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Vážení poslanci, vážení občania  

 

Výročná správa Obce Krásna Ves za rok 2011, ktorú Vám 

predkladám, poskytuje reálny pohľad na činnosť obce a dosiahnuté 

výsledky v uplynulom roku. 

Obec Krásna Ves plnila v sledovanom roku úlohy, ktoré jej najmä 

vyplývajú z ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov, Ústavy Slovenskej republiky 

a ďalších zákonov a ustanovení, ktorými sa obec riadi pri 

zabezpečovaní samosprávnych kompetencií a kompetencií 

vyplývajúcich z preneseného výkonu štátnej správy.  

V roku 2011 dosiahla Obec účtovný hospodársky výsledok, ktorý po úprave predstavuje schodok vo 

výške 11.934 €. Tento schodok bol vo výške 9.623 € pokrytý čerpaním prostriedkov účelového fondu obce 

a vo výške 2.311 € z úverových prostriedkov. Aj po čerpaní prostriedkov z fondu, ktorý sa vytvoril 

z prebytku hospodárenia minulých rokov, zostalo na konci účtovného obdobia obci k dispozícii 44.670 € 

vlastných finančných zdrojov.  

Obec sa v sledovanom období zamerala na udržanie kvality plnenia samosprávnych a prenesených 

kompetencií, ktorých plnenie si vyžiadalo náklady plne pokryté z príjmov bežného rozpočtu. 

V oblasti kapitálových investícií sme sa zamerali najmä na dokončenie „Rekonštrukcie mosta a miestnej 

komunikácie“, úspešného zahájenia výstavby 9 b. j. – nájomných bytov a výkupu pozemkov pod novú 

miestnu komunikáciu Do Sádkov. 

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

zodpovednosť, ktorú im zverujú kompetencie podľa ustanovení zákonov. Osobitné poďakovanie za 

odvedenú prácu v minulom roku patrí tým občanom, ktorý svojou dobrovoľníckou činnosťou prispeli 

k úspešnému napredovaniu obce. 

Zabezpečenie plnenia kompetencií, rozsah investícií a dosiahnutý výsledok potvrdili, že Obec Krásna 

Ves je stabilnou samosprávnou jednotkou schopnou ďalšieho rastu s jasnou stratégiou plnenia Plánu 

sociálneho a hospodárskeho rozvoja. 

Výsledky uplynulého roka dokumentujú dostatočný potenciál pre spolupodieľanie sa na celkovom 

rozvoji regiónu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Slovenskej republiky. 

 

marec 2012                                                                                        Ing. Milan Došek 
                                                                                                          starosta obce 
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1.  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 31.12.2011 žilo v obci 539 obyvateľov, z toho 282  žien a 257 mužov . 
 

Vývoj počtu obyvateľov :  Obec Krásna Ves  vykazuje za posledné desaťročie kolísavý stav 
obyvateľstva na konci roku, avšak od roku 2008 nárast obyvateľstva. K 31.12.2011 bol 
medziročný nárast  o 20 obyvateľov. 
Stav obyvateľstva k 31.12. sledovaného roku: 
2006  -   497,    2007  -   493,  2008  -   510, 2009 -  515, 2010 – 519, 2011 - 539 
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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 2000 do roku 2011: 
Narodených 46, zomrelých 106, prisťahovaných 181 a odsťahovaných 63 obyvateľov. 
Pohyb obyvateľstva za rok 2011: 
Narodených 10, zomrelých 8, prisťahovaných 23 a odsťahovaných 5 obyvateľ. 
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Možno konštatovať, že v  reprodukcii obyvateľstva pretrvával do roku 2010 nepriaznivý 
vývoj, avšak v roku 2011 po prvý krát od roku 2001 bol počet narodených vyšší ako 
zomrelých. 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, k 31.12.2008 - 44,87, k 31.12.2010 - 45,9 a 31.12.2011 - 46,1. Priemerný vek obyvateľa 
za rok 2011 sa zvýšil aj napriek tomu, že sa v tomto roku narodilo najviac detí od roku 2000. 
Významne však k tomu prispelo 13 prisťahovaných obyvateľov - klientov do Centra sociálnej 
starostlivosti Podhorie. 

