežné príjmy 175127,00 196706,00 190439,51 96,81 

Kapitálové príjmy 0,00 50000,00 50000,00 100 

Finančné príjmy 0,00 183390,94 183390,94 100 
Príjmy RO s právnou  

subjektivitou 
    

Výdavky celkom 175127,00 268931,08 268882,19 99,98 

z toho :     

Bežné výdavky 175127,00 207807,50 207758,61 99,98 

Kapitálové výdavky 0,00 61123,58 61123,58 100 

Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 - 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
    

Rozpočet obce  0,00 161165,86 154948,26  

 

 

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017   

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR 

  

Bežné  príjmy spolu 190439,51 

z toho : bežné príjmy obce  190439,51 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 207758,61 

z toho : bežné výdavky  obce  207758,61 

             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet -17319,10 

Kapitálové  príjmy spolu 50000,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  50000,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 61123,58 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  61123,58 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -11123,58 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -28442,68 

Vylúčenie z prebytku  0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -28442,68 

Príjmové finančné operácie  183390,94 

Výdavkové finančné operácie 0,00 

Rozdiel finančných operácií 183390,94 
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PRÍJMY SPOLU   423830,45 

VÝDAVKY SPOLU 268882,19 

Hospodárenie obce  154948,26 
Vylúčenie z prebytku 0,00 

Upravené hospodárenie obce 154948,26 

 

 

Schodok rozpočtu v sume 28442,68 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 2017 vysporiadaný : 

 

- z finančných operácií vo výške 28442,68 EUR 

 

Príjmy z finančných operácií v sume 28442,68 € boli použité nasledovne  :  

- V roku 2017 bol cez finančné operácie zapojený do rozpočtu obce rezervný fond na  

spolufinancovanie Kanalizácie a ČOV /2631,58 EUR/, Územný plán obce /1600,00 

EUR/ a odstránenie havarijného stavu miestnej komunikácie /6279,36 EUR/ v celkovej  

výške 10510,94  EUR  

 

- V roku 2017 boli cez finančné operácie zapojené do rozpočtu obce finančné prostriedky 

od NDS za spoločenskú hodnotu vyrúbaných stromov pod diaľnicu na financovanie  

výdavkov projektu starostlivosti o dreviny vo výške 13008,00 EUR. 

 

- V roku 2017 Obec dosiahla príjem z finančných operácií - predala podiel v majetkovej 

účasti právnickej osoby STK s. r. o. Liptovský Mikuláš vo výške 159872,00 EUR. Tieto 

prostriedky použila na financovanie Kanalizácie a ČOV /690,00 EUR/ a vrátenie 

dotácie na Územný plán obce /4352,00 EUR/ v celkovej výške 5042,00 EUR. 

 

 

Prebytok rozpočtu v sume. 118,26 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, navrhujeme použiť na :  

- tvorbu rezervného fondu 118,26 EUR  

 

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov v sume 154830,00 EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu                                   154830,00 EUR  

 

Na základe uvedených skutočností je skutočná tvorba rezervného fondu za rok 2017 vo výške 

154948,26 EUR.  
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7.3. Rozpočet na roky 2018 - 2020      

 Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Rozpočet   

na rok 2018 

Rozpočet 

 na rok 2019 

Rozpočet 

 na rok 2020 

Príjmy celkom 423830,45 183806,00 183806,00 183806,00 

z toho :     

Bežné príjmy 190439,51 183806,00 183806,00 183806,00 

Kapitálové príjmy 50000,00 0,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy 183390,94 0,00 0,00 0,00 
Príjmy RO s právnou 

subjektivitou 
    

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Rozpočet   

na rok 2018 

Rozpočet 

 na rok 2019 

Rozpočet 

 na rok 2020 

Výdavky celkom 268882,19 183806,00 183806,00 183806,00 

z toho :     

Bežné výdavky 207758,61 183806,00 183806,00 183806,00 
Kapitálové výdavky 61123,58 0,00 0,00 0,00 

Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
    

 

 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

8.1. Majetok  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Majetok spolu 1660418,79 1795174,50 

Neobežný majetok spolu 1583488,88 1544026,46 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 9890,00 11490,00 

Dlhodobý hmotný majetok 1500328,25 1461257,83 

Dlhodobý finančný majetok 73270,63 71278,63 

Obežný majetok spolu 76079,43 250648,12 

z toho :   

Zásoby 127,80 769,68 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  3603,31 46361,17 

Finančné účty  72348,32 203517,27 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  850,48 499,92 
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8.2. Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Skutočnosť 

k  31.12.2017 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1660418,79 1795174,50 

Vlastné imanie  643955,20 828071,30 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  643955,20 828071,30 

Záväzky 37710,70 17144,62 

z toho :   

Rezervy  480,00 500,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 1092,45 892,00 

Krátkodobé záväzky 36138,25 15752,62 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 978752,89 949958,58 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

      -  V roku 2017 Obec Kraľovany predala  30 % podiel v STK Spol. s. r. o. Liptovský 

Mikuláš v sume 159872,00 EUR , predaj bol schválený obecným zastupiteľstva dňa 26. 04. 

