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1. Úvodné slovo starostu obce        

 

Predložená Výročná správa obce Krásnovce poskytuje základný ucelený prehľad 

o hospodárení a činnosti obce v uplynulom roku, a tiež o plánovanom vývoji obce 

v nasledujúcom období. 

Rok 2021 pokračoval v znamení pandémie ochorenia COVID 19, ktorá spôsobila globálne 

spoločenské a ekonomické narušenie vrátane najväčšej globálnej recesie od veľkej 

hospodárskej krízy. Viedla k odloženiu alebo zrušeniu väčšiny športových, náboženských, 

politických a kultúrnych udalostí a rozsiahlym nedostatkom niektorých komodít. Zdravotníctvo 

fungovalo v krízovom a deficitnom režime. Vzdelávacie inštitúcie boli čiastočne alebo úplne 

zatvorené a mnohé z nich prešli na online vzdelávanie. Ľuďom dochádzali sily, financie 

i trpezlivosť.  

Napriek zložitej celospoločenskej situácii všetky orgány samosprávy i zamestnanci obce 

vynaložili úsilie o čo najlepšie zabezpečenie výkonu našich kompetencií. V často neprehľadnej 

a neustále sa meniacej situácii sme po celý sa rok snažili o efektívne, a tiež úsporné 

zabezpečenie chodu obce. 

 

Aj v týchto ťažkých časoch sme pri našej práci cítili podporu a porozumenie našich 

obyvateľov, za čo im všetkým ďakujeme. 

 

 

       MVDr. Tibor Kostovčík 

                                                                                    starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Recesia_(ekon%C3%B3mia)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ve%C4%BEk%C3%A1_hospod%C3%A1rska_kr%C3%ADza_(30._roky_20._storo%C4%8Dia)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ve%C4%BEk%C3%A1_hospod%C3%A1rska_kr%C3%ADza_(30._roky_20._storo%C4%8Dia)
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2. Identifikačné údaje obce 

Názov:     Krásnovce 

Sídlo:     Obecný úrad Krásnovce 131 

IČO:     00325368 

Štatutárny orgán obce:  MVDr. Tibor Kostovčík – starosta obce 

Telefón:    056/6422892 

Mail:     urad.krasnovce@minet.sk 

Webová stránka:    www.krasnovce.eu 

 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce:    MVDr. Tibor Kostovčík 

Zástupca starostu obce:  MUDr. Oľga Smaržíková 

Hlavný kontrolór obce:  Danka Saboslajová 

Obecné zastupiteľstvo:  Marek Plutko,  

MUDr. Oľga Smaržíková,  

František Varga, 

Ján Paľovčík,  

Mgr. Simona Šulofová 

Materská škola:   Dana Mrázová – riaditeľka MŠ 

                                                           Silvia Dankaninová – vedúca ŠJ 

Obec Krásnovce nie je zriaďovateľom, resp. zakladateľom právnických osôb. 

 

4. Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce:    Starostlivosť o všestranný rozvoj územia obce a o potreby jej obyvateľov 

Vízie obce:     Moderná obec s tradíciami a kompletnou infraštruktúrou  

Ciele obce: -     rekonštrukcie budov v majetku obce, 

- podpora športu, 

- vysporiadanie vlastníctva pozemkov pod futbalovým ihriskom 

- zabezpečenie kvalitnej predškolskej výchovy. 

 

 

http://www.krasnovce.eu/
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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 :     štát  Slovensko 

    kraj  Košický 

    okres  Michalovce 

    región   Južný Zemplín 

Krásnovce ležia v severnej časti Východoslovenskej nížiny, na    

západnom vale Laborca. 

Susedné mestá a obce :       Michalovce –  vzdialenosť 1 km 

                                            Šamudovce –   vzdialenosť 0 km (obce sú prepojené)  

Celková rozloha obce :         463 ha 

Nadmorská výška :           108 m 

 

5.2. Demografické údaje  

Hustota a počet obyvateľov : 628 

Národnostná štruktúra : 99,2 % obyvateľov sa hlási k slovenskej národnosti 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : 

Rímsko-

katolícka c.  

