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Úvodné slovo primátora 

Vážení spoluobčania, milí Krásňania, 

Milí spoluobčania, dovoľte mi, aby som Vám na začiatku nového roka 2022 úprimne 

poďakoval za pomoc a spoluprácu v uplynulom roku 2021.V novom roku nás čakajú nové 

výzvy, investície, smelé plány a predsavzatia, ale najmä veľa konkrétnych úloh. Už v mesiaci 

január chceme začať s prestavbou priestorov v kultúrnom dome. Vznikne tu komunitné 

centrum pre matky s deťmi, ktoré sa bude nachádzať hneď vedľa mestskej knižnice a budú 

navzájom prepojené. V centre vznikne hrací priestor pre deti, ale aj možnosť pre matky si 

prečítať dobrú knihu, kým sa deti budú hrať. V roku 2022 štartujeme i prípravu pre začatie 

stavebného konania pre 71 nových bytov, ktoré vyrastú na mladom sídlisku v Zákysučí. Po 

dokončení tohto projektu získame desiatky nových bytov pre nových nájomcov, ale i dve 

triedy materskej školy pre deti pravdepodobne od dvoch rokov. Čaká nás aj prístavba, 

rekonštrukcia Domu s opatrovateľskou službou, po jej dokončení tu nájdu bývanie naši 

seniori. Vzhľadom k tomu, že starých a chorých, prípadne osamotených občanov je čoraz 

viac, rozširujeme i opatrovateľskú službu. O senioroch sa starajú opatrovateľky v pohodlí ich 

domova, čo je pre nich prirodzené domáce prostredie. Pripravujeme aj projekt pre výstavbu 

domova pre dôchodcov v počte 40 osôb s celoročným bývaním. Pre matky s deťmi chystáme 

vybudovať detské ihrisko a pripravujeme i malý vodný svet, ktorý by sme chceli realizovať 

v roku 2022.Tak ako v predchádzajúcom a minulom roku sme asfaltovali mestské 

komunikácie po dokončení kanalizácie, v roku 2022 upravíme ďalšie cesty, kde kanalizácia 

bola položená už dávno, alebo nebola urobená vôbec. Mestské komunikácie sú v zlom stave a 

potrebujú opravu a skvalitnenie cestného povrchu. Ďalej plánujeme zrealizovať projekt 

moderných smart technológií pre riadenie dopravy, meranie ovzdušia v meste ako i zlepšenie 

zberu komunálneho odpadu. Chceme naďalej zlepšovať podmienky pre šport a kultúru. Pre 

mladších futbalistov sa chystáme prerobiť nové šatne priamo so vstupom na umelý trávnik. 

Dúfame, že situácia nám dovolí v roku 2022 rozvíjať i tradičné kultúrne akcie, na ktoré sme 

boli zvyknutí, či už to je Deň matiek, Deň detí, obľúbený Gastrofestival, Svätojánsky jarmok, 

Folklórny festival, Dni mesta, či Ondrejovské hody alebo Vianočné trhy. Vážení 

spoluobčania, z predchádzajúcich riadkov vyplýva, že vedenie mesta sa neuspokojí s tým 

veľa, čo už máme a je naším prianím mesto ďalej rozvíjať, aby bolo vhodným miestom pre 

život a bolo aktuálnym lídrom nových nápadov. Preto Vás prosím o Vašu podporu, 

spolupatričnosť a spoluprácu.  

Váš primátor Ing. Jozef Grapa. 
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Identifikačné údaje mesta 

Názov:  Krásno nad Kysucou 

Sídlo: Mestský úrad, Ul. 1.mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou 

IČO: 00314072 

Štatutárny orgán obce: primátor mesta Ing. Jozef Grapa 

Telefón: 041/4385200 

Mail: info@mestokrasno.sk 

Webová stránka: www.mestokrasno.sk 

 

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 Javorníkov 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. 

Cez mesto preteká rieka Kysuca, ktorá je hlavným tokom a jej prítok Bystrica. Je vstupnou 

bránou do Bystrickej doliny, ako aj centrom rovnomenného mikroregiónu. Vďaka svojej 

výhodnej polohe je významným dopravným uzlom a priemyselným strediskom v rámci 

celého kysuckého regiónu. Východným okrajom mesta vedie cesta I/11, ktorú tu križuje 

II/520, západný okraj lemuje železničná trať Žilina – Ostrava. 

 

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. 
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1.2 Demografické údaje  

 

Počet obyvateľov : 6 619 

 

Národnostná štruktúra : Slovenská 

 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : Najpočetnejšie je rímsko-katolícke  

       vierovyznanie. 

 

Vývoj počtu obyvateľov : pokles oproti roku 2020 o 56 obyvateľov. Zomrelo 100 občanov, 

z toho 56 mužov a 44 žien. Najvyšší dožitý vek občana v roku 2021  bol 98 rokov. Narodilo 

sa 66 detí, z toho 29 chlapcov a 37 dievčat. 

 

1.3 Ekonomické údaje  

 

Počet nezamestnaných v meste Krásno nad Kysucou k 31.12.2021 je 264 osôb, z toho 142 

žien, čo predstavuje 3,99 %. 

 

Vývoj nezamestnanosti : stúpa 

 

1.4 Symboly obce 

 

Erb obce :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlajka obce :  
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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, Horelica, 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 pltníctvom. 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 Ševeca, 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.  
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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 je 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 – U Blažkov /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 

 

Ján Petzold – žilinský richtár, advokát, základateľ súčasného Krásna nad Kysucou 

František Hübel – akademický maliar 

Vojtech Ihriský – akademický sochár 

Kpt. Karol Pagáč – vojnový veliteľ z obdobia 2.svetovej vojny 

Lukáš Macura – vedec a pedagóg 

Anton Točík – archeológ 

Róbert Šimonič – lekár, vedec 

Jozef Horniš – vedec a pedagóg 

Ján Kormanec – vedec, molekulárny biológ 

Justín Hacek – insitný maliar 

Dagmar Bezačinská – operná a operetná speváčka 

Oľga Bezačinská – operná a operetná speváčka 

Miloš Jesenský – spisovateľ a publicista 

Ladislav Pecko - futbalista 

Zdeno Štrba – futbalista 

Pavol Šadlák – rímskokatolícky kňaz 

 

1.8 Výchova a vzdelávanie 

 

V roku 2021  výchovu a vzdelávanie detí v meste poskytovali: 

 

Stredná odborná škola drevárska a stavebná, Krásno nad Kysucou č. 1642 

Združená stredná škola drevárska v Krásne nad Kysucou vznikla v roku 2001 spojením 

Stredného odborného učilišťa drevárskeho Krásno nad Kysucou a Strednej priemyselnej školy 

drevárskej v Čadci. Obe školy majú a mali v našom regióne dlhodobú tradíciu v oblasti 

spracovania dreva. Škola úzko spolupracuje s podnikateľskými subjektami, čím pružne 

reaguje na potreby trhu práce. Zriaďovateľom školy je Žilinský samosprávny kraj. 

V SOŠDaS je možné študovať: 

Študijné odbory – operátor drevárskej výroby, manažment v drevárstve, operátor v stavebnej 

výrobe, životné prostredie. 

Učebné odbory – stolár, tesár, murár, čalúnnik, maliar. 