Rast priemerného veku obyvateľstva obce
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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. 

 
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.    
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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 je súčasťou školskej sústavy, zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí 
predškolského veku v našich podmienkach od dvoch rokov po vstup do základnej školy. Je to 
prvá škola, ktorú deti navštevujú. Dáva  základy komplexného rozvoja osobnosti dieťaťa. 
V roku 2002 bola zriadená obcou ako vnútorná organizačná zložka.  
 
Názov: Materská škola Krásna Ves 
 

V školskom roku 2010-2011  bolo prihlásených 22 / 27 detí. 
Vek prijatých detí 2- 7 ročné 
Počet tried: 2 
Zamestnanci : traja pedagogickí a dvaja prevádzkoví  
Plnenie kvalifikačných predpokladov zamestnancov: 100 % 
Prevádzková doba : pracovné dni od : 6.15 h do 16.30 h. 
Zaškolenosť detí : 100 % 
Názov ŠkVP: Kraspanko a svet 
 

V školskom roku 2011-2012  bolo prihlásených  17 / 20 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 : 99 % 
Názov ŠkVP: Kraspanko a svet 
Riaditeľka : Iveta Červená – triedna učiteľka 
Učiteľka : Vlasta Pikuláková 
Školníčka :  Eva Mišáková 
Kuchárka : Oľga Mišáková 
 

Pri realizácii výchovno – vzdelávacej činnosti sme pracovali podľa   Štátneho vzdelávacieho programu 
pre predprimárne vzdelávanie ISCED 0, Školského vzdelávacieho programu Kraspanko a svet, podľa 
plánu práce školy, POP , interného projektu Kraspanko - ochranca prírody. 
ŠkVP i naďalej podlieha správnosti overovania učebných osnov, špecifických cieľov a zamerania 
materskej školy.  
 

Cieľom výchovno- vzdelávacej činnosti bolo  využiť a spracovať maximum možností jednotlivých 
realizovaných  úloh v prospech rozvíjaných kompetencií dieťaťa. Podporovali sme osobnostný rozvoj 
detí v oblasti sociálno - emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvoja 
schopnosti a zručnosti. Utvárali sa predpoklady pre ďalšie vzdelávanie detí na život v spoločnosti 
v súlade s ich individuálnymi osobitosťami.  
 

Špecifické ciele smerovali k formovaniu základov kľúčových kompetencií- dosiahnuť školskú 
pripravenosť. Sú dlhodobé, ich plnenie je pravidelne vyhodnocované v týždenných a mesačných 
intervaloch, konzultované, dopĺpané a v závere školského roku revidované. 
 

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania bolo uplatpovanie prosociálneho výchovného štýlu v duchu 
humanizmu a rešpektovania práv dieťaťa s cieľom harmonického upevpovania psychického 
a fyzického zdravia dieťaťa. 
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Využívali sme organizačnú formu- edukačné aktivity v rámci ktorých bolo  realizované zámerné- 
intencionálne učenie, ale aj situačné – spontánne učenie, hry a hrové činnosti, pobyt vonku, 
pohybové a relaxačné cvičenia.  
 

Rozšírené edukačné aktivity: 
Náboženstvo : evanjelické a.v., -  vyučujúca   Mgr. M. Tlkancová 
Náboženstvo:  rímsko - katolícke, - vyučujúci  Mgr. M. Jánoš 
anglický jazyk – vyučujúci  Ing. Mgr. M. Aschengeschwandtner  
 

Zameranie MŠ úzko súvisí s prostredím a lokalitou v ktorej  sa nachádza. Environmentálna výchova 
a ľudové tradície prispievajú k utváraniu priaznivej atmosféry školy s dôrazom na kladné citové 
prežívanie detí, dobré medziľudské vzťahy , vybudovanie novej hodnotovej orientácie k životnému 
prostrediu. Našim  cieľom bolo vypestovať v deťoch spolupatričnosť medzi nimi a prírodou, citlivým 
utváraním kladného vzťahu detí k prírode, k jej krásam, postupne vzbudzovať ich záujem o problém 
ochrany prírody a tak pestovať v nich základ osobnostnej zodpovednosti za stav prostredia v ktorom 
žijú. 
 