Grécko-

katolícka c. 

Pravoslávna 

cirkev 

Ev. cirkev 

au. v. 

Reformovaná 

kresť. cirkev 

nezistená 

251 110 85 145 31 4 

Vývoj počtu obyvateľov : 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Počet obyvateľov 625 624 625 627 632 624 628 

(ŠÚ SR) 

 

5.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci : 8 % (odhadovaná podľa dostupných údajov) 

Nezamestnanosť v okrese : 13,95 % (evidovaná miera nezamestnanosti k 31.12.2021) 

Vývoj nezamestnanosti : stúpajúca tendencia 
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5.4. Symboly obce 

 

                       

 

         Erb obce                                   Pečať obce                        Vlajka obce 

 

 

5.5. História obce  

Prvú písomnú zmienku o Krásnovciach uvádza listina zo začiatku 15. storočia, v ktorej pisár 

zapísal latinský názov "Krazna". V takomto tvare sa spomína v starých písomnostiach od 15. 

do 17. storočia. V nasledujúcom období sa podoba názvu menila len minimálne: 18. storočie - 

Krasznocz, Krasnowcze, Krasznowa; 19. storočie - Krásznócz, Krásnowce, Krásnowá; v 

rokoch 1863 - 1902 Krásznóc; v rokoch 1907 - 1913 Karaszna. Od roku 1920 sa ustálil názov 

Krasnovce. Dnešný názov v podobe Krásnovce úrady oficiálne zaviedli od roku 1927. 

Dejiny Krásnoviec sú úzko späté s dejinami panstva Pozdišovce. O vývoji pozdišovského 

panstva od polovice 13. storočia podrobne píše vo svojej publikácii o blízkych Šamudovciach 

Mgr. Mikuláš Jáger. Prvýkrát sa naša obec uvádza až v listine z roku 1403. Podľa daňového 

súpisu Zemplínskej župy z roku 1598 boli najväčšími zemepánmi v obci Mikuláš Pozdišovský 

(Pazdicsi) a František Šemšej, menšími Vitus Melith a František Rákoci (Rákoczy). Pre 

Mikuláša Pozdišovského pracovali z celkového počtu 16 poddanských domov v obci 

obyvatelia 8 domov, pre Františka Šemšeja obyvatelia 6 domov, pre Vitusa Melitha podobne 

ako pre Františka Rákociho pracovali obyvatelia jedného sedliackeho domu. Od 17. storočia sa 

situácia v majetkových vzťahoch zmenila. V roku 1640 prešlo vlastníctvo panstva na vplyvnú 

rodinu boršodských Sirmajovcov (Szirmay). Peter Sirmaj, zakladateľ pozdišovskej vetvy rodu 

a stoličný hodnostár, dal v roku 1648 vybudovať v Pozdišovciach rodinné sídlo – neskoro 

renesančný kaštieľ. Ako patrón miestneho kostola uviedol do chrámu protestantského kazateľa. 
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6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

6.1. Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

- Materská škola Krásnovce – počet detí k 1.1.2021 - 23 

   k 1.9.2021 - 23 

        Základné vzdelanie poskytujú viaceré základné školy v Michalovciach. Spádová škola je 

VI. ZŠ Michalovce. Mimoškolské aktivity zabezpečujú centrá voľného času pri ZŠ 

v Michalovciach s príspevkom obce. Obec zo svojich finančných prostriedkov podporuje 

rozvoj mladých talentov v TJ Pokrok Krásnovce. 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude 

orientovať na predškolskú výchovu a športové mimoškolské aktivity. 