2017 uznesením č. 17/2017 a 18/2017. 

 

- Obec Kraľovany v roku 2017 zaradila do užívania : 

                               -   ČOV  a kanalizácia 2. etapa. v sume 105623,15 €. 

                                     -   Malotraktor VARI GSV190 s vlečkou v sume 1850,00 €.   

 

     -     Obec Kraľovany v roku 2017 vyradila z užívania : 

                                     -   Motorové vozidlo VOLSWAGEN VW PASSAT  v sume 1000,00 € 

                                     -   Motorové vozidlo Škoda Felícia v sume 300,00 €  

 

     -     Obec Kraľovany v roku 2017 na účte 042 - Obstaranie DHM vykazuje  prírastok v 

            sume  55171,58    €. Uvedený prírastok predstavuje nedokončenú výstavbu  

            ČOV   a kanalizácia 2. etapa. 

 

     -     Obec Kraľovany v roku 2017 na účte 041 –  Obstaranie DNM vykazuje  prírastok v 

            sume  1600,00    €. Uvedený prírastok predstavuje nedokončený územný plán.      

 

- Obec v roku 2017 neprijala dlhodobé a krátkodobé bankové úvery.  
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8.3. Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2016 

Zostatok  

k 31.12 2017 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   3603,31 46361,17 

Pohľadávky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

8.4. Záväzky 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2016 

Zostatok  

k 31.12 2017 

Záväzky do lehoty splatnosti   37230,70 16644,62 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky : 

       -   V roku 2017 bol predaný 30 % podiel v STK Spol. s. r. o. Liptovský Mikuláš v sume 

159872,00 EUR , predaj bol schválený obecným zastupiteľstva dňa 26. 04. 2017 uznesením č. 

17/2017 a 18/2017. Poslednú splátku vo výške 40718,00 EUR, STK Spol. s. r. o. Liptovský 

Mikuláš uhradí v roku 2018. 

 

 

9. Hospodársky výsledok  za 2017 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Náklady 331054,13 293567,18 

50 – Spotrebované nákupy 39352,71 29975,51 

51 – Služby 94996,81 59684,,20 

52 – Osobné náklady 96473,74 100059,80 

53 – Dane a  poplatky 0,00 78,90 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 
375,41 647,82 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

88484,00 94742,00 

56 – Finančné náklady 3341,47 5466,32 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 
8029,99 2912,63 

59 – Dane z príjmov 0,00 0,00 

Výnosy 310731,43 477683,28 
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60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 632,80 335,00 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 
0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 
173323,18 178707,29 

64 – Ostatné výnosy 22039,54 6717,99 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

480,00 480,00 

66 – Finančné výnosy 14646,78 199840,00 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚC a v RO a PO zriadených obcou 

alebo VÚC 

99609,13 91603,00 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

-20324,17 184116,10 

 

Hospodársky výsledok – kladný - v sume 184116,10 EUR bol zúčtovaný na účet 428 - 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 



                                                                     17 

10. Ostatné  dôležité informácie  

 

10.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2017 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 4191,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 

4191,10 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

DPO SR 1877,70 DPO 

MV SR 30,80 Register adries 

MV SR 616,35 Voľby 

VUC Žilina 1000,00 Pltnícky deň 

MDV a RR SR 19,09 Miestne komunikácie 

MV SR 145,86 REGOP 

OU Žilina 41,30 Životné prostredie 

MV SR 435,00 MŠ –Predškoláci 

 25,00 Vojnové hroby 

SPOLU 4191,10  

 

Bežné granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

 Z rozpočtovaných 50000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 50000,00 EUR, čo 

predstavuje 100  % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Environmentálny fond 50000,00 Kanalizácia a ČOV 

 

Kapitálový  transfer bol účelovo určený na výstavbu Kanalizácie a ČOV a bol použitý v súlade 

s jeho účelom. 

 

 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: 

- Kanalizácia a ČOV Kraľovany 

 

 

10.2. Poskytnuté dotácie  

Obec v roku 2017 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2007 o 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 - 
TJ Lokomotíva SEZ Kraľovany 7000,00 0,00 7000,00 

 

K 31.12.2017 nebola vyúčtovaná dotácia, ktorá bola poskytnutá v súlade s VZN č. 2/2017 

o dotáciách. Uznesením obecného zastupiteľstva bod Ukladá, č. 8/2017 zo dňa 18. 12. 2017  

bol predĺžený termín vyúčtovania dotácie TJ Lokomotíva SEZ Kraľovany na január 2018. 

 

10.3. Významné investičné akcie v roku 2017 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2017: 

- Kanalizácia ČOV Kraľovany - 2. etapa 

 

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- Kanalizácia a ČOV Kraľovany – 2. etapa 

- Územný plán obce Kraľovany 

 

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za 

ktoré sa vyhotovuje výročná správa.  

 

10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

Obec nevedie súdny spor. 

 

Vypracoval:   Plžová Emília                             Schválil: Ing. Miloš   H a d 

 

 

V Kraľovanoch dňa  28. 05. 2018 

 

Prílohy: 

 

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

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  


