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1. Úvodné slovo starostu obce   

 

Vážení poslanci, vážení občania  
 

Výročná správa Obce Krásna Ves za rok 2016 poskytuje reálny pohľad na 

činnosť obce a dosiahnuté výsledky v uplynulom roku, ako aj predpokladané 

významné investície do ďalších rokov.. 

Obec zabezpečovala v sledovanom roku kompetencie, 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 2016 dosiahla Obec účtovný hospodársky výsledok, ktorý po úprave predstavuje prebytok vo 

výške 2.938,63 €. Na konci účtovného obdobia  mala obec k dispozícii 14.819,98 € vlastných finančných 

zdrojov, z toho 6.671,66 € rezervný fond, 5.000 €  nevyčerpanú dotáciu na rekonštrukciu OcU a KD. Obec 

znížila splátkami úverové zaťaženie o 13.600 € na celkovú výšku 3.835,98 € k 31.12.2016. 

Obec sa v sledovanom období snažila zvyšovať kvalitu plnenia samosprávnych a prenesených 

kompetencií a to najmä zapojením do elektronizácie verejnej správy prostredníctvom Dátového centra obcí 

a miest DCOM.  

V sledovanom roku obec dokončila výstavbu Multifunkčného ihriska za účelom vytvorenia podmienok 

pre zlepšenie pohybových aktivít obyvateľov v hodnote 52.211 € . Dokončený bol chodník s dažďovou 

kanalizáciou v centre obce s investíciou v roku 2016 vo výške 4 398 €, čím sa navýšila  celková hodnota diela 

na 61 400 €. Vykúpená bola ďalšia časť pozemkov pod miestnym ihriskom v hodnote 9 224 €.  

V rámci výziev na podávanie žiadosti o NFP z EU obec podala tri žiadosti a to na výstavbu chodníka 

s dažďovou kanalizáciou popri miestnej komunikácií  smerom na Motešice, rekonštrukciu športovísk 

a kamerový systém v obci.   

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.  

Poďakovanie za odvedenú prácu v minulom roku patrí všetkým pracovníkom obce, poslancom a členom 

komisií za odvedenú prácu, ale aj občanom zapojených do obecných aktivít.   Úspešné plnenie úloh, 

dokončené a zahájené investície potvrdzujú, že Obec Krásna Ves stabilne udržuje rast pri plnení úloh 

vyplývajúcich zo strategických dokumentov.  

Výsledky uplynulého roka potvrdzujú stabilný potenciál pre pokračujúci úspešný rozvoj obce.   

 

 

 

jún 2017                                                                                            Ing. Milan Došek 

                                                                                                              starosta obce 
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2. Identifikačné údaje obce 

Názov:    Obec Krásna Ves 

Sídlo:    956 53  Krásna Ves č.142 

IČO:    00310581 

Štatutárny orgán obce: Ing. Milan Došek 

Telefón:   038/7669126 

Mail:    obec@krasnaves.sk 

Webová stránka:   www.krasnaves.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce:   Ing. Milan Došek  

Zástupca starostu obce: Jozef Staník 

Hlavný kontrolór obce: Mgr. Ing. Roman Krbata, PhD. 

Obecné zastupiteľstvo: Jozef Staník, zástupca starostu 
    Helena Božiková 
    Alena Bučková 

Igor Filin 
Dušan Mišák 

    Milan Mišák 
    Ing. Ľudovít Suchý 
     
     
Komisie:   

 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 : Ing. Dušan Pilch,  Ing. Jozef Kolárik, Marián Žáčik, Jozef Znášik 
      Milan Šlosár a Igor Filin 
 Komisia vzdelávania, kultúry a športu (Kultúrna) 
       Predseda komisie: Alena Bučková 
       Členovia komisie : Milan Mišák, Elena Mikušová, PaedDr. Marcela Petrovová, Helena 

Božiková, Dušan Mišák, Ľubomíra Mišáková a Vladimír Hypča 
 Komisia na ochranu verejného záujmu 
       Predseda komisie :Ing. Ľudovít Suchý  
       Členovia komisie : Igor Filin a Dušan Mišák 
 

