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Vážení poslanci, vážení občania  
 

Výročná správa Obce Krásna Ves za rok 2013, ktorú Vám predkladám, 

poskytuje reálny pohľad na činnosť obce a dosiahnuté výsledky v uplynulom roku, 

ako aj predpokladané významné investície do ďalších rokov.. 

Obec plnila v sledovanom roku úlohy, ktoré jej vyplývajú nielen z ustanovení 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 

ale aj Ústavy Slovenskej republiky a ďalších zákonov a ustanovení, ktorými sa 

obec riadi pri zabezpečovaní samosprávnych funkcií a kompetencií vyplývajúcich z 

preneseného výkonu štátnej správy.  

V roku 2013 dosiahla Obec účtovný hospodársky výsledok, ktorý po úprave predstavuje prebytok vo 

výške 124 €. Obec hospodárila v sledovanom období s prebytkom aj napriek dodržiavaniu dohodnutých 

pravidiel medzi samosprávami a vládou SR pri konsolidácii verejných prostriedkov. Účasť obce na 

konsolidácii nemala zásadný vplyv na kapitálové investície. Na konci účtovného obdobia  mala obec 

k dispozícii 34.571 € vlastných finančných zdrojov, z toho 5.897 € rezervný fond, 19.338 € účelový fond 

a  8.693 € nevyčerpané a účelovo viazané investičné prostriedky, ktoré budú použité v roku 2014 na 

rekonštrukciu strechy MŠ a výstavbu chodníka v centre obce. Obec znížila splátkami úverové zaťaženie 

o 6.384 € na celkovú výšku 21.226 € k 31.12.2013. 

Obec sa v sledovanom období nezamerala len na udržanie kvality plnenia samosprávnych 

a prenesených kompetencií, ale aj na aktivity zamerané na všestranný rozvoj obce. V oblasti kapitálových 

investícií sme sa upriamili najmä na Kanalizácia a ČOV obcí Timoradza a Krásna Ves, Chodník v centre 

obce s dažďovou kanalizáciou a dokončenie oplotenia areálu materskej školy. 

 Orgány obce – starosta obce, obecný úrad, obecné zastupiteľstvo a jeho komisie svojou činnosťou 

plnili úlohy vyplývajúce z originálnych a prenesených kompetencií v zmysle ustanovení príslušných 

zákonov.  

Osobitné poďakovanie za odvedenú prácu v minulom roku patrí nielen všetkým pracovníkom 

obecného úradu, poslancom a členom komisií, ale najmä sponzorom za priame finančné dary a bezplatné 

poskytovanie strojov a zariadení pri realizovaní investičných akcií. Zvláštne poďakovanie patrí za 

aktivity občanov pri rozvoji obce vykonávaných iniciatívne a bez nároku na finančné ohodnotenie. Medzi 

nimi  spomeniem aspoň skupinu nadšencov z radov rodičov detí navštevujúcich materskú školu v obci, 

ktorí svojim iniciatívnym a nezištným prístupom výrazne prispeli k zveľadeniu areálu materskej školy.  

Úspešné plnenie úloh, kompetencií a dokončené investície potvrdzujú, že Obec Krásna Ves stabilne 

udržuje rast s rešpektovaním cieľov plnenia úloh vyplývajúcich zo strategických dokumentov a Plánu 

sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce. 

Výsledky uplynulého roka dokumentujú dostatočný potenciál pre spolupodieľanie sa na celkovom 

rozvoji našej spoločnosti.  

 

 

 

jún 2014                                                                                             Ing. Milan Došek 

                                                                                                              starosta obce 
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Krásna Ves obec 

Štát  Slovensko 

Kraj Trenčiansky kraj 

Okres Bánovce nad Bebravou 

Región Podhorie 

Nadmorská výška 260 m n. m. 

Súradnice 
48°50′09″S 18°13′52″V 

Rozloha 10,22 km² (1 022 ha) 

Obyvateľstvo 550 (31. 12. 2012)   

Hustota 52,25 obyv./km² 

Prvá pís. zmienka 1208 

Starosta Ing. Milan Došek[2] (SMER) 

 

PSČ 956 53 (pošta Slatina nad 
Bebravou) 

ŠÚJ 543080 

EČV BN 

Tel. predvoľba +421-38 

Adresa obecného 
úradu 

Krásna Ves 142 

E-mailová adresa obec@KrasnaVes.sk 

Telefón 038/7669126 

Fax 
Štatistika:   
Webová stránka:  
Freemap.sk: 
 

038/7669283 
MOŠ/MIS 
www.krasnaves.sk 
mapa 
 

  

Poloha obce na Slovensku 

  

Poloha obce v rámci Trenčianskeho kraja. 

 

 

1.  Základná charakteristika Obce  

 
Obec Krásna Ves 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 potreby jej obyvateľov.  
 

1.1. Identifikačné údaje : 
 

Názov:       Obec Krásna Ves 
Poštová adresa: Obecný úrad,  

    Krásna Ves č. 142,   
    PSČ 956 53 

IČO:       00 310 581 
DIČ:       2021053419 
Právna forma :    právnická osoba  
 

Obec ako samostatný územný samosprávny 
a správny celok sa riadi zákonom č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov a Ústavou 
Slovenskej republiky 
 
1.2. Geografické údaje : 

 

Obec Krásna Ves  je obec na Slovensku 
v okrese Bánovce nad Bebravou. 
Obec leží na rozhraní juhozápadného 
úpätia Strážovských vrchov a Bánovskej 
pahorkatiny. Je jednou z jedenástich obcí 
mikroregiónu Podhorie rozkladajúcom sa 
na hornom toku rieky Bebravy. V severnej 
časti okresu Bánovce nad Bebravou. 
Kataster obce má výmeru 1022 ha, z toho 
282 ha je orná pôda, 135 ha lúky a pasienky 
a 530 ha lesov. Povrch chotára je prevažne 
vrchovinný. Stred obce sa nachádza 260 m 
n. m., ale členitý chotár dosahuje vrchom 
Baské až 955 m n. m. 
 
 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Obec_(slovensk%C3%A1_spr%C3%A1vna_jednotka)
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C3%A1t
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Flag_of_Slovakia.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kraj_(%C5%A1t%C3%A1tna_spr%C3%A1va)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Tren%C4%8Diansky_kraj
http://sk.wikipedia.org/wiki/Okres_(Slovensko)
http://sk.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1novce_nad_Bebravou_(okres)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_(tradi%C4%8Dn%C3%BD,_Slovensko)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Podhorie
http://sk.wikipedia.org/wiki/Metrov_nad_morom
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Kr%C3%A1sna_Ves&language=sk&params=48.835944_N_18.231167_E_region:SK_type:city
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rozloha
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tvorcov%C3%BD_kilometer
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hekt%C3%A1r
http://sk.wikipedia.org/wiki/Obyvate%C4%BEstvo
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tvorcov%C3%BD_kilometer
http://sk.wikipedia.org/wiki/Starosta
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1sna_Ves#cite_note-2
http://sk.wikipedia.org/wiki/SMER_%E2%80%93_soci%C3%A1lna_demokracia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Po%C5%A1tov%C3%A9_smerovacie_%C4%8D%C3%ADslo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slatina_nad_Bebravou
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slatina_nad_Bebravou
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tatistick%C3%A1_%C3%BAzemn%C3%A1_jednotka
http://sk.wikipedia.org/wiki/Eviden%C4%8Dn%C3%A9_%C4%8D%C3%ADslo_vozidla
http://sk.wikipedia.org/wiki/Telef%C3%B3nna_predvo%C4%BEba
mailto:obec@KrasnaVes.sk
http://app.statistics.sk/mosmis/sk/zaklad.jsp?txtUroven=410106&lstObec=543080
http://www.krasnaves.sk/
http://www.freemap.sk/#p=48.8359%7C18.2312%7C14
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Relief_Map_of_Slovakia.png
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Red_pog.svg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Tren%C4%8D%C3%ADn_Region_-_physical_map.png
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Red_pog.svg
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1.3  Demografické údaje: 
 

K 31.12.2013 žilo v obci 541 obyvateľov, z toho 286  žien a 255 mužov . 
 