Nadstavbové odbory – podnikanie v remeslách a službách 

Základná škola, Mládežnícka ul. 1343, Krásno nad Kysucou /roč. 1-9/ 

ZŠ mala v prevádzke 30 tried. 26 tried bolo v ZŠ Mládežnícka, 4 triedy v ZŠ Kalinov. V roku 

2021 navštevovalo ZŠ 546 žiakov. 
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Materská škola, Lesnícka ul. č. 1370, Krásno nad Kysucou 

MŠ mala v prevádzke 9 tried. Šesť tried je umiestnených v MŠ Krásno nad Kysucou Lesnícka 

1370, jedna trieda je elokovaná u Michalkov a dve triedy sú elokované v Základnej škole 

Kalinov. V roku 2021 navštevovalo MŠ 186 detí. 

 

Na mimoškolské aktivity je zriadená: 

  

Základná umelecká škola, SNP č. 167, Krásno nad Kysucou 

V ZUŠ je zriadený – hudobný odbor, výtvarný odbor, tanečný odbor a literárno-dramatický 

odbor. V roku 2021 ZUŠ navštevovalo 550 detí. 

Centrum voľného času pri Základnej škole Mládežnícka ul.1343 

Centrum voľného času bolo zriadené  k 1.9. 2008.  Podľa svojho výchovného programu 

zabezpečuje pre deti oddychové a záujmové činnosti v ich voľnom čase. Výchova vo voľnom 

čase rozvíja osobnosť detí a mládeže, pôsobí aj ako prevencia pred možnými negatívnymi 

vplyvmi prostredia. 

CVČ má 24 záujmových a 17 športových útvarov. Priemerný počet detí  je  13 v záujmových 

útvaroch  a 13 v športových útvaroch. CVČ je   umiestnené v samostatnom pavilóne v areály 

základnej  školy Mládežnícka 1343, 023 02 Krásno nad Kysucou. V roku 2021 bolo v CVČ 

zapísaných 661 detí. 

Centrum voľného času pri Strednej odbornej škole drevárskej a stavebnej č. 1642 

Centrum voľného času zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť a aktívny oddych detí 

a mládeže v ich voľnom čase formou spontánnych aktivít, súťaží a individuálneho prístupu 

v priebehu celého roka. 
Usmerňuje rozvoj záujmov, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických 

zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času. 

 Plní úlohy pri ochrane detí pred sociálno-patologickými javmi, v prevencii problémového 

vývinu detí, v prevencii delikventného vývinu mládeže. 

 Samotné CVČ je súčasťou SOŠDaS k dispozícii má klubovňu, prednáškovú miestnosť, 

školskú knižnicu, telocvičňu, posilňovňu, učebne, ihriská, triedy. 

  

 

1.9 Zdravotníctvo 
Zdravotná starostlivosť sa v meste poskytuje na zdravotnom stredisku na ulici MUDr. 

Hálka č. 1367. 

 

Vyšetrenie pre občanov zabezpečujú: 

 

Všeobecní praktickí lekári: MUDr. Marta Korduliaková 

     MUDr. Aurélia Kasajová 

 

Neurológia:   MUDr. Mária Olbertová 

 

Ušno-nosno-krčné:  MUDr. Štefan Masnica 

 

Gynekológia:   MUDr. Vladimír Gajdičiar 

MUDr. Denisa Margušová  

        

       Detskí lekári:   MUDr. Jana Peterajová 

                                                            

       Zubní lekári:   MDDr. Elena Chudovská 
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     MUDr. Renáta Ďurčanová 

 

       V Krásne nad Kysucou  priamo na zdravotnom stredisku sa nachádza  zubná technika a 

lekáreň.  Druhá lekáreň sa nachádza v obchodnom stredisku. 

 

       V mestskej časti Kalinov prevádzkuje súkromnú zubnú ambulanciu MUDr. Alena 

Felszeghy – KRASNODENT. 

 

1.10 Sociálne zabezpečenie 

 

 Dom s opatrovateľskou službou /DOS/ 

V meste je od roku 1988 prevádzka DOS /dom s opatrovateľskou službou/. Celková kapacita 

je 8 miest.  V roku 2021 sa poskytovala sociálna služba v DOS 6 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. V roku 2021 sa 

začalo s prípravou na rekonštrukciu, ktorá sa začne realizovať v roku 2022. 

 

 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 2021 bola uzavretá zmluva o poskytnutí tohto druhu sociálnej 

služby s 3 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 2021 bol celkový počet prijímateľov tohto 

druhu sociálnej služby 18. 

 

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 žiaľ, nemohlo organizovať všetky kultúrne, 

spoločenské a športové akcie, ktoré boli naplánované v kalendáriu a to z pochopiteľných 

dôvodov, vyvodených  z obmedzení pandémie koronavírusu. 

30. apríl 2021 - uskutočnilo Stavanie mája pred budovou mestského úradu 

26. máj 2021- mesto slávnostne spustilo Bikesharing - verejné bicykle  
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28. máj 2021  - sa uskutočnilo tradičné Váľanie mája 

20. jún 2021- sa prestrihla sa páska na novej hasičskej zbrojnici. 

1. jún 2021-  zavítal primátor mesta do ZŠ Mládežnícka a materských škôl, aby obdaroval 

deti malým darčekom, pri príležitosti Dňa detí 

24. jún, 21. júl 2021 – Uvítanie detí 

05. júl 2021 – sa uskutočnila týždenná Škola Futbalu, v rámci spolupráce MŠK Žilina a TJ 

Tatran Krásno nad Kysucou 

24. júl 2021 - požehnanie motorových vozidiel /áut, motoriek/ pri príležitosti sviatku sv. 

Krištofa, patróna šoférov a cestujúcich 

27. júl 2021 – natáčanie relácia Cyklopotulky po Krásne, zo sedla bicykla Jána Žgravčáka  

31. júl 2021- 24. ročník Beskyd rallye - spanilej jazdy historických vozidiel Beskydskou 

krajinou 

4., 5. september 2021  - Dni mesta 

4. september 2021 -  Turistický oddiel HKO zorganizovalo turistický pochod Krížom krážom 

osadami mesta, hasičská súťaž O pohár primátora mesta na štadióne s umelou trávou, bojové 

zápasy v Thajskom boxe 

5. september 2021 -  otvorenie vernisáže Justína Haceka, pod názvom Dedovizeň v Hüblovej 

sieni  

9. september 2021 – sa uskutočnila premiéra Kysuckých športových dní v Krásne nad 

Kysucou  

18. september 2021 - sa na zimnom štadióne MM Aréna uskutočnil II. ročník hokejového 

turnaja o pohár primátora mesta Krásno nad Kysucou 

25. september 2021- sa uskutočnil Krásňanský horský polmaratón 

16. október 2021 - sa vo futbalovom areáli TJ Tatran Krásno nad Kysucou uskutočnil 

futbalový turnaj O pohár primátora mesta, ktorý organizovalo mesto Krásno v spolupráci s 

miestnou Detskou športovou akadémiou 

28. november 2021 - Rozsvietenie vianočného stromčeka 

8. december 2021 – Mikuláš v MŠ 

 

1.12 Doprava 

 

Podľa záväznej časti KÚRS 2001 je mesto Krásno nad Kysucou súčasťou dopravného regiónu 

Severozápadné Slovensko, s gravitačným centrom Žilina/Martin. Priestor dopravného regiónu 

Severozápadného Slovenska – Horné a Stredné Považie vytvárajú kraje Žilinský a 

Trenčiansky. Jadrovým územím regiónu sú údolia Váhu a Kysuce, v ktorých sú lokalizované 

najvýznamnejšie prvky dopravnej a sídelnej štruktúry Slovenska. V tomto priestore sa 

realizujú najtesnejšie vnútroregionálne väzby. Pretože údolie Kysuce medzi Čadcou a Žilinou 

je i významným územným koridorom otvoreným v smeroch do Sliezska (Česká republika a 

