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1. Identifika čné údaje obce 

 

Názov: Obec Stráňany 

Sídlo: Stráňany 17, 065 33 

IČO: 00330183 

Štatutárny orgán obce: Viera Kravčáková 

Telefón: 052/4397488, 0948577588 

Mail: obecstranany@slnet.sk 

Webová stránka: www.stranany.sk 

 

2. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

 

Starosta obce: Viera Kravčáková 

Zástupca starostu obce: Monika Ladižinská 

Obecné zastupiteľstvo: Marián Toporčík 

      Mgr. Anna Smolková 

                                       Mária Tuschelová 

      Ján Kuzmiak 

Obecný úrad: Iveta Kuzmiaková – referentka obce /účtovníctvo obce a MŠ, rozpočtovníctvo, 

evidencia majetku, inventarizácie majetku, personalistika, mzdy, pokladňa, vedenie evidencie 

obyvateľstva, budov, registratúra, register adries, daň z nehnuteľnosti, miestne dane, odpad, 

príprava zasadnutí, príprava interných noriem, nariadení, atď./ 

 Ďalší zamestnanci obce: 

            Anna Lichvárová – riaditeľka MŠ 

  Mária Borovská – kuchárka ŠJ 

             Anna Lajčáková – vedúca ŠJ pri MŠ 

     

Rozpočtové organizácie :  

 Materská škola /bez právnej subjektivity, Stráňany 70, predprimárne vzdelávanie 

s bežnou starostlivosťou, msstranany@gmail.com. 

 Školská jedáleň pri MŠ Stráňany /bez právnej subjektivity, Stráňany 70, vedľajšie 

služby v rámci predprimárneho vzdelávania – stravovanie.  
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3. Základná charakteristika obce  

 

     Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je 

právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári 

s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy 

je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.  

 

3.1. Geografické údaje 

Geografická poloha obce : Obec sa nachádza v Prešovskom kraji, leží na rozhraní Spišskej 

Magury a Ľubovnianskej vrchoviny. Prvýkrát sa spomína pod názvom „Folyvark“ v roku 1343. 

Susedné mestá a obce : Kamienka a Veľký Lipník 

Celková rozloha obce : 1161 ha. 

Nadmorská výška : 650 m. 

 

3.2. Demografické údaje  

Hustota  a počet obyvateľov : K 31.12.2018- 193 obyvateľov. Z celkového počtu obyvateľov je 

95 mužského pohlavia a 97 ženského pohlavia. 

Národnostná štruktúra : Prevažujúca národnosť slovenská – 82%, národnosť ukrajinská – 16%, 

národnosť rusínska – 2%. 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : prevažne greckokatolicke 

vierovyznanie – 88%. 

Vývoj počtu obyvateľov : na úrovni roku 2016. 

 

 

3.3. Ekonomické údaje  

Vývoj nezamestnanosti :  obec má veľmi nízku nezamestnanosť v priemere dvaja evidovaní 

uchádzači o zamestnanie, čo predstavuje 0,01 %. 

 

 

Symboly obce 

Erb obce : jeho podoba je v červenom gotickom štíte na zelenej pažiti dvaja strieborní, zlato 

nimbovaní svätci – Kosmas a Damián – držiaci vo zdvihnutej ruke /prvý v ľavici, druhý 

v pravici / po jednej zlatej lekárnickej nádobe, druhou rukou si pridržiavajúci zlaté knihy. 
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Vlajka obce : pozostáva z 5 pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej 2/8, žltej 1/8, červenej 2/8, 

zelenej 1/8 a bielej 2/8. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi 

zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. 

Pečať obce : je kruhová, bez heraldického šrafovania. V strede poľa obsahuje obecný symbol, 

ktorý môže byť aj bez štítu. Kruhopis pečate znie: OBEC STRÁŇANY. 

 

3.4. História obce  

Pôvodne bola majerom hradného panstva patriaceho k hradu Nedeca. Táto skutočnosť sa 

odráža aj v názve obce, ktorý je poľského pôvodu /folwark=majer/. V roku 1567 sa spomína 

ako „villa Ungarica“ /uhorská obec/ pod názvom „Folwarska“, t.j. majerská, ktorá patrila 

k hradu Nedeca. V tom čase patril hrad Albertovi Laskému, poľskému šľachticovi, ktorého 

otec Hieroným Laský bol známy aj tým, že na svojom panstve v 2. štvrtine 16. storočia 

usadzoval na valašskom panstve Rusínov. S veľkou pravdepodobnosťou sa tak stalo aj na 

majeri v Stráňanoch. Totiž v roku 1567 sú už Stráňany skonštituované v samostatnú obec, teda 

už ju spravoval samostatný richtár a dvaja prísažní /burgare/. Roku 1589 Stráňany od Alberta 

