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1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a informácie o činnosti účtovnej jednotky 
 
Názov konsolidujúcej účtovnej jednotky OBEC Krásna Ves 
Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky Obecný úrad, 956 53 Krásna Ves č.142 
IČO : 00310 581 
DIČ : 2021053419 
Dátum založenia/zriadenia 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 SR 

Spôsob založenia/zriadenia Zo zákona /Ministerstvo vnútra/ 
Podiel na základnom imaní konsolid. 
účtovnej jednotky Podnik služieb s.r.o. 

100% 

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky Podnik služieb Krásna Ves spol s r.o. 
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky 956 53  Krásna Ves č.142 
IČO : 341 083 01 
DIČ : 2020416992 
Dátum založenia : 4.4.1994 
Dátum vzniku : 27.9.1994 
 
 
2. Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky 
 
Štatutárny orgán /OBEC Krásna Ves/ Ing. Milan Došek – starosta obce 
Štatutárny orgán /Podnik služieb s.r.o./ Ing. Milan Došek – konateľ 

Mária Matejová – konateľka 
Milan Rýdzi – konateľ 

Priemerný počet zamestnancov počas 
účtovného obdobia 

14 

Počet riadiacich zamestnancov 3 
 
3. Štruktúra obecného úradu 
 
Obec Krásna Ves v roku 2010 zamestnávala 9 zamestnancov / 5 obec, 4 školstvo / 
 
Starosta obce:   Ing. Milan Došek  
Hlavný kontrolór obce: Ing. Jana Kubicová 
 
Ing. Eva Janegová   (100 % pracovný úväzok) zabezpečuje účtovníctvo obce, rozpočet, 
personalistiku, mzdy, pokladňu, školstvo, evidenciu obyvateľstva, miestne dane a poplatky. 
Martina Mikušová (30 % pracovný úväzok) – zabezpečuje podateľňu, evidenciu majetku, úsek 
spisový a skartačný, sociálne veci a sociálna pomoc. 
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 
Iveta Červená  ( 100% pracovný úväzok ) – riaditeľka materskej školy 
Vlasta Pikuláková ( 100% pracovný úväzok ) - učiteľka 
Eva Mišáková ( 64% pracovný úväzok ) - školníčka 
Oľga Mišáková  ( 100% pracovný úväzok ) - kuchárka 



4. Štruktúra Podniku služieb Krásna Ves spol. s r.o. 
 
Podnik služieb v roku 2010 zamestnával  9 zamestnancov. 
 
Ing. Milan Došek – konateľ 
Mária Matejová – konateľka 
Milan Rýdzi – konateľ 
 
Alena Filinová  ( 100% pracovný úväzok ) – vedúca prevádzky 
Ing. Eva Janegová ( 50% pracovný úväzok ) – účtovníctvo, personalistika a mzdy , faktúrácie 
Jana Mišáková ( 100% pracovný úväzok ) – kuchárka 
Mária Rýdziová ( 100% pracovný úväzok ) – pomocná kuchárka 
Andrea Galušťáková ( 100% pracovný úväzok ) – pomocná kuchárka 
Andrea Staníková ( 100% pracovný úväzok ) – predavačka 
Anna Mozolová ( 100% pracovný úväzok ) – predavačka  /od 19.10.2009 nástup na maters. 
dovolenku/ 
Zuzana Došeková ( 70% pracovný úväzok ) – predavačka /uzatvorená pracovná zmluva na 
zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky Anny Mozolovej / 
Monika Závodská  ( 100% pracovný úväzok ) - predavačka /uzatvorená pracovná zmluva na 
zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky Andrey Staníkovej / 
 
5. Založenie spoločnosti 
 
 Spoločnosť Podnik služieb Krásna Ves spol. s r.o. bola založená jediným zakladateľom 
Obcou Krásna Ves spísaním notárskej zápisnice pod č. N 70/94, NZ 81/94 a zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín odd. s.r.o., vložka č.310/R zo dňa 27.9.1994, IČO 
: 34108301, nepeňažným vkladom vo výške  6.638,78 € . 

 Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra : 
 

sušenie ovocia, muštáreň, výroba stavebných materiálov, výroba drobných strojár. 
a zámočníckych výrobkov, údržba elektrickej siete obecného zariadenia a osvetlenia,  
búracie a rozrušovacie práce pneumatickým kladivom, zemné práce, drobná 
stavebná činnosť, drobné stavby, prestavby malých zariadení, predaj 
potravinárskeho tovaru, predaj zeleniny, predaj drogériového tovaru, predaj 
stavebných materiálov a stavebných výrobkov, prenájom hnuteľného a nehnuteľného 
majetku, požičiavanie stavebného náradia, požičiavanie ručného a elektrického náradia, 
práce malotraktorom a výsuvným rebríkom, poskytovanie drobných služieb 
a záhradnícke práce, odvoz tuhého komunálneho odpadu, verejná cestná nákladná 
doprava, oprava obuvi a kožených výrobkov, výroba obuvi, pohostinské služby /bez 
ubytovania/ 

 (hrubo vytlačené sú činnosti, ktoré sa v sledovanom roku vykonávali) 
 
 
6. Správa konateľa spoločnosti Podnik služieb Krásna Ves spol. s r.o. o hospodárskych 
výsledkoch za rok 2010. 
 
 Spoločnosť v roku 2010 vplyvom legislatívnych zmien  postupne budovala svoje 
prevádzky . V predajni zmiešaného tovaru v Krásnej Vsi sa dobudovalo na poschodí  WC . 
V obchode v Šípkove sa zakúpila truhlicová mraznička BOSCH. Prenajímateľ predajne p. 
Sýkora vykonal na budove celkovú rekonštrukciu. Zabezpečil výmenu okien za plastové, odber 
elektrickej energie rozdelil na vlastný a samostatne pre predajňu a sklady, ktoré boli oddelené od 



priestorov využívaných  prenajímateľom na svoje vlastné účely. Celkovo sa tým znížili náklady 
na prevádzku z hľadiska spotreby tepla a údržby. Do obidvoch predajní boli zakúpené drevené 
police na pekárenské výrobky. Tržby za predaj tovaru stúpli v Šípkove o 17% a v Krásnej Vsi 
klesli o 12%.  
Kuchyňa  bola v prevádzke nepretržite denne počas celého roka. Kapacita kuchyne bola 
v sledovanom období využívaná cca na 70%, avšak aj napriek dopadom hospodárskej krízy 
využitie voči predošlému roku nepokleslo. Najväčším odberateľom je už ôsmy rok CSSP n. o. 
Krásna Ves, kde  sa dodáva celodenná strava.  
V priemere sa varilo 114 porcií denne. Úspechom je stály záujem o termíny pre svadobné a iné 
rodinné a firemné oslavy a podujatia, čím sa pravidelne využíva nielen kapacita kuchyne, ale aj 
kultúrneho domu. Mierny pokles zisku z tejto oblasti podnikania bol spôsobený rastom cien 
surovín a energií pri zachovaní výstupných cien pripravovaných jedál.   
Vybavenie kuchyne bolo doplnené nerezovými regálom v umyvárni, ktorý slúži na odkladanie 
prepravných nádob, a dvomi  10 l a štyrmi 5 l nerezovými prepravnými nádobami. 
Podnik služieb s.r.o. zakúpil 1ks  registračnej EURO pokladne, ktorá slúži na ambulantný predaj 
tovaru hlavne pri príležitosti konania rôznych podujatí organizovaných Obcou Krásna Ves. 
V menšom množstve boli po celkovej údržbe stroja DH 0411 naďalej vykonávané rôzne zemné 
práce pri stavebnej činnosti pre občanov  okolitých obcí. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



7. Konsolidované hospodárske výsledky 
 
 V rámci konsolidácie voči dcérskej spoločnosti  Podnik služieb Krásna Ves spol. s r.o. sa 
použila metóda úplnej konsolidácie. Pri úplnej konsolidácii bola vykonaná : 
 
1. konsolidácia kapitálu 
2. konsolidácia záväzkov 
3. konsolidácia medzivýsledku hospodárenia  
4. konsolidácia nákladov a výnosov 
 
 Obec Krásna Ves ako materská účtovná jednotka oboznámila dcérsku účtovnú jednotku 
o povinnosti zostaviť  konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2010. Na základe toho 
konsolidovaná účtovná jednotka predložila účtovnú závierku za rok 2010 a odsúhlasila vzájomné 
pohľadávky a záväzky. Z predložených údajov bol zostavený agregovaný výkaz ziskov a strát 
a agregovaná súvaha. Následne sa vykonali konsolidačné úpravy podľa konsolidačných hárkov, 
kde boli vyčíslené vzájomné úpravy jednotlivých účtov a zostavená konsolidovaná súvaha 
a výkaz ziskov a strát. 
 
