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Základná charakteristika Obce Krásna Ves 
 
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  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. 
 
1.3. Demografické údaje: 
 

K 31.12.2009 žilo v obci 515 obyvateľov, z toho 269  žien a 246 mužov . 
 

Vývoj  počtu  obyvateľov  :    Obec  Krásna  Ves    vykazuje  za  posledné  desaťročie  kolísavý  stav 
obyvateľstva na konci  roku, avšak od  roku 2008 nárast obyvateľstva. K 31.12.2009 bol medziročný 
nárast  o 5 obyvateľov. 
Stav obyvateľstva k 31.12. sledovaného roku: 
2006  ‐   497,    2007  ‐   493,  2008  ‐   510, 2009 ‐  515 
Prirodzený prírastok sa za posledných 10 rokov pohybuje  v plusových hodnotách. Na tomto prírastku 
sa v podstatnej miere podieľala najmä migrácia obyvateľstva. Pomer medzi zomrelými a narodenými 
obyvateľmi je za posledné desaťročie výrazne nepriaznivý. Vyjadrené v číslach, od roku 1999 do roku 
2009: 
Narodených 34, zomrelých 103, prisťahovaných 160 a odsťahovaných 67 obyvateľov. 
Medziročný pohyb za rok 2009: 
Narodených 3, zomrelých 10, prisťahovaných 20 a odsťahovaných 8 obyvateľov. 
Možno konštatovať, že v  reprodukcii obyvateľstva pretrváva nepriaznivý vývoj, avšak prírastok počtu 
obyvateľov sa zdá byť  trvalý zásluhou výrazného nárastu počtu prisťahovaných voči odsťahovaným 
obyvateľom.    Pozorovaný  je  však  nárast  priemerného  veku  obyvateľstva.  Pri  sčítaní  obyvateľstva 
v roku 2001 bol priemerný vek občana obce 41,8 roka a k 31.12.2008 podľa evidencie bol priemerný 
vek  44,87. 
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania : 68% Rímskokatolícke, 22 % Evanjelická cirkev 
a. v., 2 % ostatné vierovyznania a 8% bez vyznania.   
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1.4. Symboly obce: 
 

                1.4.1  Erb obce                                                   1.4.2  Vlajka obce 
 

                                      
 

V modrom štíte medzi dvoma striebornými           Vlajka obce pozostáva z troch pozdĺžnych 
    zlatostredými a zlatokališnými ružami                   pruhov vo farbách modrá, žltá a biela. 
       strieborné skalné bralo, na vrchole                    Vlajka ma pomer strán  2 : 3 a ukončená 
         so striebornou zlatolistou lipou.                                 je troma cípmi, t. j. zástrihmi,  
                                                                                                    siahajúcimi do tretiny jej listu. 
 
     1.4.3 Pečať obce                                                        1.4.4. Logo obce 
           

   Pečať obce tvorí erb obce umiestnený    Ako logo obce je používaná pečať obce. 
        v strede medzikružia s nápisom 
 OBEC KRÁSNA VES v jeho dolnej polovici.  
 
 
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. 
Pohrebisko lužickej kultúry so 40 mohylami a 8 plochách hrobov bolo odkryté v rokoch 1935‐
1938 v priestoroch miestneho cintorína. Územie obce sa spomína už v roku 1208 ako „zem 
Basnan“. Krásna Ves  sa vyvinula ako  radová ulicová dedina  s dodnes  zachovalými domami 
s výškami. 
 
 
1.6. Pamiatky 
Jedinou zachovalou pamiatkou obce je „Kaplnka BOŽIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO“ ktorá bola 
postavená obyvateľmi obce začiatkom dvadsiateho storočia. 
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1.7. Významné osobnosti obce 
 

Gregor Dvorský, slobodník – príslušník  trenčianskeho 71. pešieho pluku, popravený 8.  júna 
1918 ako jeden zo 44 vojakov, účastníkov vzbury v srbskej Kragujevaci na sklonku 1. svetovej 
vojny.    