 

6.2. Zdravotníctvo 

Košický samosprávny kraj, odbor zdravotníctva na základe zákona číslo 576/2004 Z. z. o 

zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určil dňom 31.3.2008        

v rámci Košického kraja zdravotné obvody pre vybrané druhy poskytovateľov ambulantnej 

starostlivosti. Obvodnou ambulanciou pre obyvateľov obce Krásnovce v rámci 

 všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých je  Všeobecná ambulancia pre 

dospelých, MUDr. Štefan Pažinka, Hatalov 185, (P&P medical s.r.o.), 

 všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast je Všeobecná ambulancia pre 

deti a dorast, MUDr. Eva Komanická, Kpt. Nálepku 24, Michalovce, 

 špecializovanej ambulantnej gynekologickej ambulantnej starostlivosti je 

Gynekologická ambulancia, MUDr. Anna Bubanová, Jána A. Komanského 42, 

Michalovce (BUBGYN s.r.o.), 

 špecializovanej ambulantnej zubno-lekárskej starostlivosti je FRYDENT s.r.o., 

Masarykova 86, Michalovce. 

Vzhľadom na zachovanú slobodnú voľbu lekára ostala zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov 

obce  poskytujú rôzne zdravotnícke zariadenia v Michalovciach: 

- súkromné ambulancie všeobecné a špecializované, 

- Nemocnica s poliklinikou Š. Kukuru, 

- Psychiatrická nemocnica Michalovce 

https://www.e-vuc.sk/e-vuc/poskytovatelia/pp-medical.html?page_id=126628
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6.3. Sociálne zabezpečenie 

Obec nemá v súčasnosti vlastné zariadenia sociálnych služieb a neposkytuje sociálne 

služby ambulantne. 

Obec zo svojho rozpočtu finančne podporuje aktivity seniorov (Jednota dôchodcov), napr. 

výlety, posedenia a pod.. 

 

6.4. Kultúra 

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje Obecný úrad Krásnovce spravidla 

v spolupráci s MŠ Krásnovce a regionálnymi folklórnymi skupinami. V roku 2021 nebolo 

možné z dôvodu zavedených pandemických opatrení organizovať kultúrne a spoločenské 

podujatia, s výnimkou osláv v rámci „Mesiaca úcty k starším“. 

Športovú činnosť v obci zabezpečuje najmä TJ Pokrok Krásnovce  - futbalový klub, 

s dotačnou podporou  obce. V roku 2021 bola činnosť klubu taktiež obmedzená. 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život 

sa bude orientovať na organizovanie menších podujatí pre všetky vekové kategórie. Športovú 

činnosť plánuje obec aj budúcnosti podporovať dotačne cez TJ Pokrok Krásnovce podľa 

finančných možností obce a organizovaním menších športových akcií. 

 

6.5. Doprava   

Obec Krásnovce je dopravne sprístupnená cestou III/ 050 218, ktorá sa pripája v meste 

Michalovce na cestu tr. I/ 50 Košice – Michalovce – Sobrance – Ukrajina. Miestne 

komunikácie obce tvoria doplňujúcu dopravnú sieť. Takmer v celom rozsahu sa pripájajú na 

hlavnú dopravnú os a svojím charakterom obslužných komunikácií zabezpečujú spolu s 

upokojenými ulicami prístup ku jestvujúcim objektom. Celú cestnú sieť v zastavanom území a 

taktiež v mimo zastavané územie dopĺňajú poľné cesty spevnené a nespevnené. 

ÚPN obce navrhuje doplnenie peších a cyklistických trás pozdĺž komunikácií, a tiež 

doplnenie plôch pre statickú dopravu.  Plánovanou investíciou je prepojenie obce Krásnovce 

a mesta Michalovce (Močarianska ulica) chodníkom pre peších a cyklistov. 

 

 

6.6. Územné plánovanie 

Územné plánovanie v obci rieši SPOLOČNÝ ÚZEMNÝ PLÁN OBCÍ KRÁSNOVCE, 

LASTOMÍR, SLIEPOKOVCE, ŠAMUDOVCE v rozsahu riešenie k. ú. obce Krásnovce. 

        Schvaľujúci orgán: Obecné zastupiteľstvo obce Krásnovce  
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Číslo uznesenia: 10/2015  

dátum schválenia: 18.11.2015  

Číslo VZN: 4/2015, zo dňa 18.11.2015, s účinnosťou 11.12.2015  

v znení Zmien a doplnkov 1/2019 pre k. ú. Krásnovce. 

