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1. Identifikačné údaje obce 

Názov:     Obec Kračúnovce 

Sídlo:     087 01 Kračúnovce  č. 350 

Identifikačné číslo:   00322181 

Daňové identifikačné číslo:  2020777561 

Štatutárny orgán:   František Mašlej 

Telefón:    054/7365 283 

Mail:     kracunovce.obec@gmail.com 

Webová stránka:   www.kracunovce.sk 

Právna forma:    Obec 

 

2. Organizačná štruktúra obce 

a) obecné zastupiteľstvo 

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Kračúnovce zložený z poslancov zvolených v 

priamych voľbách obyvateľmi obce na 4 roky.  Obecné zastupiteľstvo v Kračúnovciach má 7 

poslancov. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce a 

vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 4 zákona 369/1990 Zb. v znení neskorších 

predpisov.  

Obecné zastupiteľstvo sa v roku 2020 stretlo na 7 riadnych zasadnutiach. Všetky zasadnutia boli 

verejné a občania mali možnosť sa zúčastniť. 

b) starosta obce 

Starosta obce: František Mašlej. Najvyšším orgánom obce je starosta obce, ktorého volia 

obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob voľby je upravený v osobitnom právnom predpise. 

Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahov obce a v 

pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov obce, v administratívnych vzťahov je správnym 

orgánom (§ 13 ods. 5 zákona č. 369/1991 Zb.), v daňových a poplatkových vzťahov je daňovým 

orgánom.  

Zástupca starostu obce: Mgr. Jozef Motýľ, od 01.02.2020 je Michal Boleš 

Hlavný kontrolór obce: Mgr. Jozef Kozák 
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Obecné zastupiteľstvo: Jozef Bandžak 

    PaedDr. Branislav Baran, MBA 

    František Bartoš 

    Michal Boleš 

    Mgr. Jozef Motýľ, do 31.1.2020 – od 1.2.2020 Marcela Bandžáková 

    Ján Talian 

    Mgr. Jozef Tomáš 

Komisie: 

1. Komisia finančná a pre správu obecného majetku – predseda Mgr. Jozef Tomáš 

2. Komisia pre školstvo, kultúru a šport – predseda František Bartoš 

3. Komisia pre výstavbu a územné plánovanie – predseda Michal Boleš 

4. Komisia pre ochranu verejného poriadku a na vybavovanie sťažnosti – predseda Jozef  Bandžak 

5. Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov –  predseda        

    Ján Talian 

 

Obecný úrad: 

Katarína Kundrová – odpadové hospodárstvo obce, dane a miestne poplatky, registratúra 

Božena Bindasová do 30. 04. 2020 - od 01.03. 2020 Bc. Viera Eštoková– ekonomický úsek, 

evidencia obyvateľstva, osvedčovanie podpisov a listín 

Anna Nazarejová – obecné služby 

Jozef Bindas – obecné služby 

Ján Vachaľ – obecné služby 

 

3. Poslanie, vízie, ciele 

Poslanie obce: Všestranný rozvoj územia obce a potrieb obyvateľstva. 

Vízie obce: Spokojnosť obyvateľov obce Kračúnovce. 

Ciele obce: Zvýšenie kvality života občanov, vzájomná spolupráca, informovanosť 

a transparentnosť pri riadení, skvalitňovanie životného prostredia a dobré nažívanie občanov 

v susedských vzťahoch. 
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4. Základná charakteristika obce 

Obec Kračúnovce je samostatný územný samosprávny a správny celok, ktorý združuje 

obyvateľov, ktorí majú v katastrálnom území trvalý pobyt.  Obec je právnická osoba, 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 obyvateľov.  

Obec má právo na svoje obecné symboly.  

Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva všeobecné záväzné 

nariadenia. Nariadenia obce nesmú odporovať ústave ani zákonom. Obec vykonáva svoje 

samosprávne funkcie vymedzené v Zákone SRN č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

 

 4.1 Geografické údaje obce 

Obec Kračúnovce sa rozprestiera s na úpätí Nízkych Beskýd v dolnej časti údolia Tople na sútoku 

riek Topoľa, Čepcovského a Kračúnovského potoka. Obec má vidiecky charakter. Katastrálne 

územie predstavuje krajinu s prevažným využitím ornej pôdy a pasienkov. Územie obce 

Kračúnovce je katastrálnym územím obce Kračúnovce v okrese Svidník.  

Prvé písomné správy o obci sú z roku 1347.  

Celková rozloha:  8,25 km² (825 ha) 

Nadmorská výška: 183 m n. m. 