 
1.8. Výchova a vzdelávanie 
 

V súčasnosti  výchovu  a vzdelávanie  detí  v obci  poskytuje  predškolské  zariadenie  obce, 
Materská škola Krásna Ves. Táto bola obcou zriadená v roku 2002 ako vnútorná organizačná 
zložka. Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku. Dopĺňa 
rodinnú výchovu a výchovnú – vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti 
dieťaťa. Súčasťou predškolskej výchovy je aj príprava dieťaťa na povinnú školskú dochádzku. 
Súčasťou prevádzky MŠ  je aj  „Zariadenie  školského  stravovania pri MŠ Krásna Ves“,  ktoré 
bolo  rovnako zriadené v roku 2002 ako vnútorná organizačná zložka obce. Toto  zariadenie 
zabezpečuje  stravovanie  detí  predškolského  veku  a dospelých  stravníkov  v zmysle 
príslušných predpisov. 
V školskom  roku  2008  –  2009 bolo prihlásených do MŠ  25 detí  a v školskom  roku  2009  – 
2010 je prihlásených 20 detí.  
Prevádzku  oboch  zariadení  zabezpečovali  v roku  2009  traja  pedagogickí  a dvaja 
nepedagogickí  zamestnanci.  Činnosť  vedúcej  Zariadenia  školského  stravovania  bola 
zabezpečovaná externou službou. 
 
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. Sociálna pomoc 

 

V roku  2009  boli  poskytované  sociálne  služby  občanom  obce  podľa  zákona  NR  SR  č. 
195/1998  Z.  z.  o sociálnej  pomoci  v znení  neskorších  zmien  a doplnkov.  Forma  sociálnej 
pomoci  –  opatrovateľská  služba  bola  poskytovaná  v roku  2009  dvom  klientom  a to  len 
v mesiacoch  január a február, ktorú poskytovali dvaja opatrovatelia – zamestnanci obce na 
čiastočný úväzok.  
Sociálna služba v Domove dôchodcov, bola v roku 2009 celkovo poskytnutá 6 občanom obce 
v zariadení Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie n. o. so sídlom v obci Krásna Ves č. 95. 
V priebehu roka 2009 boli do zariadenia prijaté dve občianky obce, z toho  jedna na základe  
lekárskeho  a sociálneho  posudku  v stupni  odkázanosti  II.  Zriaďovateľmi  uvedeného 
zariadenie  sociálnych  služieb  je  10    obcí  mikroregiónu  Podhorie  a Občianske  združenie 
Podhorie  so  sídlom  v Timoradzi. Obec  Krásna  Ves,  ako  jeden  zo  zriaďovateľov  umiestnila 
všetkých  žiadateľov  z radov  občanov  obce  o túto  sociálnu  službu  v tomto  zariadení. Obec 
neregistrovala ku koncu roka 2009 žiadnu nevybavenú žiadosť o umiestnenie v zariadení pre 
seniorov resp. DSS, ani žiadosť o poskytnutie opatrovateľskej služby.   
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1.11. Kultúra a šport 
 

Tieto  oblasti  kultúrneho,  športového  a spoločenského  života  v obci  predovšetkým 
zabezpečovali:  
1. Komisie vzdelávania, kultúry, mládeže a športu pri Obecnom zastupiteľstve Krásna Ves, 
2. Materská škola Krásna Ves, 
3. Obecný stolnotenisový klub (OSK), 
4. Klub dôchodcov (Jednota dôchodcov) Krásna Ves, 
5. TJ ŠTART Krásna Ves. 