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, 
evidencia majetku obce, agenda aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec 
v spolupráci s UPSVaR. 
Martina Mikušová (20 % pracovný úväzok) – zabezpečuje podateľňu, evidenciu majetku, úsek 
spisový a skartačný, sociálne veci a sociálna pomoc (nástup po RD 12.9.2016) 
Ing. Jana Mišáková (20 % pracovný úväzok) – zabezpečuje podateľňu,  úsek, úsek spisový 
a skartačný, sociálne veci a sociálna pomoc (od 1.2.2014 do 31.7.2016 - zastupovanie  Martiny 
Mikušovej) 
Ing. Roman Krbata, PhD. (10% pracovný úväzok) hlavný kontrolór obce, vykonáva úlohy 
podľa §18f zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 
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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 (60 % pracovný úväzok) – zabezpečuje spracovanie agendy na úseku 
stavebného konania, ochrany prírody a vodného hospodárstva. (nástup po RD 12.9.2016) 
Ing. Jana Mišáková (40 % pracovný úväzok) – zabezpečuje spracovanie agendy na úseku 
stavebného konania, ochrany prírody a vodného hospodárstva.(od 1.2.2014 do 31.7.2016 
zastupovanie  Martiny Mikušovej) 
Ing.Ján Barták (40 % 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). 
 

Obchodná spoločnosť založená obcou  

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

100% 

E-mailová adresa obec@krasnaves.sk
Telefón 038/7669283
Fax 038/7669283
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Štruktúra Podniku služieb Krásna Ves spol. s r.o. 
 
Ing. Milan Došek – konateľ 
Ing. Branislav Hloža – konateľ 
 
Podnik služieb v roku 2016 zamestnával  8 zamestnancov. 
Alena Filinová  ( 100% pracovný úväzok ) – vedúca prevádzky 
Ing. Eva Janegová ( 50% pracovný úväzok ) – účtovníctvo, personalistika a mzdy, fakturácie 
Jana Mišáková ( 100% pracovný úväzok ) – kuchárka 
Daniel Vranka ( 100% pracovný úväzok ) – kuchár 
Mária Rýdziová ( 100% pracovný úväzok ) – pomocná kuchárka 
Andrea Staníková ( 100% pracovný úväzok ) – predavačka  
Anna Mozolová ( 70% pracovný úväzok ) – predavačka   
Zuzana Došeková ( 15% pracovný úväzok ) – predavačka  

 
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 € . 

 Spoločnosť v roku 2016 vykázala kladný hospodársky výsledok vo výške 103,33- €. 
 
 

4. Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce 

 Starostlivosť o všestranný rozvoj obce a obyvateľov žijúcich na jej území. 

Vízie obce: 

 Zvýšená kvalita života s využitím prírodného a geografického potenciálu 
a podnikateľského prostredia. 

 Dobudovanie infraštruktúry s vytvorenými podmienkami pre individuálnu bytovú 
výstavbu. 

 Vytvorenie dostatočného priestoru na bývanie v čistom, zdravom prostredí, s dostatkom 
príležitostí na trávenie voľnočasových aktivít, s dôrazom na využitie potenciálu obce 
a jej okolia. 

 Rozvoj obce zabezpečený s dobre fungujúcou miestnou ekonomikou, službami 
a kvalitnou sociálnou a zdravotnou starostlivosťou 

Ciele obce: 
 Podporiť rozvoj obce, vytvoriť priaznivé životné podmienky pre obyvateľov na báze 

využitia jej potenciálu  
 Zvýšiť kvalitu životného prostredia obce, zlepšiť kvalitu života jej obyvateľov 
 Dosiahnuť trvalý ekonomický rast  
 Zachovať a rozvíjať kultúrne dedičstvo 
 Racionalizovať riadenie finančného a ekonomického života obce 
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5. Základná charakteristika konsolidovaného celku   

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

právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. 