Hustota:  151,27 obyv./ km² 

 4.2 Demografické údaje 

Počet obyvateľov k 1. 1. 2020: 1232 

Prisťahovaní: 21 

Odsťahovaní: 16 

Narodení: 10 

Zomrelí: 10 

Počet obyvateľov  k 31. 12. 2020: 1237  

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tvorcov%C3%BD_kilometer
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hekt%C3%A1r


7 
 

 4.3 Symboly obce 

Symbolmi obce Kračúnovce sú erb obce a vlajka obce. 

Erb obce:  V modrom štíte pod striebornou osemhrotou položenou kométou je zlatý snop. Pod 

snopom je strieborný ľavošikmý kosák so zlatou rukoväťou. Je to historický pečatný symbol – 

snop s kosákom z 19. storočia a je doplnený o hovoriaci motív betlehemskej hviezdy, ktorá z neho 

robí hovoriaci erb Kačúnoviec - Kračún – Vianoce. Erb bol prijatý obecným zastupiteľstvom 28. 

júna 1995 a je zapísaný v Heraldickom registri SR pod číslom HR: K-58/1995. Autormi erbu 

Sergej Pančák a Peter Kónya. 

Vlajka obce: Vlajka obce pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej, žltej, modrej a 

bielej. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvoma zastrihmi, siahajúcimi 

do tretiny jej listu. 

 

    

 

 4.4 História obce 

Kráľ Ondrej II. v roku 1212 daroval kláštoru križiakov v Chmeľove majetok ležiaci 

severovýchodne od Chmeľova po údolie potoka Čepcov. Patril k nemu aj kračúnovský majetok, 

ktorý sa však v listine menovite neuvádza. Samotný názov a poloha signalizuje vtedajšie a staršie 

slovenské osídlenie v doline potoka Topoľa. Prvé písomné správy o obci sú z roku 1347.  

Prvé obydlia vybudoval šoltýs s usadlíkmi podľa zákupného práva. Šoltýstvo sa tu udržalo aj v 16. 

storočí. Starý známy šľachtický rod Semsey vlastnil obec. Erbovou figúrou rodu bol jeleň v skoku. 

V Kračúnovciach postavili kostol. Gotické jadro dodnes jestvujúceho kostola pochádza zo 

začiatku 15. storočia. Bol tu však aj dom šoltýsa, mlyn, kostol, fara a škola. Doposiaľ sa 

nepodarilo zistiť presný údaj, kedy škola vznikla, ale predpokladá sa, že na prelome 15. – 16. 
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storočia. Do školy chodil len kto chce. Školská dochádzka nebola povinná. Vyučovalo sa iba 

v zimnom období, keď nebolo práce na poli. Do vzniku ČSR sa v škole vyučovalo po maďarsky. 

Na prelome 19. – 20. storočia sa objavujú rody Herzogh, Schulek, Ferentzy, Bozsits. Noví 

majitelia získavajú svoje majetky dedením. Využijeme jedinečnosť názvu obce v priebehu dejín - 

Karacson - Kračún - Vianoce - a do erbu zakomponujeme symbol Vianoc: betlehemskú 

(Vianočnú) hviezdu s atribútmi patróna kostola obce (sv. Mikuláša), ktorý vlastne tiež 

symbolizuje Vianočné sviatky a tým aj názov obce. 

 

 4.5 Pamiatky obce 

Rímskokatolícky Kostol sv. Mikuláša bol postavený v barokovo-klasicistickom slohu v 18. 

storočí, jeho gotické jadro pochádza zo začiatku 15. storočia. Na začiatku 20. storočia dostal 

klasicistickú podobu. Veža sa nám zachovala z gotického obdobia a postupom času prešla 

niekoľkými úpravami až dostala neskoro renesančnú podobu. Z pôvodnej gotickej stavby 

pochádza pravdepodobne aj jadro obvodného muriva, ku ktorému boli v 18. storočí postavené 

silne barokovo nástenne piliere interiéru. Kostol je jednoloďový, v ktorom sa nachádza hlavný 

oltár, ktorého patrónom je sv. Mikuláš z konca 19. storočia.  V sakristii sa nachádza plastika sv. 

Jána Nepomuckého, ktorý je zo 17. storočia. Z konca 18. storočia pochádza drevená krstiteľnica. 

Maľby kostola pochádzajú z roku 1962. Zvyšná časť klenby je vyplnená barokovými ornamentmi. 

