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Úvodné slovo primátora
Vážení spoluobčania, milí Krásňania,
Vy, ktorí sleduje dianie v našom meste uznáte, že aj v roku 2019 sa v Krásne nad Kysucou
udialo veľa pozitívneho. K naplneniu našich plánov , ale aj ďalších akcií sme potrebovali
a budeme potrebovať veľa síl a energie, ale aj podpory a pochopenia z Vašej strany. Preto Vás
chcem veľmi pekne poprosiť a zároveň Vám poďakovať za veľkú podporu, ktorú ste mi
dávali počas celého roku a ktorá má napĺňa ďalšou novou energiou pracovať pre naše mesto.
Chcem Vám všetkým z celého srdca poďakovať za pomoc v roku 2019 a poprosiť Vás o
podporu a pomoc v roku 2020. Tiež chcem poďakovať najmä mojim spolupracovníkom, ale i
dobrovoľníkom, rôznych organizáciám a záujmovým združeniam, ako sú dobrovoľní hasiči,
všetky športové organizácie, ľudom, ktorí nám pomáhajú pri organizovaní kultúrnych a
športových podujatí. Veľká vďaka patrí tiež seniorom, ale i žiakom a študentom v našom
meste. Veľké pán Boh zaplať treba vysloviť i farskému úradu za spoluprácu a pomoc pánovi
dekanovi ICLic., Mgr. Mariánovi Vojtekovi. Tiež chcem poďakovať všetkým učiteľom,
zdravotným a sociálnym pracovníkom, ale i zamestnávateľom a rôznym spolupracujúcim
firmám, ktoré budujú naše mesto alebo dávajú prácu našim ľudom. Chcem poďakovať za
spoluprácu i vedeniu Žilinskej župy, jednotlivým ministrom, a pracovníkom ministerstiev,
ktorí nám počas roka pomáhali pri rozvoji nášho mesta. Toto poďakovanie, ktoré čítate, je
úprimné, zo srdca a je to len malá náplasť na to, že počas roka v návale práce a rôznych
starostí som si nenašiel čas, aby som sa zastavil a osobne Vám viacerým poďakoval za pomoc
nášmu mestu. Verím, že v novom roku 2020 v nás budú prevažovať len tie dobré ľudské
vlastnosti ako je dobrosrdečnosť, láskavosť, prajnosť, ochota pomáhať slabším a
odkázanejším a opustia nás všetky tie zlé vlastnosti ako je závisť, nenávisť, či ubližovanie
jeden druhému. Veľa ľudí hovorí, že Krásno nad Kysucou je dobré miesto na život, ale verím,
že keď sa splnia tieto želania, tak naše mesto bude najlepším miestom na celom svete. Chcem
Vám popriať ešte najmä veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania, pokoja v zamestnaní i v
rodine a aby bol rok 2020 lepší a úspešnejší ako rok 2019.

Primátor mesta Ing. Jozef Grapa

1. Základná charakteristika Mesta Krásno nad Kysucou
Mesto je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Mesto je
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej
územia a o potreby jej obyvateľov.
1.1 Geografické údaje
Geografická poloha mesta :
Leží na styku severovýchodného okraja Javomíkov s Kysuckými vrchmi a
Slovenskými Beskydami v doline Kysuce. Vrchovinný povrch chotára so širokými chrbtami
tvoria treťohorné horniny. Lesy sú na západe a na juhu, inde len malé lesné plochy. Má hnedé
lesné pôdy. Mesto sa nachádza pri sútoku riek Kysuca a Bystrica. Leží asi 8 km od Čadce a
14 km od Kysuckého Nového Mesta. Mesto patrí do Žilinského samosprávneho kraja.
Susedné mestá a obce : Mesto Čadca, Obec Zborov nad Bystricou, Obec Oščadnica, Obec
Klubina, Obec Dunajov
Celková rozloha obce : 2 877 ha
Nadmorská výška : 384 m.n.m.

1.2 Demografické údaje
Počet obyvateľov : 6 728
Národnostná štruktúra : Slovenská
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : Najpočetnejšie je rímsko-katolícke
vierovyznanie.
Vývoj počtu obyvateľov : nárast oproti roku 2018 o 11 obyvateľov

1.3 Ekonomické údaje

Počet nezamestnaných v okrese: 4,00 %
Vývoj nezamestnanosti: klesá

1.4 Symboly obce
Erb obce :

Vlajka obce :

Pečať obce :

1.5 História mesta

Obec Krásno nad Kysucou je najstaršou dedinou na severe Kysúc a jej chotár hraničil so
Sliezskom a Poľskom. Prvá zmienka je z roku 1325 pod menom Krásna.
V lokalite Kalinovo sa našli kamenné nástroje a nevýrazná keramika z neskoršej doby
kamenej. Pri ústí Bystrice boli započaté práce na odkrytí mohyly, ktoré však neboli ukončené.
Už pred rokom 1325 dedičný richtár Peter Intez s obyvateľmi obec opustil. V roku 1325 ju
dostal žilinský richtár Ján Pezold do dedičnej držby. Jeho syn Dominik dostal v roku 1352
Krásno nad Kysucou do vlastníctva, v tom istom roku ho predal aj so žilinským dedičným
richtárstvom Mikulášovi, synovi Mikuláša. Krásno sa pokladalo za súčasť majetku žilinského
richtárstva, neskôr spolu so Žilinou patrilo strečianskemu panstvu. Počas valašskej
kolonizácie vznikli v chotári obce viaceré osady - začiatkom 16. storočia mala obec chotár až
po sliezske hranice. Postupne na ňom vznikli obce Čadca, Zborov, Horel ica, Oščadnica,
Raková, Staškov, Svrčinovec, Čierne, Skalité. V roku 1598 bolo v obci 30 domov, v roku
1662 bol dedičný richtár na čele obce, ktorá mala 86 sedliackych usadlostí s 12 podželiarmi.
V roku 1850 žilo v Krásne nad Kysucou 2430 slovenských katolíckych obyvateľov a 20
židovských obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, drotárstvom, chovom
oviec, prácou v lesoch a pitníctvom. Po roku 1918 aj podomovým obchodom. V obci bola píla
na dosky a parketáreň (zrušené v roku 1948). Fara bola zriadená v roku 1789. Dovtedy obec
patrila k fare v Starej Bystrici. Rím. kat. kostol bol postavený v roku 1789, je zasvätený sv.
Ondrejovi a bol dostavaný v roku 1868 v neorománskom slohu. V meste sa nachádza aj
kaplnka Panny Márie z roku 1935. V roku 2000 bol konsekrovaný nový kostol v osade
Kalinov, zasvätený Božskému srdcu Ježišovmu.
Pred 2. svetovou vojnou bol v obci drevársky podnik Teodora Seveca, ktorý sa v roku
1942 premenoval na Holzexport. V roku 1945 začala výstavba závodov Slovolit a Slovodom
a v roku 1946 Slovšport. V roku 1948 sa tieto prevádzky pripojili k Drevine Turany. V roku
1960 vznikla Drevina Krásno Nad Kysucou-Oščadnica. V roku 1986 z viacerých drevárskych
podnikov vznikli Kysucké drevárske závody so 670 pracovníkmi.
Krásno nad Kysucou bolo do roku 1960 obcou okresu Kysucké Nové Mesto. Dňa 1. 9.
2001 dostala obec štatút mesta.
1.6 Pamiatky

Kostol sv. Ondreja - postavený v roku 1867
Gotická Madonna s dieťaťom - je neskorogotická 113 cm vysoká plastika z konca 15
storočia, ktorá j e dielom neznámeho majstra.
Maľba Jozefa Hanulu vo farskom kostole - z roku 1927 na tému „ Hold svätcov národa
slovenského a českého Kristovi Kráľovi“.
Ranoklasicistická monštrancia - je dielom neznámeho autora z konca 18.storočia.
Najstaršie kaplnky - UBlažkov /1818/, Nižné Vane / 1901/, U Sýkorov /1904/, Vyšné
Vane /1915/, Kalinov pri škole / 1934/, Pri cintoríne / 1935/, Lazný potok /1947/,
U Gavlasov /1950/.
Kamenný most Blažkov - bol dokončený v roku 1835
Železobetónový most cez rieku Bystricu - postavený v roku 1891

