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Z á p i s n i c a 
 

z trinásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi, ktoré sa konalo 
07.06.2013 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. Schválenie vyradenia neupotrebiteľného majetku obce. 
5. Zosúladenie Vnútorného predpisu pre vykonanie inventarizácie Obce Krásna Ves  so 

Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Krásna Ves a s majetkom štátu, ktorý 
obec užíva. Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k zmene Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom obce Krásna Ves a s majetkom štátu. 

6. Správa o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2013. 
7. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2013. 
8. Informácia o plnení rozpočtu obce za obdobie 1.-5. 2013 

Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu za obdobie 1.-5.2013. 
9. Zmena rozpočtu obce na rok 2013 č.1. 

Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k zmene rozpočtu obce na rok 2013 č. 1. 
10. Zámenná zmluva na nehnuteľnosti v majetku obce.  
11. Koncepcia údržby a modernizácie verejného osvetlenia v obci. 
12. Žiadosť o príspevok na vydávanie a distribúciu okresného periodického občasníka. 
13. Návrh na schválenie výšky platu starostu obce. 
14. Zameranie rozvoja sociálnych služieb v obci. 
15. Plán výstavby nájomných bytov v obci. 
16. Rôzne. 
17. Valné zhromaždenie „Podniku služieb Krásna Ves, s.r.o.“ 
18. Záver. 

 

K bodu č. l: Starosta obce Ing. Milan Došek otvoril zasadnutie a privítal všetkých 
prítomných. 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. 158: 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 5 5 5 0 0 
 
K bodu č. 2: Za zapisovateľku bola určená Martina Mikušová a za overovateľov zápisnice 
Ing. Oľga Bachová a Milan Mišák. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 159:  

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. predložil kontrolu plnenia uznesení. Bola 
stanovená jedna úloha pre finančnú a stavebnú komisiu zhromaždiť a vyhodnotiť údaje 
k možnej rekonštrukcii verejného osvetlenia. Predseda komisie Ing. Ľudovít Suchý povedal, 
že oboznámi prítomných so závermi, ku ktorým dospeli v bode číslo 11 tohto zasadnutia. 
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K bodu č. 4:  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zoznam prebytočného a neupotrebiteľného majetku obce 
predložený vyraďovacou komisiou podľa zápisnice z 26.03.2013 a spôsob jeho likvidácie 
navrhnutý likvidačnou komisiou. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 160: 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 5 5 5 0 0 
 

K bodu č. 5: 
Starosta obce oboznámil poslancov o nesúlade dvoch predpisov, konkrétne Zásady 
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Krásna Ves a s majetkom štátu, ktorý obec užíva 
a Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie obce Krásna Ves.  
Starosta obce prečítal pôvodné znenie § 3 ods. 5 „Zásad hospodárenia s majetkom obce 
Krásna Ves a s majetkom štátu, ktorý obec užíva“ a zároveň predložil návrh nového znenia, 
ktoré odstraňuje pôvodný nesúlad predpisov:  
„Obec alebo správca majetku obce môžu na základe návrhu vyraďovacej komisie prebytočný 
alebo neupotrebiteľný hnuteľný majetok vyradiť a následne na návrh likvidačnej komisie 
zlikvidovať /odpredať, odovzdať do odpadu/. K vyradeniu a likvidácii je potrebný súhlas 
obecného zastupiteľstva. Vyraďovaciu a likvidačnú komisiu na návrh obecného zastupiteľstva 
vymenúva starosta obce“. 
K návrhu predložil súhlasné stanovisko aj hlavný kontrolór obce. 
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 161: 
Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 5 5 5 0 0 
 

K bodu č. 6 a 7 :  
Hlavný kontrolór Ing. Roman Krbata predniesol správu o kontrolnej činnosti za 1. polrok 
2013 a plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2013. K návrhu plánu nemal nikto pripomienku. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 162:    