Poľsko) realizujú sa v tomto území i silné medzinárodné dopravné väzby. Dopravné záťaže 

hraničných priechodov Svrčinovec a Skalité v cestnej i železničnej doprave sa radia medzi 

najsilnejšie na území Slovenska. Mesto sa nachádza na trase multimodálneho koridoru VI 

Gdaňsk – Lodž/Varšava – Katovice – Čadca – Žilina. Na Slovensku je koridor vedený v trase 

Žilina – Čadca – Skalité – hranica SR/PR – Zwardoň. Súčasťou slovenskej časti koridoru je 

pripravovaná diaľnica D3 a modernizovaná železničná trať. Prostredníctvom lokalizácie 

mesta na trase multimodálneho koridoru podstatne vzrastie jeho polohový potenciál. Vplyv 

koridoru sa odrazí v hospodárskej a sociálnej oblasti prostredníctvom ponuky plôch pre 

hospodárske a obchodné využitie ale tiež i v ponuke pracovných miest pre obyvateľov mesta. 

Z hľadiska budúceho využitia polohového potenciálu je pre Krásno nad Kysucou dôležitým 

faktorom vhodné pripojenie na diaľnicu D3 a modernizovanú železnicu. Cesta I/11 je podľa 

https://www.mestokrasno.sk/novinky-z-mesta/2021/pozvanka-na-turisticky-pochod-krizom-krazom-osadami.html
https://www.mestokrasno.sk/novinky-z-mesta/2021/pozvanka-na-turisticky-pochod-krizom-krazom-osadami.html
https://www.mestokrasno.sk/novinky-zo-sportu/2021/pozvanka-na-boxing-promotion-2021.html
https://www.mmarena.sk/
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dohody AGR o cestách európskeho významu označená ako E75, zároveň je súčasťou 

transeurópskej magistrály TEM. Železničná trať Žilina – Čadca – Svrčinovec je podľa dohôd 

o tratiach železničnej a kombinovanej dopravy európského významu označená ako E40 (C-

E40) a je súčasťou ťahu Ostrava – Žilina – Košice – Čop. V kombinovanej doprave mesto 

patrí do atrakčného obvodu terminálu v Žiline. Letisko pre medzinárodnú dopravu v Žiline – 

Dolnom Hričove pokrýva nároky spádového územia Severozápadného Slovenska na 

medzinárodnú prípojnú leteckú dopravu. V súčasnosti je predmetom študijných úvah 

prepojenie vodných ciest Váh a Odra cez územie Kysúc, ako súčasti multimodálneho 

koridoru č. VI. Ide o záležitosť celoeurópskeho významu, ktorej cieľom je umožnenie plavby 

na centrálnom európskom prepojení v smere sever – juh medzi Čiernym a Baltickým morom. 

Prípadná realizácia tohto projektu by sa vo veľkej miere dotkla údolia Kysuce i mesta Krásna 

nad Kysucou. 

Na základe odhadu existujúcej situácie možno konštatovať, že prepravné väzby v Krásne nad 

Kysucou sa dominantnej miere uskutočňujú prostredníctvom cestnej a železničnej dopravy. Z 

koncepčného hľadiska je prvoradé modifikovať ich infraštruktúru tak aby efektívne pôsobila 

vo vzťahu k organizmu mesta. V preprave osôb má výrazné zastúpenie hromadná autobusová 

i železničná doprava a individuálna automobilová doprava. Existujúcu sieť zástavok 

autobusovej dopravy možno považovať za primeranú ekonomickým možnostiam a danostiam 

terénu. Ako zlepšenie prevádzkového stavu je navrhnutý posun autobusovej zástavky pri 

železničnej stanici v smere ku križovatke s miestnou komunikáciou do osady Vlčov. Na 

železničnej stanici v Krásne nad Kysucou zastavujú osobné a zrýchlené osobné vlaky. 

Lokalizácia železničnej stanice Krásno nad Kysucou v mestskej časti Zákysučie je vzhľadom 

na vzdialenosť od centra mesta a jeho obytnej zástavby nevyhovujúca. Ako dôležitý 

koncepčný zámer sa navrhuje zriadenie železničnej zástavky pre osobnú dopravu v 

pravostrannom priestore sútoku Kysuce a Bystrice. Z tejto lokality sa predpokladá vytvorenie 

dvoch peších ťahov. Jeden peší ťah bude smerovať vedľa existujúceho vlečkového mosta cez 

Kysucu do areálu priemyslu a ďalej pešou lávkou cez Bystricu do predĺženia ulice 

Mládežnícka. Druhý peší ťah bude smerovať na juh priestorom medzi železnicou a Kysucou a 

v priestore predĺženia Lesníckej ulice prekoná Kysucu premostením lávkou pre peších v 

smere do centra mesta. Preprava nákladov cestnou dopravou je v hlavných prúdoch situovaná 

na cestách I/11, II/520. Sprístupnenie najdôležitejších zdrojov a cieľov dopravy v 

priemyselných zónach sever (Zábystričie), juh (Kysucká cesta) a Zákysučie je 

sprostredkované cestami III/01187 a III/01160. Predpokladaný priemyselný park na hranici 

katastrov Krásno nad Kysucou a Oščadnica bude sprístupnený z diaľničnej križovatky D3 s 

cestou II/520 prostredníctvom sprievodnej cesty III/01187. Železničná nákladná doprava je a 

zostane prevádzkovaná na železničnej stanici Krásno nad Kysucou, lokalizovanej v okrsku 

Zákysučie. V stanici sa nachádza jedna vykládková koľaj.  

 

1.13 Územné plánovanie 

 

Nový územný plán sleduje najmä tieto ciele:  

- optimálny spôsob využitia a usporiadania územia v súlade s princípmi trvalo udržateľného 

rozvoja a únosnosťou územia  

- odstránenie funkčných a priestorových disproporcií  

- koordináciu záujmov v území  

- reguláciu a koordináciu investičných činností a zámerov  

- skvalitnenie životného prostredia  

- ochranu kultúrneho dedičstva a prírodných hodnôt  

- stabilizáciu sociálneho zloženia obyvateľstva  

- aktivizáciu identity občanov s bydliskom, získanie ich záujmu na rozvoji obce a krajiny 
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Posledná schválená a doteraz platná územnoplánovacia dokumentácia na stupni obec pre 

územie mesta Krásno nad Kysucou je Územný plán hospodársko - sídelnej aglomerácie 

Čadca z roku 1981. V k. ú. Krásno nad Kysucou rieši len miestnu časť Krásno nad Kysucou a 

časť Kalinova. Navrhuje preložku cesty III/01187 popri päte svahu, čo je v rozpore so 

záujmami ochrany prírody, rieši rozvoj priemyslu južne od ČOV, uvažuje s dobudovaním 

centra a HBV na plochách asanovanej IBV, čo je vzhľadom na majetkoprávne vzťahy 

nereálne. Z týchto dôvodov ako aj zo zmien vyplývajúcich z novelizácie zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku prestáva uvedená ÚPD vyhovovať pre 

riadenie rozvoja mesta a je potrebné vypracovať nový územný plán. 