1.7 Významné osobnosti mesta
František Hiibel - akademický maliar
Vojtech Ihriský - akademický sochár
Ján Kormanec - vedec, molekulárny biológ
Justín Hacek - insitný maliar
1.8 Výchova a vzdelávanie
V roku 2019 výchovu a vzdelávanie detí v meste poskytovali:
Stredná odborná škola drevárska a stavebná, Krásno nad Kysucou č. 1642
Základná škola, Mládežnícka ul. 1343, Krásno nad Kysucou /roč. 1-9/
Materská škola, Lesnícka ul. č. 1370, Krásno nad Kysucou

-

Na mimoškolské aktivity je zriadená:
-

Základná umelecká škola, SNP č. 167, Krásno nad Kysucou
Centrum voľného času pri Základnej škole Mládežnícka ul.1343
Centrum voľného času pri Strednej odbornej škole drevárskej a stavebnej č. 1642

1.9 Zdravotníctvo
Zdravotná starostlivosť sa v meste poskytuje na zdravotnom stredisku na ulici MUDr.
Hálkač. 1367.
Vyšetrenie pre občanov zabezpečujú:
Všeobecní praktickí lekári:

MUDr. Marta Korduliaková
MUDr. Aurélia Kasaj ová

Neurológia:

MUDr. Mária Olbertová

Ušno-nosno-krčne:

MUDr. Štefan Masnica

Gynekológ:

MUDr. Vladimír Gajdičiar
MUDr. Denisa Margušová

Detskí lekári:

MUDr. Jana Peterajová
MUDr. Zita Božeková

Zubní lekári:

MDDr. Elena Chudovská
MUDr. Renáta Durčanová

V Krásne nad Kysucou priamo na zdravotnom stredisku sa nachádza zubná technika a
lekáreň. Druhá lekáreň sa nachádza v obchodnom stredisku.

Konsolidovaná výročná správa mesta Krásno nad Kysucou za rok 2019
V mestskej časti Kalinov prevádzkuje súkromnú zubnú ambulanciu MUDr. Alena
Felszeghy - KRASNODENT.
1.10 Sociálne zabezpečenie
Výstavba sociálnych bytov
V roku 2019 prebehla po úspešnej realizácii výstavby kolaudácia troch nových
bytových domov s celkovým počtom 24 bytových jednotiek. V priebehu mesiacov jún august boli postupne vyberaní nájomcovia z veľkého počtu žiadateľov. Najdôležitejšími
hodnotiacimi kritériami pri rozhodovaní členov sociálno-bytovej komisie či poslancov
mestského zastupiteľstva boli predovšetkým majetkové a sociálne pomery žiadateľov, pomery
v rodine a počet členov domácnosti. Taktiež sa prihliadalo na prípady hodné osobitného
zreteľa (napr. bývanie v zdravotne nevyhovujúcom prostredí a iné).
Na základe vyššie uvedeného boli k 01.10.2019 podpísané nájomné zmluvy
o prenájme 6 jednoizbových, 8 dvojizbových a 8 trojizbových bytov.

Dom s opatrovateľskou službou /DOS/
V meste je od roku 1988 prevádzka DOS /dom s opatrovateľskou službou/. Celková
kapacita je 8 miest. V uplynulom roku sa poskytovala sociálna služba v DOS 7 prijímateľom
sociálnej služby. Za účelom modernizácie tohto zariadenia a zvýšenia jeho kapacity (zo
súčasných 8 miest na 11) bola dňa 10.05.2019 podaná žiadosť o nenávratný finančný
príspevok na rekonštrukciu DOS Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby
Mesto Krásno nad Kysucou zabezpečuje svojim obyvateľom, ktorí sú odkázaní na
pomoc iných osôb, opatrovateľskú službu v ich domácom prostredí (prostredníctvom
rodinných príslušníkov po splnení všetkých náležitostí a absolvovaní opatrovateľského kurzu
i prostredníctvom profesionálnych opatrovateliek).
V priebehu kalendárneho roka 2019 bola uzavretá zmluva o poskytnutí tohto druhu
sociálnej služby s 2 novými žiadateľmi, okrem toho Mesto vyhovelo 2 žiadostiam o vyšší
rozsah poskytovania opatrovateľskej služby oproti rozsahu dohodnutému v pôvodnej zmluve
(z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu). V roku 2019 bol celkový počet prijímateľov tohto
druhu sociálnej služby 16.

Konsolidovaná výročná správa mesta Krásno nad Kysucou za rok 2019
1.11 Kultúra a šport
Spoločenský a kultúrny život v meste zabezpečuje :
Kultúrny dom
Galéria
Múzeum
V centre mesta Krásno nad Kysucou sa nachádza športový areál, V areály sa nachádza
tribúna s trávnatým futbalovým ihriskom, veľké futbalové ihrisko s umelou trávou,
malé ihrisko s umelou trávou, horolezecká stena, v budove tribúny fitnescentrum a v budove
reštaurácie bowlingová dráha. V miestnych častiach Blažkov a Kalinov sa nachádzajú menšie
športové ihriská.
V meste sa nachádza vybudovaný športový stánok MM Aréna . V jeho priestoroch sa
organizujú kempy, reprezentačné stretnutia, turnaje či zápasy. K dispozícii je ľadová plocha,
ktorá má medzinárodné parametre a celoročnú prevádzku, fitcentrum, telocvičňu, zrkadlovú
miestnosť, reštauráciu a wellness.
Mesto Krásno nad Kysucou za uplynulý rok zorganizovalo niekoľko kultúrnych,
spoločenských a športových podujatí.
Núdza o akcie v meste nie je, pretože sa konajú počas celého roka, za každého počasia
a obsahovo sú zaujímavé pre všetky vekové kategórie.
Už v januári sa konajú preteky na bežkách Biela stopa, samozrejme ak nám Perinbaba nadelí
slušnú nádielku snehu.
Zo športových pretekov je najznámejšia Krasňanská desiatka s medzinárodnou účasťou, ktorá
píše svoju už 36. ročnú históriu. Obľúbenou je i Cyklo -20tka, alebo najmladšia športová
akcia Krasňanský drapák.
V Kultúrnom dome sa v marci každoročne stretávajú školskí pedagógovia a sú oceňovaní za
svoju prácu. Druhú májovú nedeľu sa v kinosále kultúrneho domu stretávajú mamičky,
babičky a deťúrence, ktoré im uvijú veniec básní, piesní ako poďakovanie za ich lásku
a starostlivosť.
V letnom mesiaci jún mesto organizuje v spolupráci s Kysuckým kultúrnym strediskom
Svätojánsky jarmok, kde sa prezentujú šikovné ruky remeselníkov. Azda najobľúbenejším
podujatím sa stal Gurmánsky festival, ktorý rozvoniava rôznymi špecialitami široko-ďaleko.
Pochutiť si môžete na domácich, slovenských ale i zahraničných špecialitách. Gastrofestival
sa výborne dopĺňa s Krasňanským folklórnym festivalom, čím sa iba umocňujú slovenské
zvyky a tradície. Mesto sa teší z veľkého počtu návštevníkov, jarmočníkov a remeselníkov.
V rámci tradícií každoročne organizujeme stavanie a váľanie mája, stretnutie seniorov za
každý štvrťrok, nie iba v mesiaci október pri príležitosti úcty k starším, Deň detí, kde na ne
čaká Cesta rozprávkovým lesom, kolotoče a rôzne iné atrakcie. Pre tých najmenších počas
letných prázdnin sme pripravili známe rozprávky v podaní bábkového divadla.
Dominantou kultúrnych akcií mesta Krásno nad Kysucou je dvojdňová akcia Dni mesta, kedy
si pripomíname získanie štatútu mesta. Počas osláv si všetci prídu na svoje, mladšia i staršia
generácia. Bohatý kultúrny program je zárukou dobrej kvality.
S príchodom jesenného počasia organizujeme divadelné predstavenia, výstavy rôzneho
charakteru v Hubi ovej sieni slávy a vianočný benefičný koncert.
Kostol v meste Krásno nad Kysucou je zasvätený sv. Ondrejovi. Na túto počesť sa konajú
Ondrejovské hody, kde nechýba tradičná kysucká zabíjačka, či punč pána primátora. K
poslušným deťom v decembri vždy zavíta svätý Mikuláš so sladkou nádielkou, nechýbajú ani
vianočné trhy a v posledný decembrový deň nás v uliciach mesta zabáva Silvester spojený
s vítaním nového roka.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny, športový a spoločenský
život sa bude orientovať na : kultúmo-spoločenské a športové akcie