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 5 5 5 0 0 
 
K bodu č. 8:  
Starosta obce oboznámil prítomných s plnením rozpočtu obce za 1.-5. 2013. Následne 
predniesol svoje stanovisko k plneniu rozpočtu za obdobie 1.-5.2013 hlavný kontrolór obce.  
Pani Božiková navrhla, aby sa vyhlásila brigáda na cintorín a aby si každý upratoval pred 
svojím domov a aby si občania čistili aj potôčik čím sa znížia náklady v rozpočte.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 163: 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 5 5 5 0 0 
 
K bodu č. 9:  
Starosta obce predložil návrh zmeny rozpočtu so zdôvodnením zmien jednotlivých položiek: 
Na nákup smetných nádob, ktoré ale budú následne odpredané občanom. Nákup nádoby na 
sklo, nakoľko jestvujúca kapacitne nepostačuje. Zber šatstva neprebehol ako po iné roky, 
šatstvo bolo voľne pohodené pri bývalej ZŠ, to svedčí o nezáujme niektorých občanov 
o vzhľad nášho okolia. Na posudzovanie občanov odkázaných na sociálnu službu sa čiastka 
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už vyčerpala. Oboznámil s plánom čerpania dotácie z Environmentálneho fondu na 
zhotovenie časti kanalizácie v dĺžke cca 42 m.  
K návrhu zmeny rozpočtu Obce Krásna Ves č. 1 na rok 2013 predložil stanovisko hlavný 
kontrolór obce. Následne starosta dal hlasovať o návrhu. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu Obce Krásna Ves č. 1 na rok 2013. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 164:  

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 5 5 5 0 0 

 
Po hlasovaní sa do rozpravy k tomuto bodu rokovania prihlásila riaditeľka Materskej školy 
pani Iveta Červená, oboznámila prítomných s tým, že od septembra je záväzne prihlásených 
11 dvojročných detí čo si vyžaduje zriadenie druhej triedy a prijatie dvoch nových učiteliek. 
Rozhodnutia o prijatí detí do Materskej školy musia byť vydané, aby rodičia mali istotu, že 
ich deti budú umiestnené v našej MŠ. Z úradu verejného zdravotníctva bola riaditeľka  
upozornená, že chýbajú sociálne zariadenia pre zvýšenú kapacitu deti. Starosta uviedol, že 
náklady na zriadenie druhej triedy MŠ nie je možné vopred stanoviť a navrhol riešiť uvedenú 
situáciu mimoriadnym zasadnutím obecného zastupiteľstva pokiaľ bude známy predbežný 
rozpočet výdajov.    
Následne dal starosta hlasovať o zriadení druhej triedy MŠ : 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 165:  

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 5 5 5 0 0 
 
K bodu č.10:  
Starosta obce predniesol návrh zámennej zmluvy na nehnuteľnosti. Informoval zastupiteľstvo, 
že návrh zmluvy bol zverejnený na internetovej stránke obce dlhšie ako 15 dní. Prevod 
vlastníctva sa uskutočňuje podľa § 7 ods. (4) pís. e) Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom obce Krásna Ves a s majetkom štátu, ktorý obec užíva.  
Starosta predložil návrh, aby prevod bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa a to 
z dôvodu, že časť pozemku odčlenená G.P. č. 44 169 647 – 45/2013 a označená ako p. č. 
259/2 bola dlhodobo užívaná právnym predchodcom žiadateľa a to najmä na odvodnenie 
pozemku od stavby rodinného domu. Súčasne obec nevyhnutne potrebuje nadobudnúť od 
žiadateľa časť pozemku označeného na GP ako p. č. 260/2 za účelom rozšírenia miestnej 
komunikácie a vybudovania jednostranného chodníka pre chodcov z dôvodu zabezpečenia 
bezpečnej prevádzky na miestnej komunikácii.  
Starosta dal hlasovať o podmienkach hodných osobitného zreteľa: 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 166:  

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 5 5 5 0 0 

Uznesenie bolo prijaté rozhodnutím obecného zastupiteľstva trojpätinovou väčšinou 
poslancov. 
 