 

6.7. Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

- Ing. Martin Kolesár – autoservis 

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 

- Poľnohospodárske družstvo AGRO 

- KOAN s.r.o. Krásnovce 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa 

bude orientovať na : poľnohospodársku prvovýrobu a služby obyvateľstvu. 

 

 

 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   

2021. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 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 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný 

rozpočet bol zostavený ako prebytkový finančné operácie ako  schodkové. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa rozpočtu na rok 2021, schváleného Obecným 

zastupiteľstvom v Krásnovciach dňa 15.12.2020  uznesením č. 12/2/2020. 

Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  RO 1/2021 cudzie prostriedky poverený zamestnanec dňa 27.03.2021  

- druhá zmena RO 2/2021 cudzie prostriedky poverený zamestnanec dňa 29.06.2021 

- tretia zmena  RO 3/2021 cudzie prostriedky poverený zamestnanec dňa 17.09.2021 

- štvrtá zmena RO 4/2021 schválená starostom obce 17.09.2021 

- piata zmena RO 5/2021  schválená uznesením OZ č. 7/2021 dňa 27.10.2021 

- šiesta zmena RO 6/2021 schválená starostom obce dňa 28.12.2021 
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7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021 v EUR  

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2021 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 236 577,14 270 088,89 273 925,64 101,42 

z toho :     

Bežné príjmy 234 195,14 268 601,80 272 438,55 101,43 

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 0,00 x 

Finančné príjmy 2 382,00 1 487,09 1 487,09 100,00 

Výdavky celkom 236 577,14 270 88,89 259 912,88 96,23 

z toho :     

Bežné výdavky 217 701,14 245 217,89 235 264,59 95,94 

Kapitálové výdavky 0,0 5 995,00 5 772,29 96,29 

Finančné výdavky 18 876,00 18 876,00 18 876,00 100,00 

Rozpočet obce  0,00 0,00 14 012,76 x 

 

 

V roku 2021 plnenie príjmov vo významnej miere ovplyvnili príjmy : 

- v bežnom rozpočte:  

- podielové dane, ktoré predstavovali zvýšenie oproti roku 2020 o 6 % (12 226,97 eur), 

- daň z nehnuteľností, ktorá predstavovala zvýšenie oproti roku 2020 o 20,81 % 

(2 566,40 eur) z dôvodu zvýšenia DZN od 1.1.2021,  

- prijaté granty a transery, ktoré predstavovali zvýšenie oproti roku 2020 o 20,19 % 

(4 263,45 eur), a to najmä z dôvodu refundácie MV SR – testovanie COVID 19. 

 

V roku 2021 čerpanie výdavkov vo významnej miere ovplyvnili výdavky : 

- v bežnom rozpočte: 

- mzdy, platy a osobné vyrovnania vo výške 114 818,85  eur   

- poistné a príspevok do poisťovní vo výške 41 825,84 eur 

- tovary a služby – bežné prevádzkové výdavky vo výške 72 439,73 eur 

- bežné transfery vo výške 4 462,91 eur 

- v kapitálovom rozpočte realizácia investičných akcií:  

- výdavky na projektovú dokumentáciu v rámci rozvoja obce vo výške 4 320,- eur 

- vo finančných operáciách:  

- splátka istiny investičných úverov vo výške 18 876,- eur 
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021   

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2021 v eur 

 
 
Bežné  príjmy obce 272 438,55 

Bežné výdavky obce - 235 264,59 

Bežný rozpočet 37 173,96 

Kapitálové  príjmy obce 0,00 

Kapitálové  výdavky obce - 5 772,29 

Kapitálový rozpočet  - 5 772,09 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 31 401,67 

Vylúčenie nevyčerpané prostriedky ŠR 708,70 

Vylúčenie nevyčerpané stravné ŠJ 90,90 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 30 602,07 