Laskyho odkúpil rod Horváthovcov  z Plavča. V 17. storočí ich získali TŐKŐLIOVCI, ktorí 

ich dali koncom storočia do zálohu biskupovi Ladislavovi Matiašivskému. Roku 1700 časť 

obce patrila Gorgeyovcom a časť horváth-Stančičovcom. V 18. storočí sa dostali znovu do 

držby Horváthovcov z Plavča. Roku 1689 tu daňoví konskriptori evidovali 14 poddanských 

usadlostí a roku 1771 už 48 usadlostí. V roku 1787 mala obec 68 domov a 500 obyvateľov 

a v roku 1828 už 103 domov a žilo v nich 748 duší. Obyvateľstvo tvorili predovšetkým roľníci, 

pastieri a drevorubači. Začiatkom 20. storočia bol pomaďarčený názov obce na „Nagymajor“. 

 

3.5. Pamiatky  

Sakrálne stavby v obci – Chrám Panny Márie – Ochrankyni /Pokrov/ postavený v roku 1857 

s oblým uzáverom, zaklenutým konchou a v lodi pruskými klenbami s lunetami. 

 

4. Plnenie funkcií  obce   

4.1. Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

- Základná škola s Materskou školou Kamienka pre deti od prvého ročníka. 

- Nakoľko prevádzka Materskej školy v obci bola od 01.07.2019 prerušená až do 

odvolania z dôvodu nedostatočného počtu zapísaných deti  zabezpečuje predprimárne 
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vzdelávanie s bežnou starostlivosťou pre deti Základná škola s Materskou školou 

Kamienka. 

 

4.2. Zdravotníctvo 

 Zdravotná starostlivosť v obci sa  neposkytuje. Najbližšia Nemocnica s poliklinikou je 

v Starej Ľubovni. Súkromní lekári pre detí a dospelých sú vo Veľkom Lipníku a v Starej 

Ľubovni. 

 

4.3. Sociálne zabezpečenie 

Sociálne služby v obci sú zabezpečené prostredníctvom opatrovateľskej služby, ktorú si 

zabezpečujú občania podľa potreby. 

Zariadenie sociálnych služieb v obci nie je zriadené. 

 

4.4. Kultúra 

Obec prevádzkuje  miestny rozhlas, obecná knižnica stagnuje. 

 

4.5. Hospodárstvo  

V obci sa nachádza jedná predajňa Rozličného tovaru. 

V obci sa nenachádzajú žiadne priemyselné podniky. 

V rámci poľnohospodárskej výroby je v obci Hospodársky dvor patriaci pod 

poľnohospodárske družstvo Kamienka so zameraním na chov hovädzieho dobytka 

a BIOFARMU – Stráňany, s.r.o. zastúpenú Jánom Bernátom so zameraním na chov 

hovädzieho dobytka. 

V obci máme troch samostatne hospodáriacich roľníkov:  

Miroslava Romaňáka staršieho a mladšieho, ktorí sa zamerali na chov oviec. 

Ing. Jozefa Kuzmiaka so zameraním na rastlinnú výrobu kombinovanú so živočíšnou, 

iné výkony súvisiace s poľnohospodárskou činnosťou a zmiešané hospodárstvo. 

 

5. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

  Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2018. 

Obec v decembri 2018 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.  



                                                                     6

Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný.  

 

Bežný   rozpočet  aj   kapitálový   rozpočet bol schválený ako vyrovnaný. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2017 uznesením č. 8/2017. 

Rozpočet bol zmenený štyrikrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 01.03.2018 starostkou obce 

- druhá mena schválená dňa 04.06.2018 starostkou obce 

- tretia zmena  schválená dňa 04.09.2018 starostkou obce. 

- štvrtá zmena schválená dňa 11.12.2018 obecným zastupiteľstvom uznesením č. 4/2018 

 
 
 
5.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018   

  
Rozpočet  

 
Rozpočet  

po zmenách  

Skutočné  
plnenie príjmov/ 
čerpanie výdavkov 

k 31.12.2017 

% plnenia 
príjmov/ 

% čerpania 
výdavkov  

Príjmy celkom 77 178,00 112 262,00 113 211,39 100,85 
z toho :     
Bežné príjmy 77 178,00  84 994,00   85 943,24 101,12 
Kapitálové príjmy     5 200,00        5 200,00 100,00 
Finančné príjmy 0,00  22 068,00    22 068,15  100,00 
     