Environmentálne aktivity: zber papiera, prikrmovanie vtákov v zime, projekt Zasaď svoj stromček, 
besedy s poľovníkom, lesníkom, úprava a zbieranie papierov za pomoci náradia 
Ľudové tradície – aktivity: folklórne vystúpenie detí, spoznávanie ľudových piesní, riekaniek, 
porekadiel, prísloví,  dodržiavanie tradícií- Lucia, Vianoce, fašiangy, Veľká noc 
 

Základnou požiadavkou v našej práci bola odbornosť – profesionalita. Na základe tejto požiadavky sa 
pani učiteľky zúčastpovali a ukončili aktualizačné vzdelávania. 
 

I. Červená: Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 
                Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 
 
V. Pikuláková : Digitálne technológie v MŠ 

 

Motivujúce, pokojné prostredie, úprimné vzťahy medzi učiteľkami a deťmi, prosociálny štýl výchovy, 
vzájomná podpora a spolupráca učiteliek i ostatných zamestnancov školy pozitívne ovplyvnilo 
utvárania osobnostných a sociálnych kompetencií detí. Úzka spolupráca s rodičmi, poskytovanie 
konzultačno-poradenských služieb, zapájanie rodičov do diania školy sa  kvalitatívne prejavilo na 
chode školy. 

 
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 2011 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 nebola poskytovaná v roku 2011 žiadnemu klientovi 
z dôvodu, že nikto o takú službu nepožiadal.   
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Sociálna služba v Domova pre seniorov bola v roku 2011 celkovo poskytnutá 17 občanom 
obce z ktorých boli dvaja zaradený do II. stuppa odkázanosti, šesť do III. stuppa odkázanosti, 
štyria do IV. stuppa odkázanosti a dvaja do V. stuppa odkázanosti a traja do VI stuppa 
odkázanosti. Sociálna služba Domova sociálnej starostlivosti (ďalej len DSS) bola poskytnutá 
10 občanom, všetkým zaradeným do VI. stuppa odkázanosti.  
Obidve sociálne služby poskytovalo sociálne zariadenie Centrum sociálnej starostlivosti 
Podhorie n. o. so sídlom v obci Krásna Ves č. 95. Zriaďovateľmi uvedeného zariadenie 
sociálnych služieb je 10  obcí mikroregiónu Podhorie. Obec Krásna Ves, ako jeden zo 
zriaďovateľov umiestnila všetkých žiadateľov z radov občanov obce, ktorý o túto sociálnu 
službu v tomto zariadení požiadali. Obec neregistrovala ku koncu roka 2011 žiadnu 
nevybavenú žiadosť o umiestnenie v zariadení pre seniorov resp. v domove pre seniorov, ani 
žiadosť o poskytnutie opatrovateľskej služby.   
 
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. 
 
1.12. Hospodárstvo a zamestnanosť. 

 

Zástupcami jednotlivých oblastí hospodárstva v obci v roku 2011: 
De Luxe, spol. s r.o. – Ing. Oto Mikloš, výroba pekárenských a cukrárenských výrobkov 
zahájila v roku 2011 výrobu v novovytvorenej prevádzke v obci. 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 zahŕpajúcu 
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. 
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Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie n. o., poskytovanie sociálnych služieb. Počet 
zamestnancov 14.  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 2011 bol celkovo 11. 
 

Najväčším zamestnávateľom na území obce z pohľadu vlastnej činnosti a činnosti ním 
zriadených subjektov bola aj v roku 2011 Obec Krásna Ves s počtom zamestnancov  29. 
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 uskutočpuje 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 dpa 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, pokladpu, školstvo, evidenciu obyvateľstva, miestne dane a poplatky. 
Martina Mikušová (30 % pracovný úväzok) – zabezpečuje podateľpu, evidenciu majetku, 
úsek spisový a skartačný, sociálne veci a sociálna pomoc. 