Následne predložil starosta návrh Zámennej zmluvy.  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámenu nehnuteľnosti v katastrálnom území Krásna Ves. 
Hlasovanie:  

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 5 5 5 0 0 
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K bodu č. 11: 
Predseda finančnej komisie Ing. Ľudovít Suchý predniesol správu komisie o preverení 
možnosti rekonštrukcie verejného osvetlenia realizovaného splátkami z úspor na spotrebe 
elektrickej energie osadením úsporných LED svietidiel. Po prepočítaní návratnosti dospela  
komisia k záveru, že v súčasnosti predpokladaná doba návratnosti nezabezpečuje účelné 
a ekonomické vynaloženie prostriedkov na realizáciu projektu.  Po detailnom preskúmaní 
technického a finančného riešenia s možnosťou splátkového systému financovania, finančná 
a stavebná komisia vzhľadom na dlhodobú návratnosť, aktuálnu finančnú situáciu obce 
a nastavenie priorít financovania iných projektov obce, odporúča obecnému zastupiteľstvu: 
riešiť údržbu verejného osvetlenia obce v zmysle doposiaľ zaužívaných spôsobov. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 167: 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 5 5 5 0 0 
 
K bodu č. 12: 
Starosta obce predložil zastupiteľstvu žiadosť od agentúry e - production NAŠE BÁNOVCE 
o finančný príspevok na vydávanie a distribúciu okresného periodického občasníka.  
Hlasovanie o návrhu na schválenie finančný príspevok 0,10 € na výtlačok pre 160 
domácností. Pre rok 2013 v celkovej maximálnej výške 64. € 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č.  168: 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 5 5 4 1 0 

 
K bodu č. 13:  
Starosta obce odovzdal slovo predsedovi finančnej komisie Ing. Ľudovítovi Suchému, ktorý 
predložil návrh obecnému zastupiteľstvu na schválenie platu starostu obce Ing. Milana 
Došeka stanovený podľa zákona číslo 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v presnej výške 1595 €, slovom: 
Jedentisícpäťstodeväťdesiatpäť eur. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 169: 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 5 5 5 0 0 

 
K bodu č. 14:  
Starosta obce prečítal dôvodovú správu k zameraniu rozvoja sociálnych služieb v obci. 
Hlavný kontrolór uviedol konkrétne prípady z jeho praxe v zariadení.  
Následne starosta obce podal návrh na vypracovanie štúdie pre zvýšenia kapacity sociálneho 
zariadenia Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie. Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 170: 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 5 5 5 0 0 

 
K bodu č. 15: 
Starosta obce prečítal dôvodovú správu k plánu výstavby nájomných bytov v obci. V diskusii 
prehovoril Jozef Staník konkrétne o budove bývalej základnej školy. Obecnému 
zastupiteľstvu sa zhodlo na potrebe vypracovania projektovej štúdie na nadstavbu budovy 
bývalej základnej školy za účelom získania nových nájomných bytov.   
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 171: 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 5 5 5 0 0 
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K bodu č. 16: V rôznom starosta obce: 
- predniesol ponuku Prima banky na možnosť navýšenia pôvodnej výšky úveru zo sumy   

40.000,00 € na 124.000,00 €.  
- o účasti obce v súťaži „Progresívne, cenovo dostupné bývanie“ s nájomným bytovým 

domom kde sme sa umiestnili na peknom treťom mieste.  
- informoval o podrobnostiach separovaného zberu plastov v obci na všetky plasty, s tým, že 

pet fľaše budú zberané zvlášť a ostatné plasty zvlášť. Biologický odpad z domácností  
občania v zmysle VZN musia separovať vo svojich kompostoviskách. 

- Oprava výtlkov – je zadaná požiadavka na predkladanie cenových ponúk. Obec dostala od 
ministerstva dopravy dotáciu na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry vo výške 
936,00 EUR. 

-  starosta predložil zastupiteľstvu vyúčtovanie nájomného v nájomnom bytovom dome 9 b.j. 
za predošlý kalendárny rok vyhotovené správcom f. EKA, s.r.o.  

 
Poslankyňa Alena Bučková informovala o tom, že sa na ňu obrátil občan obce s informáciou 
o znečisťovaní ŽP nepovoleným vypúšťaním odpadových vôd.  
Ďalej A. Bučková požadovala, aby bolo vyhlásené, že si má každý upraviť okolie svojich 
hrobov na miestnom cintoríne. 
 