Príjmové finančné operácie  1 487,09 

Výdavkové finančné operácie  - 18 876,00 

Rozdiel finančných operácií - 17 388,91 
PRÍJMY SPOLU   273 925,64 

VÝDAVKY SPOLU - 259 912,88 

Hospodárenie obce  14 012,76 

Vylúčenie  nevyčerpané prostriedky ŠR 708,70 

Vylúčenie  nevyčerpané stravné ŠJ 90,90 

Upravené hospodárenie obce 13 213,16 

 

Prebytok rozpočtu v sume  31 401,67 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 

a podľa osobitných predpisov v sume 799,60 eur a záporný zostatok finančných operácií 

v sume 17 388,91 eur, navrhujeme:  

- použiť na tvorbu rezervného fondu v sume                                    13 213,16 eur  

Prebytok rozpočtu 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 - znižuje v celkovej sume 18 188,51 eur o : 

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v   

rozpočtovom roku  2021 na MŠ predškoláci v sume  708,70 eur, 
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b) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné podľa ustanovenia §140-141 

zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v sume 90,90 eur, 

c) prostriedky bežného rozpočtu použité v roku 2021 na splácanie návratných zdrojov 

financovania podľa § 10 ods. 7 zákona 583/2004 č. Z. z., a to vo výške záporného 

zostatku finančných operácií v sume 17 724,36 eur. 

 

Finančné prostriedky rezervného fondu obce boli k 31.12.2021 vo výške 21 720,81 eur. 

Rezervný fond za rok 2021 bol vytvorený vo výške 13 213,16 eur.  

 

Výška prebytku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2021 ovplyvnená vyšším príjmom 

podielových daní a s aplikáciou princípu opatrnosti pri čerpaní rozpočtových výdavkov 

z dôvodu ťažko odhadovanej nepriaznivej situácie v súvislosti s pandemickou situáciou 

(zabezpečenie najnutnejšej prevádzky, minimálne investičné výdavky), a tiež na základe 

potreby vytvorenia finančnej rezervy pre potreby investičných  výdavkov v nasledujúcich 

rokoch (spoluúčasť pri investičných projektoch). 

 

7.3. Rozpočet na roky 2022 - 2024 v EUR     

 Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Rozpočet   

na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Rozpočet 

 na rok 2024 

Príjmy celkom 273 438,55 261 951,28 246 665,79 247 665,79 

z toho :     

Bežné príjmy 272 438,55 243 075,28 246 665,79 247 665,79 

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

Finančné príjmy 1 487,09 18 876,00 0,00 0,00 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Rozpočet   

na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Rozpočet 

 na rok 2024 

Výdavky celkom 259 912,88 261 951,28 245 645,79 237 904,79 

z toho :     

Bežné výdavky 235 264,59 241 575,28 231 887,79 225 208,79 
Kapitálové výdavky 5 772,29 1 500,00 0,00 0,00 

Finančné výdavky 18 876,00 18 876,00 13 758,00 12 696,00 

 

Dôvodová správa k rozpočtu na roky 2022 - 2024:  

Obec Krásnovce je obec do 1000 obyvateľov s nízkym rozpočtom, ktorý prudko reaguje aj na 

minimálne výkyvy v príjmoch alebo výdavkoch. Rozpočet obce Krásnovce je zároveň živý 

dokument, ktorý sa v priebehu aktuálneho rozpočtového roka prispôsobuje aktuálnym 

podmienkam financovania. 
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Návrh na rozpočet obce bol zostavený pred zverejnením prognózy MF SR výšky podielových 

daní na rok 2022 na princípe opatrnosti. V návrhu sú zohľadnené  bežné výdavky potrebné na 

zabezpečenie chodu obce a materskej školy, mzdy a odvody, rezerva na prípadné odstupné 

a odvody (rozložené na december 2022 a január 2023) z dôvodu očakávaných volieb do 

orgánov samosprávy, dotácie z rozpočtu obce, ako aj finančné operácie – splátky istiny 

investičných úverov obce (z prostriedkov rezervného fondu).  