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia 

a o potreby jej obyvateľov.  

 

5.1 Geografické údaje 

 

 Geografická poloha obce : 
Obec Krásna Ves  je obec na Slovensku v okrese Bánovce nad Bebravou. 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. 
 

 Susedné mestá a obce : 
Obec Krásna Ves je súčasťou Mikroregiónu Podhorie, ktorý tvorí spolu s obcami Podlužany, 
Timoradza, Slatinka nad Bebravou, Slatina nad Bebravou, Čierna Lehota, Šípkov a Trebichava, 
Dežerice, Prusy a Dubnička. 
 

 Celková rozloha obce : 
Kataster obce má výmeru 1022 ha, z toho 282 ha je orná pôda, 135 ha lúky a pasienky a 530 ha 
lesov. 
 

 Nadmorská výška : 
Povrch chotára je prevažne vrchovinný. Stred obce sa nachádza 260 m n. m., ale členitý chotár 
dosahuje vrchom Baské až 955 m n. m. 
 

5.2 Demografické údaje  

 Hustota  a počet obyvateľov :  
Priemerne 50 obyvateľov na km2 počet obyvateľov k 31.12.2016 - 509, z toho 268 žien 
a 241 mužov 

 

 Národnostná štruktúra : 
slovenská, česká, holandská 
 

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

2007 ‐ 493, 2008 ‐ 510, 2009 ‐ 515, 2010 – 519, 2011 – 539, 2012 – 550, 2013 – 541, 
2014 – 536, 2015 ‐527, 2016 ‐ 509 
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Pohyb obyvateľstva za rok 2016: 
Narodených 4, zomrelých 7, prisťahovaných 6 a odsťahovaných 21. 
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5.3 Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci : 6,09 % 

 

 

 

 

5.4 Symboly obce 

  

Erb obce :      Vlajka obce :    

   

     
  

     

 

          

 

 

 

 

 

 

5.5 Logo obce 

 

Pečať obce :  

 
 Pečať obce tvorí erb obce umiestnený v strede medzikružia s nápisom 

v dolnej polovici 
OBEC KRÁSNA VES 

 

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 
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5.6 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. 
 

      

        

 

 

 

    

 

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. 
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5.7 Pamiatky  

 

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

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ing. Jozef Tuchyňa (*11.november 1941, Krásna Ves) 
slovenský generál, bývalý minister vnútra a bývalý   
náčelník generálneho  štábu Armády Slovenskej 
republiky.

Ing. Jozef Mišák, Csc (*1947, Krásna Ves ) Pracuje viac ako 
40 rokov v jadrovej energetike, predovšetkým v hodnotení 
jadrovej bezpečnosti, bývalý predseda Úradu jadrového dozoru 
SR. 
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6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

6.1. Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

     Materská škola Krásna Ves  

     Poslanie materskej školy  upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školsky 
zákon) v znení ďalších zmien a doplnkov.  Materská škola Krásna Ves, podporuje osobnostný 
rozvoj deti v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, morálnej, estetickej, rozvíja 
schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život 
v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami deti. 
 
Predškolský vek  je obdobím najintenzívnejšieho vývinu elementárnych a východiskových 
kognitívnych a nonkognitívnych procesov osobnosti dieťaťa, najvýraznejšieho rastu jeho 
personálnych a interpersonálnych kvalít. Je významným obdobím výstavby základnej štruktúry 
osobnosti, ktoré má vplyv na autentický život dieťaťa predškolského veku i na jeho budúcnosť.  
 
Názov: Materská škola Krásna Ves 
Základné identifikačné údaje o škole  
Materská škola Krásna Ves bola zriadená obcou v roku  2002 ako vnútorná organizačná zložka, 
ktorá zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku od dvoch rokov    po vstup 
do základnej školy. 
  
Názov: Materská škola Krásna Ves 
 
V školskom roku 2015-2016  bolo prihlásených 24 detí. 
 
