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Bod č. 5 na rokovanie obecného zastupiteľstva 
dňa 15.04.2011 

 
 
 
Názov materiálu: Správa Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku 

inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
Obce Krásna Ves k 31.12.2010. 

 
Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie  
 Dôvodovú správu 
 Vlastný materiál - v prílohe. 
  
Spracoval: Ústredná inventarizačná komisia v zložení: 
 Milan Mišák – predseda 
 Peter Škorec a Elena Mikušová – členovia ÚIK 
 Martina Mikušová – pracovníčka OcÚ poverená starostom 
                                                                                                
Predkladá: Ing. Milan Došek  podpis  Ing. Milan Došek v.r. 
 
N á v r h     n a    u z n e s e n i e 
 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi 
 
berie na vedomie  
 
Správa Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov 
a rozdielu majetku a záväzkov Obce Krásna Ves k 31.12.2010. 
 
 
Dôvodová správa: 
 

Starosta obce nariadil dňa 31.12.2010 vykonať riadnu inventarizáciu majetku, 
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2010 v zmysle ustanovení §§ 29  a30 
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Súčasne 
vymenoval predsedov a členov ústrednej inventarizačnej komisie (ďalej len ÚIK) 
a troch dielčich inventarizačných komisií (ďalej len DIK).  
Inventarizácia bola DIK vykonaná v priebehu mesiacov november december 2011. 
DIK v zmysle svojich povinností vyhotovili inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy, 
škodové zápisy a k vyradenému majetku protokoly o vyradení. Tieto postúpili ÚIK 
k vypracovaniu správy, ktorá je predmetom tohto bodu rokovania obecného 
zastupiteľstva. 
 
Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na 
zamestnanosť a podnikateľské prostredie sa neprikladá. 
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Bod č. 6 na rokovanie obecného zastupiteľstva 

dňa 15.04.2011 
 
 
 
Názov materiálu: Správa audítora k ročnej účtovnej závierke za rok 2010 
 
Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie  
 Dôvodovú správu 
 Vlastný materiál - v prílohe. 
  
Spracoval: Ing. Eva Ďuržová – nezávislý audítor 
                                                                                                
Predkladá: Ing. Milan Došek   
 
N á v r h     n a    u z n e s e n i e 
 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi 
 
berie na vedomie  
 
Správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Krásna Ves k ročnej účtovnej 
závierke za rok 2010 
 
 
Dôvodová správa: 
 

V zmysle § 16 ods. (3) Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy Obec Krásna Ves splnila svoju povinnosť dať si overiť účtovnú závierku 
podľa Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Pri overovaní účtovnej závierky 
nezávislý audítor tiež overil hospodárenie Obce Krásna Ves podľa jej rozpočtu 
v súlade s citovanými zákonmi, hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, 
stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania. 
Výsledkom je správa, ktorá je predmetom tohto bodu rokovania obecného 
zastupiteľstva. 
 
Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na 
zamestnanosť a podnikateľské prostredie sa neprikladá. 
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Bod č. 7 na rokovanie obecného zastupiteľstva 
dňa 15.04.2011 

 
 
 
Názov materiálu: Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Návrhu záverečného 

účtu Obce Krásna Ves za rok 2010 
 
Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie  
 Dôvodovú správu 
 Vlastný materiál - v prílohe 
  
Spracoval: Ing. Jana Kubicová - hlavná kontrolórka  
                                                                                                
Predkladá: Ing. Jana Kubicová – hlavná kontrolórka   
 
 
N á v r h     n a    u z n e s e n i e 
 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi 
 
berie na vedomie  
 
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Návrhu záverečného účtu Obce Krásna Ves za 
rok 2010 
 
Dôvodová správa: 
 

V zmysle § 18f ods. c) Zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení je jednou z úloh 
hlavného kontrolóra obce vypracovať odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu 
obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve. 
Odborné stanovisko predkladám v dokumente, ktorá je predmetom tohto bodu 
rokovania obecného zastupiteľstva. 
 
Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na 
zamestnanosť a podnikateľské prostredie sa neprikladá. 
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Bod č. 8 na rokovanie obecného zastupiteľstva 

dňa 15.04.2011 
 
 
 
Názov materiálu: Návrh záverečného účtu Obce Krásna Ves za rok 2010 
 
Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie  
 Dôvodovú správu 
 Vlastný materiál - v prílohe 
  
Spracoval: Ing. Eva Janegová  
 Ing. Milan Došek 
 Ing. Jana Kubicová - hlavná kontrolórka  
                                                                                                
Predkladá: Ing. Milan Došek – starosta obce   
 
 
N á v r h     n a    u z n e s e n i e 
 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi 
 
Schvaľuje  
 
celoročné hospodárenie za rok 2010 bez výhrad 
 
 
Dôvodová správa: 
 

V zmysle § 16 ods. (1) Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení 
súhrnne spracuje do záverečného účtu obce. V zmysle ods. (2) rovnakého § a zákona 
obec usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným 
a založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým 
osobám, ktorým poskytli prostriedky zo svojho rozpočtu; ďalej usporiada finančné 
vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtu iných obcí a k rozpočtu 
vyšších územných celkov. 
Pred schválením bol návrh záverečného účtu obce predložený na verejnú diskusiu 
zverejnením na úradnej tabuli obce a internetovej stránky obce od 29.3.2011. 
 
Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na 
zamestnanosť a podnikateľské prostredie sa neprikladá. 
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Bod č. 9 na rokovanie obecného zastupiteľstva 
dňa 15.04.2011 

 
 
 
Názov materiálu: Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného 

zastupiteľstva Krásna Ves. 
 
Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie  
 Dôvodovú správu 
 Vlastný materiál - v prílohe 
  
Spracoval: Ing. Ľudovít Suchý – predseda Finančnej komisie  
 Ing. Milan Došek   
 Ing. Eva Janegová   
                                                                                                
Predkladá: Ing. Ľudovít Suchý   
 
 
N á v r h     n a    u z n e s e n i e 
 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi 
 
schvaľuje  
 
Zásady odmeňovania poslancov a č lenov komisií   
Obecného zastupiteľstva Krásna Ves 
 
 
Dôvodová správa: 
 

Na základe § 11 ods. (4) písmena k) Zákona č. 369/1990Zb. o obecnom 
zriadení obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce a mimo 
iných kompetencií mu je vyhradené schvaľovať zásady odmeňovania poslancov. 
 Vzhľadom k skutočnosti, že od roku 2009 aj vplyvom celosvetovej hospodárskej 
krízy dochádza k závažnému vplyvu aj na príjmovú časť rozpočtu obce ako aj 
zmenám legislatívy  bolo potrebné pristúpiť k aktualizácii tejto internej normy obce, 
ktorá bude rešpektovať nové skutočnosti.   
 Obecné zastupiteľstvo sa otázkou odmeňovania poslancov a členov komisií OZ 
zaoberalo na svojom druhom zasadaní dňa 21.1.2011 a uložilo predsedom komisií 
prerokovať návrhy a predložiť spoločný návrh na zasadanie 15.4.2011. 
 Jednotlivé komisie obecného zastupiteľstva prerokovali návrhy a postúpili svoje 
stanoviská predsedovi komisie financií. V predkladanom návrhu  sú zapracované aj 
pripomienky pracovníčky ekonomického úseku a PaM obecného úradu, ako aj 
starostu obce. 
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Doložka  
finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na 

zamestnanosť a podnikateľské prostredie. 
 
 

1. Odhad vplyvov na verejné financie: 
Návrh zásad bude mať vplyv na na obecný rozpočet. Návrh predpokladá zníženie nákladov 
na odmeny obecného zastupiteľstva o 10 % oproti schválenému rozpočtu obce na rok 2011. 

 
2. Odhad vplyvov na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných 

právnických osôb:  
Návrh zásad nebude mať vplyv na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných 
právnických osôb. 

3. Odhad vplyvov na životné prostredie:   

Návrh zásad  nebude mať vplyv na životné prostredie. 

4. Odhad vplyvov na zamestnanosť: 

Návrh zásad  nebude mať vplyv na zamestnanosť. 

5. Odhad vplyvov na podnikateľské prostredie: 
Návrh zásad nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