Prvé  tri  zložky  zabezpečovali  svoju  činnosť  v bezprostrednej  súčinnosti  so  samosprávnymi 
orgánmi obce a boli financované priamo z obecného rozpočtu. 
Štvrtá  zložka,  nemá  síce  právnu  subjektivitu,  ale  svoju  činnosť  financovala  z vlastných 
zdrojov, okrem bezplatného nájmu priestorov v kultúrnom dome, ktoré im poskytla obec. 
Posledná piata zložka TJ ŠTART Krásna Ves má právnu subjektivitu a svoju činnosť financuje 
z dotácie poskytovanej obcou a vlastných zdrojov. 
Aktivity jednotlivých zložiek sa pri svojej činnosti veľakrát spoločné. Rok 2009 bol z hľadiska 
kultúrnych  podujatí  bohatý  na  aktivity  ako  napr.  Fašiangový  večer,  Deň  matiek,  Júlová 
veselica  pod  holým  nebom,  okresná  akcia  Jednoty  dôchodcov  „Sami  sebe“,  Adventné 
popoludnie, a aktívna účasť na prezentácii obce na Dňoch ovocia a medu v Trebichave.  
 
1.12. Hospodárstvo a zamestnanosť. 

 

Zástupcami jednotlivých oblastí hospodárstva v obci v roku 2009: 
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 1. 
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. 
Centrum  sociálnej  starostlivosti  Podhorie  n.  o.,  poskytovanie  sociálnych  služieb.  Počet 
zamestnancov 11.  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 2009 bol celkovo 9. 
 
Najväčším zamestnávateľom z pohľadu vlastnej činnosti a činnosti ním zriadených subjektov 
bola Obec Krásna Ves s počtom zamestnancov   28. Z pohľadu tradícií a možnosti sú nemalé 
rezervy v zvyšovaní zamestnanosti v oblasti poľnohospodárstva.  
Do zoznamu neboli zahrnutí živnostníci, ktorý nemajú v obci zriadenú prevádzku. 
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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 2.12.2006: 
   
Starosta obce:     Ing. Milan Došek  
Zástupca starostu obce:  Milan Mišák 
Hlavný kontrolór obce:  Ing. Jana Kubicová 
 
Obecné zastupiteľstvo:  Milan Mišák 

        Peter Škorec 
        Elena Mikušová 
        Vladimír Hypča 
        Alena Bučková 

 
Zriadené komisie obecného zastupiteľstva a ich členovia: 
 

Komisia financií, správy obecného majetku a podnikateľskej činnosti (Ekonomická) 
Predseda komisie: Ing. Ladislav Kollárik  
Členovia komisie:  Ing. Jozef Kolárik, Ing. Oľga Bachová, Milan Rýdzi a Vojtech Zaťko 

Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia (Stavebná) 
        Predseda Komisie: Peter Škorec 
        Členovia komisie :  Vladimír Hypča, Ing. Peter Zeman, Milan Šlosár, Jozef Staník a  
                                          Jozef Znášik 
Komisia vzdelávania, kultúry a športu (Kultúrna) 
        Predseda komisie: Elena Mikušová 
        Členovia komisie : Milan Mišák, Mária Matejová, Alena Bučková, Igor Filin a  
                                          Helena Božiková 
Komisia na ochranu verejného záujmu 
         Milan Mišák, Peter Škorec, Vladimír Hypča, Elena Mikušová a Alena Bučková 
Komisia škodová a likvidačná 
         Milan Mišák, Peter Škorec, Vladimír Hypča, Elena Mikušová a Alena Bučková 
 
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) 
      ‐  účtovníctvo  obce,  rozpočet,  personalistika,  mzdy,  pokladňa,  školstvo,  evidencia     

obyvateľstva, miestne dane a poplatky. 
Martina Mikušová (30 % pracovný úväzok) 
‐ podateľňa, evidencia majetku, úsek spisový a skartačný, sociálne veci a sociálna pomoc. 
 