Vek prijatých detí  2- 7 ročné 
 
Zaškolenosť detí : 100 % 
 

Počet tried: 1 

Názov ŠkVP: Krasňanko a svet 

Zamestnanci : dvaja pedagogickí a dvaja prevádzkoví  

Plnenie kvalifikačných predpokladov zamestnancov: 100 % 
 
 
Zamestnanci :  
 

Riaditeľka : Iveta Červená  

Učiteľka : Bc. Renáta Lukáčiková - triedna učiteľka 

Školníčka :  Eva Mišáková 

Kuchárka : Oľga Mišáková 
 
Prevádzková doba : pracovné dni od : 6.15 h do 15.30 h. 
 
 



 

 16

Výchova a vzdelávanie: 
 
Vo výchovno-vzdelávacej práci od 01.01.2016 do 31.08.2016  sme postupovali podľa Štátneho 

vzdelávacieho programu ISCED 0 a školského vzdelávacieho programu „Krasňanko a svet“, 

ktorý  bol vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa ,,školského 

zákona“ a príslušným štátnym vzdelávacím programom. Školský vzdelávací program  

vychádzal z tvorivo-humanistickej koncepcie výchovy. 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť sme uskutočňovali v zmysle uspokojovania potrieb, záujmov  

jednotlivých detí a štandardov predškolskej edukácie s predpokladom optimálneho rozvíjania  

kompetencií detí vzhľadom k ich vývinovému stupňu, veku a individuálnej schopnosti  

rozvíjať  osobnosť. 

Počas tohto obdobia sme sa venovali serióznej príprave preštudovania Štátneho vzdelávacieho 

programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a metodických materiálov     pre 

tvorbu školských vzdelávacích programov, ktoré schválilo Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. júla 2016 s platnosťou od 1. septembra 2016 .  

 
V školskom roku 2016-2017 bolo prihlásených  24 detí. 
 
Vek prijatých detí 2- 7 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  
 
Riaditeľka : Iveta Červená  
 
Učiteľka : Bc. Renáta Lukačiková - triedna učiteľka 
 
Školníčka :  Eva Mišáková 
 
Kuchárka : Oľga Mišáková 
 
Členovia rady školy: 
 
PadDr.  Marcela Petrovová 
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Bc.  Renáta Lukáčiková 
              
Ing.  Ľudovít Suchý 
             
Bc.    Erika Porubčanová 
             
        Oľga Mišáková 
 
Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje 

záujmy zriaďovateľa, záujmy zákonných zástupcov, zamestnancov školy a detí v oblasti 

výchovy a vzdelávania. Vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú 

k práci v materskej škole. 

 
 

6.2.  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. 

 

   

6.3.  Sociálne zabezpečenie 

V roku 2016 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 2016 žiadnemu klientovi z dôvodu, že nikto 
o takú službu nepožiadal. Sociálna služba v Zariadení pre seniorov bola v roku 2016 celkovo 
poskytnutá 22 klientom, z ktorých boli  šiesti zaradení do III. stupňa odkázanosti, šiesti do IV. 
stupňa odkázanosti, šiesti do V. stupňa odkázanosti a štyria do VI. stupňa odkázanosti. 
Sociálna služba Domova sociálnej starostlivosti (ďalej len DSS) bola pretransformovaná na 
Špecializované zariadenie a poskytovala  služby 6 občanom zaradeným 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 v roku 2016 z radov 
občanov obce nikto nepožiadal o umiestnenie v Zariadení pre seniorov a v DSS.  
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6.4.  Kultúra 