Práce na novom územnom pláne sa začali už v roku 1993.  V roku 2002 boli spracované 

doplňujúce prieskumy a rozbory. V roku 2003 na základe schváleného zadania bol 

vypracovaný koncept riešenia územného plánu mesta Krásno nad Kysucou. Verejné 

prerokovanie konceptu riešenia sa konalo na mestskom úrade v Krásne nad Kysucou dňa 

16.9.2003. Vyhodnotenie pripomienkového konania schválilo mestské zastupiteľstvo 

uznesením č. 96/2004 zo dňa 11.6.2004. Na základe vyhodnotenia pripomienkového konania 

bol vypracovaný návrh územného plánu mesta Krásno nad Kysucou. Pripomienky ku 

konceptu riešenia boli zapracované podľa stanoviska obstarávateľa.  

 

1.14 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 Krasno 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,  RIASTAV s.r.o. stavebná  činnosť, STAS s.r.o. ,  výroba 

hliníkových  profilov  ALUMETAL s.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, Trustacom 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. 
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1.15 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 Škrobian 

                                        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 
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Organizačná štruktúra mesta: 

 

 
 

 

 

 

 

 

Mestský úrad:  

Ul. 1.mája 1255 

023 02 Krásno nad Kysucou 

 

Tel.: 041 / 43 85 200 

Email: info@mestokrasno.sk 
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1.16  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.  
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  2. Rozpočet mesta na rok 2021 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, 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 2021 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 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený 

ako prebytkový a kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový .   

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 2.12.2020 uznesením 

č.85/2020.  

 

 

Schválený rozpočet mesta Krásno nad Kysucou na rok 2021: 

 

Rozpočet mesta v € : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príjmy celkom 6 461 110  

Výdavky celkom 6 461 110 

Hospodárenie mesta  0 
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z toho: 

 

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočet mesta 2021 bol zmenený osemkrát : 

- prvá  zmena  schválená dňa 3.3.2021 uznesením č. 15/2021 

- druhá zmena schválená dňa 31.3.2021 rozhodnutím primátora č.1P/2021 na základe § 

18 Zásad o rozpočtovom hospodárení  

- tretia zmena schválená dňa 26.5.2021 uznesením č. 36/2021 

- štvrtá zmena schválená dňa 23.6.2021 rozhodnutím primátora č.2P/2021 na základe § 

18 Zásad o rozpočtovom hospodárení  

- piata zmena schválená dňa  25.8.2021 znesením č. 67/2021 

- šiesta zmena schválená dňa 2.9.2021 rozhodnutím primátora č.3P/2021 na základe § 

18 Zásad o rozpočtovom hospodárení  

- siedma zmena schválená dňa 1.12.2021 uznesením č. 92/2021 

- ôsma zmena schválená dňa 30.12.2021 rozhodnutím primátora č.4P/2021 na základe § 

18 Zásad o rozpočtovom hospodárení  

 

 

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný : 

 

Upravený rozpočet mesta k 31.12.2021 

 

Rozpočet mesta v € : 

 

 

 

 

 

z toho :  

 

            

            

 

 

 

Bežné príjmy vrát. príjmov RO 5 545 520 

Bežné výdavky 5 011 064 

Prebytok bežného rozpočtu 443 456 

Kapitálové príjmy 521 748 

Kapitálové výdavky 1 342 467 

Schodok kapitálového rozpočtu    -820 719 

Príjmové finančné operácie    484 842 

Výdavkové finančné operácie    107 579 

Hospodárenie z fin. operácií    377 263 

Príjmy celkom  6 708 318 

Výdavky celkom 5 958 631 

Hospodárenie mesta  749 687 

Bežné príjmy vrát. RO 5 834 826 

Bežné výdavky 5 208 325 

Prebytok bežného rozpočtu 626 501 
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2.1  Plnenie príjmov za rok 2021 

 

2.1.1 Bežné príjmy 

 

Príjmy celkom v € 

Schválený rozpočet 5 454 520 

Upravený rozpočet 5 824 397 

Skutočnosť k 31.12.2021 5 821 642,99 

% plnenia k upravenému rozpočtu 99,95 

 

Plnenie rozpočtu bežných príjmov mesta a rozpočtových organizácií 

 

Hl. kateg. 

Kategória 

 

Text 

Upravený 

rozpočet 2021 

(v €) 

Skutočnosť 

2021 

(v €) 

 

% 

 Príjmy celkom       5 824 397    5 821 642,99 100,01 

100 Daňové príjmy       3 470 398    3 470 398,88    100,00 

200 Nedaňové príjmy     474 432     471 680,38    99,42 

300 Granty a transfery       1 879 567   1 879 563,73    100,00 

 

2.1.2 Kapitálové príjmy 

 

Príjmy celkom ( v € ) 

Schválený rozpočet 521 748 

Upravený rozpočet 548 679 

Skutočnosť k 31.12.2021 548 679,28 

% plnenia k upravenému rozpočtu 100,00 

 

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov mesta a rozpočtových organizácií 

 

 

Kategória 

 

Text 

Upravený 

rozpočet 2021 

(v €) 

Skutočnosť 

2021 

(v €) 

 

% 

 Príjmy celkom 548 679 548 679,28    100,00 

200 Kapitálové príjmy         18 475     18 475,62     100,00 

300 Kapitálové granty a transfery        530 204    503 203,66     100,00 

Kapitálové príjmy 548 679 

Kapitálové výdavky 642 727 

Schodok kapitálového rozpočtu     -94 048 

Príjmové finančné operácie 324 813 

Výdavkové finančné operácie 107 579 

Hospodárenie z fin. operácií     217 234 
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          2.1.3 Príjmové finančné operácie 

 

Príjmy celkom ( v € ) 

Schválený rozpočet 484 842 

Upravený rozpočet 335 242 

Skutočnosť k 31.12.2020 346 502,77 

% plnenia k upravenému rozpočtu 103,36 

 

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií mesta a rozpočtových organizácií 

 

Hlavná  

Kategória 

 

Text 

Upravený 

rozpočet 2021 

(v €) 

Skutočnosť 

2020 

(v €) 

 

% 

 Príjmy celkom 335 242 346 502,77 103,36 

400 Príjmy z transakcií s FA a FP 335 242 346 502,77 103,36 

 

 

2.2 Plnenie výdavkov za rok 2021 

 

2.2.1 Bežné výdavky 
 

 

Výdavky celkom ( v € ) 

Schválený rozpočet 5 011 064 

Upravený rozpočet 5 208 325 

Skutočnosť k 31.12.2021 4 868 930,15 

% plnenia k upravenému rozpočtu 93,48 

 

 

Plnenie rozpočtu bežných výdavkov mesta a rozpočtových organizácií 

 

 

Oddiel 

 

Kategória 

 

Text 

Upravený 

rozpočet 

2021 

(v €) 

Skutočnosť 

2021 

(v €) 

 

% 

  Bežné výdavky celkom 5 208 325 4 868 930,15   93,48 

01 - mesto 600 Výdavky na mesto celkom 733 481 641 189,90   87,42 

 610 Mzdy, platy, služobné príjmy ... 325 107 280 491,97   86,28 

 620 Poist. a príspevok do poisťovní 123 555 107 240,58   86,80 

 630 Tovary a služby 221 552 198 945,84   89,80 

 640 Bežné transfery 39 410 30 654,30   77,78 

 650 Splácanie úrokov  23 857 23 857,21 100,00 

02- obrana 600 Výdavky na obranu celkom 930 927,56   99,74 

 610 Mzdy, platy, služobné príjmy 688 687,36   99,91 
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 620 Poist. a príspevok do poisťovní 242       240,20 99,26 