 
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 dpa 
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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2.  Rozpočet obce za rok 2011 a jeho plnenie  
 
        Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2011, 
ktorý obec zostavila podľa ustanovenia § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. V zmysle uvedeného zákona 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 2011 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 2011.  Rozpočet obce 
na rok 2011 bol schválený uznesením OZ č. 12 zo dpa 30.12.2010 (príloha č. 1) ako vyrovnaný 
s celkovým objemom príjmov  a výdavkov v sume 786 811. V priebehu roka bol rozpočet 
upravený štyri krát a to: 
 

- zmena rozpočtu č. 1 schválená uznesením č. 42 zo dpa 15.07.2011  
- zmena rozpočtu č. 2 schválená uznesením č. 60 zo dpa 28.10.2011  
- zmena rozpočtu č. 3 schválená uznesením č. 74. zo dpa 09.12.2011  
- zmena rozpočtu č. 4 vykonaná na základe disponibilného práva starostu obce dpa 

30.12.2011.  
 

Po uvedených úpravách rozpočtu celkové príjmy a výdavky predstavujú sumu 823 829 € .  
 

 

 

 

Rozpočet celkom 

 Schválený Upravený 

Príjmy celkom 786 811 823 829 

Výdavky celkom 786 811 823 829 

Hospodárenie obce    0      0 

 
 

2.1 Plnenie príjmov rozpočtu za rok 2011 v € 
 

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

Upravený rozpočet Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

189 042 186 004 98,39 

 
 Bežné príjmy daňové: 

Upravený rozpočet Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

125 607 123 749 98,52 
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z toho: 

Príjem  Rozpočet 
2011 

Skutočn. 
2011 

Plnenie 
v % 

Dane z príjmov, ziskov a kapit. majetku 104 837 103 319 98,55 

Výnos dane z príjmov 104 837 103 319 98,55 

Dane z majetku 16 472 16 092 97,69 

Dap z pozemkov – Fyzické osoby 3 420 3 373 98,63 

Dap z pozemkov – Právnické osoby 5 324 5 324 100,00 

Z daní minulých rokov - exekúcia 0 0   

Dao zo stavieb - Fyzické osoby 1 992 1 659 83,28 

Dao zo stavieb - Právnické osoby 5 736 5 736 100,00 

Poplatky za tovary a služby 4 298 4 338 100,93 

Dap za psa  298 304 102,01 

Za zber, prepravu a zneškodpovanie odpadov 4 000 4 034 100,85 
 

Bežné príjmy nedaňové  

Upravený rozpočet Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

18 278 16 780 99,80 

z  toho: 

Príjem  Rozpočet 
2011 

Skutočn. 
2011 

Plnenie 
v % 

Príjmy z podnikania a vlastného majetku 11 045 11 323 102,52 

Z prenajatých budov, priestorov. a objektov  11 045 11 323 102,52 

Administratívne a iné poplatky a platby 1 000 744 74,40 

Správne poplatky 1 000 744 74,40 

Poplatky z nepriameho a náhodného predaja a 
služieb 

5 683 4 598 80,91 

Poplatky za relácie v miestnom rozhlase 450 448 99,56 

Poplatky za kopírovanie 390 359 92,05 

Poplatky za služby 3 400 2 490 73,24 

Poplatky za služby domu smútku 70 40 57,14 

Recyklačný fond 673 673 100,00 

Za jasle, mat. školy 700 588 84,00 

Úroky z vkladov 50 48 96,00 

Ostatné príjmy 500 67 13,40 

Z refundácie poplatkov 500 67 13,40 
 

Granty a transfery  

Upravený rozpočet Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

45 157 45 475 100,70 

z toho : 

Príjem  Rozpočet 
2011 

Skutočn. 
2011 

Plnenie 
v % 

Dobrovoľné príspevky od darcov a sponzor. 700 750 107,14 

Dotácia na prenesený výkon štátnej správy 1 833 1 824 99,51 

Dotácia na zabezpečenie sociálnych služieb 31 702 31 702 100,00 

Dotácia na sčítanie obyvateľov, bytov a dom. 581 581 100,00 

Dotácia z ESF na podporu zamestnanosti 3 844 3 843 99,97 

Dotácia zo ŠR na podporu zamestnanosti 677 678 100,15 

Finančné príspevky na spoločný obecný úrad 5 820 6 097 104,76 
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Kapitálové príjmy v € (viď. príloha č . 1) 
 