 



8 
 

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) 
‐ Spracovanie  agendy  na  úseku  stavebného  konania,  ochrany  prírody  a vodného 

hospodárstva 
      Anton Jasnický        (20 % pracovný úväzok) 

‐  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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2.  Rozpočet obce za rok 2009 a jeho plnenie  
 
        Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2009. 
Obec v roku 2009 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov.  
        V zmysle zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov majú obce povinnosť po 
skončení rozpočtového roka zostaviť záverečný účet. 
        Pri spracovaní záverečného účtu obce vychádzajú z výsledkov účtovnej uzávierky a to  
z údajov uvedených v jednotlivých účtovných výkazoch, ktorými sú súvaha, výkaz ziskov 
a strát a poznámky podľa platných opatrení MF SR. V roku 2009 viedli obce svoje 
účtovníctvo podľa platnej metodiky na tzv. akruálnom princípe s povinnosťou časového 
rozlíšenia nákladov a výnosov, tvorby opravných položiek a tvorby rezerv 
        Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2009.  Rozpočet obce 
na rok 2009 bol schválený uznesením OZ č. 17 zo dňa 16.12.2008 (príloha č. 1) ako 
prebytkový s celkovým objemom príjmov  161 356 € a výdavkov v sume 158 534 €. 
V priebehu roka bol rozpočet upravený tri krát a to: 

- Zmena rozpočtu č. 1,  uznesením č. 21 zo dňa 7.8.2009 (príloha č. 2), 
- zmena rozpočtu č. 2, uznesením č. 23 zo dňa 27.11.2009 (príloha č. 3) a 
- zmena rozpočtu č. 3 vykonaná na základe disponibilného práva dňa 28.12.2009 

(príloha č. 4). 
Po uvedených úpravách rozpočtu celkové príjmy predstavujú sumu 300 289 €  a výdavky 
sumu 266 639 €. 
 

Rozpočet celkom 
  Schválený  Upravený 
Príjmy celkom  161 356  300 289 
Výdavky celkom  158 534  266 639 
Hospodárenie obce      2 822    33 650 
 

 
2.1  Plnenie príjmov rozpočtu za rok 2009 v € 

 
Bežné príjmy v € (viď. príloha č . 1) 

 
Upravený rozpočet  Skutočnosť k 31.12.2009  % plnenia 

177 493  175 408  98,8 

 
       Bežné príjmy daňové: 

Upravený rozpočet  Skutočnosť k 31.12.2009  % plnenia 

135 990  130 477  95,9 
 

a) Výnos dane z príjmov FO 
Z predpokladanej  finančnej  čiastky  116  272  €  z výnosu  dane  z príjmov  boli  k 31.12.2009 
poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 111 887 €, čo predstavuje plnenie na 96,2%. 
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b) Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 15 668 € bol  skutočný príjem vo výške 14 613 €,  čo predstavuje plnenie na 
93,3%. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 8 393 € a dane zo stavieb vo výške 6 220 €. 
c) Dane za tovary a služby 

       Z rozpočtovaných  4050 € bol skutočný príjem v sume 3 977 €  , čo je 98,2% plnenie.   
       Príjmy z  dane za psa boli vo výške 312 € a za komunálne odpady vo výške  3 665 €. 
 
           Bežné príjmy nedaňové  

Upravený rozpočet  Skutočnosť k 31.12.2009  % plnenia 

23 469  25 661  109,3 
 
       a) Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 

Túto  skupinu  príjmov  tvoria    príjmy  z prenájmu  pozemkov,  budov,  priestorov  a príjmy  z 
podnikania.  Z  rozpočtovaných  19  652  €  bol  skutočný  príjem  v  sume  19  728  €,  čo  je  100,4% 
plnenie. 
b) Administratívne a iné poplatky a platby z predaja služieb 
Z rozpočtovaných 3 054 € bol skutočný príjem vo výške 3 780 €,  čo  je plnenie   na 123,8%.  Ide 
o príjmy  za    vydávanie  rozhodnutia,  overovanie  podpisov,    náhodné    príjmy  od    občanov  za 
poskytované  služby,    vyhlásenie miestnym  rozhlasom,  poplatky  za  opatrovateľskú  službu,  za 
služby DS, za pohrebné služby, poplatky za recyklačný fond a za MŠ.  

       c)  Úroky z vkladov   
       Z rozpočtovaných 33 € bol skutočný príjem 20 €, čo predstavuje 60,6 %. 
       d)  Ostatné príjmy   
       Tvoria ich príjem z refundácie poplatkov vo výške 1 176 €. 
       