03 – Ver.por. 600 Výdavky na ver.por. celkom 100 191 83 429,90 83,27 

 610 Mzdy, platy, služobné príjmy 49 837 39 163,83 78,58 

 620 Poist. a príspevok do poisťovní 19 065 14 919,94 78,26 

 630 Tovary a služby 30 940 28 996,69 93,72 

 640 Bežné transfery         349 349,44 100,13 

04-Ekon.ob. 600 Výdavky na ekon.ob. celkom     222 746 205 450,79 92,24 

 610 Mzdy, platy, služobné príjmy 46 002 44 874,13 97,55 

 620 Poist. a príspevok do poisťovní 16 101 15 564,79 96,67 

 630 Tovary a služby 71 678 56 118,08 78,29 

 640 Bežné transfery 88 965 88 893,79 99,92 

05 - ŽP 600 Výdavky na ŽP celkom 275 931 230 999,22 83,72 

 620 Poist. a príspevok do poisťovní 775 262,62 33,89 

 630 Tovary a služby 193 411 157 566,94 81,47 

 640 Bežné transfery 81 745 73 169,66 89,51 

06 –bývanie 

ob.vybaven. 

600 Výdavky na bývanie 

a obč.vybavenosť celkom 

425 387 381 401,54 89,66 

 620 Poist. a príspevok do poisťovní 166 165,97 99,98 

 630 Tovary a služby     143 887  102 383,21 71,16 

 640 Bežné transfery 281 334 278 852,36 99,12 

07-

zdravotníctvo 

600 Výdavky na zdravotníctvo 

celkom 

16 934 14 757,51 87,15 

 620 Poist. a príspevok do poisťovní 0 0,00 0,00 

 630 Tovary a služby 16 934 14 757,51 87,15 

08–

rekreácia,kul

túra a nábož. 

600 Výdavky za rekreáciu,kultúru 

a náboženstvo celkom 

286 285 259 043,70 90,48 

 610 Mzdy, platy, služobné príjmy 29 710 28 948,18 97,44 

 620 Poist. a príspevok do poisťovní 11 037 10 816,82 98,01 

 630 Tovary a služby 151 011 140 881,73 93,29 

 640 Bežné transfery      94 527 78 396,97 82,94 

09 - vzdeláv. 600 Výdavky za školstvo celkom 2 870 665 2 819 137,92 98,21 

 610 Mzdy, platy, služobné príjmy 1 777 990 1 752 140,93 98,55 

 620 Poist. a príspevok do poisťovní 653 783 644 194,19 98,53 

 630 Tovary a služby 414 792 401 746,32 96,85 

 640 Bežné transfery 24 090 21 056,48 87,41 

10 - soc. zab. 600 Výdavky za soc. zabez. celkom 275 785 232 592,11 85,43 

 610 Mzdy, platy, služobné príjmy 157 855 142 168,80 90,06 

 620 Poist. a príspevok do poisťovní 56 065 49 428,33 88,16 

 630 Tovary a služby 51 048 35 338,19 69,23 

 640 Bežné transfery 10 817 5 656,79 52,30 
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2.2.2 Kapitálové výdavky 
 

 

Výdavky celkom ( v € ) 

Schválený rozpočet  1 342 467 

Upravený rozpočet 642 727 

Skutočnosť k 31.12.2021 481 989,12 

% plnenia k upravenému rozpočtu 75,00 

 

Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov mesta  

 

 

Oddiel 

 

Kategória 

 

Text 

Upravený 

rozpočet 

2021(v €) 

Skutočnosť 

2021 

(v €) 

 

% 

  Kapitálové výdavky celkom 642 727 481 989,12 75,00 

01 - mesto 700 Výdavky za mesto celkom 1 186 1 185,75 99,98 

 710 Obstarávanie kapitálových aktív 1 186 1 185,75 99,98 

03 – Ver.por. 700 Výdavky za ver.por. celkom 9 656 9 655,56 100,00 

 710 Obstarávanie kapitálových aktív 9 656 9 655,56 100,00 

04 – ekon.ob. 700 Výdavky za ekon.ob. celkom 437 400 336 800,44 100,00 

 710 Obstarávanie kapitálových aktív 437 400 336 800,44 100,00 

05-ŽP 700 Výdavky na ŽP celkom 85 120 37 888,00 44,51 

 710 Obstarávanie kapitálových aktív 85 120 37 888,00 44,51 

06- bývanie 

a obč.vyb. 

700 Výdavky na bývanie a ob.vyb. 

celkom 
57 650 49 000,00 85,00 

 710 Obstarávanie kapitálových aktív 57 650 49 000,00 85,00 

08 – 

rekreacia,kul

túra a nábož. 

700 Výdavky za rekreáciu, kultúru 

a náboženstvo celkom 
16 971 14 480,24 85,32 

 710 Obstarávanie kapitálových aktív 16 971 14 480,24 85,32 

09-vzdeláv. 700 Výdavky na vzdelávanie 

celkom 

29 744 29 039,13 97,63 

 710 Obstarávanie kapitálových aktív 29 744 29 039,13 97,63 

10-soc.zab. 700 Výdavky na soc.zabezpečenie 

celkom 
5 000 3 940,00 78,80 

 710 Obstarávanie kapitálových aktív 5 000 3 940,00 78,80 
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2.2.3 Výdavkové finančné operácie 

 

Výdavky celkom ( v € ) 

Schválený rozpočet 107 579 

Upravený rozpočet 107 579 

Skutočnosť k 31.12.21 164 578,67 

% plnenia k upravenému rozpočtu 152,98 

 

Plnenie rozpočtu výdavkových finančných operácií mesta 

 

 

Oddiel 

 

Kategória 

 

Text 

Upravený 

rozpočet 

2021 

(v €) 

Skutočnosť 

2021 

(v €) 

 

% 

  Finančné operácie celkom 107 579 164 578,67 152,98 

01 - mesto 800 Výdavky za mesto celkom 107 579 164 578,67 152,98 

 820 Splácanie istín 107 579 164 578,67 152,98 

 

2.3 Plán rozpočtu na roky 2021 - 2023  

 

2.3.1 Príjmy celkom 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Plán na rok 

2022 

Plán na rok 

2023 

Plán na rok 

2024 

Príjmy celkom 6 582 431,67 6 963 662 6 508 703 6 225 291 

z toho :     

Bežné príjmy 5 758 449,01 5 812 256 6 015 016 6 225 291 

Kapitálové príjmy 227 739,77 553 315 493 687 0 

Finančné príjmy 596 242,89 598 091 0 0 

 

2.3.2 Výdavky celkom 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Plán na  rok 

2022 

Plán na  rok 

2023 

Plán na  rok 

2024 

Výdavky celkom 6 107 577,40 6 963 662 6 508 703 6 225 291 

z toho :     

Bežné výdavky 4 579 003,16 5 398 224 5 378 484 5 477 703 

Kapitálové výdavky 1 422 078,63 1 456 765 1 020 439 636 800 

Finančné výdavky 106 495,61 108 673 109 780 110 788 
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3. Výsledok hospodárenia za rok 2021 
 

A. Hospodársky výsledok  
 

Hospodársky výsledok za rok 2021 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 2021 za hlavnú aj vedľajšiu činnosť spolu: 

 

Trieda  6 – výnosy                                                4 511 825,30 € 

Trieda  5 – náklady                                               3 975 365,03 € 

Hospodársky výsledok mesta za r.2021            + 536 460,27 €    

 

Dosiahnutý výsledok hospodárenia – zisk vo výške 536 460,27 € 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                                        5 648 197,30 € 