V kostole sa nachádza päť vytrážových okien z roku 1988, ktoré zobrazujú svätých. Vedľa kostola 

rastie Ľaliovník tulipánokvetý (Liriodendron tulipifera). Výhonok tejto vzácnej dreviny bol 

privezený do Kračúnoviec z USA (Tennesse) v roku 1951. Vysadil ho už nebohý pán Štefan Eliáš. 

Kúria – Hercoghov kaštieľ pochádza zo 17. storočia, s neskoršími prístavbami. V prvej polovici 

19. storočia bol prefásadovaný. K areálu kúrie patrila aj socha sv. Jána Nepomuckého, ktorá bola 

na začiatku 60-tych rokov prevezená ku kostolu. Park pri Herzoghovom kaštieli, v ktorom rástli 

cudzokrajné stromy, kvety a dreviny bol občanmi zničený. V súčasnosti je bez zelene. Kúria 

a park boli vyhlásené v roku 1983 za kultúrnu pamiatku.  

 4.6 Výchova a vzdelávanie v obci 

V súčasnosti výchovu a vzdelanie detí v obci poskytuje: 

 Materská škola v Kračúnovciach 

 Základná škola v Kračúnovciach. 

Materská škola v Kračúnovciach: je bez právnej subjektivity, zriaďovateľom je obec. 
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Sídlo: Kračúnovce č. 376 

Riaditeľka MŠ: Mgr. Mária Girmalová 

Vzdelávací proces zabezpečujú 4 učiteľky a 3 prevádzkové pracovníčky. MŠ navštevuje 38 detí. 

Základná škola v Kračúnovciach: má právnu subjektivitu, zriaďovateľom je obec. 

Sídlo: Kračúnovce č. 277 

Riaditeľka ZŠ: Mgr. Monika Kušnírová, od 01.02.2020 Mgr. Jozef Motýľ 

Vzdelávací proces zabezpečuje 29 pedagogických pracovníkov a ostatní zamestnanci školy 

v počte 12.  ZŠ navštevuje 275 žiakov. 

Na vyplnenie voľného času po vyučovaní je zriadený školský klub detí.  Tiež sú zriadené rôzne 

záujmové krúžky. Škola ponúka aj možnosť navštevovať základnú umeleckú školu priamo 

v priestoroch ZŠ. Oblasť vzdelávania využíva moderný spôsob výučby. Cieľom je dosahovať čo 

najlepšie výchovno-vyučovacie výsledky a vytvárať čo najkrajšie prostredie, v ktorom by sa žiaci 

cítili čo najlepšie. 

Od 16. 03. 2020 z dôvodu šírenia sa vírusu COVID-19 bola MŠ a ZŠ zatvorená, výučba 

prebiehala dištančne. Školy sa opäť otvorili 01. 06. 2020 za prísnych epidemiologických opatrení.  

 4.7 Zdravotníctvo 

V našej obci sa nenachádza žiadne zdravotné zariadenie. Primárna zdravotná starostlivosť 

občanov je zabezpečovaná  ambulanciami v zdravotníckom stredisku v Giraltovciach. 

 4.8 Kultúra a šport 

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obecný úrad, ktorý organizuje rôzne akcie v obci 

v spolupráci s materskou a základnou školou. Obec spravuje kultúrny dom, ktorý slúži na 

organizovanie spoločensko–kultúrnych  podujatí, aj pre organizovanie rodinných udalostí. V roku 

2020 sú kultúrne akcie obmedzené z dôvodu šíriacej sa pandémie COVID-19.  

Folklórny súbor Kračúnovčan sa v rámci slovensko-poľskej spolupráci Euroregion Karpacki 

zúčastnil vystúpenia v Gmina Rymanów-zdroj v mesiaci september.  

Žiaci ZŠ sa zapojili do projektu v rámci slovensko-poľskej spolupráci  - Moja svätyňa – môj 

chrám vo výtvarnej súťaži. Témou bol kostol v Kračúnovciach. Najlepšie práce boli ocenené. 
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Kolektívnym športom v obci slúži areál ihriska, telocvičňa, posilňovňa a multifunkčné ihrisko pri 

základnej škole. Z dôvodu šírenia sa pandémie odohralo A mužstvo - 12 kolá, dorast - 7 kolá, žiaci 

U 15 a U 13 – 7 kolá, žiaci U 11 a U 9  - 2 kolá. Neodohraté zápasy sa presunuli do roku 2021.  