 
 
 
P.č. Položka aktív 2009 2010 
 SPOLU MAJETOK 626.524 736.424
A Neobežný majetok 521.552 649.848
A.I Dlhodobý nehmotný majetok 
A.II Dlhodobý hmotný majetok 435.580 563.876
A.III Dlhodobý finančný majetok 85.972 85.972
B Obežný majetok 104.060 85.085
B.I Zásoby 13.840 13.457
B.II Zúčtovanie medzi subjektami verejnej 

správy 
B.III Dlhodobé pohľadávky 6.229 9.472
B.IV Krátkodobé pohľadávky 16.292 5.008
B.V Finančné účty 64.325 56.846
B.VI Poskytnuté návratné finančné výpomoci 

dlhodobé 
3.374

B.VII Poskytnuté návratné finančné výpomoci 
krátkodobé 

C Časové rozlíšenie 912 1.491
 
 
P.č. Položka pasív 2009 2010 
 Pasíva spolu 626.524 736.424
A Vlastné imanie 550.977 471.915
A.I Oceňovacie rozdiely 
A.II Fondy 491 765
A.III Výsledok hospodárenia 550.486 471.150
A.III.1 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

minulých rokov 
472.407 479.952

A.III.2 Výsledok hospodárenia za bežné obdobie 78.079 -8.802



B Záväzky 39.741 93.413
B.I Rezervy 7.374 8.584
B.II Zúčtovanie medzi subjektami verejnej 

správy 
5.000

B.III Dlhodobé záväzky 2.243 2.094
B.IV Krátkodobé záväzky 21.632 56.575
B.V Bankové úvery a výpomoci 3.492 26.160
C Časové rozlíšenie 35.806 171.096
 
 
 
 
 Rok  

2009 
Hlavná 
činnosť 

2010 

Podnikat. 
činnosť 

2010 

Obdobie 
spolu 
2010 

Náklady v EUR  
50- Spotrebované nákupy 248.936 22.483 218.282 240.765
51- Služby 46.011 23.105 8.536 31.641
52- Osobné náklady 150.310 84.007 60.852 144.859
53- Dane a poplatky 310 202 134 336
54- Ostatné náklady na prevádzkovú 
činnosť 

26.352 605 192 797

55- Odpisy 28.562 24.995  24.995
56- Finančné náklady 3.168 2.800 632 3.432
57- Mimoriadne náklady  
58- Náklady na transfery 5.922 100.882  100.882
Výnosy v EUR  
60- Tržby za vlastné výkony a tovar 320.369 6.412 284.068 290.480
61- Zmena stavu vnútroorg. zásob  
62- Aktivácia 3.864 657  657
63- Daňové a colné výnosy,výnosy 
z popl. 

131.623 110.402  110.402

64- Ostatné výnosy z prevádzkovej 
činnosti 

104.923 12.276 172 12.448

65- Zúčtovanie rezerv a oprav.položiek 
z prevádzkovej a finanč. činnosti, 
zúčtovanie časového rozlíšenia 

5.746 5.427  5.427

66- Finančné výnosy 22 80 2 82
69- Výnosy z transferov a rozpočtových 
príjmov v obciach, VUV,PO,RO 
zriadených obcou alebo VUC 

21.804 119.409  119.409

Výsledok hospodárenia pred zdanením 78.780 -4.416 -4.386 -8.802
591 – Splatná daň z príjmov 701  
Výsledok hospodárenia po zdanení 78.079 -4.416 -4.386 -8.802
 
V Krásnej Vsi , dňa, 27.07.2011 
 
Vyhotovil : Ing. Eva Janegová 
        Ing. Milan Došek 
 v. r. 
        ––––––––––––––––––––––––––– 
        Ing. Milan Došek – starosta obce 