1.12 Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v meste sú :
- Predajne potravín - z väčších predajní treba spomenúť COOP Jednota, ktorá
prevádzkuje 3 predajne, TESCO, KYSZDROJ, KORUNA, a potom niekoľko menších
predajní.
- Predajňa Mäso - údeniny
- Reštauračné zariadenia - z väčších spomenieme Gazdovský šenk, Kolkáreň pri štadióne,
Lapek , Pod Vežou, Reštaurácia u Miša, Reštaurácia DASY a niekoľko menších
reštauračných zariadení.
-Predajne nepotravinárskeho charakteru - Železiarstvo HAMER, predajňa plávajúcich
podláh a parkiet REPARKET, predajňa kuchynských a kúpeľňových zariadení, predajňa
poľnohospodárskych potrieb Agrožel, Stavebniny František Capek, pohrebné a cintorínske
služby, predajne inštalačného a vodárenského materiálu, predajňa elektroinštalačného
materiálu, niekoľko butikov s textilným tovarom, predajňa Cyklošport, zmenáreň, poštový
úrad, predajne s drogistickým tovarom, krajčírstva, Slovenská sporiteľňa a.s., dámske
a pánske kaderníctva, lekárne, autoopravovne, pneuservisy, čerpacie stanice ROPOK a
Benzinol a iné
-Najvýznamnejší priemysel v meste:
kovovýroba KOMAD s.r.o., Služby Krásno s.r.o. - nákladná doprava,, výroba mostových
konštrukcií PROMONT s.r.o, výroba krbových vložiek H-T design, predaj drevnej hmoty
a lesnícke činnosti RIAVA, RIASTAVs.r o. stavebná činnosť, STAS s.r.o., výroba
hliníkových profilov ALUMETALs.r o., predaj tatranského profilu firma DEXWOOD,
ENZA s.r.o., eliastech s.r.o., TI Hanil Slovakia s.r.o., 3 Energy Sk s.r.o, Trúsiacom s.r.o, Big
Box s.r.o., TBG Slovensko a pod.
-Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v meste
V meste sídli Agrodružstvo JM a Agrofarma JM zaoberajúce sa chovom oviec.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život mesta
sa bude orientovať na kovospracujúci a drevospracujúci priemysel.

1.13 Organizačná štruktúra mesta
Primátor mesta: Ing. Jozef Grapa
Zástupca primátora: Jaroslav Pagáč
Hlavný kontrolór mesta: Ing. Zuzana Buchtová
Mestské zastupiteľstvo: Vojtech Buchta
Mgr. Margita Ďurišová
Mgr. Milan Jesenský
PhDr. Marta Jozefíková
Ing. Vladimír Kormanec Ph.D.
Miloš Lastovica
Mgr. Jozef Mozol
Mgr. Martin Ondruška
Jaroslav Pagáč
Marcel Seko
Miroslav Škrob ian
Ing. Oľga Šumská Lastovicová

Komisie:
Sociálno-bytová komisia
Predseda: Vojtech Buchta
Členovia: Mgr. Margita Ďurišová, Estera Chilá, Mgr. Milan Jesenský, Mgr. Monika Jašeková
Finančná komisia:
Predseda: PhDr. Marta Jozefíková
Členovia: Miroslav Škrobian, Mgr. Margita Ďurišová, Alena Capková, Ing. Jana Tvrdá
Športová komisia :
Predseda: Ing. Vladimír Kormanec Ph.D.
Členovia: Peter Kršiak, Miloš Lastovica, Miroslav Škrobian
Komisia kultúry a školstva:
Predseda: Jaroslav Pagáč
Členovia: Janka Šusteková, Mgr. Martin Ondruška, Mgr. Jozef Mozol, Mgr. Janka Krúpová,
Mgr. Ľubica Podoláková
Komisia na ochranu verejného poriadku:
Predseda: Ing. Oľga Šumská Lastovicová
Členovia: Mgr. Jozef Mozol, PhDr. Marta Jozefíková, Marcel Seko, Miroslav Krenžel,
Roman Felszeghy
Komisia na ochranu verejného záujmu:
za SMER SD - Mgr. Martin Ondruška
za KDH - PhDr. Marta Jozefíková
za SNS - Ing. Oľga Šumská Lastovicová
za Sme rodina - Marcel Seko
za HZD - Mgr. Milan Jesenský
za nezávislých - Jaroslav Pagáč
Poslanci do školských rád:
ZŠ Mládežnícka - Miloš Lastovica, Jaroslav Pagáč, Mgr. Milan Jesenský
MŠ Lesnícka - Miloš Lastovica, Vojtech Buchta
Sobášiaci :
Mgr. Milan Jesenský, Ing. Vladimír Kormanec Ph.D.,Jaroslav Pagáč, Mgr. Jozef Mozol

Organizačná štruktúra mesta:
Organizačná štruktúra Mesta Krásno nad Kysucou

Mestský úrad:
Ul. l.mája 1255
023 02 Krásno nad Kysucou
Tel.: 041 /43 85 200
Email: info@mestokrasno.sk
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1.14 Poslanie, vízia a ciele mesta Krásno nad Kysucou
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta ( ďalej PHSR) je základný dokument,
ktorým sa mesto pri výkone samosprávy stará o všestranný rozvoj svojho územie a o potreby
svojich obyvateľov. PHSR mesta Krásno nad Kysucou je spracovaný na obdobie rokov 2015
-

2022 .

Prioritné oblasti mesta
- Hospodárstvo a vedecko-technický rozvoj.
- Technická infraštruktúra.
- Životné prostredie.
- Sociálna oblasť a zdravotníctvo.
- Školstvo a šport.
- Kultúra.
- Cestovný ruch a public relations
Poslanie mesta
Poslaním mesta Krásno nad Kysucou je zabezpečiť starostlivosť o všestranný rozvoj územia
a potreby obyvateľov mesta. Samospráva mesta vytvára priaznivé podmienky pre rozvoj
jednotlivých oblastí života v meste. Činnosť samosprávy je realizovaná kvalitne, efektívne
a transparentne. Základnými princípmi samosprávy sú otvorenosť, vzájomný rešpekt
a spolupráca na miestnej a regionálnej úrovni
Vízia mesta
Mesto Krásno nad Kysucou bude mestom, ktoré bude vyvážene zabezpečovať podmienky pre
harmonický život všetkých kategórií svojich obyvateľov. Mesto sa stane regionálnym
strediskom cestového ruchu, v nadväznosti na svoju kultúrno - historickú hodnotu, a bude
vyvážene a ohľaduplne využívať svoje prírodné bohatstvo za účelom jeho ekonomického a
ekologického zveľaďovania. V súvislosti s rozvojom cestovného ruchu sa bude snažiť čo
najlepšie prezentovať svoje kultúrne tradície a zvyklosti v duchu rozvoja kultúrneho
povedomia nielen vo svojom regióne, ale aj za hranicami Slovenskej republiky. Z
hospodárskeho hľadiska mesto vytvorí priaznivé podmienky na rozvoj tradičných výrobných
a nevýrobných odvetví, pre ktorých rozvoj má najväčší potenciál - strojárenstvo,
poľnohospodárstvo, stavebníctvo, cestovný ruch a drevospracujúci priemysel.
Ciele mesta
Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj mesta Krásno nad Kysucou, ktorý bude zameraný hlavne
na trvalý ekonomický rast pri rešpektovaní environmentálnych požiadaviek a obmedzení
súvisiacich s existenciou tunajších prírodných hodnôt (CHKO Kysuce). Mesto sa bude snažiť
o ochranu prírodných hodnôt, ktoré sú pod štátnou ochranou prírody v súlade s rozvojovými
zámermi v oblasti cestovného ruchu a ekologicky nezávadného hospodárstva. Ekonomický,
kultúrny a spoločenský rast bude zabezpečený prostredníctvom disponibilného potenciálu
nachádzajúceho sa v ľudských, prírodných a ekonomických zdrojoch. Hlavné zameranie
ekonomickej činnosti bude mesto smerovať do ekologicky nezávadných prevádzok v oblasti
cestovného ruchu a vybraných oblastí drevárskeho priemyslu, strojárskeho priemyslu,
stavebného priemyslu, cestovného ruchu a oblasti služieb, pre ktoré má ideálne rozvojové
predpoklady.