              Granty a transfery  

Upravený rozpočet  Skutočnosť k 31.12.2009  % plnenia 

18 034  19 270  106,9 
 

 boli zúčtované v nasledovných sumách: 
‐ transfer ‐ prechod kompetencií              1 647 €  
‐ transfer ‐ voľby  2 534 € 
‐ transfer na BV  9 268 €   
‐ transfer na spol. úrad  5821 € 

   
             Kapitálové príjmy v € (viď. príloha č . 1) 
 

Upravený rozpočet  Skutočnosť k 31.12.2009  % plnenia 

44 833  44 833  100,0 
tvoria ich :   
  ‐ predaj pekárne  39 833  €    

         ‐ dotácia na individuálne potreby   5 000 € 
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           Finančné operácie v € (viď. príloha č . 1) 
 

Upravený rozpočet  Skutočnosť k 31.12.2009  % plnenia 

77 963  82 758  106,2 
tvoria ich :   
  ‐ príjem z rozpočtov obcí na úver  34 391 €    

         ‐ príjem z ostatných fondov obce   11 805 € 
         ‐ dlhodobé úvery     36 562 € 
          
 
2.2 Plnenie výdavkov rozpočtu za rok 2009 v € 

 

Bežné výdavky v € (viď. príloha č . 1) 
 

Upravený rozpočet  Skutočnosť k 31.12.2009  % plnenia 

154 122  139 139  90,3 
 
         V tom:                                                                                  
Funkčná klasifikácia  Rozpočet  Skutočnosť  % plnenie 
Výdavky verejnej správy       81 953      73 350              89,5 
Požiarna ochrana              66              66     100,0 
Cestná doprava            830            597       71,9 
Nakladanie s odpadmi         7 892         7 892     100,0 
Všeobecná pracovná činnosť         1 660         1 287       77,5 
Verejné osvetlenie         4 907         4 485       91,4 
Rekreačné a športové služby         6 307         6 247       99,0 
Kultúrne služby         6 638         5 668       85,4 
Knižnica            481            313       65,1 
Vysielacie a vydav. služby            100              98       98,0 
Nábož. a iné spol. služby         1 065            905       85,0 
Materská škola       41 083       37 269       90,7 
Základné vzdelávanie            216            216     100,0 
Opatrovateľská služba            924            746       80,7 

Spolu   154 122   139 139     90,3 
 

Kapitálové výdavky v € (viď. príloha č . 1) 
 

Upravený rozpočet  Skutočnosť k 31.12.2009  % plnenia 

41 611  38 201  91,8 
  kapitálové výdavky tvoria:   
  ‐ nákup pozemkov  680 €    

         ‐ stožiar na internet   3 242 € 
         ‐ výstavba žumpy pri predajni  1 279 € 
         ‐ rekonštrukcia mosta a cesty  15 411 € 
         ‐ rekonštrukcia cesty na Trenčín  3 065 € 
         ‐ rekonštrukcia DS   9 234 € 
         - stavebné úpravy MŠ 5 290 € 
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             Finančné operácie v € (viď. príloha č . 1) 
 

Upravený rozpočet  Skutočnosť k 31.12.2009  % plnenia 

70 906  70 906  100,0 
tvoria ich :   
  ‐ pôžička ‐ urbár  2 047 €    

         ‐ dlhodobé úvery   68 859 € 
 
2.3 Hodnotenie plnenia programov za rok 2009 

Obec v roku 2009 po prvý krát stanovila v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov v rozpočte zámery a ciele (programový rozpočet).  

      Hodnotenie plnenia zámerov a cieľov je v Prílohe č.2 Výročnej správy. 
 