 4.9 Hospodárstvo 

Služby  v obci poskytujú: 

Motel JAMI – ubytovacie a reštauračné služby 

Kvetinárstvo Dzurjuvová 

BONA B.J. – pálenica 

Večierka Viktória 

ADELAJDA s. r. o.- cukráreň Monka 

FENEGA s. r. o.- obchodovanie s kovovým odpadom a farebnými kovmi 

Kotva- Jozef Beňa- potraviny 

FARKOV s. r. o. – výkup železa 

Kaderníctvo Renáta Oravcová 

KARMEN s. r. o. – potraviny 

VIJOFEL s. r. o. – predajňa mäsových výrobkov 

Pohostinstvo JAMI pri ihrisku 

Restaurant CHLISTA 

ERING – predaj filtrov a olejov 

 

5. Informácie o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020. 

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. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020. 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12. 12. 2019 uznesením č. 134/9/2019 

ako vyrovnaný. 

Rozpočet bol v priebehu roka 2020 upravovaný trikrát: 

- prvá zmena schválená dňa 20. 02. 2020 uznesením č. 158/10/2020 

- druhá zmena schválená dňa 30. 06. 2020 uznesením č. 202/13/2020 
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- tretia zmena schválená dňa 20. 11. 2020 uznesením č. 230/15/2020 

 

Rozpočet obce k 31.12.2020 

Text 

Schválený rozpočet 

2020 

Rozpočet po zmenách 

2020 

Bežné príjmy obce 1 253 617,00 1 291 656,00 

Bežné príjmy ZŠ 0,00 0,00 

SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY 1 253 617,00 1 291 656,00 

Bežné výdavky obce  547 911,00 551 286,00 

Bežné výdavky ZŠ  679 386,00 731 154,00 

SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY 1 227 297,00 1 282 440,00 

Bežný rozpočet 26 320,00 9 216,00 

Kapitálové príjmy obce 0,00 50 000,00 

Kapitálové príjmy ZŠ 0,00 0,00 

SPOLU KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 0,00 50 000,00 

Kapitálové výdavky obce 59 000,00 167 260,00 

Kapitálové výdavky ZŠ 0,00 0,00 

SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 59 000,00 167 260,00 

Kapitálový rozpočet -59 000,00 -117 260,00 

Výsledok bežného a kapitálového rozpočtu -32 680,00 -108 044,00 

Príjmy finančných operácií obce 48 000,00 123 364,00 

Výdavky finančných operácií obce 15 320,00 15 320,00 

Rozpočet finančných operácií 32 680,00 108 044,00 

Rozpočtové hospodárenie obce 0,00 0,00 

 

 5.1 Plnenie príjmov za rok 2020 

Schválený rozpočet na rok 2020 

po poslednej zmene (bez ŠJ) 

Skutočnosť k 31.12.2020 

(bez ŠJ) 

% plnenia 

1 465 020,00 1 440 119,03 98,30 % 
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a) Bežné príjmy obce - daňové 

Schválený rozpočet na rok 2020 

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

531 332,00 549 727,96 103,46 % 

 

b) Bežné príjmy obce – nedaňové 

Schválený rozpočet na rok 2020 

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

65 762,00 66 923,98 101,77 % 

 

c) Bežné príjmy obce iné  

Schválený rozpočet na rok 2020 

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

5 000,00 6 451,68 129,03 % 

 

d) Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ transferu Suma  poskytnutých 

finančných prostriedkov 

 

Obec: 72 009,41 

Transfer – VOĽBY do NR SR 1 207,99 

Transfer - REGOB 410,19 

Transfer - Register adries 26,00 

Transfer - MŠ- predškolská výchova 1 333,00 

Transfer - § 52a 165,40 

Transfer – § 54 17 821,76 

Príspevok – podpora udržania zamestnanosti MŠ 14 360,23 

Transfer – školské pomôcky HN 215,80 

Transfer – stravné - predškoláci 735,60 

Transfer – stravné – ZŠ 23 907,60 
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Dotácia DPO SR 3 000,00 

Dotácia z Environmentálneho fondu –triedenie 

odpadu 

2 329,82 

Dotácia - Sčítanie domov a bytov 2 388,00 

Dotácia – MV SR – COVID - 19 1 621,45 

Dotácia – MV SR – protipovodňové záchranné práce 2 486,57 

  

Základná škola Kračúnovce (RO): 617 554,00 

Transfer – ZŠ – BT – normatívne prostriedky 556 332,00 

Transfer – ZŠ – sociálne znevýhodnené prostredie 1 000,00 

Transfer – ZŠ – dopravné 12 143,00 

Transfer - ZŠ - škola v prírode 3 900,00 

Transfer - ZŠ - lyžiarsky kurz 3 750,00 

Transfer - ZŠ - vzdelávacie poukazy 8 717,00 

Transfer - ZŠ – učebnice 7 328,00 

Transfer – ZŠ – asistenti 24 384,00 

  