2. Rozpočet mesta na rok 2019 a jeho plnenie
Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom
roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku.
Rozpočet mesta je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s
kalendárnym rokom. Rozpočet mesta vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce.
Rozpočet mesta obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy:
k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území
mesta,
ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných
všeobecne záväzných právnych predpisov, zo VZN mesta, ako aj zo zmlúv.
Rozpočet mesta zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí :
podiely na daniach v správe štátu,
dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,
ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
Rozpočet mesta obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým organizáciám a príspevkovým
organizáciám zriadeným , a k iným právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.
Rozpočet mesta môže obsahovať finančné vzťahy :
k rozpočtom iných obcí,
- k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia obec patrí, ak plnia spoločné
úlohy.
V rozpočte mesta sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.
Rozpočet mesta na rok 2019 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Rozpočet mesta sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný
rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné
operácie.
Rozpočet mesta na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet a kapitálový
rozpočet bol zostavený ako prebytkový .
Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 19.12.2018 uznesením
č.96/2018.

Schválený rozpočet mesta Krásno nad Kysucou na rok 2019:
Rozpočet mesta v € :
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie mesta

7 670 030
7 670 030
0

z toho:
Bežné príjmy vrát. príjmov RO
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

5 128 243
4 442 297
685 946

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Prebytok kapitálového rozpočtu

2 180 681
1 610 981
569 700

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z fin. operácií

361 106
1 616 752
-1 255 646

Bol zmenený osemkrát:
- prvá zmena schválená dňa 13.3.2019 uznesením č. 15/2019
druhá zmena schválená dňa 29.3.2019 rozhodnutím primátora č.lP/2019 na základe
§ 18 Zásad o rozpočtovom hospodárení
- tretia zmena schválená dňa 5.6.2019 uznesením č. 43/2019
štvrtá zmena schválená dňa 28.6.2019 rozhodnutím primátora Č.2P/2019 na základe
§ 18 Zásad o rozpočtovom hospodárení
piata zmena schválená dňa 4.09.2019 uznesením č. 88/2019
šiesta zmena schválená dňa 25.9.2019 rozhodnutím primátora Č.3P/2019 na základe §
18 Zásad o rozpočtovom hospodárení
siedma zmena schválená dňa 4.12.2019 uznesením č. 115/2019
ôsma zmena schválená dňa 30.12.2019 rozhodnutím primátora Č.4P/2018 na základe §
18 Zásad o rozpočtovom hospodárení

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :
Upravený rozpočet mesta k 31.12.2019
Rozpočet mesta v € :
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie mesta

8 068 504
7 771 606
296 898

z toho :
Bežné príjmy vrát. RO
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

5 385 894
4 713 567
672 327

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Prebytok kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z fin. operácií

2 226 228
1 446 374
779 854
456 382
1 611 665
-1 155 283

2.1 Plnenie príjmov za rok 2019
2.1.1 Bežné príjmy
Príjmy celkom
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia k upravenému rozpočtu

v€
5 128 243
5 383 652
5 333 203,13
99,06

Plnenie rozpočtu bežných príjmov mesta a rozpočtových organizácií

Príjmy celkom

Upravený
rozpočet 2019
(v€)
5 383 652

Skutočnosť
2019
(v€)
5 333 203,13

99,06

100

Daňové príjmy

3 327 495

3 327 497,54

100,00

200

Nedaňové príjmy

452 581

454 096,27

100,33

300

Granty a transfery

1 603 576

1 551 609,32

96,76

Hl. kateg.
Kategória

Text

%

2.1.2 Kapitálové príjmy
Príjmy celkom
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia k upravenému rozpočtu

(v€ )
2 180 681
2 226 228
2 189 007,28
98,33

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov mesta a rozpočtových organizácií

Kategória

200
300

Text
Príjmy celkom
Kapitálové príjmy
Kapitálové granty a transfery

Upravený
Skutočnosť
2019
rozpočet 2019
(v €)
____ (v€)
2 226 228
2 189 007,28
24 819
26 054,25
2 201 409
2 162 953,03

%
98,33
104,98
98,25
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2.1.3 Príjmové finančné operácie
(v€)

Príjmy celkom
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia k upravenému rozpočtu

361 106
458 624
454 093,75
99,01

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií mesta
Hlavná
Kategória

400
500

Text
Príjmy celkom
Príjmy z transakcií s FA a FP
Prijaté úvery

Upravený
rozpočet 2019
(v €)
458 624
189 355
269 269

Skutočnosť
2019
(v €)
454 093,75
184 824,74
269 269,01

%
99,01
97,61
100,00

2.2 Plnenie výdavkov za rok 2019
2.2.1 Bežné výdavky

Výdavky celkom
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia k upravenému rozpočtu

(v€)
4 442 297
4 713 567
4 511 686,21
95,72

Plnenie rozpočtu bežných výdavkov mesta a rozpočtových organizácií

Oddiel

01 - mesto

02- obrana

Kategória

Text

Upravený Skutočnosť
2019
rozpočet
2019
(v€)
(v €)
4 713 567 4 511 686,21
702 817
597 001,27

%

600

Bežné výdavky celkom
Výdavky na mesto celkom

610

M z d y , p la ty , s lu ž o b n é p r í j m y ...

313 991

2 5 8 8 3 2 ,7 9

8 2 ,4 3

620

P o is t. a p r í s p e v o k d o p o i s ť o v n í

120 580

9 5 5 6 7 ,9 5

7 9 ,2 6

630

T o v a r y a s lu ž b y

177 500

1 5 5 6 2 8 ,0 4

8 7 ,6 8

640

B e ž n é tra n s fe ry

45 544

4 1 7 7 0 ,2 8

9 1 ,7 1

650

S p lá c a n ie ú r o k o v

45 202

4 5 2 0 2 ,2 1

1 0 0 ,0 0

600

Výdavky na obranu celkom

1 374

1 374,42

100,03

610

M z d y , p la ty , s lu ž o b n é p r í j m y

574

5 7 3 ,8 9

95,72
84,94

9 9 ,9 8

620
630
03 - Ver.por.

04-Ekon.ob.

05 - ŽP

600

Výdavky na ver.por. celkom

99 310

96 515,16

97,19

610
620
630

Mzdy, platy, služobné príjmy
Poist. a príspevok do poisťovní
Tovary a služby

55 960
20 677
22 673

55 954,28
20 225,77
20 335,11

99,99
97,82
89,69

600

Výdavky na ekon.ob. celkom

224 337

201 536,05

89,84

610
620
630
640

Mzdy, platy, služobné príjmy
Poist. a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Bežné transfery

51 825
18 043
101 779
52 690

49 273,74
17 168,88
82 404,78
52 688,65

95,08
95,15
80,96
100,00

600

Výdavky na ŽP celkom

236 230

228 790,58

96,85

630
640

Tovary a služby
Bežné transfery

134 585
101 645

127 146,43
101 644,15

94,47
100,00

Výdavky
na
bývanie
a obč.vybavenosť celkom

368 294

363 000,92

98,56

Poist. A príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Bežné transfery

55
101 318
266 921

55,33
96 018,81
266 926,78

100,60
94,77
100,00

Výdavky za rekreáciu,kultúru
a náboženstvo celkom

274 720

256 043,75

93,20

610
620
630
640

Mzdy, platy, služobné príjmy
Poist. a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Bežné transfery

25 862
9 556
138 047
101 255

25 857,62
9 504,03
124 306,86
96 375,24

99,98
99,46
90,05
95,18

600

Výdavky za školstvo celkom

2 575 202

2 559 096,25 99,37

610
620
630
640

Mzdy, platy, služobné príjmy
Poist. a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Bežné transfery

1 542 222
571 624
443 223
18 133

1 548 092,82 100,38
571 865,37 100,04
423 755,73 95,61
15 382,33 84,83

600

Výdavky za soc. zabez. celkom

231 283

208 327,81

95,42

610
620
630
640

Mzdy, platy, služobné príjmy
Poist. a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Bežné transfery

129 645
45 388
43 217
13 033

118 370,87
40 865,78
37 792,24
11 298,92

98,27
95,76
95,96
55,36

06 -bývanie 600
ob.vybaven.