 
Oblasť kultúry v obci v prevažnej miere zastrešuje Komisie vzdelávania, kultúry, mládeže 
a športu pri Obecnom zastupiteľstve Krásna Ves. V roku 2016 zorganizovala niekoľko 
tradičných kultúrnych podujatí (Fašiangový karneval spojený s pochovávaním basy, Deň žien, 
Deň detí, Mesiac úcty k starším, Mikuláš)  
Ku kultúrnym podujatiam už niekoľko rokov neodmysliteľne patria kvalitne pripravené 
vystúpenia detí materskej školy.  
 Oblasť športového života v obci v roku 2016 zastupoval súťažnými aktivitami 
samostatný právny subjekt ŠK Podhoran Krásna Ves. Klub mal vo futbalových súťažiach 
riadených Oblastným futbalovým zväzom Prievidza tri futbalové družstvá, z toho  družstvo 
dorastu a žiakov v mládežníckych súťažiach.  Tento športový klub združuje cca 82 aktívnych 
športovcov a čo treba podotknúť vo veľkej miere aj z okolitých obcí. O chod klubu sa stará 7 
členný výbor a niekoľko zanietených dobrovoľníkov. Subjekt svoje aktivity v prevažnej miere 
financuje z dotácie od obce. V roku 2016 sa tento športový klub významnou mierou zapojil do 
organizovania kultúrnych spoločenských akcií. Okrem spoločenského prínosu tieto akcie 
prinášajú finančný zisk, ktorý sa v plnej miere používa na rozvoj športu. 
   
6.5.  Hospodárstvo  

 

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

 Kaderníctvo Zdenka, kadernícke služby, prevádzka Krásna Ves. Zamestnanec 1. 
 Podnik služieb Krásna Ves s. r. o., komunálne služby, reštauračné služby bez 

ubytovania, predaj tovaru. 100 % majetkový podiel obce. Počet zamestnancov 9. 
 LORRY 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. 
 Šlosár Milan – ťažba a spracovanie dreva.  
 Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie n. o., poskytovanie sociálnych služieb. Počet 

zamestnancov 19.  Zakladateľom je aj Obec Krásna Ves s majetkovou účasťou. 
 Obec Krásna Ves, samosprávne funkcie, Materská škola, opatrovateľská služba 

a Spoločný obecný úrad pre 10 obcí. Počet zamestnancov v roku 2016 bol celkovo 11. 
 

Najvýznamnejší priemysel v obci : 

 Ing. Oto Mikloš, výroba pekárenských a cukrárenských výrobkov . Počet 
zamestnancov 26. 
 

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba 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 2. 

 Štefan Kováč PD Krasín, Hrabovka,  prevádzka Krásna Ves,  živočíšna výroba. 
Počet zamestnancov 1. 

 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. 
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2016. 
Obec 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 2016 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný 
rozpočet bol zostavený ako prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový. 
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.  
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 04.12.2015 uznesením č.62/2015 
Rozpočet bol zmenený trikrát: 

- prvá  zmena  schválená dňa 11.03.2016 uznesením č. 10/2016 
- druhá zmena schválená dňa 09.09.2016 uznesením č. 28/2016 
- tretia zmena  schválená dňa 16.12.2016 uznesením č. 36/2016 

 

7.1.Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016   

 

  
Schválený 
rozpočet  

 

 
Schválený rozpočet  
po poslednej zmene 

Skutočné  
plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 
k 31.12.2016 

% plnenia 
príjmov/ 

% čerpania 
výdavkov  

Príjmy celkom 194 700 369 900 370 450 100,36 
z toho :     
Bežné príjmy 194 700 267 361 268 753 100,52
Kapitálové príjmy   48 659  48 628 99,93
Finančné príjmy   53 070  53 069 99,99
Výdavky celkom 194 700 369 090 362 511 98,21 
z toho :     
Bežné výdavky 166 540 183 712 181 183 98,62
Kapitálové výdavky     7 940  74 421  66 376 89,18
Finančné výdavky   20 220 110 957 114 952 103,60
Rozpočet obce      
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7.2.Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016  

 

 
Hospodárenie obce

 
Skutočnosť k 31.12.2016 

 
Bežné  príjmy spolu 268 753
z toho : bežné príjmy obce  268 753

Bežné výdavky spolu 181 183
z toho : bežné výdavky  obce  181 183

Bežný rozpočet +  87 570
Kapitálové  príjmy spolu 68 628
z toho : kapitálové  príjmy obce  48 638