Upravený rozpočet Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

227 083 79 682 35,09 

z toho : 

Príjem  Rozpočet 
2011 

Skutočn. 
2011 

Plnenie 
v % 

Z predaja pozemkov 6 800 0 0,00 

Preplatenie DPH zo ŠR na  22 679 0 0,00 

Prostriedky z EÚ na Rekonštrukciu  mosta 
a miestnej komunikácie 

59 793 59 761 99,95 

Prostriedky zo ŠR na Rekonštrukciu  mosta 
a miestnej komunikácie 

19 931 19 921 99,95 

Dotácia na výstavbu 9 b. j. – nájomné byty 117 880 0 0,00 

 
Finančné operácie v € (viď. príloha č . 1) 
 

Upravený rozpočet Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

407 774 198 419 48,66 

z toho : 

Príjem  Rozpočet 
2011 

Skutočn. 
2011 

Plnenie 
v % 

Z ostatných fondov obce 20 000 9 623 48,12 

Dlhodobé úvery 32 984 21 534 65,29 

Preklenovací úver na predfinancovanie 
Rekonštrukcie mosta a miestnej kom. 

79 724 79 682 99,95 

Úver zo ŠFRB na výstavbu 9 b.j. – nájomné byty 275 066 87 580 31,84 

 
 
Zloženie príjmovej časti rozpočtu 

49%

20%

31%

Bežné príjmy

Kapitálové 

Finančné operácie
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2.2 Plnenie výdavkov rozpočtu za rok 2011 v € 
 

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

Upravený rozpočet Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

180 308 172 381 95,60 

 

z toho: 

Funkčná klasifikácia Rozpočet 
2011 

Skutočn. 
2011 

Plnenie 
v % 

Výdavky verejnej správy 81 036 77 955 96,20 

Rozpočtová oblasť 1 659 1 603 96,62 

Sčítanie obyvateľov, bytov a domov 582 581 99,83 

Požiarna ochrana 582 581 99,83 

Cestná doprava 1 100 500 45,45 

Nakladanie s odpadmi 8 418 8 149 96,80 

Všeobecná pracovná činnosť 1 000 931 93,10 

Verejné osvetlenie 3 332 2 614 78,45 

Rekreačné a športové služby 5 640 5 449 96,61 

Kultúrne služby 5 928 5 164 87,11 

Knižnica 182 180 98,90 

Vysielacie a vydavateľské služby 100 0 0,00 

Náboženské a iné spoločenské služby 1 160 1 056 91,03 

Materská škola 38 055 36 355 95,53 

Základné vzdelávanie 200 192 96,00 

Zariadenie sociálnych služieb 31 400 31 400 100,00 

Opatrovateľská služba 380 194 51,05 
 

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

Upravený rozpočet Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

542 099 201 125 37,10 

z toho: 

Funkčná klasifikácia Rozpočet 
2011 

Skutočn. 
2011 

Plnenie 
v % 

Špeciálne stroje, prístroje. 1 960 1 665 84,95 

Územný plán obce a PHSR obce 3 000 995 33,17 

Nová MK Do Sádkov 20 000 7 550 37,75 

Rekonštrukcia mosta a miestnej komunikácie 101 919 101 870 99,95 

Kanalizácia a ČOV 4 444 4 444 100,00 

Nájomný bytový dom 9 b.j. 410 076 83 901 20,46 

Rekonštrukcia športových kabín 700 700 100,00 
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Finančné operácie v € (viď. príloha č . 1) 
 

Upravený rozpočet Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

101 492 90 561 89,23 

 
z toho: 

Funkčná klasifikácia Rozpočet 
2011 

Skutočn. 
2011 

Plnenie 
v % 

Splácanie univerzál. úveru z vrátenej DPH 10 721 0 0,00 

Splácanie univerzálneho úveru z rozpočtu obce 3 538 3 372 95,31 

Splácanie univerzálneho úveru z fondov obce 1 632 1 632 100,00 

Splácanie úveru zo ŠFRB 3 540 3 539 99,97 

Splácanie preklenovacieho úveru 79 724 79 681 99,95 

Splácanie univerzálneho úveru  2 337 2 337 100,00 

 
Zloženie výdavkovej časti rozpočtu 

37%

43%

20%

Bežné výdavky

Kapitálové výdavky

Finančné operácie

 
2.3 Hodnotenie plnenia programov za rok 2011 
       Hodnotenie plnenia zámerov a cieľov je v Prílohe č.2 Výročnej správy. 
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3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2011 
 