Vývoj počtu obyvateľov:  Obec Krásna Ves  od roku 2008 vykazovala postupný nárast 
obyvateľstva, avšak v roku 2013 ich počet klesol. K 31.12.2013 bol medziročný úbytok  o 9 
obyvateľov. 
Stav obyvateľstva k 31.12. sledovaného roku: 
2006 - 497, 2007 - 493, 2008 - 510, 2009 - 515, 2010 – 519, 2011 – 539, 2012 – 550, 2013 - 
541 

487 491
503 501 497 493

510 515 519

539
550

541

440

460

480

500

520

540

560

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rok

Počet obyvateľov k 31.12.

 
Pomer medzi zomrelými a narodenými obyvateľmi je za posledné desaťročie výrazne 
nepriaznivý. Vyjadrené v číslach, od roku 2000 do roku 2013: 
Narodených 51, zomrelých 120, prisťahovaných 186 a odsťahovaných 68 obyvateľov. 
Pohyb obyvateľstva za rok 2013: 
Narodených 5, zomrelých 14, prisťahovaných 5 a odsťahovaných 5 obyvateľov. 
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Prisťahovaní

Odsťahovaní

Možno konštatovať, že v  reprodukcii obyvateľstva pretrvával do roku 2010 nepriaznivý 
vývoj. Výnimkou bol rok 2011. Počet novonarodených detí bol v roku 2013 opätovne nižší, 
ako počet zomrelých. Od roku 2003 však počet zomrelých výrazne ovplyvňujú úmrtia 
v sociálnych zariadeniach Centra sociálnej starostlivosti Podhorie (ďalej len CSSP), čo je 
prirodzený jav. V roku 2013 zomrelo 12 obyvateľov obce z toho 7 pôvodných obyvateľov 
a 5 klientov CSSP. Treba však pripomenúť, že priemerný počet zomrelých v CSSP je výrazne 
pod priemerom kraja, čo odráža dobrú starostlivosť personálu sociálneho zariadenia 
o klientov. Prírastok počtu obyvateľov sa zdá byť trvalý zásluhou výrazného nárastu počtu 
prisťahovaných voči odsťahovaným obyvateľom.  V posledných rokoch bol pozorovaný 
nárast priemerného veku obyvateľstva. Pri sčítaní obyvateľstva v roku 2001 bol priemerný 
vek občana obce 41,8 roka, k 31.12.2008 - 44,87, k 31.12.2010 - 45,9, k 31.12.2011 - 46,1, 
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k 31.12.2012 – 44,64 a k 31.12.2013 44,3. Priemerný vek obyvateľa za rok 2013 sa po druhý 
krát za sebou medziročne znížil.  
 
 

  

Priemerný vek obyvateľstva obce

41,8

44,87
45,9 46,1

44,64 44,3

38

40
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48

2001 2008 2010 2011 2012 2013

2001

2008

2010

2011

2012

2013

 

68; 68%

22; 22%

2; 2%

8; 8%

Rímskokatolícke

Evanielická cirkev
a.v.

Ostatné
vieroviznania

Bez vyznania

 
 

1.4  Symboly obce: 

 

   1.4.1  Erb obce                         1.4.2  Vlajka obce            1.4.3 Pečať obce 
           

          
 
                                                               
 

 
 
 
 
   
 

 
 
Štruktúra obyvateľstva podľa 
náboženského vyznania :  
68% Rímskokatolícke,  
22 % Evanjelická cirkev a. v.,  
2 % ostatné vierovyznania  
8% bez vyznania.   
 

V modrom štíte medzi dvoma 
striebornými zlato listými 
a zlato kališnými ružami 

strieborné skalné bralo, na 
vrchole so zlato listou lipou 

Vlajka obce pozostáva z troch 
pozdĺžnych pruhov vo 

farbách modrá, žltá a biela. 
Vlajka má pomer strán 2 : 3 
a ukončená je troma cípmi, 
t.j. zástrihmi siahajúcimi do 

tretiny jej listu 

Pečať obce tvorí erb obce 
umiestnený v strede 

medzikružia s nápisom 
v dolnej polovici 

OBEC KRÁSNA VES 
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1.5 História obce 
 
Sídlo obce vzniklo na pramenisku 
Podskálie v strede obce. Osídlenie 
siaha až do praveku. Svedčia o tom 
archeologické nálezy z mladšej doby 
kamennej (2000 r p. n. l.) a mladšej 
doby bronzovej (1300 – 900 r. p. n. l.), 
z ktorej pochádza lužické žiarové 
a mohylové pohrebisko. Pri ťažbe 
piesku v katastri obce bolo narušené 
pohrebisko lužickej kultúry. 40 mohýl 
a 8 plochých hrobov  odkryl 
a preskúmal v rokoch 1935-1938 
v priestoroch miestneho cintorína   
významný predstaviteľ slovenskej  
archeológie prof. Vojtech Budinský – 
Krička. 
 
 
 
 
 
 
                                                                
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dnes už klasická archeologická 
lokalita sa nachádza na pretiahlom 
ostrožnom výbežku, využívanom aj 
dnes ako miestny cintorín. Medzi 13. - 
11. stor. pred n. l. tu svojich mŕtvych 
pochovávali pradávni obyvatelia, ktorí 
nám zanechali pamiatky, v rámci 
celoeurópskeho pravekého vývoja 
významnej - lužickej kultúry. 
Pohrebisko v Krásnej Vsi sa radí k 
osobitnému druhu pohrebísk lužickej 
kultúry na Slovensku, na ktorých 
dominuje pochovávanie pod 
mohylovými násypmi. Spôsob 
pochovávania do mohylníkov je 
dôležitou oporou pri teóriách 
identifikujúcich pocho- vávaných ako 
pastierov, ktorí tu pred viac ako tromi 
tisícročiami zanechali výrazný doklad 
vysokej úrovne a vyspelosti svojej 
materiálnej i duchovnej kultúry. 
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1.6 Pamiatky 
                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jedinou zachovalou 
pamiatkou obce je 
„Kaplnka BOŽIEHO 
SRDCA JEŽIŠOVHO“ 
ktorá bola postavená 
obyvateľmi obce v roku 
1928. 
 

Územie obce sa spomína už v roku 
1208 ako „zem Basnan“ v listine 
nitrianskeho župana Tomáša. Bol to 
jej najstarší známy názov. Terajší 
názov Krásna Ves sa prvý krát 
v dnešnej podobe uvádza už v roku 
1532 v daňovom súpise Trenčianskej 
stolice (Krasnaves).  
V roku 1927 došlo k definitívnemu 
ustáleniu názvov obcí a osád v celej 
republike a od toho roku sa už 
dnešný názov obce Krásna Ves 
nezmenil. 
Dejiny Krásnej Vsi sú nerozlučiteľne 
späté s hradným panstvom 
Uhrovec. 