SPOLU Obec + Základná škola 689 563,41 

 

e)  Kapitálové príjmy obce 

Schválený rozpočet na rok 2020 

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

50 000,00 51 820,00 103,64 % 

f)  Príjmové finančné operácie obce 

Schválený rozpočet na rok 2020 

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

123 364,00 75 632,00 61,31 % 

 

 5.2 Čerpanie výdavkov za rok 2020 

Schválený rozpočet na rok 2020 

po poslednej zmene (bez ŠJ) 

Skutočnosť k 31.12.2020 

(bez ŠJ) 

% čerpania 

1 465 020,00 1 329 670,16 90,76 % 
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a) Bežné výdavky obce 

 Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene (bez 

ŠJ) 

Skutočnosť k 31.12.2020 

(bez ŠJ) 

% čerpania 

551 286,00 521 350,74 94,57 % 

 

b) Bežné výdavky rozpočtovej organizácie – Základná škola 

 Schválený rozpočet na rok 

2020 po poslednej zmene (bez 

ŠJ) 

Skutočnosť k 31.12.2020 

(bez ŠJ) 

% čerpania 

731 154,00 731 048,56 99,99 % 

 

c) Kapitálové výdavky obce 

Schválený rozpočet na rok 2020 

po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % čerpania 

167 260,00 61 950,50 37,04 % 

 

 5.3 Plán rozpočtu na roky 2021 – 2023 

Text 

Skutočnosť  

k 31. 12. 2020 

Plán na rok 

2021 

Plán na rok  

2022 

Plán na rok  

2023 

PRÍJMY     

Bežné príjmy  1 348 061,18 1 299 450,00 1 297 105,00 1 338 890,00 

Kapitálové príjmy  51 820,00  0,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy  0,00 48 000,00 0,00 0,00 

VÝDAVKY     

Bežné výdavky  1 288 926,28 1 180 974,00 1 227 472,00 1 260 097,00 

Kapitálové výdavky obce 61 950,50 103 000,00 54 000,00 63 000,00 

Finančné výdavky 15 320,00 15 476,00 15 633,00 15 793,00 

 

 

6. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 



15 
 

Text 

Skutočnosť 

2020 

(bez ŠJ) 

Bežné príjmy spolu 1 312 667,03 

z toho: bežné príjmy – obec 1 312 667,03 

            bežné príjmy – ZŠ 0,00 

Bežné výdavky spolu 1 252 399,30 

z toho: bežné výdavky – obec 521 350,74 

            bežné výdavky – ZŠ  731 048,56 

Výsledok hospodárenia bežný 60 267,73 

Kapitálové prímy spolu 51 820,00 

z toho: kapitálové príjmy – obec  51 820,00 

            kapitálové príjmy – ZŠ  0,00 

Kapitálové výdavky spolu 61 950,50 

z toho: kapitálové výdavky – obec  61 950,50 

            kapitálové výdavky – ZŠ  0,00 

Výsledok hospodárenia kapitálový - 10 130,50 

Výsledok z bežného a kapitálového hospodárenia 50 137,23 

Úprava prebytku - čerpané účelové prostriedky z roku 2019 na BV (riešenie havarijného stavu ZŠ) + 34 719,53 

                            - vrátené účelové prostriedky z roku 2019 na BV nespotrebované (riešenie havarijného stavu ZŠ) + 280,47 

                            - vrátené účelové prostriedky z roku 2019 na BV (vrátka nespotrebovanej dotácie – stravné MŠ,ZŠ) + 6 864,00 

                            - nevyčerpané účelové prostriedky z roku 2019 na KV (rekonštrukcia MK) - 40 000,00 

                            -  nevyčerpané účelové prostriedky z roku 2019 na KV (protipovodňové opatrenia) - 8 000,00 

                            - nevyčerpané účelové prostriedky z roku 2020 na KV (havarijná situácia kotolne ZŠ) - 50 000,00 

                            - nevyčerpané účelové prostriedky z roku 2020 na BV (sčítanie domov a bytov) - 314,10 

Upravený výsledok bežného a kapitálového hospodárenia - 6 312,87 

Príjmy finančných operácií obce s výnimkou cudzích prostriedkov (= čerpanie z rezervného fondu) 33 768,00 