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 186 004 172 381     13 623 

Kapitálový rozpočet 79 682 201 125               - 121 443 

Rozpočet spolu 265 686 373 506               - 107 820 

Finančné operácie 198 419   90 561    107 858 

S p o l u 464 105 464 067              38 
     

     

Porovnanie príjmov a výdavkov v jednotlivých typoch 

0

50000
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150000
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250000

Bežné Kapitálové Finančné operácie

Príjmy

Výdaje

 
Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu v sume 
13.623 €. Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok kapitálového rozpočtu 
v sume 121 443 €. Výsledok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) 
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je schodok v sume 107 820 €.  
    Z finančných operácií je kladný výsledok hospodárenia v sume 107 858 €. 
 V zmysle § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa do celkovej sumy dlhu obce 
nezapočítavajú záväzky z úverov  poskytnutých zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu 
obecných nájomných bytov a záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie 
predfinancovania spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie najviac v sume 
nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou 
a orgánom podľa osobitného predpisu. Takýmito finančnými prostriedkami poskytnutými 
a čerpanými v rozpočte obce v roku 2011 boli: 
-  prostriedky poskytnuté  obci na výstavbu Nájomného bytového domu 9 b. j. v celkovej sume 

83 901 €, 
- prostriedky, ktoré budú obci vrátené ako úhrada dane z pridanej hodnoty na opatrenie 3.4.2 

Obnova a rozvoj obcí na projekt Rekonštrukcia mosta a miestnej komunikácie z Poľnohospodárskej 
platobnej agentúry uhradené obcou v roku 2011 v celkovej sume 11 985 €.   

Zastávame názor, že o uvedené finančné čiastky by mal byť upravený - znížený  schodok 
hospodárenia vychádzajúci z plnenia rozpočtu obce. Po uvedenej úprave je celková výška schodku 
hospodárenia 11 934 €.   Uvedený schodok bol vo výške 9 623 € vykrytý z čerpania prostriedkov 
účelového fondu obce vytvoreného z prebytku hospodárenia minulých rokov a zostatok čerpaním 
univerzálneho úveru obcou. 
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Usporiadanie výsledku hospodárenia obce: 
      

      Vzhľadom k tomu, že obec vytvorila za rok 2011 schodok rozpočtu (rozdiel medzi 
príjmami a výdavkami bez finančných operácií), rezervný fond za rok 2011 obec netvorí. 
     Schodok kapitálového rozpočtu ( -121 443 €) bol vykrytý v priebehu rozpočtového roka 
z prebytku bežného rozpočtu a finančných operácií – čerpaním dlhodobého bankového 
úveru.  
 

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 € 

Počiatočný stav k 1.1.2011              5 117,76 

Tvorba  0 

Čerpanie 0 

Konečný stav 31.12.2011   5 117,76 
 

Ostatné účelové fondy 
Obec vytvorila v predošlom účtovnom období účelový fond.   

      Účelový fond Suma v € 

Počiatočný stav k 1.1.2011 45 962,00 

Čerpanie 9 623,23 

Konečný stav k 31.12.2011 36 338,77 
 

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. 

A. Zriadeným právnickým osobám 
B. Založeným právnickým osobám 
C. Štátnemu rozpočtu 
D. Štátnym fondom 
E. Ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom 

Sociálny fond Suma v € 

Počiatočný stav k 1.1.2011  1 244,51 

Tvorba               344,00 

Čerpanie               118,79 

Konečný stav k 31.12.2011            1 469,72 
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A. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám 
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplp 

B. Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám 
 

Žiadateľ dotácie 
(bežné výdavky) 

Suma poskytnutých 
prostriedkov v roku 2011 

Suma použitých 
prostriedkov v roku 2011 

Rozdiel 

CSSP n.o Krásna Ves  31 400 31 400 0 

 
C. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu 

Účelové určenie transferu, grantu Transfer  Suma 
poskytnutých 
prostriedkov 
v roku 2011 