Kapitálové  výdavky spolu 66 376
z toho : kapitálové  výdavky  obce  66 376

Kapitálový rozpočet  -  17 748
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu +  69 822
Vylúčenie z prebytku  5 000
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu +  64 822
Príjmy z finančných operácií 53 069

Výdavky z finančných operácií 114 952

Rozdiel finančných operácií -  61 833
PRÍJMY SPOLU   370 450
VÝDAVKY SPOLU 362 511
Hospodárenie obce  7 939
Vylúčenie z prebytku 5 000
Upravené hospodárenie obce 2 939

 

Usporiadanie výsledku hospodárenia obce: 
 

Prebytok rozpočtu v sume 2 938,63 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  použitie na :  

- tvorbu rezervného fondu 338,63 EUR  
- tvorbu peňažného fondu                   2 600,00 EUR 

 
     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa 
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 
písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú :  

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v 
predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 5 000,00 EUR, a to na rekonštrukciu KD 
a OcU, ktoré je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku v súlade 
s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
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7.3.Rozpočet na roky 2017 - 2019      

 Skutočnosť 
k 31.12.2016 

Rozpočet   
na rok 2017 

Rozpočet 
 na rok 2018 

Rozpočet 
 na rok 2019 

Príjmy celkom 370 450 236 450 213 438 213 438
z toho :  
Bežné príjmy 268 753 230 950 213 438 213 438
Kapitálové príjmy 48 628  
Finančné príjmy 53 069 5 500  

 
 Skutočnosť 

k 31.12.2016 
Rozpočet  

na rok 
2017 

Rozpočet 
 na rok 

2018 

Rozpočet 
 na rok 2019 

Výdavky 
celkom 

362 511 228 454 200 648 196 878

z toho :  
Bežné 
výdavky 

181 183 196 098 187 428 183 658

Kapitálové 
výdavky 

66 376 1300 2 600 2 600

Finančné 
výdavky 

114 952 19 256 10 620 10
0

 
8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú 

jednotku a konsolidovaný celok 
 

8.1. Majetok  

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2015 

Skutočnosť 
k 31.12.2016 

Majetok spolu 1 388 488 1 374 887 

Neobežný majetok spolu 1 332 348 1 353 578 

z toho :  

Dlhodobý nehmotný majetok  

Dlhodobý hmotný majetok 1 239 737 1 260 967 

Dlhodobý finančný majetok 92 611 92 611 

Obežný majetok spolu 55 576 20 853 

z toho :  

Zásoby 603 

Zúčtovanie medzi subjektami VS  

Dlhodobé pohľadávky  

Krátkodobé pohľadávky  3 369 5 430 

Finančné účty   52 207 14 820 
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Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.  

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.  

Časové rozlíšenie  524 446 

 

b) za konsolidovaný celok 
Názov Skutočnosť 

k 31.12.2015 
Skutočnosť 
k 31.12.2016 

Majetok spolu 1 412 671 1 400 501 

Neobežný majetok spolu 1 326 587 1 347 360 

z toho :  

Dlhodobý nehmotný majetok  

Dlhodobý hmotný majetok 1 240 615 1 261 387 

Dlhodobý finančný majetok 85 972 85 972 

Obežný majetok spolu 84 953 52 203 

z toho :  

Zásoby 15 946 16 306 

Zúčtovanie medzi subjektami VS  

Dlhodobé pohľadávky 8 739 

Krátkodobé pohľadávky  11 643 5 430 

Finančné účty  57 364 21 727 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.  

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.  