620
630
640
08600
rekreácia,kul
túra a nábož.

09 - vzdeláv.

10 - soc. zab.
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Poist. a príspevok do poisťovní
200
200,53
100,27
600
600,00
100,00
Tovary a služby
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2.2.2 Kapitálové výdavky

Výdavky celkom
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia k upravenému rozpočtu

(v€ )
1 610 981
1 446 374
1 224 016,98
84,63

Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov mesta

Oddiel

Kategória

01 - mesto

700
710
03 - Ver.por. 700
710
04 - ekon.ob. 700
710
05-ŽP
700
710
06- bývanie 700
a obč.vyb.
710
720
08
700
rekreácia,kul
túra a nábož.
710
09-vzdeláv.
700

10-soc.zab.

710
700
710

Upravený Skutočnosť
2019
rozpočet
(v€)
2019(v €)
Kapitálové výdavky celkom
1 446 374 1 224 016,98
Výdavky za mesto celkom
61 388
61 387,99
Obstarávanie kapitálových aktív
61 388
61 387,99
Výdavky za ver.por. celkom
670
670,00
Obstarávanie kapitálových aktív
670
670,00
Výdavky za ekon.ob. celkom
51 928
49 391,47
Obstarávanie kapitálových aktív
51 928
49 391,47
Výdavky na ZP celkom
339 370
136 580,32
Obstarávanie kapitálových aktív
339 370
136 580,32
Výdavky na bývanie a ob.vyb. 912 288
910 630,45
celkom
Obstarávanie kapitálových aktív
912 088
910 430,31
Kapitálové transfery
200
200,14
Výdavky za rekreáciu, kultúru 70 486
65 156,75
a náboženstvo celkom
Text

Obstarávanie kapitálových aktív
Výdavky na vzdelávanie
celkom
Obstarávanie kapitálových aktív
Výdavky na soc.zabezpečenie
celkom
Obstarávanie kapitálových aktív

%
84,63
100,00
100,00
100,00
100,00
95,12
95,12
40,25
40,25
99,82
99,82
100,07
92,44

70 486
10 044

65 156,75
0,00

92,44
0,00

10 044
200

0,00
200,00

0,00
100,00

200

200,00

100,00

2.2.3 Výdavkové finančné operácie
Výdavky celkom
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia k upravenému rozpočtu

(v€ )
1 616 752
1 611 665
1 614 698,79
100,19

Plnenie rozpočtu výdavkových finančných operácií mesta

Oddiel

01 - mesto

Kategória

800
810
820

Text

Finančné operácie celkom
Výdavky za mesto celkom
Zábezpeky a ostatné FO
Splácanie istín

Upravený Skutočnosť
2019
rozpočet
2019
(v €)
(v€)
1 611 665 1 614 698,79
1 611 665 1 614 698,79
0
3 034,00
1 611 665 1 611 664,79

%

100,19
100,19
0,00
100,00

2.3 Plán rozpočtu na roky 2020 - 2022
2.3.1 Príjmy celkom

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Skutočnosť
k 31.12.2019
7 979 334,16

Plán na rok
2020
6 487 952

Plán na rok
2021
5 642 148

Plán na rok
2022
5 838 224

5 333 203,13
2 189 007,28
454 093,75

5 473 966
564 205
449 781

5 642 148
0
0

5 838 224
0
0

Skutočnosť
k 31.12.2019
7 350 401,98

Plán na rok
2020
6 487 952

Plán na rok
2021
5 642 148

Plán na rok
2022
5 838 224

4 511 686,21
1 224 016,98
1 614 698,79

4 985 423
1 392 535
106 494

5 077 609
456 960
107 579

5 163 801
556 070
108 673

2.3.2 Výdavky celkom

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
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3. Výsledok hospodárenia za rok 2019
A. Hospodársky výsledok
Hospodársky výsledok za rok 2019 mesta Krásno nad Kysucou je rozdiel výnosov
účtovaných na účtoch účtovnej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 5.
Hospodársky výsledok za rok 2019 za hlavnú aj vedľajšiu činnosť spolu:
Trieda 6 - výnosy
Trieda 5 - náklady
Hospodársky výsledok mesta za r.2019

4 346 043,52 €
3 894 733,66 €
+ 451 309,86 €

Dosiahnutý výsledok hospodárenia - zisk vo výške 451 309,86 € bude zúčtovaný na
syntetický účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
B. Výsledok rozpočtového hospodárenia
Výsledok rozpočtového hospodárenia je rozdiel medzi bežnými a kapitálovými príjmami
a bežnými a kapitálovými výdavkami, pričom finančné operácie nevstupujú do rozpočtového
hospodárenia.
1. Bežný rozpočet
Bežné príjmy mesta
Vlastné príjmy RO
Spolu
Bežné výdavky mesta
Výdavky RO
Spolu
Prebytok bežného rozpočtu

5 169 503,99 €
165 941,48 €
5 335 445,47 €
1 994 659,76 €
2 517 026,45 6
4 511 686,21 €
+ 823 759,26 6

2. Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Prebytok kapitálového rozpočtu

2 189 007,28 6
1 224 016,98 6
+ 964 990,30 6

Výsledok rozpočtového hospodárenia za r.2019 = prebytok 1 788 749,56 6
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z finančných operácií

454 881,41 6
1 614 698,79 6
- 1 159 817,38 6

Finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia:
Časť výsledku rozpočtového hospodárenia slúžil v priebehu
vykrytie hospodárenia z finančných operácií vo výške 1 159 817,38 6.

roka

2019

na

Prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške 1 788 749,56 6 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 o nevyčerpané prostriedky v sume 71 165,52 6, a to :

______________Konsolidovaná výročná správa mesta Krásno nad Kysucou za rok 2019
dotácia zo ŠR na školstvo vo výške 24 933,36 €
dotácia zo ŠR na dom s opatrovateľskou službou vo výške 1 007,21 €
- dotácia zo ŠR na stravné detí v hmotnej núdzi vo výške 464,40 €
dotácia zo ŠR na podporu stravovacích návykov detí ZŠ a predškolákov vo výške
12 800,40€
nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky vo
výške 5 000,- € určené na kamerový systém v meste
- nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky vo
výške 8 000,- € určené na výstavbu detského ihriska
nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky vo
výške 8 284,- € určené na rekonštrukciu telocvične ZŠ
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania na stravné a réžiu podľa
ustanovenia § 140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení
neskorších predpisov vo výške 2 331,15 €
nevyčerpané prostriedky z miestneho poplatku za rozvoj podľa zákona č.447/2015
Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo
výške 8 345,00 €
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu zákonného rezervného fondu za rok
2019 vo výške 10 % z prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 171 758,40 €.
Zostatok rozpočtového hospodárenia vo výške 386 008,26 € navrhujeme použiť na tvorbu
ostatného rezervného fondu.

4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 v € vrátane RO
AKTÍVA
N ázov

M esto

ZŠ

MŠ

zuš

M ládežn.

Spolu

Spolu

k 31.12.2019

k 31.12.2018

Spolu m ajetok

18463973,25

1300187,21

324104,65

63430,42

20151695,53

19308959,13

A /N eobežný m ajetok spolu

15849383,04

1125196,88

287386,49

31218,45

17293184,86

16641936,3

D lh o d o b ý n e h m o tn ý m a je to k

4963,48

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

4963,48

6743,48

D lh o d o b ý h m o tn ý m a je to k

14614242,90

1125196,88

287386,49

31218,45

16058044,72

15405016,16

D lh o d o b ý fin a n č n ý m a je to k

1230176,66

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

1230176,66

1230176,66

B /O bežný m ajetok spolu

2610385,28

173044,43

36718,16

31464,35

2851612,22

2662173,76

1023,82

4293,14

515,63

0,00

5832,59

7410,20

1448562,61

0,00

0,00

0,00

1448562,61

1498229,26

4 777,28

0,00

0,00

0,00

4777,28

82767,85

108986,35

0,23

0,00

609,40

109595,98

336135,25

1005035,22

168751,06

36202,53

30854,95

1240844,30

737631,20

P o sk y tn u té n áv r. fin . v ý p o m o c i dlh.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

P o sk y tn u té n áv r. fin . v ý p o m o c i k rát.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4204,93

1945,90

0,00

747,62

6898,45

4849,07

Z áso b y
Z ú č to v a n ia m e d z i su b je k tm i v e re jn e j sp ráv y
D lh o d o b é p o h ľa d á v k y
K rá tk o d o b é p o h ľa d á v k y
F in a n č n é ú čty

C /Č asové rozlíšenie

Stav majetku je v zostatkových cenách po odpočítaní oprávok, ktoré sú v celkovej výške 8 203 990,31 € a oprávok pohľadávok vo výške
211 635,78 €.