Suma 
použitých 

prostriedkov 
v roku 2011 

Rozdiel 
(presun 
do roku 
2012) 

Transfer - na zabezpečenie preneseného výkonu 

štátnej správy v oblasti stavebného poriadku 
a územného plánovania, vrátane vyvlastpovania  

bežný 490,11 490,11 0 

Transfer - na zabezpečenie preneseného výkonu 

štátnej správy na úseku miestnych a účelových 
komunikácii 

bežný 27,98 27,98 0 

Transfer - na zabezpečenie preneseného výkonu 

štátnej správy starostlivosti o životné prostredie  
bežný 60,09 60,09 0 

Transfer - na zabezpečenie preneseného výkonu 

štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov 
a registra obyvateľov Slovenskej republiky 

bežný 173,91 173,91 0 

Transfer – finančné prostriedky na výchovu 

a vzdelávanie pre materské školy 
bežný 1 072,00 1 072,00 0 

Transfer – financovanie bežných výdavkov na 

poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach 
sociálnych služieb 

bežný 31 399,60 31 399,60 0 

Transfer – príspevok na podporu regionálnej 

a miestnej zamestnanosti 
bežný 4 521,34 4 521,34 0 

Transfer – na financovanie bežných výdavkov pri 

sčítaní obyvateľov, bytov a domov  
bežný 581,00 581,00 0 

Transfer – Rekonštrukcia mosta a miestnej kom. kapitálový 79 681,54 79 681,54 0 

D. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

     Obec Krásna Ves v roku 2011 uzatvorila zmluvy na dotácie s Pôdohospodárskou platobnou 
agentúrou o poskytnutí podpory na Obnovu a rozvoj obce. Dotácia bola poskytnutá  vo výške 
79 682 €, vyčerpaná a riadne zúčtovaná. 
 
 
E. Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám–podnikateľom 

     Obec Krásna Ves v roku 2011 poskytla dotácie v súlade s VZN č. 5/2005  o dotáciách 
právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných 
služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. 
 

Žiadateľ dotácie 
(bežné výdavky) 

Suma poskytnutých 
prostriedkov v roku 2011 

Suma použitých 
prostriedkov v roku 2011 

Rozdiel 

Telovýchovná Jednota ŠTART 5 449 5 449 0 

 

      K zmluvne určeným dátumom boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté 
v súlade s VZN č. 5/2005 o dotáciách. Vyúčtovanie dotácií je k dispozícii na nahliadnutie na 
Obecnom úrade v Krásnej Vsi. 
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4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 

 

4.1 A K T Í V A 
 Konečný zostatok 

k 31.12.2010 
Konečný zostatok 

k 31.12.2011 

Neobežný majetok spolu 656 487 828 165 

z toho:   

Dlhodobý hmotný majetok 
z toho: pozemky 
            budovy a stavby 
            stroje 
            dopr. prostriedky 
            DDHM 
            obstaranie DHM 

563 876 
4 020 

212 321 
146 
437 

1 961 
344 991 

735 554 
8 673 

410 464 
0 

109 
1 961 

314 347 

Dlhodobý finančný majetok 
z toho: cenné papiere 
            realizovateľné cenné papiere 
           ostatné 

92 611 
6 639 

85 972 
0 

92 611 
6 639 

85 972 
0 

Obežný majetok spolu 61 315 49 505 

z toho:   

Zásoby 11 11 

Zúčtovanie medi subjektami VS 302 0 

Dlhodobé pohľadávky 
z toho: voči zamestnancom 
            ostatné 

2 046 
78 

1968 

15 
15 

0 

Krátkodobé pohľadávky 
z toho: nedapové 
            dapové 

4 999 
1 090 
3 909 

4 809 
1 024 
3 785 

Finančný majetok 
z toho: pokladpa 
            bankové účty 
            účty s dobou viazanosti  

53 957 
342 

48 497 
5118 

44 670 
237 

44 433 
0 

Poskytnuté finančné výpomoci 0 0 

Časové rozlíšenie 1 220 1 480 

Spolu: 719 022 879 150 
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4.2 P A S Í V A 
Názov  Konečný zostatok 

k 31.12.2010 
Konečný zostatok 

k 31.12.2011 

Vlastné imanie  470 143 460 835 

z toho:   