   

9 

 

Ing. Jozef Tuchyňa (* 11. november, 1941, Krásna Ves; okres Bánovce nad Bebravou)         

slovenský generál, bývalý minister vnútra a bývalý náčelník generálneho štábu        

Armády Slovenskej republiky.                                                                                        

 
 

Východného vojenského okruhu v Trenčíne. Druhého novembra 1990 bol menovaný do 
funkcie veliteľa Východného vojenského okruhu. V tejto funkcii zotrval až do roku 1992, kedy 
odišiel z armády a stal sa členom vlády. Bol menovaný za ministra vnútra Slovenskej 
republiky. 1. mája 1994 bol znovu prijatý do služobného pomeru vojaka z povolania a ďalej 
slúžil vo funkcii poradcu ministra obrany Slovenskej republiky. 1. septembra 1994 bol 
ustanovený do funkcie náčelníka Generálneho štábu Armády Slovenskej republiky.  
9. septembra 1998 odovzdal svoju funkciu a odišiel do dôchodku. 

 

1.7  Významné osobnosti obce 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roku 1963 ukončil Ženijné technické učilište v Bratislave a stal sa 
vojakom z povolania, pričom získal hodnosť poručík. Následne 
roku 1974 vykonával základné veliteľské funkcie ako veliteľ čaty a roty. 
Neskôr, v rokoch 1974 až 1977 absolvoval štúdium na Vojenskej 
akadémii v Brne. V rokoch 1977 až 1982 vykonával odborné funkcie na 
veliteľstve 13. tankovej divízie v Topoľčanoch a na veliteľstve 
Východného vojenského okruhu v Trenčíne.  
V rokoch1982 – 1984 absolvoval štúdium na Vojenskej akadémii 
Generálneho štábu ozbrojených síl ZSSR v Moskve. Vzápätí sa stal 
náčelníkom štábu 13. tankovej divízie a neskôr sa stal jej veliteľom. 
Roku 1988 dosiahol prvú generálsku hodnosť. Stal sa zástupcom 
veliteľa v 
 
 
 
 
 
 
 
 Ing. Jozef Mišák, CSc (* 1947, Krásna Ves; okres Bánovce nad Bebravou)          

Pracuje viac ako 40 rokov v jadrovej energetike, predovšetkým v hodnotení 
jadrovej  bezpečnosti, bývalý predseda Úradu jadrového dozoru SR.  
 

 
 
 

Riaditeľ pre stratégiu Ústavu jadrového výskumu Řež a.s.                                                           
Plynule rozpráva slovensky, česky, anglicky, rusky a taliansky.                                                    
 
 

 

 

 

 

Dlouhodobě zaměřen na rozvoj metod hodnocení jaderné bezpečnosti a na hodnocení súladu 

Absolvent Fakulty jadrovej a techniky ČVUT v Prahe,                              
1992-1993 riaditeľ Výskumného ústavu jadrových elektrárni  v Trnave,  
1. január 1993 bol menovaný prezidentom SR do funkcie predsedu 
Úradu jadrového dozoru SR, (1994-1996) Guvernér a podpredseda 
Rady guvernérov MAAE, člen MAAE poradnej komisie o 
bezpečnostných štandardoch (do roku 1997). Člen odbornej komisie 
PhD. štúdia vedeckej rady STU v odbore Jadrová energetika. 
Publikoval viac ako 100 výskumných správ, a viac ako 200 technických 
článkov a konferenčných príspevkov v oblasti jadrovej bezpečnosti.            

 
1998-2004 pracoval v Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu 
ako vedúci oddelenia pre bezpečnosť rozvoja. 
 

 

  Gregor Dvorský (*1888, Krásna Ves; okres Bánovce nad Bebravou), slobodník              
.          príslušník 71. pešieho pluku, účastník vzbury v srbskej Kragujevaci   

 

  

 

Do vzbury v Kragujevaci sa zapojili takmer všetci vojaci 
tzv. drotárskeho regimentu, určení na odchod na bojisko. 
Vzbura vznikla po konflikte vojaka s rotmajstrom. Vojaci 
už boli unavení z bojov, hladní a mali znovu odísť na 
front. Po protiútoku sa pre nedostatok streliva vzdali. Súd 
obvinil 81 vojakov, mnohých odsúdil na dlhoročné tresty 
väzenia a 44 slovenských vojakov na trest smrti. Ten 

vykonali v ten istý deň 8. Júna 1918 na starej srbskej 
strelnici asi kilometer od mesta.  

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1sna_Ves
http://sk.wikipedia.org/wiki/Okres_B%C3%A1novce_nad_Bebravou
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_vn%C3%BAtra_Slovenskej_republiky
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_vn%C3%BAtra_Slovenskej_republiky
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_obrany_Slovenskej_republiky
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ozbrojen%C3%A9_sily_Slovenskej_republiky
http://sk.wikipedia.org/wiki/Tren%C4%8D%C3%ADn
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1sna_Ves
http://sk.wikipedia.org/wiki/Okres_B%C3%A1novce_nad_Bebravou
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1sna_Ves
http://sk.wikipedia.org/wiki/Okres_B%C3%A1novce_nad_Bebravou
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1.8  Výchova a vzdelávanie 
 

Materská škola Krásna Ves  je jedinou školou v obci,  ktorá zabezpečuje výchovu a 
vzdelávanie detí predškolského veku  od dvoch rokov po vstup do základnej školy.  Hlavným 
cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, 
kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na 
život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do 
skupiny a kolektívu. 
 
V  školskom roku 2012-2013 bolo prihlásených 17 / 18 detí.  
Vek prijatých detí 2- 6 ročné  
Počet tried: 1  
Zamestnanci : Dvaja pedagogickí a dvaja prevádzkoví  
Plnenie kvalifikačných predpokladov zamestnancov: 100 %  
Prevádzková doba : pracovné dni od : 6.15 h do 15.30 h.  
Zaškolenosť detí : 100 %  
Názov ŠkVP: Krasňanko a svet  
Riaditeľka :  Iveta Červená  
Učiteľka :     Vlasta Pikuláková- triedna učiteľka  
Školníčka :   Eva Mišáková  
Kuchárka :    Oľga Mišáková  
 
V  školskom roku 2013-2014  od 1.9. 2013 do 31.12.2013  bolo prihlásených 30 /44 detí.  
Vek prijatých detí 2- 6 ročné  
Počet tried: 2  
Zamestnanci : Štyria pedagogickí a dvaja prevádzkoví  
Plnenie kvalifikačných predpokladov zamestnancov: 50 %  
Prevádzková doba : pracovné dni od : 6.15 h do 15.30 h.  
Zaškolenosť detí : 100 %  
Názov ŠkVP: Krasňanko a svet  
Riaditeľka :         Iveta Červená  
Učiteľka :            Vlasta Pikuláková  
                  Mgr.  Elena Ďuračková 
                  Mgr.  Katarína Gerbelová 
Školníčka : Eva  Mišáková  
Kuchárka : Oľga Mišáková  
 