Výdavky finančných operácií obce s výnimkou cudzích prostriedkov (= splátky úveru) 15 320,36 

Výsledok hospodárenia finančných operácií 18 447,64 

Upravený výsledok hospodárenia vrátane finančných operácií 12 134,77 

PRÍJMY SPOLU 1 440 119,03 

VÝDAVKY SPOLU 1 329 670,16 

Hospodárenie obce 110 448,87 

Úprava prebytku (o nevyčerpané účelové prostriedky: 40 000,00 + 8 000,00 + 50 000,00 + 314,10) - 98 314,10 

Upravené hospodárenie obce vrátane finančných operácií 12 134,77 
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Obec Kračúnovce vykázala za rok 2020 VH z bežného a kapitálového hospodárenia ako prebytok 

v sume 50 137,23 €. Uvedený prebytok 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 sa upravuje o: 

a) použitie účelovo určených prostriedkov z roku 2019 z Ministerstva školstva na bežné 

výdavky na odstránenie havarijného stavu Základnej školy vo výške 35 000,00 EUR. Na 

uvedený účel sa použilo 34 719,53 EUR a nespotrebovaných 280,47 EUR sa vrátilo do štátneho 

rozpočtu 

b) vrátenú účelovo určenú dotáciu na školské stravovanie predškolákov a žiakov ZŠ (1-4) 

prijatú v roku 2019 vo výške 6 864,00 EUR, nespotrebovaná dotácia bola vrátená v januári  2020 

c) nevyčerpané účelovo určené prostriedky z MF SR na kapitálové výdavky prijaté v roku 

2019 vo výške 40 000,00 EUR na rekonštrukciu miestnej komunikácie. Dotáciu je možné 

použiť na určený účel do konca roka 2021 

d) nevyčerpané účelovo určené prostriedky z MF SR na kapitálové výdavky prijaté v roku 

2019 vo výške 8 000,00 EUR na protipovodňové opatrenia – výstavba záchytných mreží 

kanalizačných priepustov, vydláždenie záchytných kanálov v rizikových úsekoch. Dotáciu je 

možné použiť na určený účel do konca roka 2021 

e) nevyčerpané účelovo určené prostriedky z Ministerstva školstva na kapitálové výdavky 

prijaté v roku 2020 vo výške 50 000,00 EUR na riešenie havarijných situácií kotolne ZŠ. 

Dotáciu je možné použiť na určený účel do roku 2022 

f) nevyčerpané účelovo určené prostriedky na bežné výdavky prijaté v roku 2020 vo výške 2 

388,00 EUR. Obec z uvedenej dotácie k 31.12.2020 vyčerpala 2 073,90 EUR. Nevyčerpaných 

314,10 EUR bolo vyčerpaných do konca februára 2021 na dohody a odvody súvisiace so sčítaním 

domov a bytov. 

Na základe vyššie uvedených skutočností obec Kračúnovce vykázala po úprave prebytku schodok 

z bežného a kapitálového hospodárenia vo výške 6 312,87 EUR. 

 

 6.1 Zostatky disponibilných zdrojov obce k 31. 12. 2020 

P. 

č. 

Názov účtu Číslo účtu Zostatok k 

31. 12. 2020 € 

1. VÚB - OcÚ 2625522/0200 16 962,19 

2. VÚB-ŠKOLA MŠ 1640908353/0200 519,00 

3. PRIMA Banka 3600064001/5600 256 060,99 

4. Rezervný fond 2718579057/0200 44 605,18 

5. VÚB - Fond opráv 2723884654/0200 8 928,99 

6. VÚB (Nový účet) 3979944651/0200 29,84 
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7. VÚB – ŠJ MŠ 1676276351/0200 683,71 

8.. Sociálny fond  348,19 

9. Pokladňa  0,00 

10. Depozit 3600061003/5600 63 493,25 

11. Účet ZŠ  8,38 

 SPOLU  391 639,72 

 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

 7.1 Majetok 

TEXT Stav k 31. 12. 2019 v € Stav k 31. 12. 2020 v € 

Aktíva   3 710 577,58 

 Neobežný majetok spolu    3 332 245,00 3 294 253,49 

         z toho: dlhodobý nehmotný                   3 027 173,60         2 985 942,13 

                      Dlhodobý hmotný                        63 954,98 88 825,89 

                      Dlhodobý finančný majetok                          9 110,14 219 485,47 

Obežný majetok                     384 670,95 414 812,69 

        Z toho: Zásoby                            190,64 273,00 

                     Pohľadávky krátkodobé                       23 140,10 22 838,56 

                    Finančný majetok                            126,00 54,60 

                    Zúčtovanie medzi subjektmi VS                    361 212,59 391 646,31 

Časové rozlíšenie                           102,20 1 511,40 

Spolu                3 717 018,34 3 710 577,58 

 

