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Z á p i s n i c a 
 

z dvanásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi, ktoré sa konalo 
15.03.2013 v malej sále KD o 18.00 h. 

 

Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny 
 

Program:  
 

1. Otvorenie zasadania. 
2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Kontrola plnenia uznesení OZ. 
4. Správa o plnení plánu kontrolnej činnosti za 2. polrok 2012. 
5. Návrh záverečného účtu Obce Krásna Ves za rok 2012. 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu záverečného účtu obce za rok 2012. 
Správa audítora k ročnej účtovnej závierke za rok 2012. 

6. Výročná správa Obce Krásna Ves za rok 2012. 
Správa audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou. 

7. Žiadosť o vytvorenie nového školského obvodu. 
8. Prerokovanie ponuky na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci. 
9. Prerokovanie rozdelenia prostriedkov poskytnutých obci na mimoškolské aktivity (CVČ).  
10. Prerokovanie žiadosti o započítanie nákladov na rekonštrukciu školského bytu do nájmu. 
11. Schválenie harmonogramu zasadaní OZ v roku 2013. 
12. Vyhodnotenie kultúrno-spoločenskej akcie „Domáca Fašiangová zabíjačka. 
13. Záver. 

 

K bodu č. l: Starosta obce Ing. Milan Došek otvoril zasadnutie a privítal všetkých 
prítomných. Upozornil, že do programu zasadania OZ boli doplnené dva body. Konštatoval, 
že na zasadnutí sú prítomní piati poslanci obecného zastupiteľstva zo siedmich, a tak 
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Starosta dal o programe hlasovať.  
Hlasovanie o programe – uznesenie č. 147: 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 5 5 5 0 0 
 
K bodu č. 2: Za zapisovateľku bola určená Ing. Eva Janegová a za overovateľov zápisnice 
Elena Mikušová a Ivan Kollárik. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 148:  

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 5 5 5 0 0 
 
K bodu č. 3:  
Hlavný kontrolór obce Ing. Roman Krbata PhD. kontrolu plnenia uznesení nepredložil.  
 
K bodu č. 4:  
Hlavný kontrolór prečítal informatívnu správu o plnení kontrolnej činnosti za II. polrok 2012. 
Oboznámil prítomných o výsledku dvoch kontrol, a to pokladničných operácií za I. polrok 
2012 a financovanie verejných podujatí organizovaných obcou v roku 2011. Vysvetlil 
prítomným podstatu vykonávania predbežnej, priebežnej a následnej kontroly.  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 149: 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 5 5 5 0 0 
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K bodu č. 5: 
Starosta oboznámil prítomných s Návrhom Záverečného účtu za rok 2012. Informoval o 
hospodárení obce v oblasti bežných, kapitálových príjmov a výdavkov a finančných operácií. 
Vysvetlil ako vzniká hospodársky výsledok obce- prebytok, alebo schodok. Obec v roku 2012 
hospodárila s prebytkom 870,-€, ktorý navrhol prideliť do rezervného fondu. Zároveň prečítal 
stanovisko audítora k ročnej účtovnej závierke. Vyzval hlavného kontrolóra, aby vyjadril 
svoje stanovisko k záverečnému účtu. Ten odporučil obecnému zastupiteľstvu záverečný účet 
bez výhrad schváliť . Dostavil sa šiesty poslanec Milan Šlosár.(18,30 hod) 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 150: 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 6 6 6 0 0 
 
K bodu č. 6:  
Starosta obce Ing. Milan Došek oboznámil prítomných s výročnou správou obce a podrobne 
informoval o jej jednotlivých bodoch a prílohách a súčasne prečítal správu audítora o overení 
súladu výročnej správy s účtovnou závierkou. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 151:    

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 6 6 6 0 0 
 
K bodu č. 7:  
Starosta predložil návrh na schválenie nových školských obvodov v mestách, ktoré 
navštevujú deti z našej obce:  Bánovce n. Berbravou- ZŠ Komenského a ZŠ Školská, Trenčín- 
ZŠ Na dolinách a ZŠ Novomestského, Dubnica n.Váhom- špeciálna ZŠ, ZŠ Trenčianske 
Stankovce. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 152:    

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 6 6 6 0 0 

 
K bodu č. 8:  
Starosta obce oboznámil prítomných s ponukou, ktorú dostala obec na rekonštrukciu 
verejného osvetlenia. Vysvetlil podmienky, návratnosť a  spôsob realizácie rekonštrukcie. 
Poslanec Milan Šlosár navrhol, či sa nedá vypracovať projekt na financovanie z eurofondov. 
Starosta informoval, že v súčasnosti nie je vyhlásená žiadna výzva a v najbližšom období nie 
je ani predpoklad získania dotácie pre tento účel. Poslanec Ing. Ľudovít Suchý navrhol, aby sa 
jednotlivé komisie týmto návrhom zaoberali a zhromaždili aj ďalšie ponuky a návrhy do 
konca apríla 2013. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 153: 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 6 6 6 0 0 
 