Výsledok hospodárenia  
z toho: nevyspor. z min. rokov 
            za účtovné obdobie 

470 143 
475 162 

-5 019 

460 835 
465 399 

-4 564 

Záväzky 78 364 169 715 

z toho:   

Rezervy 5 813 4 762 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 21 

Dlhodobé záväzky 
z toho: záväzky zo soc. Fondu 
            ostatné 

1 760 
1245 

515 

86 011 
1 470 

499 

Krátkodobé záväzky 
z toho: dodávatelia 
            zamestnanci 
            soc. poistenie 
            ost. priame dane 
            ost. dane a poplatky 

44 631 
37 004 

4 710 
2 533 

182 
202 

38 567 
31 870 

3 905 
2 292 

298 
202 

Bankové úvery 26 160 40 354 

Časové rozlíšenie 170 515 248 600 

Spolu: 719 022 879 150 

 

Súčasťou krátkodobých záväzkov voči dodávateľom je záväzok vo výške 30 514,82 € (faktúra 
zo dpa 31.12.2011), ktorý bude z dôvodu časového nesúladu uhradený z v  roku 2012 a  
prefinancovaný z Európskych fondov. 
Súčasťou bankového úveru je aj zaplatená DPH vo výške cca 22.000 € zaplatenej pri 
financovaní akcie „Rekonštrukcia mosta a miestnej komunikácie“, ktorá bola 
spolufinancovaná z prostriedkov EU. Táto čiastka bude obci zaplatená z prostriedkov 
štátneho rozpočtu v roku 2012 na základe predloženej žiadosti. 
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5.  Ostatné dôležité informácie 
 

5.1. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011 
 

Obec k 31. 12. 2011 eviduje tieto záväzky: 

- dodávatelia  31 870 €                         
- zamestnanci 3 905 €                        
- záväzky sociálneho zabezpečenia 2 292 €                         
- dapové záväzky  298 € 
- ostatné dane a poplatky 202 € 

 

5.2. Významné investičné akcie v roku 2011 
 

 

 Rekonštrukcia mosta a miestnej komunikácie 99 797 € 
z toho :  
- z rozpočtu obce – spoluúčasť                                                 8  131 € 

                - DPH zaplatená z úveru – táto čiastka bude vrátená do  
   rozpočtu obce po ukončení akcie zo ŠR                                                                        11 984 € 
- poskytnuté obci na základe zmluvy s PPA v zmysle  
  Programu rozvoja vidieka SR na prefinancovanie                                                        79 682 € 

 Nájomný bytový dom 9 B.J.                     7 550 € 
z toho:    
- vlastné zdroje            1 491 € 
- z úveru ŠFRB                         82 410 € 

 Nová miestna komunikácia Do Sádkov                 7 550 € 
(výkup pozemkov a asanácia pôvodných stavieb na pozemkoch) 

 Kanalizácia a ČOV obcí Timoradza a Krásna Ves                4 444 € 
(z rozpočtu obce)         

 Rekonštrukcia športových kabín (dar od FO)        700 € 

 Rekonštrukcia miestnej komunikácie       2 073 € 
               (realizovaná časť MK po výstavbe kanalizácie) 

 Rekonštrukcia stavebného výťahu       1 665 € 
 Prípravná a projektová dokumentácia                                                     995 € 

(meranie aktivity radónu pod stavbov 9 b.j. ,  
geometrické plány na pozemky)                      

 

5.3. Predpokladaný budúci vývoj činnosti 
 

Predpokladané významné investičné akcie v roku 2012 
- nájomný bytový dom 9 b. j. 
- nová MK Do Sádkov 
- výkup pozemkov  
- dokončenie ohrady areálu materskej školy 

 

5.4   Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 

Obec nezaznamenala žiadne udalosti osobitného významu po skončení účtovného 
obdobia 

 

Vypracoval :  Ing. Milan Došek, Ing. Eva Janegová 
 

V Krásnej Vsi, dpa 25.02.2012 
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