Výdavky celkom 77 178,00 112 262,00 111 065,56 98,93 
z toho :     
Bežné výdavky 77 178,00   77 390,00 73 688,14 95,22 
Kapitálové výdavky 0,00      34 872,00    37 377,42   107,18 
Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 
     
Rozpočet obce  77 178,00 

 
 

 112 262,00 
 

  111 065,56 98,93 
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5.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 

 
Hospodárenie obce 

 
Skutočnosť k 31.12.2018 

 
 
Bežné  príjmy spolu 85 943,24

z toho : bežné príjmy obce  
85 943,24

 
Bežné výdavky spolu 73 688,14
z toho : bežné výdavky  obce  73 688,14

 
Bežný rozpočet + 12 255,10
Kapitálové príjmy spolu                                                            5 200,00

z toho : kapitálové  príjmy obce  5 200,00

 

Kapitálové  výdavky spolu 37 377,42
z toho : kapitálové  výdavky  obce  37 377,42

              

Kapitálový rozpoč -32 177,42
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -19 922,32
Vylúčenie z prebytku  0,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 

Píjmy z finančných operácií 22 068,15

Výdavky z finančných operácií 0,00

Rozdiel finančných operácií 22 068,15
PRÍJMY SPOLU   113 211,39
VÝDAVKY SPOLU 111 065,56
Hospodárenie obce  + 2 145,83
Vylúčenie z prebytku 0,00
Upravené hospodárenie obce 

 
Prebytok hospodárenia  v sume 2 145,83 Eur bol  použitý  na tvorbu rezervného fondu. 
 

5.3. Rozpočet na roky 2019 - 2021      

 Skutočnosť 
k 31.12.2018 

Rozpočet   
na rok 2019 

Rozpočet 
 na rok 2020 

Rozpočet 
 na rok 2021 

Príjmy celkom 113 211,39 83 445,00 63 220,00 64 220,00 
z toho :     
Bežné príjmy 85 943,24 83 445,00 63 220,00 64 220,00 
Kapitálové príjmy 5200,00 0,00 0,00 0,00 
Finančné príjmy 22 068,15 0,00 0,00 0,00 
     

 
 Skutočnosť 

k 31.12.2018 
Rozpočet   

na rok 2019 
Rozpočet 

 na rok 2020 
Rozpočet 

 na rok 2021 
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Výdavky celkom 111 065,56 83 445,00 63 200,00 64 220,00 
z toho :     
Bežné výdavky 73 688,14 79 145,00 52 820,00 48 920,00 
Kapitálové 
výdavky 

37 377,42 4 300,00 10 000,00 15 300,00 

Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 
     

 
 
 

 

6. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

6.1. Majetok  

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2018 

Skutočnosť 
k 31.12.2017 

Majetok spolu 742 139,21 725 793,77 

Neobežný majetok spolu 727 163,28               692 295,59 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 694 526,11 659 902,34 

Dlhodobý finančný majetok 32 393,44 32 393,44 

Obežný majetok spolu 14 485,26 32 918,39 

z toho :   

Zásoby 2 499,54 1 048,81 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  900,00 601,08 

Finančné účty  31 268,50 17 194,58 

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

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

Časové rozlíšenie  490,67 579,60 

 

6.2. Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2018 

Skutočnosť 
k  31.12.2017 

Vlastné imanie a záväzky spolu 742 139,21 725 793,77 

Vlastné imanie  299 136,88 291 308,90 

z toho :   
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Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  299 136,88 291 308,90 

Záväzky 22 902,73 5534,67 

z toho :   

Rezervy  1 030,00 951,10 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 202,88 207,85 

Krátkodobé záväzky 21 669,85 4  375,75 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 420 099,60 428 950,20 

   

 
V priebehu roka 2018 došlo k úbytku dlhodobého majetku a to na účte 031-Pozemky v sume  

683,12 Eur, ktorý vznikol z dôvodu predaja pozemkov. Došlo aj k  navýšeniu hodnoty 

u dlhodobého hmotného majetku a to na účte 021-stavby v sume 52 813,62 Eur, ktorá vznikla 

zaradením nového majetku resp. technického zhodnotenia existujúceho majetku a to: 

- Cestné zvodidla v sume 5 935,20 Eur, priekopa od č. 52 hore v sume 1 437,34 Eur, 

oporný múr od sypanca hore v sume 6 848,94 Eur, miestna komunikácia od č. 15-88 

v sume 30 869,32 Eur, rozšírenie verejného osvetlenia v sume 1 129,64 Eur 

a rekonštrukcia pivnice-kuchyňa v sume 6 593,18 Eur. 