4.2 P A S Í V A
N ázov

M esto

ZŠ M ládež.

MŠ

ZUŠ

Spolu

Spolu

k 31.12.2019

k 31.12. 2018

V lastn é im anie a záväzky spolu

18463973,25

1300187,21

324104,65

63430,42

20151695,53

19308959,13

A / V lastn é im anie

9082759,37

-21714,80

-572,01

493,23

9060965,79

8629257,65

O ceňovacie rozdiely

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V ýsledok hospodárenia

9082759,37

-21714,80

-572,01

493,23

9060965,79

8629257,65

B /Z áväzky

2 831547,22

1321902,01

324676,66

62937,19

4541063,08

6009972,26

R ezervy

47420,00

0,00

0,00

0,00

47420,00

42420,00

Z účtovanie m edzi subjektm i verejnej správy

93489,37

1125528,39

289401,93

31603,83

1540023,52

1555095,34

D lhodobé záväzky

2405219,00

1674,33

363,50

780,86

2408037,69

2512479,79

K rátkodobé záväzky

285418,85

194699,29

34911,23

30552,50

545581,87

393808,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1506168,51

6549666,66

0,00

0,00

0,00

6549666,66

4669729,22

B ankové úvery a ostatné prij.výp.
C / Č asové rozlíšenie

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov - individuálna účtovná závierka
5.1 Prehľad vývoja pohľadávok za roky 2018 - 2019 / v €/

2018
Pohľadávky:
-pohľadávky na nájomnom a službách
25 861,94
v prenajatých priestoroch
194 222,19
-pohľadávky na nájomnom byty Zákysučí e
2 687,05
-vodné Kal inov
302,96
-splátky za odkúpenie bytov
35 028,95
-daň z nehnuteľností
35 469,70
-poplatok za TKO
1 185,33
-daň za psa
549,80
-daň z ubytovania
150,45
-poplatok za opatrovateľskú službu
2 030,22
-poplatok za parkovné
5 057,00
-poplatok za rozvoj
17 341,69
-ostatné pohľadávky/dobropisy, za sep.zber.../
17 021,74
-pohľadávky z podnikania
269 269,01
-úver zo ŠFRB/poskytnutý-nečerpaný/
1 004 188,99
Spolu:

2019
25 592,20
194 852,37
0,00
302,96
51 082,42
42 305,90
1 268,23
0,00
0,00
2 100,21
27 387,00
7 311,97
15 196,15
0,00
367 399,41

5.2 Prehľad o stave a vývoji dlhu a záruk k 31.12.2019
Mesto k 31.12.2019 eviduje tieto záväzky / €/:
voči štátnym fondom /ŠFRB/
2 508 708,62
- voči dodávateľom
110 177,63
- voči zamestnancom
34 223,12
- voči poisťovniam
22 802,39
5 538,58
- voči daňovému úradu
iné záväzky
463,22
prijaté preddavky
5 720,32
3 003,97
- záväzky zo sociálneho fondu
Dlh mesta
V roku 2007 bol mestu Krásno nad Kysucou na základe Zmlúv o poskytnutí podpory zo
ŠFRB vo forme úveru č.502/652/2007 a č. 502/654/2007 poskytnutý úver v celkovej výške
570 470,69 € na výstavbu nájomných bytov č. 1,2 v Zákysučí. Zabezpečenie úveru je
zaručením bytových domov .K 31.12.2019 bolo z uvedeného úveru splatené 210 173,17 €.
V roku 2008 bol mestu Krásno nad Kysucou na základe Zmlúv o poskytnutí podpory zo
ŠFRB vo forme úveru č. 502/656/2008 a č.502/656/2008 poskytnutí úver v celkovej výške
1 314 479,18 € na výstavbu nájomných bytov č.3,4,5,6 v Zákysučí. Zabezpečenie úveruje
zaručením bytových domov. K 31.12.2019 bolo z uvedeného úveru splatené 434 603,60 €.
V roku 2011 bol mestu Krásno nad Kysucou na základe Zmlúv o poskytnutí podpory zo
ŠFRB vo forme úveru č. 502/305/2011 poskytnutý úver v celkovej výške 829 800 € na
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výstavbu nájomných bytov č.7,8,9. Zabezpečenie úveru je zaručením bytových domov.
K 31.12.2019 je splatená suma 191 454,87 €.
V roku 2017 bol mestu Krásno nad Kysucou na základe Zmlúv o poskytnutí podpory zo
ŠFRB vo forme úveru č. 500/257/2017 poskytnutý úver v celkovej výške 672 190,- € na
výstavbu nájomných bytov 24 bj. Zabezpečenie úveru je ručením bankovou zárukou.
K 31.12.2019 je splatená suma 41 999,61 €.
Prehľad nesplatených úverov a pôžičiek k 31.12.2019
P.č.

1
2
3
4

R ok

Am ortiz.
úveru

V eriteľ

Ú čel poskytnutia

P ú j.

2007
2008
2011
2017

30
30
30
30

ŠFRB
ŠFRB
ŠFRB
ŠFRB

V ýstavba
V ýstavba
V ýstavba
V ýstavba

rokov
rokov
rokov
rokov

nájom ných
nájom ných
nájom ných
nájom ných

bytov
bytov
bytov
bytov

V ýška
prijatého
úveru
570 470,69
1 314 479,18
829 800,00
672 190,00

Z ostatok úveru
k 31.12.2019
360 297,52
879 875,58
638 345,13
630 190,39

Celkové záväzky mesta Krásno nad Kysucou k 31.12.2019 sú 2 690 637,85 €, pričom
úver zo ŠFRB na výstavbu bytových domov vo výške 2 508 708,62 € sa podľa § 17 ods.8
zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy do dlhu
nezapočítava.
Podľa § 17 ods.6 Zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
nesmie dlh mesta prekročiť 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka. V r.2018 boli bežné príjmy mesta vo výške 4 951 033,77 €, t.j. dlh mesta
za rok 2019 neprekročil 60 % z celkových bežných príjmov za rok 2018.

6. Konsolidovaná účtovná závierka
V zmysle zákona č.431/2002 z.z. o účtovníctve je Mesto Krásno nad Kysucou povinné
zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, nakoľko malo v roku 2019 v zriaďovateľskej
pôsobnosti tri rozpočtových organizácii a 100 % majetkovú účasť v dvoch obchodných
spoločnostiach - KRASBYT s.r.o. a Mestský podnik Krásno nad Kysucou s.r.o.
Pri spracovaní konsolidácie Mesto Krásno nad Kysucou postupovalo metódou úplnej
konsolidácie.
Obchodná spoločnosť KRASBYT s.r.o. dlhodobo vykazuje záporné vlastné imanie.
Informácie z konsolidovaného celku:
Konsolidovaný celok mesta Krásno nad Kysucou obsahuje tieto účtovné jednotky:

Názov účtovnej jednotky

Základná umelecká škola
Materská škola
Základná škola Mládežnícka
ul.
Mestský podnik Krásno nad
Kysucou s.r.o.
KRASBYT s.r.o.

Podiel
konsolidujúcej
ÚJ na ZI (%)

Podiel
konsolidujúcej ÚJ
na hlasovacích
právach (%)

Rozpočtová
organizácia
Rozpočtová
organizácia
Rozpočtová
organizácia
s.r.o.

100

100

s.r.o.