       Vo výchovno-vzdelávacom procese sme sa zamerali na  osobnostný rozvoj, 
získavanie schopností a zručností plnením cieľov zo ŠkVP, vypracovaného v súlade so ŠVP 
ISCED 0. Učebné osnovy boli plnené prostredníctvom desiatich obsahových celkov. Mali 
programovú, orientačnú a normatívnu funkciu. Prostredníctvom špecifických cieľov 
v učebných osnovách sme sa zameriavali na celostný rozvoj osobnosti detí, v poznávaní 
dieťaťa ako seba samého, sveta ľudí, prírody a kultúry. Súčasťou obsahu výchovy 
a vzdelávania boli prierezové témy, ktoré sa prelínali vo všetkých tematických okruhoch 
a vzdelávacích oblastiach. 
Mali sme na zreteli  výchovno-vzdelávacie potreby detí, ich vekové a individuálne 
osobitosti.  Diferencovali sme výchovno-vzdelávacie požiadavky vzhľadom na rozvojové 
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možnosti a schopnosti detí vo všetkých organizačných formách denného poriadku. Ciele 
sme operacionalizovali tak, aby náročnosťou zodpovedali deťom ktorým boli určené. 
Moderným vnímaním výchovy a vzdelávania sme vychádzali z potrieb a práv dieťaťa.     
  Podporovali sme dôslednú realizáciu Deklarácie práv dieťaťa a Dohovoru o právach 
dieťaťa  v podmienkach školy. Uplatňovali sme humanistický prístup vo výchove a 
vzdelávaní, ktorý charakterizuje úctu k osobnosti dieťaťa, uznanie jeho hodnoty ako 
človeka. Rešpektovali sme  práva, odmietali vo výchove všetko, čo by mohlo ponižovať 
dôstojnosť dieťaťa v očiach iných i jeho seba samého. 
  Vytvárali sme priaznivú sociálno-emocionálnu atmosféru prostredia MŠ, ktorej 
cieľom bolo podporiť u detí pocit istoty, bezpečia, motiváciu k získaniu nových skúseností, 
poznatkov, zručností a k celkovému rozvíjaniu kľúčových kompetencií. Poskytli sme deťom 
priestor pre pokojný, bezpečný, zmysluplný, aktívny a tvorivý pobyt v materskej škole. 
      Zapojili sme sa do realizovaného projektu Metodicko-pedagogickým centrom 
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania. 
  V záujme osobnostného rozvoja detí sme komunikovali s rodičmi a motivovali ich      
k vzájomnej spolupráci. Aktívnou spoluprácou  sme nachádzali spoločné východiská pri 
riešení problémov vo výchovno – vzdelávacom procese a materiálnom vybavení školského 
areálu. Spolupracovali  sme  s rodičmi a jednali s nimi ako s partnermi. Zo získaných 
finančných prostriedkov z tanečnej zábavy sa rodičia finančne podieľali  na obnove 
a skvalitnení  areálu materskej školy.    
    Uplatňovaním koncepcie a modelu tvorivo-humanistickej výchovy sme výraznou mierou 
prispeli k rozvíjaniu kompetencií v predprimárnom vzdelávaní. Využívali  sme hru ako jednu      
z najdôležitejších metód a prostriedkov učenia sa detí. 
 
1.9 Zdravotníctvo 
 

 Primárna zdravotná starostlivosť občanom obce je zabezpečovaná privátnymi 
ambulanciami zmluvného praktického lekára a stomatologickej ambulancie v zdravotnom 
stredisku Slatina nad Bebravou. Časť občanov obce na základe voľného výberu lekárov 
využíva služby praktických lekárov a stomatologických ambulancií v okresnom meste 
Bánovce nad Bebravou, poprípade podľa sídla pracoviska aj iné.  
Odborné lekárske ošetrenia boli zabezpečované v Nemocnici Bánovce – 3. súkromná 
nemocnica s.r.o. 
  
1.10. Sociálne zabezpečenie 
 

 V roku 2013 boli poskytované sociálne služby občanom obce podľa zákona číslo 
448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších zmien a doplnkov. Forma sociálnej 
pomoci – opatrovateľská služba nebola poskytovaná v roku 2013 žiadnemu klientovi z 
dôvodu, že nikto o takú službu nepožiadal. Sociálna služba v Zariadení pre seniorov bola v 
roku 2013 celkovo poskytnutá 17 občanom obce, z ktorých bol jeden zaradený do II. stupňa 
odkázanosti, siedmi do III. stupňa odkázanosti, šiesti do IV. stupňa odkázanosti, dvaja do V. 
stupňa odkázanosti a jeden do VI. stupňa odkázanosti. Sociálna služba Domova sociálnej 
starostlivosti (ďalej len DSS) bola poskytnutá 10 občanom, všetkým zaradením do VI. 
stupňa odkázanosti.  
Obidve sociálne služby poskytovalo sociálne zariadenie Centrum sociálnej starostlivosti 
Podhorie n. o. so sídlom v obci Krásna Ves č. 95. Zriaďovateľmi uvedeného zariadenia 
sociálnych služieb je 10 obcí mikroregiónu Podhorie. Obec Krásna Ves, ako jeden zo 
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zriaďovateľov umiestnila v roku 2013 z radov občanov obce, ktorí o túto sociálnu službu v 
tomto zariadení požiadali, jednu žiadateľku v Zariadení pre seniorov a jednu žiadateľku 
v DSS.  
 
1.11. Kultúra a šport 
 

 Oblasť kultúry v obci v prevažnej miere zastrešuje Komisie vzdelávania, kultúry, 
mládeže a športu pri Obecnom zastupiteľstve Krásna Ves. V roku 2013 zorganizovala 
niekoľko tradičných kultúrnych podujatí (Fašiangový karneval spojený s pochovávaním 
basy, Deň žien, prezentácia obce na Dňoch ovocia a medu v Trebichave, Mesiac úcty 
k starším, Krasňanské  hody- obecnú zabíjačku, Mikuláš)  
Ku kultúrnym podujatiam už niekoľko rokov neodmysliteľne patria kvalitne pripravené 
vystúpenia detí materskej školy a speváckeho súboru Kopanička zriadenom pri Klube 
dôchodcov Krásna Ves (Jednota dôchodcov).  
 Oblasť športového života v obci v roku 2013 zastupovala súťažnými aktivitami 
samostatný právny subjekt TJ ŠTART Krásna Ves, ktorá mála zaradených vo futbalových 
súťažiach riadených Oblastným futbalovým zväzom Prievidza tri futbalové družstvá, z toho  
družstvo dorastu a žiakov v mládežníckych súťažiach.  Tento športový klub združuje 82 
aktívnych športovcov a čo treba podotknúť vo veľkej miere aj z okolitých obcí. O chod klubu 
sa stará 9 členný výbor a niekoľko zanietených dobrovoľníkov. Subjekt výraznou mierou 
financuje na základe poskytnutej dotácie obec. 
             Menšou športovou zložkou je Obecný stolnotenisový klub zriadený pri Obci Krásna 
Ves. V okresných súťažiach reprezentujú obec dve družstvá hrajúce v okresných ligách. 
V klube je organizovaných 12 registrovaných hráčov.  
 Oblasť neformálnych športových aktivít v obci zastupuje skupina žien, ktoré sa 
pravidelne stretávajú na cvičení zumby v kultúrnom dome.  
 
1.12. Hospodárstvo  

 

Zástupcami jednotlivých oblastí hospodárstva v obci v roku 2013: 
De Luxe, spol. s r.o. – Ing. Oto Mikloš, výroba pekárenských a cukrárenských výrobkov 
zahájila v roku 2011 výrobu v novovytvorenej prevádzke v obci.  
Po rozšírení prevádzky o nové podnikateľské priestory sa podstatná časť pekárenskej 
a cukrárenskej výroby presunula z prevádzky Bánovce nad Bebravou do Krásnej Vsi 
Predpokladom je, že sa v krátkej budúcnosti stane najväčším zamestnávateľom v obci. 
KMG, s.r.o. Podlužany, prevádzka Krásna Ves, poľnohospodárska prvovýroba, rastlinná 
a živočíšna. Uvedený subjekt obhospodaruje všetku poľnohospodársku pôdu zahŕňajúcu 
ornú pôdu, lúky a pasienky v katastri obce. Počet zamestnancov 0. 
Štefan Kováč PD Krasín, Hrabovka,  prevádzka Krásna Ves,  živočíšna výroba. Počet 
zamestnancov 0. 
LORY s. r. o. Svinná, prevádzka Krásna Ves, oprava motorových vozidiel a nakladanie 
s odpadom. Počet zamestnancov 3. 
COOP Jednota s. d. , predaj tovaru. Počet zamestnancov 2. 
Eduard Mikulovský, prevádzka Krásna Ves, pohostinské služby. Počet zamestnancov 2. 
Lesy š. p. Trenčín, lesohospodárska činnosť, nemajú v obci prevádzku, ale vykonávajú 
lesohospodársku činnosť na cca 520 ha lesnej pôdy v KÚ Obce Krásna Ves. 
Podnik služieb Krásna Ves s. r. o. , komunálne služby, reštauračné služby bez ubytovania, 
predaj tovaru. 100 % majetkový podiel obce. Počet zamestnancov 8. 
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Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie n. o., poskytovanie sociálnych služieb. Počet 
zamestnancov 19.  Zakladateľom je aj Obec Krásna Ves s majetkovou účasťou. 
Kaderníctvo Zdenka, kadernícke služby, prevádzka Krásna Ves. Zamestnanec 1. 
Šlosár Milan – ťažba a spracovanie dreva.  
 