 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva  

8.1. Majetok v EUR 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Majetok spolu 422 160,31 410 382,73 

Neobežný majetok spolu 396 464,74 372 257,03 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 396 464,74 372 257,03 

Dlhodobý finančný majetok 0,00 0,00 

Obežný majetok spolu 25 122,79 37 243,98 

z toho :   

Zásoby 52,53 31,49 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  1 290,73 459,86 

Finančné účty  23 779,53 36 752,63 

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

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

Časové rozlíšenie  572,78 881,72 

 

8.2. Zdroje krytia v EUR 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k  31.12.2021 

Vlastné imanie a záväzky spolu 422 160,21 410 382,73 

Vlastné imanie  208 351,27 223 879,28 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 
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Výsledok hospodárenia  208 351,27 223 879,28 

Záväzky 94 954,04 80 163,23 

z toho :   

Rezervy  500,00 600 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 1 429,63 708,70 

Dlhodobé záväzky 355,85 709,82 

Krátkodobé záväzky 1 562,50 5 914,65 

Bankové úvery a výpomoci 91 106,06 72 230,06 

Časové rozlíšenie 118 855,00 106 340,22 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

a) prírastky majetku rozšírením verejného osvetlenia v sume 1 453,29 eur  

b) zníženie stavu bankových úverov pravidelným mesačným splácaním istiny o 20,71 % 

(18876,- eur) 

c) prírastok finančných prostriedkov  - prebytok finančného hospodárenia za rok 2021 

d) zvýšenie stavu záväzkov v lehote splatnosti – vyúčtovanie spotreby plynu za rok 2021 

vo výške 4 354,72 eur 

 

 

8.3. Pohľadávky v EUR 

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2020 

Zostatok  

k 31.12 2021 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   1 290,73 459,86  

Pohľadávky po lehote splatnosti   27,80 0,00 

 

 

 

8.4. Záväzky v EUR 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2020 

Zostatok  

k 31.12 2021 

Záväzky do lehoty splatnosti   1 918,35 6 624,47 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- významný nárast záväzkov (voči dodávateľov) z dôvodu vyúčtovania spotreby plynu za 

rok 2021 so splatnosťou 1/2022 vo výške 4 354,72 eur (v roku 2020 preplatok) 
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9. Hospodársky výsledok  za 2021 - vývoj nákladov a výnosov v EUR  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Náklady 248 014,70 268 483,91 

50 – Spotrebované nákupy 26 264,29 31 814,27 

51 – Služby 25 148,17 29 661,93 

52 – Osobné náklady 158 311,63 169 513,70 

53 – Dane a  poplatky 262,86 266,64 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

3 347,16 1 404,09 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

29 926,00 30 180,00 

 

56 – Finančné náklady 2 912,84 2 643,28 

 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 

1 841,70 3 000,00 

59 – Dane z príjmov 0,05 0,00 

Výnosy 264 173,48 284 011,92 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 3 629,88 4 030,10 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

225 431,73 239 655,53 

64 – Ostatné výnosy 2 805,40 2 396,18 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

500,00 500,00 

66 – Finančné výnosy 0,29 0,00 

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 

31 806,18 37 430,11 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

16 158,78 15 528,01 

 

Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 15 528,01 eur bol zúčtovaný na účet 428 - 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 
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Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných 

rozdielov: 

Celková výška výnosov k 31.12.2021 bola vykázaná vo výške 284 011,92 eur,  čo 

predstavuje nárast výnosov oproti roku 2020, keď bola celková výška výnosov vykázaná vo 

výške 264 173,48 eur.  

Nárast výnosov bol spôsobený najmä zvýšenými daňovými výnosmi samosprávy a tiež 

v dôsledku pandémie COVI 19 – účet 693(dotácia MV SR). 

 

Celková výška nákladov k 31.12.2021 bola vykázaná vo výške 268 483,91 eur, čo 

predstavuje nárast nákladov oproti roku 2020, keď bola celková výška nákladov vykázaná 

vo výške 248 014,65 eur.  