100

100

Právna forma

Rozpočtové organizácie:
Počet rozpočtových organizácií: 3
1. Základná umelecká škola Krásno nad Kysucou
Adresa: Ul. SNP 167
023 02 Krásno nad Kysucou
IČO: 37812092
Dátum vzniku: 1.7.2002
Hlavná činnosť účtovnej jednotky: zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu
Riaditeľ školy: Mgr. Alica Nadzamová
Počet zamestnancov k 31.12.2019 : 33
2. Materská škola Krásno nad Kysucou
Adresa: l.mája 1370
023 02 Krásno nad Kysucou
IČO: 42349567
Dátum vzniku: 1.1.2014
Hlavná činnosť účtovnej jednotky : zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu
Riaditeľ: Anna Šarláková
Počet zamestnancov k 31.12.2019 : 29

3. Základná škola Krásno nad Kysucou
Adresa: Ul. Mládežnícka 1343
023 02 Krásno nad Kysucou
IČO: 42388767
Dátum vzniku: 1.9.2014
Hlavná činnosť účtovnej jednotky : zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu
Riaditeľ školy: Mgr. Vladimír Targoš
Zástupcovia riaditeľa školy: Mgr. Renáta Zátková
Počet zamestnancov k 31.12.2019: 75
Spoločnosť s ručením obmedzeným so 100% účasťou mesta
Názov: KRASBYT s.r.o.
Adresa: Struhy 83
023 02 Krásno nad Kysucou
IČO: 36779806
Dátum vzniku: 22.5.2007
Hlavná činnosť: kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi a iným
prevádzkovateľom , sprostredkovateľská činnosť, vodoinštalatérstvo, kurenárstvo,
zámočníctvo, montáž, rekonštrukcie a údržba elektrických zariadení, inštalácia elektrických
rozvodov a zariadení na bezpečné napätie, výroba tepla, rozvod tepla
Riaditeľ: Peter Sulgan
Počet zamestnancov k 31.12.2019: 7
Spoločnosť s ručením obmedzeným so 100% účasťou mesta
Názov: Mestský podnik Krásno nad Kysucou s.r.o.
Adresa: Struhy 83
023 02 Krásno nad Kysucou
IČO: 50631578
Dátum vzniku: 1.1.2017
Hlavná činnosť: kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi,
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi,
čistiace a upratovacie služby, stavebné práce, údržba a opravy
Riaditeľ: Marián Šustek
Počet zamestnancov k 31.12.2019: 30

6.2 Konsolidovaná súvaha
Údaje z konsolidovanej súvahy Mesta Krásno nad Kysucou uvádzame v nasledujúcej tabuľke:
ROK

2019

2018

STRANA AKTÍV

Eur

Eur

19 630 009,94

18 806 546,62

17 680 443,99

17 099 530,73

4 963,48

6 743,48

16 456 942,85

15 874 249,59

1 218 537,66

1 218 537,66

1 925 951,96

1 691 042,47

B I Zásoby

8 112,51

12 507,81

B.II Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy

3 438,27

0,00

0,00

0,00

551 365,60

759 526,26

1 363 035,58

919 008,40

B.VI Poskyt. návr. fin. výpomoci dlhodobé

0,00

0,00

B.VII Poskyt.návr.fin.výpomoci krátkodobé

0,00

0,00

23 613,99

15 973,42

19 630 009,94

18 806 546,62

A. Vlastné imanie

8 854 311,56

8 385 602,86

A.I Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

A.II Fondy

0,00

0,00

8 374 232,20

7 982 774,47

480 079,36

402 828,39

3 887 747,90

5 402 563,67

B.I Rezervy

52 609,67

47 269,93

B.II Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy

93 489,37

56 903,40

B.III Dlhodobé záväzky

2 556 388,41

2 682 889,71

B IV Krátkodobé záväzky

1 112 155,71

970 352,95

73 104,74

1 645 147,68

6 887 950,48

5 018 380,09

Spolu majetok
A. Neobežný majetok
A.I Dlhodobý nehmotný majetok
A.II Dlhodobý hmotný majetok
A.III Dlhodobý finančný majetok
B. Obežný majetok

B.III Dlhodobé pohľadávky
B.IV Krátkodobé pohľadávky
B.V Finančné účty

C. Časové rozlíšenie
STRANA PASÍV
Vlastné imanie a záväzky

A.III. 1 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
A.III.2 Výsledok hospodárenia za účt.obdobie
B. Záväzky

B.V Bankové úvery a výpomoci
C. Časové rozlíšenie

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov bol pri konsolidácii upravený oproti
individuálnej účtovnej závierke o sumu 120 170,23 €, čo predstavuje elimináciu opravnej
položky z minulých rokov pri pohľadávkach v sume +131 809,23 € a elimináciu základného
imania v sume - 11 639,- €.
Eliminácia opravnej položky k pohľadávkam mesta voči Krasbyt s.r.o. má vplyv na výsledok
hospodárenia za rok 2019 vo výške 36 620,75 €.
6.3 Konsolidovaný výkaz ziskov a strát
Údaje z konsolidovaného výkazu ziskov a strát Mesta Krásno nad Kysucou uvádzame
v nasledujúcej tabuľke:
2019

Rok
Eur

2018
Eur

Náklady

50 Spotrebované nákupy

913 955,14

868 123,28

51 Služby

990 193,97

772 705,04

52 Osobné náklady

3 438 435,94

3 129 162,49

53 Dane a poplatky

29 574,38

17 255,41

54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

97 296,85

43 621,60

707 084,56

649 452,73

56 Finančné náklady

73 496,49

68 405,45

58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov

86 812,60

80 937,66

3 337,44

2281,11

6 340 187,37

5 631 944,77

1 256 467,88

1 008 548,75

0,00

3 900,00

3 408 222,20

3 123 672,30

333 672,93

279 024,03

55 Odpisy, rezervy a opravné položky

59 Dane z príjmov
Spolu náklady
Výnosy

60 Tržby za vlastné výkony a tovar
62 Aktivácia
63 Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

5 303,66

65 Zúčtovanie rezerv a opravných položiek
66 Finančné výnosy
69 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov RO
Spolu výnosy

23 066,17

1 987,64

6 124,54

1 612 336,78

6 820 266,73

6 034 773,16

6.4 Konsolidovaný výsledok hospodárenia
Konsolidovaný hospodársky výsledok za rok 2018 za hlavnú aj vedľajšiu činnosť spolu:
Trieda 6 - výnosy
6 820 266,73 €
Trieda 5 - náklady
6 340 187,37 €
Konsolidovaný hospodársky výsledok mesta za r.2019
+ 480 079,36 €

Konsolidovaný hospodársky výsledok mesta za r.2019 je vyšší o sumu 36 620,75 € oproti
agregovanému hospodárskemu výsledku mesta za r. 2019. Tento rozdiel predstavuje zníženie
opravnej položky na pohľadávky mesta voči KRASBYTu s.r.o. - nájomné za byty Zákysučie
o sumu 36 620,75 € .
Konsolidovaný hospodársky výsledok za rok 2019 za vedľajšiu činnosť spolu:
Trieda 6 -výnosy
Trieda 5 - náklady
Konsolidovaný hospodársky výsledok mesta za r.2019

1 178 963,58 €
1 675 430,90 €
-496 467,32 €

7. Ostatné dôležité informácie
7.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2019 mesto prijalo nasledovné granty a transfery :
Poskytovateľ
ÚPSV a R Čadca

Aktivačná činnosť a podpora zamestnanosti

Suma prijatých
prostriedkov v €
46 813,75

ÚPSV a R Čadca

Príspevok pre deti v hmotnej núdzi

1 647,40

ÚPSV a R Čadca

Prídavky na deti

707,84

MDVaRR SR

Stavebný úrad

8 858,60

MV SR

Školstvo

1 270 715,00

OÚ Žilina

Školský úrad

31 950,00

OÚ Čadca

Matrika

10 885,53

OÚ Čadca

Hlásenie pobytu občanov a registra obyvat.