 
6.3. Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 
 k 31.12 2018 

Zostatok  
k 31.12 2017 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   900,00 601,08 

   

 
6.4. Záväzky 

Záväzky Zostatok  
k 31.12 2018 

Zostatok  
k 31.12 2017 

Záväzky do lehoty splatnosti   202,88 207,82 

   

 
Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

         U pohľadávok došlo k zvýšeniu oproti roku 2017. Ide o  pohľadávku v hodnote 900,00 

Eur a to nájomné za prenájom garáže.  



                                                                     10

         Medzi záväzky patrí záväzok zo sociálneho fondu.  

7. Hospodársky výsledok  za 2018 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2018 

Skutočnosť 
k 31.12.2017 

Náklady  94 898,80   96 027,48 

50 – Spotrebované nákupy  14 672,14   13 399,67 

51 – Služby  12 443,82   19 622,39 

52 – Osobné náklady  46 276,92   42 725,52 

53 – Dane a  poplatky       289,52        267,13 

54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť 

   1 486,77        802,54 

55 – Odpisy, rezervy a OP 
z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia 

  18 293,00   17 799,10 

56 – Finančné náklady       314,31       333,30 

57 – Mimoriadne náklady           0,00           0,00 

58 – Náklady na transfery 
a náklady z odvodov príjmov 

   1 122,32    1 077,83 

59 – Dane z príjmov           0,00           0,04 

Výnosy 102 726,78 109 340,14 

60 – Tržby za vlastné výkony a 
tovar 

    2 759,50     4 469,84 

61 – Zmena stavu 
vnútroorganizačných služieb 

           0,00           0,00 

62 – Aktivácia            0,00           0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 
a výnosy z poplatkov 

  77 941,51   83 588,50 

64 – Ostatné výnosy     1 729,81     2 294,05 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 
z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia 

       851,10        957,40 

66 – Finančné výnosy           0,00         14,44 

67 – Mimoriadne výnosy           0,00           0,00 

69 – Výnosy z transferov 
a rozpočtových príjmov 
v obciach, VÚC a v RO a PO 
zriadených obcou alebo VÚC 

 17 866,40   18 015,91 

Hospodársky výsledok 
/+ kladný HV, - záporný HV/ 

   7 827,98   13 312,66 
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Hospodársky výsledok  v sume 7 827,98 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný 

výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

 

Ostatné  dôležité informácie  

7.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2018 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 
prostriedkov v EUR  

OÚ, odbor školstva Prešov Príspevok pre 5-ročné detí v MŠ 278,00 

OÚ, odbor organizačný 

Stará Ľubovňa 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018- 526,86 

Min.vnútra, sekcia verejnej 

správy, Bratislava 

 

Výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu 

občanov a registra obyv. SR 

63,03 

Min.vnútra, sekcia verejnej 

správy, Bratislava 

Na úsek registra adries 19,60 

OÚ, oddelenie starostlivosti 

o ŽP, Prešov 

Ochrana prírody a krajiny 

Úsek štátnej vodnej správy 

Úsek ochrany pred požiarmi 

Úsek ochrany ovzdušia 

3,17 

5,80 

4,94 

4,22 

Pôdohospodárska platobná 

agentúra Bratislava 

Na lesnícko-environmentálne a klimatické 

služby a ochranu lesov v územiach európskeho 

významu. 

2 910,18 

   

 

Medzi najvýznamnejšie prijaté granty a transfery patrili zdroje na lesnícko-environmentálne 

a klimatické služby a ochranu lesov v územiach európskeho významu. 

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

 

7.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2018 obec neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie.  
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7.3. Významné investičné akcie v roku 2018 

Medzi významnejšie investície v roku 2018, ktoré boli  zrealizované bola rekonštrukcia 

miestnej komunikácie od č. 15 k č. 88 v hodnote 30 869,32 Eur, oporný múr od sypanca 

smerom hore v sume 6 848,94 Eur,  rekonštrukcia pivnice-kuchyne v sume 6 593,18 Eur a  

osadenie cestných zvodidiel v sume 5 935,20 Eur. 

 

7.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a úprava verejného priestranstva 

- Dobudovanie detského ihriska 

- Rekonštrukcia obecného úradu 

- Vybudovanie prechodov pre chodcov 

- Rekonštrukcia budovy na cintoríne, aby mohla slúžiť ako dom smútku /zakúpenie 

mraziaceho boxu pre zosnulých/ 

 

 

7.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  

 

Vypracovala: Iveta Kuzmiaková                        Schválila: Viera Kravčáková 

        Starostka obce 

 

V Stráňanoch  dňa 09.10.2019 

 

Prílohy: 
 

• Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 
• Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  