Vlastné príjmy RO                                            187 185,12 € 

Spolu                                                              5 835 382,42 € 

Bežné výdavky mesta                                     2 077 148,13 € 

Výdavky RO                                                   2 791 782,02 € 

Spolu                                                              4 868 930,15  € 

Prebytok bežného rozpočtu                      +   966 452,27 € 

2. Kapitálový rozpočet 

Kapitálové príjmy                                             548 679,28 € 

Kapitálové výdavky mesta                                460 232,59 € 

Kapitálové výdavky RO                                      21 756,53 € 

Spolu                                                                 481 989,12 €                                          

Prebytok kapitálového rozpočtu                +    66 690,16 € 

 

Výsledok rozpočtového hospodárenia za r.2021  = prebytok 1 033 142,43 €   

 

 

Príjmové finančné operácie                               332 763,34 € 

Výdavkové finančné operácie                           164 578,67   € 

Hospodárenie z finančných operácií          + 168 184,67 €  
 

Prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške 1 033 142,43 € 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 152 209,27 €, a to : 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR na školstvo vo výške 72 441,85 €  

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR na podporu stravovacích návykov detí ZŠ 

a predškolákov vo výške 64 935,40 € 
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- nevyčerpané prostriedky z ŠR na školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi vo výške 

33,20 €  

- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie vo výške 5 937,00 € 

- 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 4 261,82 € 

- 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 4 600,00 € 

 

Prebytok rozpočtu v sume 880 933,16 € 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 pravidiel, ktorý bol upravený o nevyčerpané 

prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 152 209,27 € navrhujeme použiť na: 

-tvorbu rezervného fondu. 

 

Zostatok finančných operácií podľa §15 ods. 1 písm.c) zákona č.583/2204 Z.z. 

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

v znení neskorších predpisov v sume 168 184,67 € navrhujeme použiť na tvorbu ostatného 

rezervného fondu. 

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 

v celkovej výške 1 049 117,83 €. 

 

 

 

 

 

.
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4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021 v € vrátane RO 

 
4.1 A K T Í V A  

 

 

Stav majetku je v zostatkových cenách po odpočítaní oprávok, ktoré sú v celkovej výške 9 545 512,96 € a oprávok pohľadávok vo výške     

272 224,83 €. 

 

Názov   Mesto ZŠ 

Mládežn. 

MŠ ZUŠ Spolu 

k 31.12.2021 

Spolu 

k 31.12.2020 

Spolu majetok 19 500 240,85 1218372,10 325957,94 71202,66 21115773,55 20545240,93  

A/Neobežný majetok spolu 16 242 632,19 1022979,88 280220,02 27564,45 17573396,54 17811269,70 

Dlhodobý nehmotný majetok 5305,92 0,00 0,00 0,00 5305,92 3183,48 

Dlhodobý hmotný majetok 15007149,61 1022979,88 280220,02 27564,45 16337913,96 16577909,56 

Dlhodobý finančný majetok 1230176,66 0,00 0,00 0,00 1230176,66 1230176,66 

B/Obežný majetok spolu 3251784,17 188803,21 45737,92 43013,28 3529338,58 2716258,67 

Zásoby 3462,04 4239,53 505,27 0,00 8206,84 5382,13 

Zúčtovania medzi subjektmi verejnej správy  1348063,41 0,00 0,00 0,00 1348063,41 1399699,57 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19970,58 

Krátkodobé pohľadávky 86849,10 32,35 0,00 1467,86 88349,31 110620,31 

Finančné účty 1813409,62 184531,33 45232,65 41545,42 2084719,02 1180586,08 

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

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

C/Časové rozlíšenie 5824,49 6589,01 0,00 624,93 13038,43 17712,56 
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4.2 P A S Í V A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov Mesto ZŠ Mládež. MŠ ZUŠ Spolu 

k 31.12.2021 

Spolu 

k 31.12. 2020 

Vlastné imanie a záväzky spolu 19500240,85 1218372,10 325957,94 71202,66 21115773,55 20545240,93 

A/ Vlastné imanie 10317050,47 -1435,95 356,76 203,41 10316174,69 9790829,54 

Oceňovacie 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 

Výsledok hospodárenia 10317050,47 -1435,95 356,76 203,41 10316174,69 9790829,54 

B/Záväzky 2547644,45 1217586,05 325601,18 70999,25 4161830,93 4322813,24 

Rezervy 2420,00 0,00 0,00 0,00 2420,00 2520,00 

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy 137410,45 1023964,23 281306,73 27895,33 1470576,74 1511417,59 

Dlhodobé záväzky 2201363,49 3070,58 745,09 978,00 2206158,06 2312389,01 

Krátkodobé záväzky 206450,51 190551,24 43549,36 42125,02 482676,13 496486,64 

Bankové úvery a ostatné prij.výp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C/ Časové rozlíšenie  6635545,93 2222,00 0,00 0,00 6637767,93 6431598,15 
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5. Vývoj pohľadávok a záväzkov – individuálna účtovná závierka  
 

5.1 Prehľad vývoja pohľadávok za roky 2020 – 2021 / v €/ 

 

Pohľadávky:                                                             2020                           2021 

-pohľadávky na nájomnom a službách                     

  v prenajatých priestoroch                                        27 598,04                   25 724,15 

-pohľadávky na nájomnom byty Zákysučie            202 016,37                 180 769,37 

-splátky za odkúpenie bytov                                          302,96                        302,96     

-daň z nehnuteľností                                                  64 067,48                   66 535,39                        

-poplatok za TKO                                                     50 047,14                   53 555,97 

-daň za psa                                                                  1 409,39                     1 480,89 

-daň za ubytovanie                                                           -                               276,60 

-poplatok za opatrovateľskú službu                               986,64                       197,40 

-poplatok za DOS                                                          900,00                           - 

-poplatok za parkovné                                                2 765,21                     1 960,21 

-poplatok za rozvoj                                                   10 384,00                     1 910,00 

-ostatné pohľadávky/dobropisy, za sep.zber...         11 506,78                     7 225,14 

-pohľadávky z podnikania                                        16 496,35                   15 819,85 

Spolu:                                                                     388 480,36                 355 757,93 

 

 

5.2 Prehľad o stave a vývoji dlhu  a záruk k 31.12.2021  

 

Mesto k 31.12.2021 eviduje tieto záväzky / €/: 

- voči štátnym fondom /ŠFRB/            2 294 636,34 

- voči dodávateľom                                   26 343,81 

- rezervy                                                      2 420,00 

- ostatné zúčtovania voči ŠR                   137 410,45                            

- voči zamestnancom                      36 581,97 

- voči poisťovniam                                    21 804,55 

- voči daňovému úradu                               5 793,45 

- iné záväzky                                                 503,35 

- zábezpeky na VO                                    5 937,00 

- ostatné záväzky / z prenájmu/                     813,74                                 

- záväzky zo sociálneho fondu                   5 481,73 

- zábezpeka byty Zákysučie                       9 918,06 

 

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 31.12.2021 bolo z uvedeného úveru splatené 247 263,67 €.  

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 úveru je 

zaručením bytových domov. K 31.12.2021 bolo z uvedeného úveru splatené 519 048,46 €. 
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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 829 800,00 € na 

výstavbu nájomných bytov č.7,8,9. Zabezpečenie úveru je zaručením bytových domov. 

K 31.12.2021 je splatená suma 244 499,79 €. 