K bodu č. 17: 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu riadnu účtovnú závierku Podniku služieb 
Krásna Ves, s.r.o. Informoval zároveň, že konatelia predkladajú valnému zhromaždeniu 
a obecnému zastupiteľstvu účtovnú závierku.  
Súčasne oznámil, že zvolá valné zhromaždenie, ktoré tvoria poslanci obecného zastupiteľstva.  
Návrh na uznesenie na schválenie predloženej riadnej účtovnej závierky.  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 172: 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 5 5 5 0 0 

 
K bodu č. 18: Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie o 22.00hod. 
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U Z N E S E N I A 
 

z trinásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi 
konaného dňa 07.06.2013  

(158 – 172) 
 

Obecné zastupiteľstvo na svojom trinástom zasadnutí prerokovalo 
 

1. Schválenie programu zasadania.  
 

Uznesenie č. 158 
 

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

Uznesenie č. 159 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie:  
a) určenie Martiny Mikušovej za zapisovateľku zápisnice a uznesení, 
b) určenie overovateľov zápisnice: Ing. Oľgu Bachovú a Milana Mišáka. 
 
3.  Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 
      

Uznesenie č. 160 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie  
kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva predloženú hlavným kontrolórom obce 
 
 
4.  Schválenie vyradenia neupotrebiteľného majetku 
      

Uznesenie č. 160 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje  
zoznam prebytočného a neupotrebiteľného majetku obce predložený vyraďovacou komisiou 
podľa zápisnice z 26.03.2013 a spôsob jeho likvidácie navrhnutý likvidačnou komisiou. 
 
5. Zosúladenie Vnútorného predpisu pre vykonanie inventarizácie Obce Krásna Ves so 
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Krásna Ves a s majetkom štátu, ktorý 
obec užíva.  

Uznesenie č. 161 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
A. schvaľuje zmenu v § 3 ods. 5 „Zásad hospodárenia s majetkom obce Krásna Ves 

a s majetkom štátu, ktorý   obec užíva“. Nové znenie: Obec alebo správca majetku obce 
môžu na základe návrhu vyraďovacej komisie prebytočný alebo neupotrebiteľný hnuteľný 
majetok vyradiť a následne na návrh likvidačnej komisie zlikvidovať (odpredať, odovzdať 
do odpadu). K vyradeniu a likvidácii je potrebný súhlas obecného zastupiteľstva. 
Vyraďovaciu a likvidačnú komisiu na návrh obecného zastupiteľstva vymenúva starosta 
obce. 

B. berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k zmene Zásad hospodárenia 
s majetkom obce Krásna Ves a s majetkom štátu, ktorý obec užíva. 
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6 - 7. Správa o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2013 a plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 
2013.  

Uznesenie č. 162 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  
A) berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2013 
B) schvaľuje plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2013 

 
8.  Informácia o plnení rozpočtu obce za obdobie 1. – 5. 2013.  
 

Uznesenie č. 163 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie 
a) informáciu o plnení rozpočtu obce za obdobie 1.-5.2013 
b) stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu za obdobie 1.-5.2013 

 
9. Zmena rozpočtu obce na rok 2013 č. l  
 

Uznesenie č. 164 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
A. schvaľuje 
zmenu rozpočtu na rok 2013 č. 1 
B. berie na vedomie 
stanovisko hlavného kontrolóra obce k zmene rozpočtu obce na rok 2013 č. 1 
 
Zriadenie novej triedy v MŠ Krásna Ves. 
 

Uznesenie č. 165 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje  
zriadenie druhej triedy v Materskej škole Krásna Ves pre školský rok 2013 – 2014. 

