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1. Úvodné slovo starostu obce        

 

2. Identifikačné údaje obce 

 

Názov: Obec Krná 

Sídlo: Obecný úrad Krná 

IČO: 00648591 

Štatutárny orgán obce: Drahomíra Hricová, starostka obce 

Telefón: 047/4291955    0908046365 

Mail:obeckrna@gmail.com 

Webová stránka: www.krna.sk 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

 

Starosta obce: Drahomíra Hricová 

Zástupca starostu obce: Vladimír Kantor 

Hlavný kontrolór obce: Dajana Čičmancová 

Obecné zastupiteľstvo: Miloš Hric st., Vladimír Kantor, Ján Novodomský 

Komisie: Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie 

Obecný úrad: Drahomíra Hricová 

 

Rozpočtové organizácie obce /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, základná činnosť, IČO, 

telefón, e-mail, webová stránka / :  obec nemá rozpočtové organizácie 

Príspevkové organizácie obce /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, základná činnosť, IČO, 

telefón, e-mail, webová stránka /: obec nemá príspevkové organizácie 

Neziskové organizácie založené obcou /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgány vklad do 

základného imania, predmet činnosti, IČO, telefón, e-mail, webová stránka /:  
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obec nemá založenú neziskovú organizáciu 

Obchodné spoločnosti založené obcou /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, vklad do 

základného imania, percentuálne podiely, podiel na hlasovacích  právach, predmet činnosti, 

IČO, telefón, e-mail, webová stránka /:  

obec nemá založenú obchodnú spoločnosť 

4. Poslanie, vízie, ciele  

 

Poslanie obce: výkon samosprávy  

Vízie obce: zlepšenie kvality života v obci 

Ciele obce: všestranný rozvoj územia  

 

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 : obec leží v severnej časti Novohradu, 15 km od okresného mesta 

Poltár 

Susedné mestá a obce : Hradište, Uhorské, České Brezovo, Ďubákovo 

Celková rozloha obce : 14,2 km2 

Nadmorská výška : stred obce 320 m.n.m. - 995 m.n.m. Jasenina 

 

5.2. Demografické údaje  

Počet obyvateľov : stav k 31.12.2019             52 obyvateľov  

Národnostná štruktúra : slovenská národnosť 98 %, ruská 2 % 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : evanjelici – 28 %, katolíci – 17 %, 

gréckokatolíci – 2 %, nezistení 53 % 

Vývoj počtu obyvateľov : 2001 – 82 obyvateľov, 2011 – 51 obyvateľov, 2014 – 52 obyvateľov 

 

5.3. Ekonomické údaje  
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Nezamestnanosť v obci: 3 nezamestnaní  

Vývoj nezamestnanosti :  

5.4. Symboly obce 

Erb obce : 

Vlajka obce : 

Pečať obce :  

 

5.5. Logo obce 

 

5.6. História obce  prvá písomná zmienka o obci je z roku 1435. K obci patria aj miestne časti 

Neklen, Nový svet, Osičiny a Závada. Tieto boli osídlené v roku 1882 a teraz toto územie 

slúži na chalupársku rekreáciu. 

 

5.7. Pamätihodnosti: klasicistická kúria, evanjelický kostol, zvonička, zvonička na lazoch, 

                                     Božie muky,  

5.8. Významné osobnosti obce 

 

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

 

6.1. Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

- Základná škola v Poltári 

Na mimoškolské aktivity je zriadená: 

- Základná umelecká škola  v Poltári 

- Centrum voľného času v Poltári 

 

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

bude orientovať na : zabezpečenie povinnej školskej dochádzky a mimoškolských 

aktivít v Poltári. 

  

6.2. Zdravotníctvo 

 Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: 

- Poliklinika v Poltári 
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- Nemocnica s poliklinikou v Lučenci a Rimavskej Sobote 

- Lekár obvodní a odborní lekári v Poltári v poliklinike a v súkromných ambulanciách ( 

štátny, súkromný ) obvodní a odborní lekári v Lučenci a v Rimavskej Sobote 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej 

starostlivosti sa bude orientovať na : dostupnosť a kvalitu poskytovania zdravotnej 

starostlivosti v Poltári ,v Lučenci a Rimavskej Sobote 

6.3. Sociálne zabezpečenie 

 Sociálne služby v obci zabezpečuje : 

- Zariadenie sociálnych služieb najbližšie zariadenia sú  v Poltári a Slanej Lehote 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa 

bude orientovať na : opatrovanie v rodinnom prostredí ako aj v zariadeniach sociálnych 

služieb. 