Obec Krásna Ves, samosprávne funkcie, Materská škola, opatrovateľská služba a Spoločný 
obecný úrad pre 10 obcí. Počet zamestnancov v roku 2013 bol celkovo 11. 
Najväčším zamestnávateľom na území obce z pohľadu vlastnej činnosti a činnosti ním 
zriadených subjektov bola aj v roku 2013 Obec Krásna Ves s počtom zamestnancov  34. 
Z pohľadu tradícií a možnosti sú najväčšie rezervy v zvyšovaní zamestnanosti v oblasti 
poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a poskytovaní služieb.  
Do zoznamu neboli zahrnutí živnostníci, ktorý nemajú v obci zriadenú prevádzku. 
 
 
1.13. Organizačná štruktúra Obce Krásna Ves 
 

Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej 
majetku, všetky záležitosti ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon.  
Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce orgánmi obce, hlasovaním obyvateľov obce 
a verejným zhromaždením obyvateľov obce. Podľa § 10 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení zmien orgánmi Obce Krásna Ves sú zástupcovia zvolení vo voľbách do 
samosprávnych orgánov dňa 27.11.2010. Výsledky volieb a následne prvé zasadanie 
obecného zastupiteľstva priniesli nasledovné zloženie samosprávnych orgánov obce: 
 

Starosta obce:   Ing. Milan Došek  
Poslanci OZ:   Milan Mišák 

    Jozef Staník 
    Ing. Ľudovít Suchý 
    Alena Bučková 
    Peter Škorec 
    Elena Mikušová 
    Milan Šlosár 
 

Zriadené komisie obecného zastupiteľstva a ich členovia po voľbách : 
 

Komisia financií, správy obecného majetku a podnikateľskej činnosti (Ekonomická) 
Predseda komisie: Ing. Ľudovít Suchý  
Členovia komisie:  Alena Bučková, Ing. Oľga Bachová a Ing. Branislav Hloža  

Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia (Stavebná) 
        Predseda Komisie: Jozef Staník 
        Členovia komisie :  Peter Škorec, Milan Šlosár, Marián Žáčik, Ing. Dušan Pilch, 

   Ing. Jozef Kolárik a Jozef Znášik 
Komisia vzdelávania, kultúry a športu (Kultúrna) 
        Predseda komisie: Elena Mikušová 
        Členovia komisie : Milan Mišák, Alena Bučková, PaedDr. Marcela Petrovova, 

  Vladimír  Hypča, Ľubomíra Mišáková, Ivan Kollárik a Helena Božiková 
Komisia na ochranu verejného záujmu 
         Ing. Ľudovít Suchý – predseda, Jozef Staník a Milan Šlosár – členovia. 
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Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Zabezpečuje 
organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov 
zriadených obecným zastupiteľstvom. 
 

Ing. Eva Janegová   (100 % pracovný úväzok) zabezpečuje účtovníctvo obce, rozpočet, 
personalistiku, mzdy, pokladňu, školstvo, evidenciu obyvateľstva, miestne dane a poplatky. 
Martina Mikušová (30 % pracovný úväzok) – zabezpečuje podateľňu, evidenciu majetku, 
úsek spisový a skartačný, sociálne veci a sociálna pomoc. 
Ing.Roman Krbata, PhD. (10% pracovný úväzok) hlavný kontrolór obce, vykonáva úlohy 
podľa §18f zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 
 
Spoločný obecný úrad 
V záujme kvalitného, racionálneho a efektívneho zabezpečenia výkonu prenesených úloh 
štátnej správy na samosprávu v samosprávnych funkciách vo veciach stavebného konania, 
vodného hospodárstva, ochrany prírody, telesnej kultúry, pozemných komunikáciách, 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, 
školstva, sociálnej pomoci a zdravotnej starostlivosti podľa § 20 ods. 2 a 3 zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov uzatvorili dňa 
27.01.2003 obce Čierna Lehota, Dubnička, Krásna Ves, Podlužany, Prusy, Slatina n. B., 
Slatinka n. B., Šípkov, Timoradza a Trebichava zmluvu o zriadení Spoločného obecného 
úradu so sídlom v Obci Krásna Ves č. 142. Činnosť spoločného obecného úradu riadia 
poverení zamestnanci:  
 
Martina Mikušová (40 % pracovný úväzok) – zabezpečuje spracovanie agendy na úseku 
stavebného konania, ochrany prírody a vodného hospodárstva. 
Anton Jasnický (20 % pracovný úväzok) je odborne spôsobilá osoba na úseku územného 
plánovania a stavebného poriadku 
 
Zabezpečované činnosti na úsekoch: 
Územného plánovania a stavebného poriadku najmä, vydávanie územných rozhodnutí, 
stavebných povolení, kolaudačných rozhodnutí, vykonávanie štátneho stavebného 
dohľadu, povoľovanie drobných stavieb a ostatné činnosti vyplývajúce z preneseného 
výkonu štátnej správy na samosprávu a zo zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov a súvisiacich 
zákonov a vyhlášok. 
Ochrany prírody najmä, vykonávanie štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany 
drevín, ukladanie nevyhnutných opatrení na ozdravenie drevín, vydávanie rozhodnutí 
o výrube drevín a zabezpečovanie náhradnej výsadby drevín. 
Vodného hospodárstva najmä, rozhodovanie o používaní vôd bez náhrady, o zákaze 
nakladania s vodami, o ochrane rybárstva, vydávanie rybárskych lístkov, vydávanie súhlasu 
na stavby a zariadenia, ktoré nevyžadujú osobitné povolenie, určovanie zátopových území, 
vydávanie povolení na vypúšťanie vôd, schvaľovanie kanalizačných poriadkov. 
Pozemných komunikácií najmä, povoľovanie zvláštneho užívania komunikácií v správe obce 
(povolenie na rozkopávku komunikácií). 
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Konsolidovaný celok tvoria: 
 

Názov konsolidujúcej účtovnej jednotky OBEC Krásna Ves 

Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky Obecný úrad, 956 53 Krásna Ves č.142 

IČO : 00310 581 

DIČ : 2021053419 

Dátum založenia/zriadenia Obec ako samostatný územný samosprávny 
a správny celok sa riadi zákonom č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov a Ústavou SR 

Spôsob založenia/zriadenia Zo zákona /Ministerstvo vnútra/ 

Podiel na základnom imaní konsolid. 
účtovnej jednotky Podnik služieb s.r.o. 

100% 

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky Podnik služieb Krásna Ves spol s r.o. 