 
10. Zámenná zmluva na nehnuteľnosti v majetku obce. 
 

Uznesenie č. 166 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje: 
A. zámenu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce par. č. 259/2 za parcelu č. 260/2 ako prípad 
hodný osobitného zreteľa a to z nasledovných dôvodov: 
- par. č. 259/2 užívali už právni predchodcovia vlastníkov susedného rodinného domu Petra  

a Tatiany Fidrikovej na odvodnenie pozemku, 
- obec má významný záujem na získanie par. č. 260/2 vo vlastníctve manželov Fidrikovich 

z dôvodu rozšírenia miestnej komunikácie a vybudovania jednostranného chodníka pre 
chodcov za účelom zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky na priľahlej miestnej 
komunikácii. 

B. zámenu nehnuteľnosti  v k. ú. Krásna Ves zakreslených v novom GP č. 44 169 647 – 
45/2013 
1. OBEC Krásna Ves ako vlastník pozemku CKN parcely č. 259/2 Zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 52 m2  zapísaného v LV č. 415 v 1/1 v cene 130,52 € stanovenej 
znaleckým posudkom č. 144/2012 znalca Ing. Ľubomíra Knotka prenecháva do vlastníctva 
Peterovi Fidrikovi, rod. Fidrik, nar. 12.08.1982, r. č. 820812/xxxx, bytom Slatinka nad 
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Bebravou č. 23, PSČ 956 53, SR a manželke Tatiane Fidrikovej rod. Mišáková, nar.  
17.6.1983, r. č. 835617/xxxx bytom Krásna Ves č. 51, PSČ 956 53, SR 

2. Peter Fidrik a manželka Tatiana ako vlastníci pozemku CKN parcela č. 260/2 Zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 5 m2 zapísaného v LV č. 11 pod B2 v 1/1 tento v zmluvnej 
cene 12,55 € prenechávajú do vlastníctva OBCE Krásna Ves.  

3. Rozdiel medzi dohodnutými cenami zamieňaných nehnuteľností v sume 117,97 € vyplatia 
manželia Fidrikovi Obci Krásna Ves pri podpise zmluvy.  

 
11. Koncepcia údržby a modernizácie verejného osvetlenia v obci 
 

Uznesenie č. 167 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie záver finančnej komisie riešiť 
údržbu verejného osvetlenia obce v zmysle doposiaľ zaužívaných spôsobov. 
 
12. Žiadosť o príspevok na vydávanie a distribúciu okresného periodického občasníka 
 

Uznesenie č. 168 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje finančný príspevok 0,10 € na výtlačok a   
160 domácností na vydávanie a distribúciu okresného periodického občasníka NAŠE 
BÁNOVCE pre Ing. Stanislava Vavru – agentúra e- roduktion pre rok 2013 vo výške 64 €. 
 
13. Návrh na schválenie výšky platu starostu obce 
 

Uznesenie č. 169 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje: 
plat starostu Obce Krásna Ves Ing. Milana Došeka s účinnosťou od 1.6.2013  
a) podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z. z.  1329,00 €, 
b) podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. zvýšený o 20 %, 
Plat podľa § 3 ods. 1 a podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. spolu 1595,00€. 
Jedentisícpäťstodeväťdesiatpäť eur. 
 
 

14. Zameranie rozvoja sociálnych služieb v obci 
 

Uznesenie č. 170 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje návrh na vypracovanie štúdie pre zvýšenia 
kapacít sociálneho zariadenia Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie. 
 
 

15. Plán výstavby nájomných bytov v obci 
 

Uznesenie č. 171 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi ukladá: 
stavebnej komisii zabezpečiť vypracovanie projektovej štúdie na výstavbu nájomných bytov 
formou nadstavby budovy bývalej základnej školy. 
 
 

15. Predloženie účtovnej závierky Podniku Služieb Krásna Ves, s.r.o. 
 

Uznesenie č. 172 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie riadnu účtovnú závierku Podniku 
Služieb Krásna Ves, s.r.o. za rok 2012 predloženú starostom obce. 
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V Krásnej Vsi dňa 07.06.2013 
 
Ing. Milan Došek   
starosta obce    ------------------------- 
 
Overovatelia zápisnice:  
Milan Mišák   ------------------------- 
 
Ing. Oľga Bachová  ------------------------- 
 
Martina Mikušová 
zapisovateľka   ------------------------- 