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 672 190,00 € na 

výstavbu nájomných bytov 24 bj. Zabezpečenie úveru je ručením bankovou zárukou. 

K 31.12.2021 je splatená suma 81 491,61 €. 

 

Prehľad nesplatených úverov a pôžičiek k 31.12.2021 

 
P.č. Rok 

prij. 

Amortiz. 

úveru 

Veriteľ Účel poskytnutia Výška 

prijatého 

úveru 

Zostatok úveru 

k 31.12.2021 

1 2007 30 rokov ŠFRB Výstavba nájomných bytov   570 470,69    323 207,02 

2 2008 30 rokov ŠFRB Výstavba nájomných bytov 1 314 479,18   795 430,72 

3 2011 30 rokov ŠFRB Výstavba nájomných bytov    829 800,00   585 300,21 

4 2017 30 rokov ŠFRB Výstavba nájomných bytov    672 190,00  590 698,39 

 

 

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:   

    Mesto v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie 

svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak: 

a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka a 

b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok 

záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí 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.  

 

a) Výpočet dlhu obce podľa § 17 ods.6 písm. a): 
Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 

k 31.12.2020: 

 

- skutočné bežné príjmy mesta  5 581 990,11 

- skutočné bežné príjmy RO 176 458,90 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020* 5 758 449,01 
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:  

- zostatok istiny z bankových úverov 0,00 

- zostatok istiny z pôžičiek 0,00 

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 0,00 

- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov 0,00 

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB  2 294 636,34 

- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov 

EÚ 
0,00 

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu 0,00 

- zostatok istiny z pôžičky z Audiovizuálneho fondu 0,00 

- zostatok istiny z pôžičky z Fondu na podporu umenia 0,00 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021 2 294 636,34 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB  2 294 636,34 
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- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ 0,00 

- z úveru z Environmentálneho fondu 0,00 

- z pôžičky z Audiovizuálneho fondu 0,00 

- z pôžičky z Fondu na podporu umenia 0,00 

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu 

obce 

2 294 636,34 

Spolu upravená/znížená celková suma dlhu mesta k 31.12.2021** 0,00 

 

 
Zostatok istiny k 31.12.2021** Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2020* 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

0,00 5 758 449,01 0 % 

 

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

 

b) Výpočet dlhovej služby mesta podľa § 17 ods.6 písm. b) : 
Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 

k 31.12.2020: 

 

- skutočné bežné príjmy mesta  5 584 990,11 

- skutočné bežné príjmy RO  176 458,90 

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020 5 758 449,01 
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:  

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 1 459 624,13 

- dotácie zo ŠR 330 212,37 

- dotácie z MF SR .... 0,00 

- príjmy z náhradnej výsadby drevín 0,00 

- účelovo určené peňažné dary  340,00 

- dotácie zo zahraničia 0,00 

- dotácie z Eurofondov  51 827,09 

- príjmy podľa osobitných predpisov  56 032,03 

- ERASMUS 6 552,00 

Spolu bežné príjmy mesta a RO účelovo určené, o ktoré sa 

znižujú bežné príjmy k 31.12.2020  
1 904 587,62 

Spolu upravené/znížené bežné príjmy k 31.12.2020* 3 853 861,39 
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 

k 31.12.2021 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  

 

- 821004 (bankový úver krátkodobý - splátka istiny) 0,00 

- 821005 (bankový úver dlhodobý - splátka istiny) 0,00 

- 821007 (úver zo ŠFRB - splátka istiny) 107 578,67 

- 821009 (dodávateľský úver - splátka istiny) 0,00 

-   

- 651002 (bankový úver - splátka úrokov) 0,00 

- 651003 (úver zo ŠFRB a ostatné subjekty VS - splátka úrokov) 23 857,21 

- 651004 (dodávateľský úver a ostatní veritelia - splátka úrokov) 0,00 

-   

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021** 131 435,88 

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2021** 

Skutočné upravené bežné 

príjmy k 31.12.2020* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

131 435,88 3 853 861,39 3,41 % 

 

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

 

 



                    Konsolidovaná výročná správa mesta nad Kysucou za rok 2021                        

 

 31 

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 2021 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 Právna forma 

Podiel 

konsolidujúcej 

ÚJ na ZI (%) 

Podiel 

konsolidujúcej ÚJ 

na hlasovacích 

právach (%) 

    

Základná umelecká škola Rozpočtová 

organizácia 

  

Materská škola Rozpočtová 

organizácia 

  

Základná škola Mládežnícka 

ul.  

Rozpočtová 

organizácia 

  

Mestský podnik Krásno nad 

Kysucou s.r.o. 

s.r.o. 100 100 

KRASBYT s.r.o. s.r.o. 100 100 

 

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 31.12.2021 : 31 

 

2. Materská škola Krásno nad Kysucou 

    Adresa: 1.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 31.12.2021 : 33 
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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 31.12.2021: 77    

 

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 Šulgan 

Počet zamestnancov k 31.12.2021: 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 31.12.2021: 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   Konsolidovaná výročná správa mesta Krásno nad Kysucou za rok 2021    

 

 33 

6.2 Konsolidovaná súvaha 

Údaje z konsolidovanej súvahy Mesta Krásno nad Kysucou uvádzame v nasledujúcej tabuľke: 

 

ROK 2021 2020  

STRANA  AKTÍV Eur Eur  

     Spolu majetok 20 714 281,67 20 010 327,86  

A. Neobežný majetok 18 144 749,01 18 144 749,01  

A.I Dlhodobý nehmotný majetok 5 305,92 3 183,48  

A.II Dlhodobý hmotný majetok 16 666 359,65 16 923 027,87  

A.III Dlhodobý finančný majetok 1 218 537,66 1 218 537,66  

B. Obežný majetok 2 803 046,80 1 833 097,53  

B.I Zásoby 18 939,13 7 733,10  

B.II Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 0,00 0,00  

B.III Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00  

B.IV Krátkodobé pohľadávky 463 305,66 474 057,39  

B.V  Finančné účty 2 320 802,01 1 351 307,04  

B.VI Poskyt. návr. fin. výpomoci dlhodobé 0,00 0,00  

B.VII Poskyt.návr.fin.výpomoci krátkodobé 0,00 0,00  

C. Časové rozlíšenie 21 031,64 32 481,32  

STRANA PASÍV    

   Vlastné imanie a záväzky 20 714 281,67 20 010 327,86  

A. Vlastné imanie    

A.I Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00  

A.II Fondy 0,00 0,00  

A.III.1 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 10 181 952,79 9 613 728,67  

A.III.2 Výsledok hospodárenia za účt.obdobie 568 321,12 779 931,43  

B. Záväzky 3 581 653,27 3 636 690,59  

B.I Rezervy 8 824,22 9 033,27  

B.II Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 137 410,45 126 607,13  

B.III Dlhodobé záväzky 2 473 027,50 2 530 700,03  

B.IV Krátkodobé záväzky 962 391,10 970 350,16  

B.V Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00  

C. Časové rozlíšenie 6 950 675,61 6 759 508,60  
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Nevysporiadaný výsledok hospodárenia  minulých rokov bol pri konsolidácii upravený oproti 

individuálnej účtovnej závierke o sumu 190 761,68 €, čo predstavuje elimináciu opravnej 

položky z minulých rokov pri pohľadávkach mesta v sume +202 400,68 € 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 2021 vo výške 1 276,42  €. 