Časové rozlíšenie  1 131 938 

 
8.2. Zdroje krytia  
a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2015 

Skutočnosť 
k  31.12.2016 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 388 448 1 374 877 

Vlastné imanie  513 692 583 896 

z toho :  

Oceňovacie rozdiely   

Fondy  

Výsledok hospodárenia  -34 770 64 753 

Záväzky 401 415 252 812 

z toho :  

Rezervy   

Zúčtovanie medzi subjektami VS 40 000 5 000 
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Dlhodobé záväzky 232 577 224 445 

Krátkodobé záväzky 28 556 19 531 

Bankové úvery a výpomoci 100 282 3 836 

Časové rozlíšenie 473 341 538 168 

b) za konsolidovaný celok  

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2015 

Skutočnosť 
k  31.12.2016 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 412 671 1 400 501 

Vlastné imanie  521 004 590 355 

z toho :  

Oceňovacie rozdiely   

Fondy 976  

Výsledok hospodárenia  520 028 590 355 

Záväzky 418 179 271 975 

z toho :  

Rezervy  2 743 4 307 

Zúčtovanie medzi subjektami VS  40 000 5 000 

Dlhodobé záväzky 232 681 224 485 

Krátkodobé záväzky 42 473 34 347 

Bankové úvery a výpomoci 100 282 3 836 

Časové rozlíšenie 473 488 538 170 

 
 
8.3. Pohľadávky  

a) za materskú účtovnú jednotku 

Pohľadávky  Zostatok  
k 31.12 2015 

Zostatok  
k 31.12 2016

Pohľadávky do lehoty splatnosti   3 369 5 430 

Pohľadávky po lehote splatnosti     

 
b) za konsolidovaný celok 

Pohľadávky  Zostatok  
k 31.12 2015 

Zostatok  
k 31.12 2016

Pohľadávky do lehoty splatnosti   11 643 14 170 

Pohľadávky po lehote splatnosti     

 
 
 
 



 

 24

8.4. Záväzky 

a) za materskú účtovnú jednotku 

Záväzky Zostatok  
k 31.12 2015 

Zostatok  
k 31.12 2016

Záväzky do lehoty splatnosti   261 133 243 976 

Záväzky po lehote splatnosti     

 
b) za konsolidovaný celok 

Záväzky Zostatok  
k 31.12 2015 

Zostatok  
k 31.12 2016

Záväzky do lehoty splatnosti   275 154 258 832 

Záväzky po lehote splatnosti     

 
 
 
 
9. Hospodársky výsledok  za rok 2016 - vývoj nákladov a výnosov za 

materskú účtovnú jednotku a konsolidovaný celok 

 

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť
k 31.12. 2015

Skutočnosť 
k 31.12.2016 

Náklady 264 210 229 222 

50 – Spotrebované nákupy 31 481 27 956 

51 – Služby 38 534 29 231 

52 – Osobné náklady 139 579 117 343 

53 – Dane a  poplatky 233 254 

54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť

517 2 378 

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

43 048 39 013 

56 – Finančné náklady 7 573 7 653 

57 – Mimoriadne náklady  

58 – Náklady na transfery 
a náklady z odvodov príjmov 

3 245 5 394 

59 – Dane z príjmov  

Výnosy 229 471 293 976 
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60 – Tržby za vlastné výkony a 
tovar 

17 348 18 345 

61 – Zmena stavu 
vnútroorganizačných služieb 

 

62 – Aktivácia  

63 – Daňové a colné výnosy 
a výnosy z poplatkov

167 391 178 964 

64 – Ostatné výnosy 26 547 26 426 

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

900  

66 – Finančné výnosy 532 527 

67 – Mimoriadne výnosy  

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

16 753 69 715 

Hospodársky výsledok 
/ + kladný HV, - záporný HV 
/ 

-34 739 64 753 

 

Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume 64 753 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

b) za konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť
k 31.12.2015

Skutočnosť 
k 31.12.2016 

Náklady 578 581 534 109 

50 – Spotrebované nákupy 247 709 239 475 

51 – Služby 57 698 40 125 

52 – Osobné náklady 216 622 197 896 

53 – Dane a  poplatky 348 387 

54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť

849 2 378 

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

43 506 39 472 

56 – Finančné náklady 8 605 8 983 

57 – Mimoriadne náklady  
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58 – Náklady na transfery 
a náklady z odvodov príjmov 

