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Z á p i s n i c a 

 
z pätnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi,  
ktoré sa konalo dňa 08.11.2013 v kancelárii starostu o 18.00 h. 

 
 

Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny 
 

Program:  
 

1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Kontrola plnenia uznesení OZ. 
4. Návrh zmeny č. 3. Rozpočtu obce Krásna Ves na rok 2013. 
5. Návrh zmeny VZN č. 10/2008 O výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni. 
6. Návrh zmeny VZN c. 2/2012 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 
7. Návrh rozpočtu obce Krásna Ves na roky 2014 – 2016 
8. Návrh na vstup Obce Krásna Ves do občianskeho združenia Machnáč – Podhorie –Inovec 
9. Príprava kultúrnych a spoločenských podujatí obce. 
10. Informácia o postupe prác na akcii „Chodník pozdĺž cesty III/05035 Krásna Ves“ – I. etapa. 
11. Diskusia. 
12. 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. 182: 

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 
Helena Božiková a Elena Mikušová. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 183:  

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. 
Uznesením č. 180 bolo predsedom komisií uložené prejednať koncepciu odpadového 
hospodárstva v komisiách do 25.10.2013. Uznesenie nebolo splnené.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 184: 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 5 5 5 0 0 

 
K bodu č. 4:  
Starosta obce predložil návrh zmeny č. 3 rozpočtu obce na rok 2013. Oboznámil prítomných 
s jednotlivými položkami v rozpočte, pri ktorých dochádza k úprave. Informoval o liste 
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z MFSR, ktorým  bola obci pridelená dotácia  na kapitálové výdavky na rekonštrukciu  
materskej školy vo výške 8.000 €. Poznamenal, že dotáciu by bolo vhodné použiť na 
rekonštrukciu strechy, ktorá je už dlhodobo v dezolátnom stave. Počas zimných mesiacov 
zateká do budovy, a preto je nutné tento stav riešiť. Celkovou úpravou rozpočtu dôjde tak 
k navýšeniu na strane príjmov a výdavkov o túto dotáciu. Ostatné úpravy rozpočtu sú len 
presunmi medzi jednotlivými položkami. 
 
Dostavil sa 6-ty poslanec Milan Šlosár (18,30hod). 
 
 Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 185: 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 6 6 6 0 0 
 

K bodu č. 5: 
Starosta obce upozornil, že v od roku 2008  platia rodičia detí od 2-6 rokov  v materskej škole  
čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín 1,06 eur/deň. Dlhodobo sa darilo tento stav 
zachovať. Keďže je prioritný záujem udržať kvalitu a množstvo podávaných jedál, tak pri 
neustálom raste cien potravín je potrebné pristúpiť k zvýšeniu výšky tejto úhrady na 1,19 
eur/deň. To je však možné len schválením dodatku k VZN č. 10/2008. Dodatok bol v zmysle 
zákona zverejnený 15. dní pred prerokovaním v obecnom zastupiteľstve. 
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 186: 
Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 6 6 6 0 0 
 

K bodu č. 6  :  
Starosta konštatoval, že v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva na 14. zasadaní bolo 
komisiám uložené uznesenie na prípravu koncepcie nakladania s komunálnym odpadom. 
Obecný úrad pripravil návrh zmeny VZN 2/2012 O miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Starosta obce Ing. Milan Došek predložil návrh 
zmien a otvoril k tomuto bodu rozpravu. Po krátkej diskusii odporučil, aby bol návrh zmeny 
VZN zverejnený na pripomienkovanie. Jednotlivé pripomienky budú zapracované do 
nasledujúceho zasadania OZ. Zmeny vo VZN sa týkajú najmä zvýšenia poplatku od občanov, 
ktorí majú trvalý, alebo prechodný pobyt na území obce z 10,-eur/rok na 12,-eur/rok a spôsob 
predkladania potvrdení od občanov, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú mimo trvalého pobytu.  
  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 187:    

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 6 6 6 0 0 
 
K bodu č. 7:  
Starosta  predložil prvotný návrh  rozpočtu obce na roky 2014-2016 na pripomienkovanie 
komisiám a občanom. Vysvetlil postup a dôvody stanovenia jednotlivých položiek príjmov 
a výdavkov. Finančné prostriedky z prebytku hospodárenia minulých rokov navrhol použiť na 
čiastočné splatenie univerzálneho úveru. V oblasti kapitálových výdavkov pripomenul 
položky na nákup pozemkov, výstavbu novej MK Do Sádkov a taktiež na nákup nového PC. 
Upozornil, že dotáciu, ktorú obec dostala vo výške 8.000 € na rekonštrukciu materskej školy  
je nutné vyčerpať do konca marca 2014. Je dôležité zvážiť, či sa použije na rekonštrukciu 
strechy, alebo kúpeľne. Treba brať do úvahy krátkosť obdobia s ohľadom na nastupujúcu 
zimu.  