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky 956 53  Krásna Ves č.142 

IČO : 341 083 01 

DIČ : 2020416992 

Dátum založenia : 4.4.1994 

Dátum vzniku : 27.9.1994 

 
 

Štatutárny orgán /OBEC Krásna Ves/ Ing. Milan Došek – starosta obce 

Štatutárny orgán /Podnik služieb s.r.o./ Ing. Milan Došek – konateľ 
Mária Matejová – konateľka 
Milan Rýdzi – konateľ 

Priemerný počet zamestnancov počas 
účtovného obdobia 

21 

Počet riadiacich zamestnancov 3 

 
Štruktúra Podniku služieb Krásna Ves spol. s r.o. 
 
Podnik služieb v roku 2013 zamestnával  10 zamestnancov. 
 
Ing. Milan Došek – konateľ 
Mária Matejová – konateľka 
Milan Rýdzi – konateľ 
 
Alena Filinová  ( 100% pracovný úväzok ) – vedúca prevádzky 
Ing. Eva Janegová ( 50% pracovný úväzok ) – účtovníctvo, personalistika a mzdy , fakturácie 
Jana Mišáková ( 100% pracovný úväzok ) – kuchárka 
Mária Rýdziová ( 100% pracovný úväzok ) – pomocná kuchárka 
Lucia Juráčková (50% pracovný úväzok) – pomocná kuchárka od 5.9.2013  
Andrea Staníková ( 100% pracovný úväzok ) – predavačka /rodičovská dovolenka/ 
Anna Mozolová ( 70% pracovný úväzok ) – predavačka   
Zuzana Došeková ( 15% pracovný úväzok ) – predavačka  
Monika Závodská  ( 100% pracovný úväzok ) - predavačka /materská dovolenka / 
Simona Boďová ( 100%pracovný úväzok) – predavačka od 1.5.2012 
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Spoločnosť Podnik služieb Krásna Ves spol. s r.o. bola založená jediným zakladateľom 

Obcou Krásna Ves spísaním notárskej zápisnice pod č. N 70/94, NZ 81/94 a zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín odd. s.r.o., vložka č.310/R zo dňa 27.9.1994, 
IČO : 34108301, nepeňažným vkladom vo výške  6.638,78 € . 

Konateľ spoločnosti Ing. Milan Došek zabezpečoval všetky činnosti vyžadujúce si 
štatutárneho zástupcu a organizačne riadil chod spoločnosti. Alena Filinová zabezpečovala 
činnosť spojenú s prevádzkovaním kuchyne a obchodov v Krásnej Vsi a v Šípkove. 
Účtovníčka zabezpečovala fakturačné, účtovné a finančné operácie a ostatnú 
administratívu. Okrem prevádzkovania kuchyne a obchodov poskytovala spoločnosť 
naďalej služby v oblasti zemných prác, drobnej stavebnej činnosti a dopravy. Spoločnosť 
v roku 2013 vykázala kladný hospodársky výsledok vo výške 247,73- €. 

 
 

2.  Rozpočet obce na rok 2013 a jeho plnenie 
 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2013. 
Obec v roku 2013 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný   rozpočet   
bol   zostavený   ako  prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový.  
 

        Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.  Rozpočet obce 
na rok 2013 bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva č. 145  zo dňa 14.12.2012 
ako vyrovnaný s celkovým objemom príjmom 267 266 € a výdavkov 267 266 €.  
        V  priebehu roka bol rozpočet upravený štyri krát a to: 

- zmena rozpočtu č. 1 schválená uznesením č. 164 zo dňa  07.06.2013 
- zmena rozpočtu č. 2 schválená uznesením č. 179 zo dňa  06.09.2013  
- zmena rozpočtu č. 3 schválená uznesením č. 185 zo dňa  08.11.2013  
- zmena rozpočtu č. 4 schválená uznesením č. 197 zo dňa  13.12.2013  
- zmena rozpočtu č. 5 vykonaná na základe disponibilného práva starostu obce dňa 

27.12.2013.  
 

Rozpočet obce k 31.12.2013 v eurách  
 
 

 Rozpočet  Rozpočet  
po zmenách  

Príjmy celkom 267 266 306 369 

z toho :   

Bežné príjmy 235 266 243 251 

Kapitálové príjmy 15 000 43 118 

Finančné príjmy 17 000 20 000 

Výdavky celkom 267 266 306 369 

z toho :   

Bežné výdavky 207 459 220 297 

Kapitálové výdavky 42 807 69 072 

Finančné výdavky 17 000 17 000 
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2.1. Plnenie príjmov za rok 2013 v eurách 
 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

306 369 301 841 98,52 

 
2.1.1. Bežné príjmy - daňové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

135 683 132 492 97,65 

 
 
2.1.2. Bežné príjmy - nedaňové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

28 969 30 707 105,99 

 
2.1.3. Bežné príjmy - ostatné príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

78 599 78 524 99,90 

 

Obec prijala nasledovné granty a transfery: 
 

Príjem  Rozpočet 
2013 

Skutočnosť 
2013 

Plnenie 
v % 

Dobrovoľné príspevky od darcov a sponzor. 780 830 106,41 

Dotácia na voľby 529 528 99,81 

Dotácia na bežné výdavky 1 316 1 314 99,85 

Dotácia na prenesený výkon štátnej správy 1 800 1 459 81,06 

Dotácia na zabezpečenie sociálnych služieb 65 280 65 280 100,00 

Dotácia na cestnú infraštruktúru 937 936 99,89 

Dotácia z ESF na podporu zamestnanosti 1 553 1 552 99,94 

Dotácia zo ŠR na podporu zamestnanosti 274 274 100,00 

Finančné príspevky na spoločný obecný úrad 6 130 6 351 103,61 

 

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

2.1.4. Kapitálové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

43 118 43 118 100,00 

 

V roku 2013 obec získala nasledovné granty a transfery : 
 

Príjem  Rozpočet 
2013 

Skutočn. 
2013 

Plnenie 
v % 

Z predaja pozemkov 118 118 100,00 

Dotácia - MŠ 8 000 8 000 100,00 

Granty – na chodník 15 000 15 000 100,00 

Z Environmentálneho fondu na kanalizáciu 20 000 20 000 100,00 

 
2.1.5. Príjmové finančné operácie:  
  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

20 000 17 000 85,00 
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2.2.  Čerpanie výdavkov za rok 2013 v eurách  
 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

306 369 293 025 95,64 

 
2.2.1. Bežné výdavky: 

 Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

220 297 216 131 98,11 

 
  V tom: 

Funkčná klasifikácia Rozpočet 2013 Skutočnosť 2013 Plnenie v % 

Výdavky verejnej správy 81 359 79 423 97,62 

Finančná a rozpočtová oblasť 1 700 1 692 99,53 

Ochrana pred požiarmi 320 0 0 
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované 529 528 99,81 

Správa a údržba ciest 2 440 2 438 99,92 

Nakladanie s odpadmi 7 482 7 258 97,00 

Údržba verejných priestranstiev a zelene 1 000   826 82,60 

Verejné osvetlenie 3 874 3 871 99,92 

Rekreačné a športové služby 6 171 6 151 99,68 

Kultúrne služby 4 245 4 092 96,40 

Knižnica 300 199 66,33 

Vysielacie a vydavateľské služby 100 2 2,00 

Náboženské a iné spoločenské služby  861 832 96,63 

Predškolská výchova 43 741 42 819 97,89 

Základné vzdelávanie 195 195 100,00 

Centrá voľného času 130 9 6,92 

Zariadenie sociálnych služieb 65 280 65 280 100,00 

Ďalšie sociálne služby – staroba 570 516 90,53 

 
2.2.2. Kapitálové výdavky : 

 Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

69 072              59 893      86,71 

V tom: 