3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2009 
 

       Rozdiel  medzi  celkovými  príjmami  a výdavkami  predstavuje  prebytok  v  sume  54  752    €.        
V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 
predpisov podľa § 2 písm. b) a c) a § 10, ods. 3 písm. a) a b) sa výsledok hospodárenia obce zisťuje 
ako  rozdiel  medzi  príjmami  a výdavkami  rozpočtu  obce,  ktorý  vykazuje  prebytok  alebo  schodok 
rozpočtu obce.  Súčasťou  príjmov  a výdavkov   nie  sú  finančné  operácie  sú  však  súčasťou  rozpočtu 
obce a ich prebytkom  sa vykrýva schodok rozpočtu. 

 

Rozpočet  Príjmy Výdavky  Výsledok 
hospodárenia 

Bežný rozpočet  175 408  139 139    36 269 
Kapitálový rozpočet    44 833    38 202      6 631 
Rozpočet spolu  220 241  177 341    42 900 
Finančné operácie    82 758    70 906    11 852 
S p o l u  302 999  248 247    54 752 

  
    Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu v sume 36 
269  €.  Bilancia  kapitálových  príjmov  a kapitálových  výdavkov  je  prebytok  kapitálového  rozpočtu 
v sume 6 631 €. 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 42 900 €. 
      Bilancia finančných operácií je kladný zostatok z finančných operácií v sume 11 852 €. 
 
Vysporiadanie výsledku hospodárenia obce: 
      
       Výsledkom hospodárenia obce za rok 2009 je prebytok vo výške  42 900 €. 
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  z tohto  prebytku  vylučujú 
nevyčerpané  prostriedky  účelovo  určené  na  výdavky poskytnuté  v predchádzajúcom  rozpočtovom 
roku  zo  ŠR,    z rozpočtu  EU,  alebo  na  základe  osobitného  predpisu,  ktoré  je  možné  použiť 
v nasledovnom rozpočtovom roku. Obec k 31.12.2009 eviduje takéto prostriedky vo výške 5 000 € ( 
dotácia na ind. potreby obce – kapitálové výdavky). 
     Obecné zastupiteľstvo Krásna Ves schválilo, aby takto upravený prebytok hospodárenie vo výške 
37 900 €  bol zdrojom na tvorbu peňažných fondov obce s nasledovným rozdelením: 

1. Do rezervného fondu 3.790,00 Eur 
2. Do fondu na výstavbu novej MK „Do Sádkov“ 34.110,00 Eur. 
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      Obec Krásna Ves navrhuje, aby kladný zostatok z finančných operácií vo výške   11.852,00 Eur  
bol zdrojom ostatných fondov obce. 

3. Ostatné fondy 11.852,00 Eur. 

 
 

Tvorba a použitie prostriedkov  fondov obce po schválení záverečného účtu obce 
 

Rezervný fond 
 Obec vytvára rezervný fond vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového   
 roka.  O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 
 

      Rezervný fond Suma v € 

PS k 1.1.2009                      0,‐ 

Príjmy – tvorba fondu z prebytku r. 2008               1.327,76 

Výdavky                      0,‐ 

Čerpanie fondu                      0,‐ 

Príjmy – tvorba fondu z prebytku r. 2009  3.790,00 

Stav fondu                5.117,76 
 
Ostatné účelové fondy 
Obec vytvorila v predošlom účtovnom období účelový fond.   

       

Stav po schválení 
záverečného účtu za 

rok 2009 
suma v Eurách 

Prevod prostriedkov
do príjmovej časti 

rozpočtu obce 
v roku 2010 

Zostatok  
Po prevode 

Účelový fond  34.110,00 
 

34.110,00 
 

0,‐ 
 
Sociálny fond 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon. 