 
                                                                             

3 
 

Helena Božiková navrhla, či by nebolo vhodné urobiť na materskej škole skôr krov a dať 
škridlu. Predseda stavebnej komisie Jozef Staník vysvetlil, že takéto stavebné riešenie by si 
vyžiadalo nepomerne viac finančných prostriedkov ktorými obec momentálne nedisponuje. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 188:  

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 5 5 5 0 0 
 
 
 
K bodu č.8:  
Starosta obce informoval o dôvode pre vstup do občianskeho združenia Machnáč – Podhorie 
– Inovec. Jedným z nich je aj to, že v budúcom programovom období majú združenia oveľa 
väčšiu šancu získať finančné prostriedky z eurofondov ako samotné obce. Informoval, kto 
môže vstúpiť do tohto združenia a za akých podmienok. Milan Šlosár chcel vedieť aký 
poplatok je nutné zaplatiť a aké budú celkové náklady pre obec. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 189:  

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 6 6 6 0 0 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 190:  
Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 6 6 6 0 0 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 191:  
Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 6 6 6 0 0 

 
K bodu č. 9: 
Starosta obce pripomenul, že na deň 23.11.2013 obecné zastupiteľstvo pripravuje hodovú 
akciu. Komisie sa uzhodli, že tradičná zabíjačka, ktorá sa každoročne koná vo februári sa 
pripraví teraz počas hodov a doplní  sa o ochutnávku pečených kačíc, husí s lokšami, knedľou 
a kapustou. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 192: 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 6 6 6 0 0 

 
K bodu č. 10: 
Starosta obce informoval o priebehu akcie: „Chodník pozdĺž cesty“. Stručne sumarizoval 
doterajšiu výšku nákladov na akciu.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 193: 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 6 6 6 0 0 

 
 
Diskusia: Do diskusie mimo rozpravy k jednotlivým bodom programu sa nikto neprihlásil. 
 
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie o 21.30hod. 
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U Z N E S E N I A 
 

z pätnásteho zasadania Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi 
konaného dňa 08.11.2013  

(182 – 193) 
 

Obecné zastupiteľstvo na svojom pätnástom zasadnutí prerokovalo 
 

1. Schválenie programu zasadania.  
 

Uznesenie č. 182 
 

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

Uznesenie č. 183 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie:  
a) určenie Ing. Evy Janegovej za zapisovateľku zápisnice a uznesení, 
b) určenie overovateľov zápisnice: Helenu Božiková a Elena Mikušová. 
 
3.  Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 
      

Uznesenie č. 184 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie  
kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva predloženú hlavným kontrolórom obce 
 
4.  Návrh zmeny č.3 Rozpočtu obce Krásna Ves na rok 2013. 
      

Uznesenie č. 185 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  
1.schvaľuje zmenu č.3 Rozpočtu Obce Krásna Ves na rok 2013 
2.berie na vedomie  stanovisko hlavného kontrolóra obce k zmene rozpočtu. 
 
5. Návrh zmeny VZN č.10/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni. 
 

Uznesenie č. 186 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje 
VZN č.2/2013 ako dodatok k VZN č. 10/2008 O výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej 
škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni. 
 

 
 

6. Návrh zmeny VZN č.2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady.   

Uznesenie č. 187 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  
ukladá obecnému úradu zabezpečiť zverejnenie návrhu dodatku (VZN č.1/2013) k VZN 
č.2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
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7. Návrh rozpočtu obce na roky  2014-2016.  
Uznesenie č. 188 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi ukladá: 
A. predsedom komisií obecného zastupiteľstva prerokovať predložený návrh rozpočtu na 
roky 2014-2016 v komisiách a prípadné návrhy na zmenu a doplnenie predložiť obecnému 
úradu na zapracovanie do návrhu rozpočtu do termínu 29.11.2013. 
B. obecnému úradu zverejniť návrh rozpočtu obce na roky 2014-2016 obvyklým spôsobom. 

 
8. Návrh na vstup Obce Krásna Ves do občianskeho združenia Machnáč – Podhorie - Inovec 

Uznesenie č. 189 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje  
-vstup do občianskeho združenia Machnáč-Podhorie-Inovec a zaradenie obce Krásna Ves do 
územia tohto verejno-súkromného partnerstva. 

Uznesenie č. 190 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje  
-zámer vypracovanie Integrovanej stratégie rozvoja územia regiónu Machnáč-Podhorie-
Inovec v najbližšom možnom termíne po získaní zdrojov potrebných na jej realizáciu 

Uznesenie č. 191 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje  
-aby občianske združenie Machnáč-Podhorie-Inovec predložilo žiadosť o nenávratný 
finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka, za účelom financovania zámeru: 
Vpracovanie Integrovanej stratégie rozvoja územia regiónu Machnáč-Podhorie-Inovec. 
 
9. Príprava kultúrnych a spoločenských podujatí obce. 

Uznesenie č. 192 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie Informáciu príprave kultúrneho 
a spoločenského podujatia obce : Krasňanské hody konané dňa 23.11.2013 
 
10.Informácia o postupe prác na akcii “Chodník pozdĺž cesty“ 

Uznesenie č. 193 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie Informácia o postupe prác na akcii 
„Chodník pozdĺž cesty III/05035 Krásna Ves“ – I. etapa. 
 
 
 

V Krásnej Vsi dňa 08.11.2013 
 

Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------- 
 
Overovatelia zápisnice:  
Elena Mikušová    ------------------------- 

 
Helena Božiková    ------------------------- 

 
Ing. Eva Janegová zapisovateľka  ------------------------- 


