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OBEC KRÁSNA VES 
 

Bod č. 4 na rokovanie obecného zastupiteľstva 
dňa 28.10.2011 

 
 
 
Názov materiálu: Kontrola plnenia uznesení OZ 
 
Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie  
 Dôvodovú správu 
 Vlastný materiál - v prílohe. 
  
Spracoval: Ing. Jana Kubicová – HK obce 
                                                                                                
Predkladá: Ing. Jana Kubicová 
 
N á v r h     n a    u z n e s e n i e 
 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi 
 
berie na vedomie  
 
kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva predloženú Ing. Janou Kubicovou 
Hlavnou kontrolórkou obce 
 
 
Dôvodová správa: 
 

V zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva je hlavnému kontrolórovi 
obce vyhradená kompetencia vykonávania kontroly plnenia uznesení obecného 
zastupiteľstva. Súčasne hlavný kontrolór v zmysle tohto interného predpisu predkladá 
štvrťročne správu o plnení uznesení. 
 
Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na 
zamestnanosť a podnikateľské prostredie sa neprikladá. 
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OBEC KRÁSNA VES 
 

Bod č. 5 na rokovanie obecného zastupiteľstva 
dňa 28.10.2011 

 
 
 
Názov materiálu: Správa nezávislého audítora  z overenia konsolidovanej účtovnej 

závierky zostavenej k 31.12.2010 
 
Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie  
 Dôvodovú správu 
 Vlastný materiál - v prílohe. 
  
Spracoval: Ing. Eva Ďuržová – nezávislý audítorstarosta obce 
   
                                                                                                
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 
 
Správa nezávislého audítora  z overenia konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej 
k 31.12.2010 
 
 
Dôvodová správa: 
 

Podľa § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov je obec a vyšší územný celok povinný dať si overiť 
účtovnú závierku podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
Pri overovaní účtovnej závierky audítor overuje tiež hospodárenie podľa ich rozpočtov v súlade 
so zákonom č. 583/2004, hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj 
dlhu a dodržiavanie zdrojov financovania.  
 Na základe uvedeného vykonala nezávislá audítorka overenie konsolidovanej účtovnej 
závierky Obce Krásna Ves za účtovný rok 2010. 
 O overení vypracovala predkladanú audítorskú správu. 
 
Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na 
zamestnanosť a podnikateľské prostredie sa neprikladá. 
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OBEC KRÁSNA VES 

 
Bod č. 6 na rokovanie obecného zastupiteľstva 

dňa 28.10.2011 
 
 
 
Názov materiálu: Schválenie Konsolidovanej výročnej správy Obce Krásna Ves za rok 

2010. 
 
Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie  
 Dôvodovú správu 
 Vlastný materiál - v prílohe. 
  
Spracoval: Ing. Milan Došek – starosta obce 
 Ing. Eva Janegová  
                                                                                                
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 
 
schvaľuje 
 
Konsolidovanú výročnú správu Obce Krásna Ves za rok 2010 
 
 
Dôvodová správa: 
 

V zmysle § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve „Účtovná jednotka, ktorá musí 
mať účtovnú závierku overenú audítorom, je povinná vyhotovovať výročnú správu, 
ktorej súlad s účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie musí byť 
overený audítorom“. 
 
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 28.10.2011 

 
 

Názov materiálu: Monitorovacej správy plnenia programového rozpočtu Obce Krásna 
Ves na rok 2010 k 30. 6.2011 

  
Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie  
 Dôvodovú správu 
 Vlastný materiál - v prílohe. 
  
Spracoval: Ing. Eva Janegová 
                                                                                                
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 
 
Schvaľuje 

Monitorovaciu správu plnenia programového rozpočtu Obce Krásna Ves na rok 2011 
k 30.6.2010 
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Bod č. 8 na rokovanie obecného zastupiteľstva 
dňa 28.10.2011 

 
 

Názov materiálu: Prerokovanie plnenia finančného rozpočtu Obce Krásna Ves 
k 30.09.2011 

 
Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie  
 Dôvodovú správu 
 Vlastný materiál - v prílohe. 
  
Spracoval: Ing. Eva Janegová 
                                                                                                
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 o plnení finančného rozpočtu Obce Krásna Ves k 30.09.2011 
 
 
Dôvodová správa: 
 

V zmysle § 5 ods. 4 Zásad nakladania s finančnými prostriedkami Obce Krásna Ves 
starosta obce je povinný jedenkrát polročne podať správu o čerpaní rozpočtu  
obecnému zastupiteľstvu. Vzhľadom na mimoriadne zložitú situáciu vzniknutú 
dopadmi finančnej krízy a nutnosti poznať stav plnenia rozpočtu obce pred 
predkladaním návrhu rozpočtu obce na rok 2011 som sa rozhodol predložiť plnenie 
rozpočtu aj k 30.9.  
 
Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na 
zamestnanosť a podnikateľské prostredie sa neprikladá. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



OBEC Krásna Ves zastúpená starostom obce    
Ing. Milanom Došekom 

Obecný úrad, 956 53  Krásna Ves 142  
 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Telefón:00421 38/7669126                   E-mail: krasnaves@nextra.sk                
Fax:00421 38/7669283                          IČO:00310581, DIČ: 2021053419 
Mobil:0905355670                                Banka: Dexia banka Slovensko a.s., Trenčín č.ú.: 0612262001/5600 
 

 
 
 

OBEC KRÁSNA VES 
 

Bod č. 9 na rokovanie obecného zastupiteľstva 
dňa 28.10.2011 

 
 
 
Názov materiálu: Návrh zmeny rozpočtu Obce Krásna Ves č. 2/2011 
 
Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie  
 Dôvodovú správu 
 Vlastný materiál - v prílohe 
  
Spracoval: Ing. Milan Došek 
 Ing. Eva Janegová  
                                                                                                
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 
 
schvaľuje  
 
zmenu rozpočtu Obce Krásna Ves č. 2 na rok 2011  
 
Dôvodová správa: 
 

V zmysle § 14 ods. 1 zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov obce schvaľuje orgán 
obce. Podľa § 11 ods. 4 písmena  b) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
obecnému zastupiteľstvu je vyhradené o. i. schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny.  
Vzhľadom k skutočnosti, že plnenie rozpočtu obce k 30.06.2011 poukázalo na potrebu 
zmeny schváleného rozpočtu na rok 2011 predkladá starosta obce návrh na zmenu 
v jednotlivých položkách.. 
 
Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na 
zamestnanosť a podnikateľské prostredie sa neprikladá. 
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OBEC KRÁSNA VES 
 

Bod č. 10 na rokovanie obecného zastupiteľstva 
dňa 28.10.2011 

 
 
 
Názov materiálu: Vyhodnotenie prezentácie obce na akcii „Podhorské dni ovocia a medu 

2011“ 
 
Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie  
 Vlastný materiál - v prílohe 
  
Spracoval: Ing. Milan Došek 
                                                                                                
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 
 
Berie na vedomie   
 
Vyhodnotenie prezentácie obce na akcii „Podhorské dni ovocia a medu 2011“ 
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OBEC KRÁSNA VES 

 
Bod č. 11 na rokovanie obecného zastupiteľstva 

dňa 28.10.2011 
 
Názov materiálu: Schválenie Všeobecne záväzného nariadenie Obce Krásna Ves č. 
3/2011, ktorým sa mení VZN č. 10/2008 Obce Krásna Ves, ktorým sa určuje výška 
finančného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov za 
pobyt a stravu dieťaťa v školských zariadeniach zriadených Obcou Krásna Ves. 
 
Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie  
 Vlastný materiál - v prílohe 
  
Spracoval: Ing. Milan Došek 
                                          Martina Mikušová 
                                                      
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  
 
Všeobecne záväzného nariadenie Obce Krásna Ves č. 3/2011, ktorým sa mení VZN č. 
10/2008 Obce Krásna Ves, ktorým sa určuje výška finančného príspevku zákonného 
zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt a stravu dieťaťa v školských 
zariadeniach zriadených Obcou Krásna Ves. 

 
Dôvodová správa: 
 
Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov MŠVVaŠ SR zverejňuje aktualizáciu finančných 
pásiem nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok 
zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín od 01. 09. 2011 vrátane 
diétneho systému stravovania (celiakia, diabetes a šetriaca diéta). 
     Aktualizácia finančných pásiem predstavuje 5%-né navýšenie I. finančného pásma nákladov 
na nákup potravín na jedno jedlo pre všetky vekové kategórie stravníkov platného od 01. 01. 2010 
vrátane diétneho systému stravovania ako východiska pre ďalšie úpravy, zapracovanie požiadaviek 
krajských školských úradov na odstránenie nezrovnalostí, vzniknutých eurokonverziou a úpravu 
finančných nákladov doplnkového stravovania v internátnych školách a školských zariadeniach 
s postupnosťou podľa vekových kategórií stravníkov a jednotlivých finančných pásiem. 
     Pri spracovaní materiálu bol zohľadnený aspekt predpokladaného finančného dopadu na rozpočty 
rodín so sociálnou odkázanosťou a z toho dôvodu finančné pásma, ktoré predstavujú rozsah 
nákladov na nákup potravín na jedno jedlo nezohľadňuje vývoj spotrebiteľských cien vybratých 
základných potravín na Slovensku v plnom rozsahu. 
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Doložka  

finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť 
a podnikateľské prostredie. 

 
1. Odhad vplyvov na verejné financie: 

Vnútorná organizačná zložka obce Školská jedáleň získa potrebné finančné prostriedky na 
udržanie množstva a kvality podávaných jedál. 

 

2. Odhad vplyvov na rozpočty rodín detí navštevujúcich školské zariadenie obce 

Zvýšenie stravného bude mať vlyv na rodiny detí navštevujúcich školské zariadenie obce. 
Zvýšenie stravného predstavuje čiastku cca 0,06 € na deň, čo predstavuje za dvadsať dní 
sumu 1,2 €.  

 
 
 
 
 
 