Nárast nákladov bol spôsobený zvýšením spotreby energií oproti roku 2020, zvýšením 

miezd a vytvorením nových dočasných pracovných miest, ako aj výkonom samosprávy 

v rámci SODB 2021. Nárast nákladov ovplyvnila pandémia COVID 19 v dôsledku 

opätovného testovania obyvateľov obce (7 373,- eur). 

 

Stav úverov k 31.12.2021  

 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2021 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2021 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2020 

Rok 
splatnosti 

 

Prima banka 

Slovensko a.s. 

Univerzálny  27460,00 6 180,00 246,55 7 242,00     2023 

Prima banka 

Slovensko a.s. 

Investičný  

 

70 928,06 8 400,00 907,01 45 728,06 2028 

Prima banka 

Slovensko a.s. 

Investičný  

 

30 000,00 4 296,00 345,83 19 260,00 2026 

 

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:   

 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená a celková 

suma dlhu obce vo výške 28,56 % neprekročila 60% skutočných bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka 

Zostatok istiny k 31.12.2021 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2020 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

72 230,06 252 914,59 28,56 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená a suma 

splátok návratných zdrojov financovania v , vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z 

investičných dodávateľských úverov vo výške 8,79 % neprekročila v príslušnom rozpočtovom 

roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o 

prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej 

správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo 

prostriedky získané na základe osobitného predpisu. 

Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2021 

Skutočné upravené bežné príjmy 

k 31.12.2020 

§ 17 ods.6 písm. b) 

20 375,39 231 806,51 8,79 
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10. Ostatné významné skutočnosti, ktoré mali vplyv na hospodárenie a 

činnosť obce 
 

10.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 

prostriedkov v 

EUR  

Nadácia EPH Úpravu dvora OCU/KD 1 000,00 

MV SR/OU Michalovce Refundácia – testovanie COVID 7 620,00 

ÚPSVR Michalovce Stravné predškoláci a HN 1 411,20 

MV SR SODB 2021 3 087,39 

ÚPSVR Michalovce Refundácie z projektu §54 z.č.5/2004 9 740,87 

OÚ Košice Prenesený výkon - predškoláci 2 189,00 

MDV SR Prenesený výkon ŠS CDaPK 27,30 

MV SR/OÚ Michalovce Prenesený výkon register adries 26,00 

MV SR/OÚ Michalovce Prenesený výkon ohlasovňa  208,56 

MV SR/OÚ Košice Prenesený výkon živ. prostredie 61,93 

 

V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia 

COVID - 19: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a 

transferov 

Suma prijatých 

prostriedkov v 

EUR  

MV SR/OU Michalovce Refundácia – testovanie COVID 7 620,00 

 

 

10.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2021 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 1/2018 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu obce:  

Prijímateľ 

dotácie 

Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 

 prostriedkov v EUR 

TJ Krásnovce Výdavky na bežnú činnosť športového klubu 3 000,00 

 

Výška dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2021 ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID - 

19. Dotácie boli krátené o 24 % oproti roku 2019, čo malo negatívny vplyv na fungovanie 

organizácií v neziskovom sektore. 
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10.3. Významné investičné akcie v roku 2021 

V roku 2021 neboli v obci realizované významné investičné akcie, okrem prípravy projektovej 

dokumentácie na rekonštrukciu stavby „Klub dôchodcov a klub mladých “ na par. 209/1, súp. 

č. 23, a to vo výške 3 660,- eur. 

 

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- Rekonštrukcia stavby „Klub dôchodcov a klub mladých“ 

- Výstavba chodníka spájajúceho obec Krásnovce a mesto Michalovce 

 

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. Dovoľujeme si však upozorniť na prebiehajúci vojenský 

konflikt na Ukrajine od februára 2022 a jeho možný nepriamy, resp. priamy vplyv SR.  

 

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

a) vývoj pandémie ochorenia COVID - 19 v roku 2022 

b) vojenský konflikt na Ukrajine v roku 2022 

 

 

Vypracoval: Mgr. Emília Vajdová                                 Schválil: MVDr. Tibor Kostovčík 

 

 

 

V Krásnovciach, dňa 27.05.2022 

 

Prílohy: 

 

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

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  