 
 

 
 
Finančné usporiadanie vzťahov voči:  
 

        V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne 
usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým 
osobám,    fyzickým  osobám  ‐  podnikateľom  a právnickým  osobám,  ktorým  poskytli  finančné 
prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, 
rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 
 
 

Sociálny fond  Suma v € 

PS k 1.1.2009              1185,16 

Príjmy                294,00 

Výdavky                489,28 

KS k 31.12.2009                989,88 
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1. Štátnemu rozpočtu (granty a transfery): 
    Účel poskytnutej dotácie: 
    GRANTY A TRANSFERY 

‐ transfer ‐ prechod kompetencií              1 647 €  
‐ transfer ‐ voľby  2 535 € 
‐ transfer na BV  9 268 €   
‐ transfer na spol. úrad  5 820 € 

       ‐ dotácia na ind. potreby   5 000 € 
   

   2. Právnickým a fyzickým osobám: 
    Obec v roku 2009 poskytla dotácie a transfery   právnickým  osobám  a   organizáciám  na     
    všeobecne   prospešný   alebo  verejnoprospešný účel v nasledovných sumách: 
    ‐ príspevok na spoločný úrad  893 € 
    ‐ transfer na členské príspevky  279 €  
    ‐ transfer TJ  6 247 € 
    ‐ príspevok MŠ  83 € 
    ‐ príspevok ZŠ  216 € 
   
4.  Bilancia aktív a pasív k 31.12.2009 

               4.1 AKTÍVA /majetok v €/                                                                stav k 31.12.2009                                             
Dlhodobý hmotný majetok:  435 685 
‐ pozemky  3 504                                                      
‐ budovy a stavby  288 653                               
‐ stroje  728             
‐ dopravné prostriedky  1 140                                 
‐ obstaranie dlhodobého majetku  141 660                     
Dlhodobý finančný majetok  92 611  
‐ cenné papiere  85 972 
‐ ostatný   6 639 
Dlhodobé pohľadávky     44                                                    
Krátkodobé pohľadávky   16 340                                                    
‐ pohľadávky z nedaň. prijmov   14 957      
‐ pohľadávky z daň. príjmov    1 383            
Finančný majetok  57 453          
‐ pokladňa   388                            
‐ bežný účet obce   57 065            
Poskytnuté návratné finančné výpomoci  3 374         
Náklady budúcich období  622   

S P O L U  606 129                                           
 

     4.2 PASÍVA /zdroje krytia v €/                                                stav k 31.12.2009 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. období  470 088   
Výsledok hospodárenia za bežné obdobie, zisk  75 437                                                 
Krátkodobé rezervy  5 927 
Zúčtovanie medzi subjektami VS  5 000        
Dlhodobé záväzky  1 357 
Krátkodobé záväzky  9 086    
Bankové úvery   3 492                                          
Výnosy budúcich období  35 742      
S P O L U  606 129                                           
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5.  Ostatné dôležité informácie 
 

5.1. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2009 
 

Obec k 31. 12. 2009 eviduje tieto záväzky: 
‐ dodávatelia    2 429 €                         
‐ zamestnanci  4 114 €                         
‐ záväzky soc. zab.  2 109 €                         
‐ daňové záväzky   249 € 
‐ ostatné dane a popl.  176 € 

 
5.2. Významné investičné akcie v roku 2009 

 

    ‐ stožiar na internet   3 242 € 
    ‐ výstavba žumpy pri predajni  1 279 € 
    ‐ rekonštrukcia mosta a cesty – projektová príprava  15 411 € 
    ‐ rekonštrukcia cesty na Trenčín  3 065 € 
    ‐ rekonštrukcia domu smútku   9 234 € 
    ‐ stavebné úpravy MŠ – výmena okien za plastové  5 290 € 

 
 
 

5.3. Predpokladaný budúci vývoj činnosti 
 

Predpokladané významné investičné akcie v roku 2010 
 

- autobusová čakáreň „Lúky“ 
- dobudovanie sociálnych zariadení v obchode 
- prípravná  a projektová  dokumentácia  (verejné  osvetlenie,  separovaný  zber 

odpadov, kanalizácia obce, bytový dom) 
- nová miestna komunikácia do Sádkov 
- rekonštrukcia mosta a MK 
- rekonštrukcia OcÚ a KD – III. etapa WC ženy 
- inventár do KD – stoličky 
- výkup pozemkov pod obecnými nehnuteľnosťami 

 
 
Vypracoval : Ing. Milan Došek 
 
 
V Krásnej Vsi, dňa 21.5.2010 