Funkčná klasifikácia Rozpočet 2013 Skutočnosť 2013 Plnenie v % 

Stoličky do KD 4 608 4 608 100,00 

Prípravná a projektová dokumentácia 3 000 2 826 94,20 

Kanalizácia a ČOV obcí Timoradza a Kr. Ves 1 176 1 176 100,00 
Kanalizácia a ČOV obcí Timoradza a Krásna  Ves  20 000 20 000  100,00 

Školský byt – rekonštrukcia 1 560 1 560 100,00 

Chodník v centre obce 25 000 24 307 97,23 

Rekonštrukcia športových kabín 456 456 100,00 

Nová rozhlasová ústredňa 1 070 1 070 100,00 

Rekonštrukcia domu smútku 830 809 97,47 

Rekonštrukcia MŠ 3 372 3 081 91,37 

Rekonštrukcia MŠ - dotácia 8 000 0 0 

 
2.2.3. Výdavkové finančné operácie : 
  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

17 000                  17 000                 100,00 
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2.3 Plán rozpočtu na roky 2014 - 2016 
 

2.3.1 Príjmy celkom 

 Skutočnosť 
k 31.12.2013 

Plán na rok 
2014 

Plán na rok  
2015 

Plán na rok  
2016 

Príjmy celkom 301 841 198 297 170 924 170 924 

z toho :     

Bežné príjmy 241 723 188 297 170 924 170 924 

Kapitálové príjmy 43 118 5 000 0 0 

Finančné príjmy 17 000 5 000 0 0 

 
2.3.2 Výdavky celkom 

 Skutočnosť 
k 31.12.2013 

Plán na  rok 
2014 

Plán na  rok 
 2015 

Plán na  rok  
2016 

Výdavky celkom 293 025 198 297 167 910 156 290 

z toho :     

Bežné výdavky 216 131 153 030 142 250 141 630 

Kapitálové výdavky 59 893 23 420 5 040 4 040 

Finančné výdavky 17 000 21 847 20 620 10 620 

 

3. Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2013 
 

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2013 

Bežné  príjmy spolu 241 723 

Bežné výdavky spolu 216 131 

Bežný rozpočet (+ prebytok/-schodok) 25 592 

Kapitálové  príjmy spolu   43 118 

Kapitálové  výdavky spolu   59 893 

Kapitálový rozpočet (+ prebytok/-schodok) -16 775 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu      8 817 

Vylúčenie z prebytku      8 693 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu       124 

Príjmy z finančných operácií 17 000 

Výdavky z finančných operácií 17 000 

Rozdiel finančných operácií          0    

 
 Výsledok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je prebytok v sume 8 817 €.  
 V zmysle § 16 ods. (6) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Ak možno použiť 
v rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom nevyčerpané účelovo určené prostriedky 
poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie 
alebo na základe osobitného predpisu, tieto nevyčerpané peňažné prostriedky sa na účely tvorby 
peňažných fondov pri usporadúvaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 pís. a) a b) z tohto 
prebytku vylučujú“. 
Takýmito finančnými prostriedkami poskytnutými a nevyčerpanými v roku 2013 boli prostriedky 
poskytnuté  obci na rekonštrukciu materskej školy z Ministerstva financií SR  celkovej sume 8 000 € 
a  nevyčerpané prostriedky z fondov obce (kód zdroja 46) na akcii Chodník v centre obce v celkovej 
sume 693 €. Výsledok hospodárenia za rok 2013 po uvedených úpravách je prebytkový 124 €. 
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4. Bilancia aktív a pasív v eurách  

4.1. Za materskú účtovnú jednotku 

4.1.1.  A K T Í V A  

 skutočnosť  
k 31.12.2012 

skutočnosť 
 k 31.12.2013 

predpoklad    
k 31.1.2014 

predpoklad  
k 31.12.2015 

Neobežný majetok spolu 1 196 688,01 1 192 023,91 1 212 611,03 1 242 611,03 

z toho:     

Dlhodobý hmotný majetok 1 104 076,98 1 099 422,88 1 120000,00 1 150 000,00 

Dlhodobý finančný majetok 92 611,03 92 611,03 92 611,03 92 611,03 

Obežný majetok spolu 47 814,55 39 299,67 8 330,00 9 130,00 

z toho:     

Zásoby 11,36 11,36 0 0 

Zúčtovanie medzi subjektmi 
VS 

0 93,24 100,00 100,00 

Dlhodobé pohľadávky 15,94 69,50 30,00 30,00 

Krátkodobé pohľadávky 4197,46 4 437,43 1000,00 1000,00 

Finančný majetok 43 589,79 34 688,14 7200,00 8000,00 

Časové rozlíšenie 996,25 1 028,06 1 050,00 1 050,00 

Spolu: 1 245 498,81 1 232 351,64 1 221 991,03 1 252 791,03 

 
4.1.2.  P A S Í V A 

Názov  skutočnosť 
k 31.12.2012 

skutočnosť 
k 31.12.2013 

predpoklad 
k 31.12.2014 

predpoklad 
 k 31.12.2015 

Vlastné imanie  587 354,01 582 456,86 585 000,00 587 000,00 

z toho:     

Výsledok hospodárenia  587 354,01 582 456,86 585 000,00 587 000,00 

Záväzky 305 323,10 293 800,41 267 420,00 251 400,00 

z toho:     

Rezervy 6 841,83 5 439,20 7 500,00 7 500,00 

Zúčtovanie medzi subjektmi 
VS 

0 0 0 0 

Dlhodobé záväzky 261 983,13 250 667,34 240 050,00 229 434,00 

Krátkodobé záväzky 8 887,59 10 293,48 8 000,00 8 000,00 

Bankové úvery 27 610,55 21 226,55 11 870,00 0 

Časové rozlíšenie 352 821,70 356 094,37 363 094,00 365 000,00 

Spolu: 1 245 498,81 1 232 351,64 1 215 514,00 1 203 400,04 

 
 V rokoch 2014 – 2015 obec splatí univerzálny úver a bude naďalej splácať úver zo ŠFRB. 
V roku 2014 použije časť finančných prostriedkov z minulých rokov na kapitálové výdavky 
a zrealizuje aj  rekonštrukciu strechy materskej školy z dotácie zo ŠR. V roku 2012 bola vykonaná 
dražba na majetku spoločnosti, voči ktorej má obec daňovú pohľadávku  vo výške 3.400,-eur . 
V roku 2014 obec očakáva tieto prostriedky, ktoré exekútor doteraz z dražby nevyplatil . 
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4.2. Za konsolidovaný celok 

 

4.2.1.  A K T Í V A  

 skutočnosť  
k 31.12.2012 

skutočnosť 
k 31.12.2013 

predpoklad 
k 1.12.2014 

predpoklad 
 k 31.12.2015 

SPOLU MAJETOK 1 261 511,64 1 252 685,25 1 242 338,25 1 271 888,25 
Neobežný majetok 1 190 049,23 1 187 180,27 1 207 758,25 1 237 758,25 
Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 0 0 
Dlhodobý hmotný majetok 1 104 076,98 1 101 208,02 1 121 786,00 1 151 786,00 
Dlhodobý finančný majetok 85 972,25 85 972,25 85 972,25 85 972,25 
Obežný majetok 70 220,06 63 600,08 32 580,00 32 130,00 
Zásoby 12 857,89 12 116,36 12 000,00 12 000,00 
Zúčtovanie medzi subjektami 
verejnej správy 

 93,24 100,00 100,00 

Dlhodobé pohľadávky 15,94 69,50 30,00 30,00 
Krátkodobé pohľadávky 11 613,62 15 400,41 11 950,00 11 000,00 
Finančné účty 45 732,61 35 920,57 8 500,00 9 000,00 
Poskytnuté návratné finančné 
výpomoci dlhodobé 