K bodu č. 9:  
Starosta vysvetlil, že obce dostávajú vo forme podielových daní finančné prostriedky, ktoré 
boli v minulosti zasielané priamo na financovanie centier voľného času. Obecné 
zastupiteľstvo  môže, ale nemusí schváliť finančný príspevok pre centrá voľného času v iných 
obciach, alebo mestách, na základe nimi predloženej žiadosti a zoznamu detí od 5 – 14 rokov, 
ktoré toto CVČ navštevujú.  Oboznámil poslancov o približnej výške financií na rok, ktoré 
obec dostane na tento účel a navrhol, aby tieto prostriedky boli použité v podstatnej miere na 
záujmovú činnosť v centrách voľného času  alebo pre ďalšie aktivity mládeže vekovej 
kategórie 5 – 30 rokov vo voľnom čase. Zároveň starosta navrhol finančný príspevok vo 
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výške 40 €/rok a dieťa pre žiadateľov – centrá voľného času, ktoré o finančný príspevok 
požiadajú a navštevujú ich deti s trvalým bydliskom z obce. Zostatok prostriedkov navrhol 
rozdeliť na základe úpravy rozpočtu. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 154:  

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 6 6 6 0 0 
 
K bodu č.10:  
Starosta obce informoval o situácii ohľadom uznania nákladov na rekonštrukciu školského 
bytu. Uviedol, že nájomníčka pani Prosňanská ani na základe výzvy  nepredložila kompletnú 
kalkuláciu nákladov rekonštrukcie bytu. Z dôvodu nepredloženia dokladov dohodnutých pri 
podpise nájomnej zmluvy, starosta listom zo dňa 26.02.2013 pod číslom 55/2013 vyzval 
nájomníčku na doplnenie podania. Do termínu zasadania tak neurobila. Týmto problémom sa 
zaoberala na svojom zasadaní aj stavebné komisia, ktorá odporučila zastupiteľstvu uznať 
zatiaľ realizované náklady na rekonštrukciu školského bytu a to: Výmena plastových okien 
a dverí v sume 1.740,00 €, výmena interiérových dverí a zárubní v počte 3 ks v sume 360,00 
€, výmena teplovodných radiátorov za elektrické konvertory v sume 360,00€,  a výmena WC 
a umývadla v kúpeľni v sume 100,00 €. Celková výška zatiaľ odporučených uznaných 
nákladov na rekonštrukciu činí 2.560,00€. Ing. Roman Krbata navrhol, aby sa investícia 
protokolárne prevzala. Starosta uviedol, že pani Prosňanská síce nepredložila všetky doklady, 
ale stavebná komisia na základe doposiaľ predložených dokladov schválila hore uvedené 
položky, ktoré navrhuje uznať. Vzhľadom k tomu, že z rozpravy vznikla nejasná situácia 
starosta sa rozhodol stiahnuť predložený návrh na uznesenie. Následne však niektorí poslanci 
žiadali, aby sa zosúladil vzniknutý stav s právnymi predpismi a to aj schválením uznesenia, 
ktoré starosta stiahol z rokovania. Na základe uvedeného starosta opätovne predložil 
pripravený návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať.  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 155:  

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 6 4 4 0 2 
 
K bodu č. 11: 
Starosta obce predložil harmonogram zasadnutí OZ v roku 2013: 
13.zasadanie OZ 07.06.2013 o 18.00hod 
14.zasadanie OZ 06.09.2013 o 18.00hod 
15.zasadanie OZ 25.10.2013 o 18.00hod 
16.zasadanie OZ 29.11.2013 o 18.00hod 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 156: 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 6 6 6 0 0 
 
K bodu č. 12: 
Starosta obce a poslankyňa Alena Bučková informovali o priebehu kultúrnej a spoločenskej 
akcie „Obecná zabíjačka“, ktorá sa konala vo februári 2013 a zhodnotili ju ako úspešnú.  
 

V krátkej diskusii starosta informoval: 
- o zriadení novej elektrickej prípojke do budovy obecného úradu a kultúrneho domu,  
- o postupe registra obnovenej evidencie pozemkov v obci a možnosti konzultácie 

s pracovníčkou katastra Bánovce n.B. na stretnutí, ktoré sa uskutoční dňa 21.3.2013  v KD, 
- o sociálnej situácii rodiny Zajacovej, ktorá býva v areály bývalého PD so štyrmi deťmi. 

 
K bodu č. 12: Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie o 21.00hod. 
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U Z N E S E N I A 

 

z dvanásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi 
konaného dňa 15.03.2013  

(147 – 157) 
 

Obecné zastupiteľstvo na svojom dvanástom zasadnutí prerokovalo 
 

1. Schválenie programu zasadania.  
 

Uznesenie č. 147 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje  
program na dvanáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva Krásna Ves 
 
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.  
 