6.4. Kultúra 

 Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : 

        Na kultúrne a spoločenské akcie slúži kultúrny dom v obci.  

6.5. Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

- HOKO s.r.o. Krná – ťažba a spracovanie dreva 

- HOKO LOV s.r.o. Krná – poľovníctvo, ubytovanie 

- Miloš Hric – prevádzka gátra Krná – ťažba a spracovanie dreva 

- Miloš Hric ml. - ťažba a spracovanie dreva, kosenie, vydavateľská činnosť 

- Lesné a pasienkové spoločenstvo Krná pozemkové spoločenstvo – ťažba a spracovanie 

dreva 

        

 

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 

- KYČERA s.r.o. Kalinovo - Močiar 

- Miloš Hric st. Krná 44, SHR 

- Miloš Hric ml. Krná 44, SHR 

- Ing. Juraj Lehký, Krná 105, SHR 

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

bude orientovať na : ťažbu a spracovanie dreva, poľnohospodárstvo a v malej miere 

poľovníctvo a poskytovanie ubytovania. 
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

 

    Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   

2019. Obec v roku 2019 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 2019 bol zostavený ako vyrovnaný.  

Bežný   rozpočet   bol   zostavený   ako vyrovnaný. Kapitálový rozpočet vytvorený úpravou 

rozpočtu uznesením č. 3/2019  

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 05.12.2018 uznesením č. 5/6/2018. 

Rozpočet bol zmenený dvakrát:  

- prvá zmena   schválená dňa 28.08.2019 uznesením č. 3/2019 

- druhá zmena schválená dňa 12.12.2019 uznesením č. 5/2019 úprava medzi položkami 

 

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019   

  

Rozpočet  

 

Rozpočet  

po zmenách  

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2019 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 23100 65000 64073,75 98,58 

z toho :     

Bežné príjmy 23100 27000 28573,75 105,83 

Kapitálové príjmy 0        35500         35500,00         100,00 

Finančné príjmy 0          2500 0 0 
Príjmy RO s právnou  

subjektivitou 
0    

Výdavky celkom 23100 65000 27498,70 42,31 

z toho :     

Bežné výdavky 23100 27000 27498,70         101,85 

Kapitálové výdavky 0        38000                 0,00             0,00 

Finančné výdavky 0 0   
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
    

Rozpočet obce           0             0          36575,05  
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019   

 
Hospodárenie obce 

 

Skutočnosť k 31.12.2018 
  

Bežné  príjmy spolu 28573,75 

z toho : bežné príjmy obce                                                                          28573,75 

             bežné príjmy RO  

Bežné výdavky spolu 27498,70 

z toho : bežné výdavky  obce  27498,70 

             bežné výdavky  RO  

Bežný rozpočet 1075,05 

Kapitálové  príjmy spolu 35500,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  35500,00 

             kapitálové  príjmy RO  

Kapitálové  výdavky spolu 0,00 

z toho : kapitálové  výdavky  obce   

             kapitálové  výdavky  RO  

Kapitálový rozpočet  35500,00 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu  

Vylúčenie z prebytku   

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 36575,05 

Príjmy z finančných operácií  

Výdavky z finančných operácií  

Rozdiel finančných operácií  
PRÍJMY SPOLU   64073,75 

VÝDAVKY SPOLU 27498,70 

Hospodárenie obce  36575,05 
Vylúčenie z prebytku  

Upravené hospodárenie obce  

 

  

Prebytok rozpočtu v sume 36575,05 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   1075,05 EUR 

      -    presun finančných prostriedkov  35500,00 EUR(nevyčerpaná dotácia MF) do roku 2020 
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7.3. Rozpočet na roky 2020 - 2022      

 Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Rozpočet  na 

rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Príjmy celkom 64073,75        61070         23070 23070 

z toho :     

Bežné príjmy       28573,75        23070 23070 23070 

Kapitálové príjmy         35500,00    

Finančné príjmy         38000   
Príjmy RO s právnou 

subjektivitou 
    

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Rozpočet  na 

rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Výdavky celkom 27498,70        61070 23070 23070 

z toho :     

Bežné výdavky 27498,70 23070 23070 23070 

Kapitálové 

výdavky 

                    0,                                        38000   

Finančné výdavky     
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
    

 

 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

8.1. Majetok  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

  

 

Majetok spolu 131062,41 159413,06   

Neobežný majetok spolu 115162,11 106975,82   

z toho :     

Dlhodobý nehmotný majetok     

Dlhodobý hmotný majetok 100406,11 92219,82   

Dlhodobý finančný majetok 14756,00 14756,00   

Obežný majetok spolu 15671,67 52219,30   

z toho :     

Zásoby 178,44 158,88   

Zúčtovanie medzi subjektami VS     

Dlhodobé pohľadávky     

Krátkodobé pohľadávky  182,37 78,26   

Finančné účty  15310,86 

 

51982,16   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.     
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Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.     