2 238,39

OÚŽP Žilina

Životné prostredie

634,07

MDVaRR SR

Miestne a účelové komunikácie

293,03

MF SR

Dom opatrovateľskej služby

31 968,00

OÚ Čadca

Voľby

14 801,38

OÚ Čadca

Register adries

77,20

DPO SR

Bežné výdavky - požiarna ochrana

3 000,00

OÚ Čadca

Bežné výdavky - zimná kalamita

50 088,56

ÚPSVaR Čadca

Bežné výdavky - strava ZŠ a MŠ

57 870,00

MDaV SR

Výstavba 24 bj Zákysučie

492 809,93

MŽP SR

Nákup kompostérov

119 396,30

MPRV SR

Výstavba cyklotrasy

1 523 106,82

MV SR

Rekonštrukcia telocvične ZŠ

8 284,00

MV SR

Kamerový systém

8 000,00

Účelové určenie grantov a transferov

Úrad vlády SR

Výstavba detského ihriska

Environmentálny

Nákup elektromobilu

5 000,00
10 000,00

fond
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. Transfer na
rekonštrukciu telocvične ZS, kamerový systém a výstavbu detského ihriska bude použitý
v roku 2020.
Popis najvýznamnejších grantov a transferov :
Najvýznamnejšiu časť transferov poskytnutých mestu vr.2019 tvoria transfery na úhradu
nákladov preneseného výkonu štátnej správy. Tu patria transfery na : školstvo, matriku,
školský úrad, stavebný úrad, hlásenie pobytu občanov, miestne komunikácie , životné
prostredie.
7.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2019 mesto poskytlo zo svojho rozpočtu dotácie :
Žiadateľ dotácie - účel:
Folklórna skupina Vrabčiar - bežné výdavky

Suma
1 000,00

Spevácka šupina Krasňanka - bežné výdavky

500,00

Klub dôchodcov - bežné výdavky

2 993,70

eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
- organizovanie letného tábora
TJ Tatran - bežné výdavky

69 000,00

TJ Tatran vzpieračský oddiel - bežné výdavky

5 000,00

500,00

Klub SM pri SZSM - bežné výdavky

400,00

STELLA SPEI - bežné výdavky

600,00

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska bežné výdavky
Rada rodičov pri ZŠ

200,00
2 000,00

FS Drevár - nákup krojov

1 000,00

Klub Kysuckého maratónu - bežné výdavky

2 000,00

Liga proti reumatizmu - bežné výdavky

1 000,00

Klub vodákov Žilina

120,00

Kultúrny prameň - Makabi

300,00

Ladislav Hrubý

100,00

Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny
Čadca
Historický spolok sv.Šebastiana

300,00
300,00

7.3 Významné investičné akcie v roku 2019
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2019 :
- výstavba bytového domu Zákysučie
- nákup elektromobilu
- nákup kompostérov
- rekonštrukcia sociálnych zariadení v kultúrnom dome
- rekonštrukcia chodníkov na cintoríne
7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch :
-

rekonštrukcia vodovodov
výstavba a rekonštrukcia chodníkov
výstavba zberného dvora
zefektívnenie separovaného zberu
výstavba kanalizácie
protipovodňová ochrana
zberný dvor a kompostáreň
výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia
výstavba a rekonštrukcia autobusových zástavok
výstavba rozhľadne
výstavba kalvárie
rekonštrukcia domu služieb
rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
rekonštrukcia strechy kultúrneho domu
rekonštrukcia domu s opatrovateľskou službou

7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Mesto nezaznamenalo žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Vypracoval:

Ing. Jana Tvrdá, Mgr. Jana Krúpová, Mgr. Monika Jašeková

V Krásne nad Kysucou, júl 2020

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo konsolidujúcej účtovnej jednotky
Mesta KRÁSNO NAD KYSUCOU

I.Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky

Názor
Uskutočnila som audit konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za
konsolidovaný celok zostavila konsolidujúca účtovná jednotka Mesto Krásno nad Kysucou a ktorá
obsahuje konsolidovanú súvahu k 31. decembru 2019, konsolidovaný výkaz ziskov a strát za rok
končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad
a účtovných metód.
Podľa môjho názoru, priložená konsolidovaná účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz
konsolidovanej finančnej situácie konsolidovaného celku k 31. decembru 2019 a konsolidovaného
výsledku hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), s upozornením na
vykázanú účtovnú stratu z podnikateľskej činnosti konsolidovaného celku.
Základ pre názor
Audit som vykonala podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on
Auditing, ISA). Moja zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť
audítora za audit konsolidovanej účtovnej závierky. Od konsolidovaného celku som nezávislá podľa
ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o
účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa
etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre môj audit účtovnej závierky a splnila som
aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Som presvedčená, že audítorské dôkazy,
ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor.
Zodpovednosť štatutárneho orgánu za konsolidovanú účtovnú závierku
Štatutárny orgán konsolidujúcej účtovnej jednotky je zodpovedný za zostavenie konsolidovanej
účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie
interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky, ktorá
neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.
Pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie
schopnosti konsolidovaného celku nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností
týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu
nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.
Zodpovednosť audítora za audit konsolidovanej účtovnej závierky
Mojou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či konsolidovaná účtovná závierka ako celok
neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora,
vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit
vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhali významné nesprávnosti, ak
také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa
považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť
ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto konsolidovanej účtovnej
závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu
uplatňujem odborný úsudok a zachovávam profesionálny skepticizmus. Okrem toho:
•

Identifikujem a posudzujem riziká významnej nesprávnosti konsolidovanej účtovnej závierky,
či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujem a uskutočňujem audítorské postupy
reagujúce na tieto riziká a získavam audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na
poskytnutie základu pre môj názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku
podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú
dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej
kontroly.
• Oboznamujem sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby som mohla navrhnúť
audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na
efektívnosť interných kontrol konsolidovaného celku.
• Hodnotím vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných
odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
• Robím záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad
nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o
tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by
mohli významne spochybniť schopnosť konsolidovaného celku nepretržite pokračovať
v činnosti. Ak dospejem k záveru, že významná neistota existuje, som povinná upozorniť
v mojej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto
informácie nedostatočné, modifikovať môj názor. Moje závery vychádzajú z audítorských
dôkazov získaných do dátumu vydania mojej správy audítora.
• Hodnotím celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah konsolidovanej účtovnej závierky vrátane
informácií v nej uvedených, ako aj to, či konsolidovaná účtovná závierka zachytáva
uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.
• Získavam dostatočné a vhodné audítorské dôkazy o finančných údajoch účtovných jednotiek
alebo ich obchodných aktivitách v rámci skupiny pre účely vyjadrenia názoru na
konsolidovanú účtovnú závierku. Zodpovedám za vedenie, kontrolu a realizáciu auditu
skupiny. Ostávam výhradne zodpovedná za môj názor audítora.

II.Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správu k informáciám, ktoré sa uvádzajú v konsolidovanej výročnej správe
Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe, zostavenej
podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Môj vyššie uvedený názor na konsolidovanú účtovnú
závierku sa nevzťahuje na iné informácie v konsolidovanej výročnej správe. V súvislosti s auditom
konsolidovanej účtovnej závierky je mojou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami
uvedenými v konsolidovanej výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom
nesúlade s auditovanou konsolidovanou účtovnou závierkou alebo mojimi poznatkami, ktoré som
získala počas auditu konsolidovanej účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.
Posúdila som, či konsolidovaná výročná správa účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za
konsolidovaný celok zostavila konsolidujúca účtovná jednotka Mesto Krásno nad Kysucou, obsahuje
informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu konsolidovanej účtovnej závierky, podľa môjho názoru:
- informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe zostavenej za rok 2019 sú v súlade
s konsolidovanou účtovnou závierkou za daný rok,
- konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.
Okrem toho, na základe mojich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré som získala
počas auditu konsolidovanej účtovnej závierky, som povinná uviesť, či som zistila významné
nesprávnosti v konsolidovanej výročnej správe, ktorú som obdržala pred dátumom vydania tejto
správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by som mala uviesť.

III. Iné skutočnosti

Po zostavení účtovnej závierky Mesta vzhľadom na skutočnosť, ktorá nastala po 31.12.2019 v
súvislosti s celosvetovo sa šíriacim ochorením COV1D-19 identifikujem potenciálny vplyv na jej
finančnú situáciu a rozpočtové hospodárenie.
Situácia sa priebežne vyvíja a preto nie je možné v čase vydania tejto správy kvantifikovať
potenciálny vplyv na Mesto. Akýkoľvek dopad na hospodárenie a celkovú finančnú situáciu zahrnie
Mesto do rozpočtovníctva, účtovníctva a účtovných závierok v r.2020, príp. v nasledujúcich
účtovných obdobiach.

Dňa 21.október 2020

Ing. C'ihiílová Daniela, č. licencie SKA U 061
Riečka 252 , 974 01 Banská Bystrica