Uznesenie č. 148 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie:  
a) určenie Ing. Evy Janegovej za zapisovateľku zápisnice a uznesení, 
b) určenie overovateľov zápisnice: Elenu Mikušovú a Ivana Kollárika. 
 
4.  Správa o plnení plánu kontrolnej činnosti za 2.polrok 2012 
      

Uznesenie č. 149 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie 
 Správu o plnení plánu kontrolnej činnosti za 2.polrok 2012 
 
5. Návrh záverečného účtu za rok 2012 
    Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu Obce Krásna Ves za rok 2012 
    Správa audítora k ročnej účtovnej závierke za rok 2012 
  

Uznesenie č. 150 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
A. schvaľuje  
     celoročné hospodárenie Obce Krásna Ves za rok 2012 bez výhrad 
B. berie na vedomie  
     1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu záverečného účtu za rok 2012 
     2. Správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Krásna Ves k ročnej účtovnej 

závierke za rok 2012 
 
6. Výročná správa obce Krásna Ves za rok 2012.  
 

Uznesenie č. 151 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
A. berie na vedomie 
     Správu nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy s ročnou účtovnou   

závierkou za rok 2012 
B. schvaľuje 
     Výročnú správu Obce Krásna Ves za rok 2012 
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7.  Vytvorenie nových spoločných školských obvodov.  
 

Uznesenie č. 152 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje  
nové spoločné školské obvody 
A. s Mestom Bánovce nad Bebravou 
 - Základná škola Komenského 
 - Základná škola Školská 
B. s Mestom Trenčín 
 - Základná škola Na dolinách č. 27 
 - Základná škola Novomeského  č. 11 
C. s Obcou Trenčianske Stankovce 
 - Základná škola 
D. s Mestom Dubnica nad Váhom 
 - Špeciálna základná škola, Školská 386/1 

 
 8. Prerokovanie ponuky na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci. 
 

Uznesenie č. 153 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi ukladá finančnej a stavebnej komisii zhromaždiť 
a vyhodnotiť údaje k možnej rekonštrukcii verejného osvetlenia do 30.04.2013. 

 
9. Prerokovanie rozdelenia prostriedkov poskytnutých obci na mimoškolské aktivity(CVČ). 
 

Uznesenie č. 154 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
A. Berie na vedomie informáciu o poskytnutých finančných prostriedkoch zo ŠR na 

financovanie záujmových aktivít detí vo veku od 5-14 rokov. 
B. Schvaľuje príspevok na rok 2013 obciam – žiadateľom, ktorých centrá voľného času 

navštevujú deti s trvalým pobytom v Obci Krásna Ves, vo výške 40,00 €/rok a dieťa na 
financovanie záujmových aktivít.  

 
10.Prerokovanie žiadosti o započítanie nákladov na rekonštrukciu školského bytu do nájmu. 
 

Uznesenie č. 155 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi:   
A. Uznáva náklady vynaložené nájomníčkou Nadeždou Prosňanskou na rekonštrukciu 
školského bytu v budove súp. č. 145 v KÚ Krásna Ves za vykonané práce a dodávky: 
- výmeny teplovodných radiátorov za elektrické konektory 6 ks za sumu    360,00 € 
- výmena 3 ks plastových okien a 1 ks vchodových dverí  za sumu           1.740,00 €  
- výmena 3 ks interiérových dverí a zárubní za sumu      360,00 € 
- výmena WC a umývadla v kúpeľni v sume        100,00 € 
V celkovej výške          2.560,00 € 
 
2. Schvaľuje odkúpenie investície 2.560,00 € do rekonštrukcie školského bytu od nájomníčky 

Nadeždy Prosňanskej formou mesačných splátok vo výške mesačného nájomného za byt. 
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11. Schválenie harmonogramu zasadaní OZ v roku 2013 
 

Uznesenie č. 156 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje harmonogram zasadnutí na rok 2013 
13.  zasadanie OZ piatok 07.06.2013 o 18,00 hod. 
14.  zasadanie OZ piatok 06.09.2013 o 18,00 hod. 
15.  zasadanie OZ piatok 25.10.2013 o 18,00 hod. 
16.  zasadanie OZ piatok 29.11.2013 o 18,00 hod. 
 
12. Vyhodnotenie kultúrnej a spoločenskej akcie „Domáca fašiangová zabíjačka“ 
 

Uznesenie č. 157 
 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 
Vyhodnotenie kultúrnej a spoločenskej akcie „ Domáca fašiangová zabíjačka“ 
 
 

V Krásnej Vsi dňa 15.03.2013 
 
Ing. Milan Došek   
starosta obce    ------------------------- 
Overovatelia zápisnice:  
Elena Mikušová  ------------------------- 
 
Ivan Kollárik   ------------------------- 
 
Ing.Eva Janegová  
zapisovateľka   ------------------------- 