 

6.3 Konsolidovaný výkaz ziskov a strát 

Údaje z konsolidovaného výkazu ziskov a strát Mesta Krásno nad Kysucou uvádzame 

v nasledujúcej tabuľke: 

 

Rok 2021 2020 

 Eur Eur 

Náklady   

50  Spotrebované nákupy 708 720,94 673 929,05 

51  Služby 607 108,27 499 455,47 

52  Osobné náklady 3 762 096,83 3 504 626,74 

53  Dane a poplatky 33 001,88 28 543,94 

54  Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 76 300,76 63 103,22 

55  Odpisy, rezervy a opravné položky 738 865,84 766 212,33 

56  Finančné náklady 49 778,58 54 809,05 

58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov 59 671,91 64 854,37 

59 Dane z príjmov 11 695,32 15 705,17 

Spolu náklady 6 047 240,33 5 671 236,34 

Výnosy   

60  Tržby za vlastné výkony a tovar 595 243,88 524 528,98 

62  Aktivácia 11 449,14 0,00 

63  Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 3 486 674,47 3 515 943,24 

64  Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 362 064,09 313 322,71 

65  Zúčtovanie rezerv a opravných položiek 6 458,20 49 239,41 

66  Finančné výnosy 527,90 199,82 

69 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov RO 2 153 143,77 2 047 936,61 

Spolu výnosy 6 615 561,45 6 451 170,77 

 

6.4 Konsolidovaný výsledok hospodárenia 

 

Konsolidovaný hospodársky výsledok za rok 2021 za hlavnú aj vedľajšiu činnosť spolu: 

Trieda  6 – výnosy                                                                           6 615 561,45 € 

Trieda  5 – náklady                                                                          6 047 240,33 € 

Konsolidovaný hospodársky výsledok mesta za r.2021             + 568 321,12 €    
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Konsolidovaný hospodársky výsledok mesta za r.2021  je nižší o sumu 1 276,42 € oproti 

agregovanému hospodárskemu výsledku mesta  za r. 2021. Tento rozdiel predstavuje zníženie  

opravnej položky na pohľadávky mesta voči KRASBYTu s.r.o. – nájomné za byty Zákysučie 

o sumu 1 276,42 € . 

 

Konsolidovaný hospodársky výsledok za rok 2021 za vedľajšiu činnosť spolu: 

 

Trieda  6 – výnosy                                                                           539 627,79 € 

Trieda  5 – náklady                                                                       1 009 063,30 € 

Konsolidovaný hospodársky výsledok mesta za r.2021            -469 435,51 €  

 

Strata v podnikateľskej činnosti je hlavne spôsobená tým, že mesto Krásno nad Kysucou 

poskytuje Mestskému podniku Krásno nad Kysucou s.r.o. dotáciu na činnosť, ktorú s.r.o. 

vykonáva vo verejnom záujme za mesto.   

 

7. Ostatné dôležité informácie 

7.1 Prijaté granty a transfery 

V roku 2021 mesto prijalo nasledovné granty a transfery : 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 

prostriedkov v €  
ÚPSV a R Čadca Aktivačná činnosť a podpora zamestnanosti 14 727,22 

ÚPSV a R Čadca Príspevok pre deti v hmotnej núdzi 99,60 

ÚPSV a R Čadca Prídavky na deti 328,95 

MDVaRR SR Stavebný úrad 8 810,14 

MV SR Školstvo 1 438 207,00 

MPC Školstvo 88 925,70 

OÚ Žilina Školský úrad 18 505,00 

OÚ Čadca Matrika 12 539,51 

OÚ Čadca Hlásenie pobytu občanov a registra obyvat. 2 243,67 

OÚŽP Žilina Životné prostredie 666,31 

MDVaRR SR Miestne a účelové komunikácie 293,72 

MF SR Dom opatrovateľskej služby 29 232,00 

ÚPSVaR  Čadca Odmeny DOS a opatrovateľky  19 065,36 

OÚ Čadca Register adries 56,40 

DPO SR Bežné výdavky – požiarna ochrana 3 000,00 

OÚ Čadca Bežné výdavky – pandémie COVID 19 12 235,00 

ÚPSVaR Čadca Bežné výdavky – strava ZŠ a MŠ 95 521,80 

MIRRI SR Projekt rozhľadňa 88 280,40 
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MIRRI SR Rekonštrukcia Dom opatrovateľskej služby 13 746,50 

MŽP SR Výstavba zberného dvora 340 183,29 

ŽSK Žilina Projekt Odkrývanie a ochrana spoločného dedičstva 4 344,42 

ŽSK Žilina Turistický chodník 3 234,64 

ŽSK Žilina Dobudovanie cyklotrasy 2 043,57 

ŽSK Žilina Projekt Kalvária 43 322,59 

ŽSK Žilina Rekonštrukcia autobusových zastávok 82 429,88 

ŽSK Žilina Programované vybavenie knižnice 1 400,00 

Štatistický úrad  Sčítanie domov, bytov  10 219,74 

Environmentálny 

fond 

Separovaný zber 10 876,76 

Fond na podporu 

umenia 

Interiérové vybavenie knižnice 2 000,00 

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

 

Popis najvýznamnejších grantov a transferov : 

 Najvýznamnejšiu časť transferov poskytnutých mestu v r.2021 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. 

V roku 2021 mestu boli poukázané finančné prostriedky za projekty, ktoré boli realizované 

v minulých rokoch:  výstavba zberného dvora, rozhľadne, kalvárie, turistického chodníka, 

dobudovanie cyklotrasy, rekonštrukcia autobusových zastávok. 

  

7.2 Poskytnuté dotácie  

V roku 2021 mesto poskytlo zo svojho rozpočtu dotácie :  

Žiadateľ dotácie – účel: Suma 
Folklórna skupina Kysucká muzička – bežné 

výdavky 

500,00 

Klub dôchodcov – bežné výdavky 1 769,38 

TJ Tatran – bežné výdavky 46 000,00 

TJ Tatran vzpieračský oddiel – bežné výdavky 6 000,00 

Folklórny súbor Drevár – bežné výdavky 2 000,00 

Folklórny súbor Vrabčiar – bežné výdavky 1 000,00 

Spolok sv.Šebastiana – bežné výdavky 500,00 

Liga proti reumatizmu – bežné výdavky 1 000,00 

Stella Spei – bežné výdavky 600,00 

CB Media – bežné výdavky 500,00 
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7.3 Významné investičné akcie v roku 2021 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2021 : 

-     výstavba chodníkov 

-     rekonštrukcia miestnych komunikácií 

-     dokončenie prestavby požiarnej zbrojnice 

-     výstavba zastávok SAD 

-     čítacie zariadenie na zber odpadov 

-     digitálna pasportizácia cintorína 

-     projektové dokumentácie na detské ihriská, výstavbu bytov Zákysučie, rekonštrukcie            

      škôl 

 

7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

 

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch : 

- výstavba a rekonštrukcia chodníkov  

- rekonštrukcia miestnych komunikácií 

- zefektívnenie separovaného zberu 

- výstavba kompostárne 

- dobudovanie zberného dvora 

- výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia 

- rekonštrukcia ZUŠ, MŠ,ZŠ 

- rekonštrukcia domu s opatrovateľskou službou 

- výstavba bytov v Zákysučí 

- výstavba vodného sveta a detských ihrísk 

- revitalizácia námestia 

- výstavba domu dôchodcov 

- rekonštrukcia tribúny a športového areálu 

- rekonštrukcia knižnice 

- výstavba detského centra v kultúrnom dome 

- zavedenie moderných technológií v meste 

- oplotenie cintorína a kolumbárium 

 

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 2022 