 7.2 Zdroje krytia 

TEXT Stav k 31. 12. 2019 v € Stav k 31. 12. 2020 v € 

Pasíva  3 710 577,58 

 Vlastné imanie spolu     931 051,43 958 355,78 

Záväzky     537 560,58 589 321,47 

         Z toho: rezervy 0,00 0,00 
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                      Zúčtovanie medzi subjektmi VS 89 864,00 98 314,10 

                     Záväzky krátkodobé       90 790,70 149 577,94 

                     Záväzky dlhodobé     356 905,88 341 429,43 

Bankové úvery a výpomoci                                0,00 0,00 

Časové rozlíšenie                 2 248 406,33 2 162 900,33  

Spolu                3 717 018,34 3 710 577,58 

 

 7.3 Pohľadávky 

Pohľadávky Zostatok k 31. 12. 2019 Zostatok k 31. 12. 2020 

Pohľadávky do lehoty splatnosti 23 140,07 22 838,56 

Pohľadávky po lehote splatnosti 0,00 0,00 

 

 7.4 Záväzky 

Záväzky Zostatok k 31. 12. 2019 Zostatok k 31. 12. 2020 

Záväzky do lehoty splatnosti 73 014,35 149 577,94 

Záväzky po lehote splatnosti 2 455,99              0,00 

 

8. Hospodársky výsledok v eurách 

Výkaz ziskov a strát Zostatok k 31. 12. 2020 

Účtovná trieda 5 - náklady 795 508,38 

Účtovná trieda 6 - výnosy 822 644,75  

Výsledok hospodárenia  aktuálneho účtovníctva 

v rozpočtovom roku +/- 

27 136,37 

 

 

 

9. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2020 
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Stav záväzkov k 31.12.2020    

Druh záväzku 

Záväzky celkom 

k 31.12.2020 v 

EUR 

z toho v  lehote 

splatnosti  

z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 41 225,58 41 225,58 0,00 

- zamestnancom 17 730,22 17 730,22 0,00 

- poisťovniam 7 816,65 7 816,65 0,00 

- daňovému úradu 3 281,51 3 281,51 0,00 

- ŠFRB 356 905,88 356 905,88 0,00 

- ostatné záväzky a prijaté preddavky (325 
+ 324) 

63 830,32 63 830,32 0,00 

- nespotrebované účelové dotácie 98 314,10 98 314,10 0,00 

- ostatné záväzky (379) 217,21 217,21 0,00 

Záväzky spolu k 31.12.2020 589 321,47 589 321,47 0,00 

Vylúčenie zo záväzkov:    

   - nespotrebované účelové dotácie 98 314,10 98 314,10 0,00 

Upravené záväzky k 31.12.2020 (FIN 6-04) 491 007,37 491 007,37 0,00 

 

Stav úverov k 31.12.2020 

Obec neeviduje k 31.12.2020 záväzok z titulu návratných bankových úverov, iných finančných 

výpomoci a pôžičiek.  

 

10. Ostatné dôležité informácie 

 10.1 Prijaté granty a transfery 

Účelové určenie grantu, transferu: 

 

Bežný transfer 

 

 

Suma  poskytnutých 

finančných prostriedkov 

 

Obec: 72 009,41 

Transfer – VOĽBY do NR SR 1 207,99 
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Transfer - REGOB 410,19 

Transfer - Register adries 26,00 

Transfer - MŠ- predškolská výchova 1 333,00 

Transfer - § 52a 165,40 

Transfer – § 54 17 821,76 

Príspevok – podpora udržania zamestnanosti MŠ 14 360,23 

Transfer – školské pomôcky HN 215,80 

Transfer – stravné - predškoláci 735,60 

Transfer – stravné – ZŠ 23 907,60 

Dotácia DPO SR 3 000,00 

Dotácia z Environmentálneho fondu –triedenie 

odpadu 

2 329,82 

Dotácia - Sčítanie domov a bytov 2 388,00 

Dotácia – MV SR – COVID - 19 1 621,45 

Dotácia – MV SR – protipovodňové záchranné práce 2 486,57 

  