3 244 5 394 

59 – Dane z príjmov  

Výnosy 547 839 598 971 

60 – Tržby za vlastné výkony a 
tovar 

335 715 322 573 

61 – Zmena stavu 
vnútroorganizačných služieb 

 

62 – Aktivácia  

63 – Daňové a colné výnosy 
a výnosy z poplatkov

167 391 178 964 

64 – Ostatné výnosy 26 547 27 193 

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

900  

66 – Finančné výnosy 533 527 

67 – Mimoriadne výnosy  

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

16 753 69 715 

Hospodársky výsledok 
/ + kladný HV, - záporný HV 
/ 

-30 742 64 862 

 

 

10. Ostatné  dôležité informácie  
 

10.1. Prijaté granty a transfery  
V roku 2016 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ  Účelové určenie grantov a 
transferov 

Suma prijatých 
prostriedkov v EUR  

MF SR Voľby 623,04
MŠVVaŠ SR Príspevok pre materské školy 

na výchovu a vzdelávanie
705,00

Okresný úrad Bánovce nad 
Bebravou 

Prenesený výkon štátnej správy 
– REGOB

176,55

MV SR Prenesený výkon štátnej správy 
– starostlivosti o životné 
prostredie

50,04

MDVaRR SR Prenesený výkon štátnej správy 
– stavebný úrad pre MK a CD

23,11

MDVaRR SR Prenesený výkon štátnej správy 
– úsek stavebného poriadku

497,55

MF SR DHZ 700,00
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Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR 

Spoločne za bezpečnejší 
život v povodiach Bebravy a 
Vláry 

47 749,23

MV SR Register adries 15,40
MV SR ROEP 7,72
Obec Podlužany, Obec Prusy, Obec 
Timoradza, Obec Krásna Ves, Obec 
Slatinka n.B., Obec Slatina n. B., 
Obec Šípkov, Obec Trebichava, 
Obec Čierna Lehota 

Finančné príspevky na 
spoločný obecný úrad 

 11 755,97

 

Poskytovateľ  
 
 
    
        - 1 - 

Účelové určenie grantu: 
 - kapitálové výdavky 
 

- 2 - 

Suma  
poskytnutých 
finančných 
prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 
použitých 
finančných 
prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 
(stĺ.3 - stĺ.4 ) 
 
 

- 5 -

MF SR Rekonštrukcia OcU a KD 5 000,00  0 5000,00
Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka 
SR 

Spoločne za bezpečnejší život 
v povodiach Bebravy a Vláry 

43 358,64 43 358,64 0

 

10.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2016 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.5/2005 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu obce:  

 

Žiadateľ dotácie 
Účelové určenie dotácie : uviesť  
- bežné výdavky na ..... 
- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
 

- 2 - 

Suma skutočne 
použitých 

finančných 
prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
 

- 4 -
ŠK Podhoran Krásna Ves - bežné výdavky  5 049,97 EUR 5 049,97 EUR 0
Základ. škola s MŠ Slatina n.B.-bežné výdavky 78,00 EUR 78,00 EUR 0
Centrum voľného času Bánovce nad 
Bebravou 

45,00 EUR 45,00 EUR 0

 

10.3. Významné investičné akcie v roku 2016 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016: 
a) obec 
 Multifunkčné ihrisko 
 
 
 
10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

a) obec 
  Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Krásna Ves 
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  Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ a KD v obci Krásna Ves 
  Rekonštrukcia športového areálu 
  Kanalizácia a ČOV pre obce Timoradza a Krásna Ves 
  Chodník s dažďovou kanalizáciou na MK od MŠ po futbalové ihrisko 
  Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 
  Rekonštrukcia miestnych komunikácií 
  Výstavba nájomných bytov 
 
10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  

 

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

 

Obec v roku 2016 neviedla žiadny súdny  spor. 

 

 

Vypracoval:   Ing.Eva Janegová                                   Schválil: Ing.Milan Došek 

 

 

V Krásnej Vsi, dňa 01.06.2017 

 
 

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  