    

Poskytnuté návratné finančné 
výpomoci krátkodobé 

    

Časové rozlíšenie 1 242,35 1 904,90 2 000,00 2 000,00 

 
4.2.2.  P A S Í V A 

Položka pasív skutočnosť  
k 31.12.2012 

skutočnosť 
k 31.12.2013 

predpoklad 
k 1.12.2014 

predpoklad 
 k 31.12.2015 

Pasíva spolu 1.261.511,64 1.252.685,25 1 242 338,25 1 271 888,25 
Vlastné imanie 590 988,87 586 339,26 595 444,00 639 088,00 
Oceňovacie rozdiely 0    
Fondy 793,01 951,43 1 000,00 1 100,00 
Výsledok hospodárenia 590 195,86 585 387,83    594 444,00 638 088,00 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 
minulých rokov 

461 447,59 587 835,75 592 444,00 636 088,00 

Výsledok hospodárenia za bežné 
obdobie 

128 748,27 -2 447,92 2 000,00 2 000,00 

Záväzky 317 701,07 310 234,55 283 800,25 267 700,25 
Rezervy 8 332,26 7 524,46 9 500,25 9 500,25 
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej 
správy 

0 6 173,84 0 0 

Dlhodobé záväzky 262 000,13 250 703,33 240 086,00 229 470,00 
Krátkodobé záväzky 19 758,13 20 606,37 18 000,00 18 000,00 
Bankové úvery a výpomoci 27 610,55 25 226,55 12 000,00 0 
Časové rozlíšenie 352 821,70 356 111,44 363 094,00 365 000,00 
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5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v eurách 

5.1.  Za materskú účtovnú jednotku 

5.1.1. Pohľadávky  

Pohľadávky  Stav 
k 31.12 2012 

Stav 
k 31.12 2013 

Pohľadávky do lehoty splatnosti    65,00 

Pohľadávky po lehote splatnosti   4 197,46 4 437,43 

 
5.1.2. Záväzky 
 

Záväzky Stav 
k 31.12 2012 

Stav 
k 31.12 2013 

Záväzky do lehoty splatnosti   270 870,72 260 960,82 

Záväzky po lehote splatnosti     

 
5.2.  Za konsolidovaný celok 

5.2.1. Pohľadávky  

Pohľadávky  Stav 
k 31.12 2012 

Stav 
k 31.12 2013 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   6 540,01 9 801,31 

Pohľadávky po lehote splatnosti   5 289,55 5 668,60 

 
5.2.2. Záväzky 
 

Záväzky Stav 
k 31.12 2012 

Stav 
k 31.12 2013 

Záväzky do lehoty splatnosti   281 758,26 271 309,70 

Záväzky po lehote splatnosti     

 

6. Hospodársky výsledok v eurách  

6.1. Za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 
k 31.12. 2012 

Skutočnosť 
k 31.12.2013 

Náklady 258 100,17 285 651,02 

50 – Spotrebované nákupy 28 649,75 27 083,75 

51 – Služby 21 228,49 32 688,89 

52 – Osobné náklady 79 818,38 91 435,36 

53 – Služby 275,68 267,68 

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 6 169,84 492,46 



   

23 

 

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

45 954,70 57 203,83 

56 – Finančné náklady 5 452,25 5 222,60 

57 – Mimoriadne náklady   

58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov 70 551,08 71 256,45 

59 – Dane z príjmov   

Výnosy 385 272,07 282 961,50 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 7 330,18 9 807,34 

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb   

62 – Aktivácia 234,69 2 877,02 

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 128 628,70 132 854,54 

64 – Ostatné výnosy 139 206,63 24 606,48 

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

5 962,18 6 841,83 

66 – Finančné výnosy 44,05 32,53 

67 – Mimoriadne výnosy   

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

103 865,64 105 941,76 

Hospodársky výsledok 
/ + kladný HV, - záporný HV / 

127 171,9 -2 689,52 

 

 

6.2.  Za konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť 
k 31.12. 2012 

Skutočnosť 
k 31.12.2013 

Náklady 532 109,45 566 379,09 

50 – Spotrebované nákupy 235 123,89 234 050,34 

51 – Služby 30 452,68 43 365,11 

52 – Osobné náklady 137 325,36 153 229,77 

53 – Služby 420,68 415,62 

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 6 169,84 492,46 

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

39 112,87 51 802,82 

56 – Finančné náklady 6 111,22 6 327,32 

57 – Mimoriadne náklady   

58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov 70 551,08 71 256,45 

59 – Dane z príjmov   
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Výnosy 660 865,76 563 937,30 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 282 922,43 290 781,84 

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb   

62 – Aktivácia 234,69 2 877,02 

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 128 628,70 132 854,54 

64 – Ostatné výnosy 139 206,63 24 606,48 

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

5 962,18 6 841,83 

66 – Finančné výnosy 45 49 33,83 

67 – Mimoriadne výnosy   

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

  

Hospodársky výsledok 
/ + kladný HV, - záporný HV / 

128 756,31 -2 441,79 

 

7. Ostatné  dôležité informácie  

7.1 Prijaté granty a transfery  

V roku 2013 obec  prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 
prostriedkov v EUR 

MF SR Dotácia na voľby 528,00 

MF SR Dotácia na bežné výdavky 1 314,00 

MF SR Dotácia na prenesený výkon štátnej správy 1 459,00 

MF SR Dotácia na zabezpečenie sociálnych služieb 65 280,00 

MF SR Dotácia na cestnú infraštruktúru 936,00 

MF SR Dotácia z ESF na podporu zamestnanosti 1 552,00 

MF SR Dotácia zo ŠR na podporu zamestnanosti 274,00 

obce Finančné príspevky na spoločný obecný úrad 6 351,00 

MF SR Dotácia - MŠ 8 000,00 

darca Granty – na chodník, rozvoj obce 15 830,00 

Env. fond Kanalizácia a ČOV obcí Timoradza a Krásna Ves 20 000,00 
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7.2 Poskytnuté dotácie  

V roku 2013 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.     o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu obce:  

Prijímateľ dotácie Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 
 prostriedkov v EUR 

TJ štart  

Krásna Ves 

Zabezpečenie prevádzky/súťaže mužov, dorastu 

a žiakov/ 

6 151,00 

 
7.3 Významné investičné akcie v roku 2013 
 
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2013: 
a) obec 

- Nákup nového zariadenia do kultúrneho domu 
- Nová rozhlasová ústredňa 
- Vybavenie exteriéru domu smútku 
- Ďalšia etapa rekonštrukcie športových kabín 
- Kanalizácia a ČOV obcí Timoradza a Krásna Ves 
- Chodník v centre obce 
- Dokončenie oplotenia areálu materskej školy 

b) obchodná spoločnosť  
 
7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti  
 
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

a) obec 
- Výkup pozemkov pre rozšírenie miestnych komunikácií 
- Nová miestna komunikácia „Do Sádkov“ – prvá etapa 
- Chodník v centre obce 
- Rekonštrukcia strechy MŠ (zateplenie s novou hydroizoláciou) 
- Ďalšia etapa rekonštrukcie športových kabín 
- Prípravná a projektová dokumentácia pre nový nájomný bytový dom 

b) obchodná spoločnosť 

 

7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  

 

 

Vypracoval:       Ing.Milan Došek                                                Predkladá:   Ing. Milan Došek 

  Ing. Eva Janegová     Ing. Eva Janegová   

 

V Krásnej Vsi, dňa 28.06.2014 
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Prílohy: 

 

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

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  

 Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz 

ziskov a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky  

 Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke  