Základná škola Kračúnovce (RO): 617 554,00 

Transfer – ZŠ – BT – normatívne prostriedky 556 332,00 

Transfer – ZŠ – sociálne znevýhodnené prostredie 1 000,00 

Transfer – ZŠ – dopravné 12 143,00 

Transfer - ZŠ - škola v prírode 3 900,00 

Transfer - ZŠ - lyžiarsky kurz 3 750,00 

Transfer - ZŠ - vzdelávacie poukazy 8 717,00 

Transfer - ZŠ – učebnice 7 328,00 

Transfer – ZŠ – asistenti 24 384,00 

  

SPOLU Obec + Základná škola 689 563,41 
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Účelové určenie grantu, transferu: 

 

Kapitálový transfer 

 

 

Suma  poskytnutých 

finančných prostriedkov  

 

Dotácia – Ministerstvo školstva na odstránenie 

havarijnej situácie kotolne ZŠ 

50 000,00 

  

SPOLU 50 000,00 

 

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

 10.2 Poskytnuté dotácie obce iným subjektom 

 

V roku 2020 Obec Kračúnovce poskytla zo svojho rozpočtu dotáciu pre tieto subjekty:  

Prijímateľ dotácie Suma v eurách 

Pomoc pre postihnutých výbuchom bytovky v Prešove   1 230,00 

OFK Tatran Kračúnovce 14 000,00  

Príspevok cirkvi 10 600,00 

Cyklochodník 2 150,00 

 

  

 10.3 Významné investičné akcie v roku 2020 

 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2020: 

 - Stavebné úpravy na bytovom hospodárstve č. 352 

 - Výmena okien a zateplenie fasády v základnej škole 

 - Rekonštrukcia kancelárií obecného úradu 

 - Kúpa techniky na zimnú a letnú údržbu – traktor s príslušenstvom 

 - Kúpa techniky pre DHZ – hasičská striekačka 
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 - Monitorovací systém v obci 

 - Rekonštrukcia miestnej komunikácie – cesta okolo Chanasa 

 - Oplotenie studní 

 

 10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti 

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch : 

 - Rekonštrucia strechy  na bytovom hospodárstve č. 352  

 - Rekonštrukcia miestnej komunikácie 

 - Rekonštrukcia obecného úradu – chodba, sociálne zariadenie, zasadačka 

 - Rekonštrukcia kotolne ZŠ 

 - Obstaranie odborných učební  ZŠ  

 

 10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 

 Rok 2020 sa začal ako každý iný rok, avšak v marci nastala obrovská zmena nakoľko vypukla 

celosvetová pandémia koronavírusu a ochorenia COVID 19. Vláda SR vyhlásila núdzový stav pre 

celé územie SR. Ovplyvnilo to chod a život na celom Slovensku. Boli prijaté prísne 

protipandemické opatrenia, pozatvárali sa školy, obchody okrem potravín, obecný úrad pracoval v 

núdzovom režime, boli zakázané kultúrne a športové podujatia. Aj napriek zložitej situácií obec 

tak, ako doposiaľ plnila v sledovanom roku úlohy, ktoré jej vyplývajú najmä z ustanovení zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, Ústavy Slovenskej republiky a ďalších zákonov a 

ustanovení, ktorými sa obec riadi pri zabezpečovaní samosprávnych kompetencií a kompetencií 

vyplývajúcich z preneseného výkonu štátnej správy. Okrem týchto povinností obec musela 

zabezpečovať aj ďalšie nečakané úlohy, ktoré jej vyplynuli z pandemickej situácie zapríčinenej 

vírusom COVID 19. Aj napriek neľahkej situácií obec pokračovala v skrášľovaní a zveľaďovaní 

obce v investičných aktivitách a získavaní finančných prostriedkov na projekty, ktoré by sa mohli 

v našej obci zrealizovať. Uvedené negatívne vplyvy mali v roku 2020 v obci za následok zníženie 

príjmov z podielových daní oproti odhadom o 28 000,00 €. K 31. 12. 2020 sa vzdáva mandátu 

starostu p. František Mašlej zo zdravotných dôvodov. Vo funkcii zástupcu starostu ostáva p. 

Michal Boleš.  
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 10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka  

  vystavená 

Obec Kračúnovce nevedie žiadny súdny spor, vystavená bude v roku 2021 riziku vplyvu 

pandémie koronavírusu. 

 

 

Vypracovala:        Schválil: 

Bc. Viera Eštoková      Michal Boleš – zástupca starostu 

 

 

V Kračúnovciach, dňa  15. 06. 2021 

 

Prílohy:  

• Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát 

• Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke 

 

 

 

 

 

 

 