Časové rozlíšenie  228,63 217,94   

 

 

 

 

8.2. Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k  31.12.2019 

  

Vlastné imanie a záväzky spolu 131062,41 159413,06   

Vlastné imanie  76749,54 75914,28   

z toho :     

Oceňovacie rozdiely      

Fondy     

Výsledok hospodárenia  3638,93 -835,26   

Záväzky 2015,76 1830,08   

z toho :     

Rezervy  240,00 552,58   

Zúčtovanie medzi subjektami VS     

Dlhodobé záväzky 3,83 9,48   

Krátkodobé záväzky 1771,93 1268,02   

Bankové úvery a výpomoci     

Časové rozlíšenie 52297,11 46168,70   

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- prírastkov majetku- 

- úbytkov vyradenie- 

 

 

 

8.3. Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

k 31.12 2018 

Zostatok k 31.12 

2019 

Pohľadávky do lehoty splatnosti     

Pohľadávky po lehote splatnosti   182,37 78,26 

 

8.4. Záväzky 
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Záväzky Zostatok 

k 31.12 2018 

Zostatok k 31.12 

2019 

Záväzky do lehoty splatnosti   1771,93 1268,02 

Záväzky po lehote splatnosti     

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- záväzky predstavujú len krátkodobé záväzky výplata miezd, odvody a daň 12/2019 

splatné v 1/2020  a krátkodobé záväzky neuhradené faktúry splatné v 1/2020 

 

 

 

 

 

 

9. Hospodársky výsledok  za 2019 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2018 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

  

Náklady     

50 – Spotrebované nákupy 2001,07 4364,01   

51 – Služby 3486,45 4658,76   

52 – Osobné náklady 13941,99 17189,17   

53 – Dane a  poplatky     

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

278,28 328,26   

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

7279,00 8738,87   

56 – Finančné náklady 116,55 90,98   

57 – Mimoriadne náklady     

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 

0,00 0,00   

59 – Dane z príjmov 0,00 0,00   

Výnosy     

60 – Tržby za vlastné výkony a 

tovar 
257,90 269,56   

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 
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62 – Aktivácia     

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

23965,22 24916,85   

64 – Ostatné výnosy         0,00     235,55   

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

        0,00     240,00   

66 – Finančné výnosy         9,20       64,98   

67 – Mimoriadne výnosy     

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

   6511,68    8810,09   

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

   3638,93    -835,26   

 

Hospodársky výsledok /kladný/ v sume -835,26 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 2019 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 

prostriedkov v EUR  

 MF SR  Rekonštrukcia miestnych komunikácií 35500,00 

MV OÚ LC Voľby do EP, voľby prezidenta SR 1846,52 

MV OÚ LC REGOB 17,16 

BBSK Oddychová zóna pre deti – detské ihrisko 800,00 

MV OÚ LC Register adries  18,00 

 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: kapitálový transfer  

V roku 2019  obec prijala kapitálový transfer vo výške 35 500 EUR na rekonštrukciu 

miestnych komunikácií.  

 

10.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2019 obec neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN  o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu obce:  

Prijímateľ 

dotácie 

Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 

 prostriedkov v EUR 

   

   

   

   

   

   

 

10.3. Významné investičné akcie v roku 2019 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2019: 

- v roku 2019 obec realizovala žiadnu investičnú akciu a účelové dotácie z MF vo výške 

35500 EUR na rekonštrukciu miestnych komunikácií boli presunuté na rok 2020.  

 

 

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  
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Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:  

- rekonštrukcia miestnych komunikácií 

- rekonštrukcia priestorov kultúrneho domu (kúrenie, spoločenská miestnosť a pod.) 

        -    rekonštrukcia zvoničky a parku 

 

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  

 

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

Obec nevedie súdny spor 

 

Vypracoval:   Drahomíra Hricová                                     Schválil: Drahomíra Hricová 

 

 

V Krnej dňa 01.06.2020 

 

Prílohy: 

 

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

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  


