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Z á p i s n i c a 
 

zo šestnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi,  
ktoré sa konalo dňa 13.12.2013 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. Návrh zmeny č. 4. Rozpočtu obce Krásna Ves na rok 2013. 
5. Návrh dodatku č. 1/2013 k VZN č.2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  
6. Schválenie zostavovania a predkladania rozpočtu obce bez programovej štruktúry. 
7. Návrh rozpočtu obce Krásna Ves na roky 2014 – 2016. 
8. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2014. 
9. Informácia o stave spoločností a združení s majetkovou účasťou obce. 
10. Diskusia. 
11. Záver. 

 

K bodu č. l: Starosta obce Ing. Milan Došek otvoril zasadnutie a privítal všetkých 
prítomných. Konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní štyria poslanci obecného zastupiteľstva 
zo siedmich, a tak zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Starosta dal o programe hlasovať.  
 

Hlasovanie o programe – uznesenie č. 194: 
Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 4 4 4 0 0 
 

K bodu č. 2: Za zapisovateľku bola určená Martina Mikušová a za overovateľov zápisnice 
Jozef Staník a Ing. Branislav Hloža. 
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 195:  
Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 4 4 4 0 0 
 

K bodu č. 3:  
Starosta obce Ing. Milan Došek predložil kontrolu plnenia uznesení, ktorú písomne predložil 
hlavný kontrolór Ing. Roman Krbata a tvorí prílohu tejto zápisnice. V stanovenom termíne 
nebolo splnené jedno uznesenie, ktorým sa uložilo stavebnej komisii vypracovať štúdiu 
projektu obecných nájomných bytov, a to rekonštrukciou a nadstavbou bývalej ZŠ. Štúdia 
bola zadaná súkromnej projekčnej kancelárii a jej neskoršie dodanie si vyžiadali dodatočné 
zamerania skutkového stavu pôvodnej stavby. Starosta navrhol stavebnej komisii, aby na 
zasadnutí komisie prerokovali návrh štúdie aby k nej predložili obecnému zastupiteľstvu na 
jeho nasledujúcom zasadaní stanovisko.    
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 196: 
Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 4 4 4 0 0 
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K bodu č. 4:  
Starosta obce predložil návrh zmeny č. 4 rozpočtu obce  Krásna Ves na rok 2013. Oboznámil 
prítomných s jednotlivými položkami v rozpočte, pri ktorých dochádza k úprave. Úpravy 
rozpočtu sú len rozpočtovým opatrením medzi jednotlivými položkami. K nárastu celkových 
príjmov a výdavkov nedochádza. Hlavný kontrolór nemal k predloženému návrhu 
pripomienky.  
 

Dostavil sa 5-ty poslanec Milan Šlosár (18,45 h). 
 

 Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 197: 
Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 5 5 5 0 0 
 

K bodu č. 5: 
Stanovisko k návrhu VZN č. 1/2013 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2012 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za  stavebnú, 
finančnú a kultúrnu komisie predniesol predseda finančnej komisie Ing. Ľudovít Suchý. 
Konštatoval, že dňa 6.12.2013 sa uvedené komisie stretli na spoločnom zasadaní a zhodli sa 
na výške poplatku, ktorá bola zapracovaná do návrhu VZN (viď. príloha zápisnice). Vo 
svojich záveroch vychádzali zo skutočnosti, že náklady na vývoz odpadu v roku 2013 boli 
značne vyššie ako výška vybratých poplatkov za vývoz TKO.  
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 198: 
Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 5 5 5 0 0 
 

K bodu č. 6:  
Schválenie zostavovania a predkladania rozpočtu obce bez programovej štruktúry.  
Starosta predložil materiál s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie. 
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Starosta dal o uznesení hlasovať. 
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 199:    

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 5 5 5 0 0 
 

K bodu č. 7:  
Starosta  konštatoval, že predložený návrh  rozpočtu obce na roky 2014-2016 bol v zmysle 
zákona o obecnom zriadení vyvesený v zákonom stanovenej lehote na pripomienkovanie, 
pripomienky boli zapracované. Predseda finančnej komisie Ing. Ľudovít Suchý predniesol 
spoločné stanovisko všetkých komisií obecného zastupiteľstva. Následne starosta prečítal 
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu a dal hlasovať o návrhu uznesenia.   
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 200:  
Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 5 5 5 0 0 
 

K bodu č.8:  
Starosta obce predložil návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2014 a zároveň 
upozornil, že neodkladné plnenie úloh samosprávy si môže vyžiadať konanie mimoriadnych 
zasadnutí. 
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 201:  
Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 
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7 5 5 5 0 0 
 

K bodu č. 9: 
Starosta obce predniesol informatívnu správu o stave spoločností a združení s majetkovou 
účasťou obce, ktorá tvorí prílohou tejto zápisnice. Následne riaditeľ CSSP n.o. Ing. Jozef 
Bučko doplnil správu. V závere naliehal, aby bol pri výpočte nájomného na rok 2015 
zohľadnený dôvod zriadenia neziskovej organizácie, teda poskytovanie sociálnych služieb.  
Starosta otvoril všeobecnú rozpravu k uvedeným správam. 
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 202: 
Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 5 5 5 0 0 
 

K bodu č. 10: 
 

Do diskusie sa ako prvý prihlásil starosta obce. Predložil Správu o výsledku kontroly a Správu 
o plnení plánu kontrolnej činnosti za 2. polrok 2013, ktoré vypracoval hlavný kontrolór obce. 
Zároveň vyzval poslancov, aby podali návrhy na plán kontroly za 1. polrok 2014 . 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 203: 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 5 5 5 0 0 

 
Ďalej sa do diskusie prihlásil Milan Šlosár, ktorý chcel vedieť, kto nakupuje materiál do 
materskej školy a kto rozhoduje o majetku  na vyradenie  a  opravu.  
Pán Jozef Staník navrhol stretnutie stavebnej komisie ohľadom rekonštrukcie strechy 
materskej školy.  
Simona Boďová sa pýtala, kto je majiteľom zastávky z dôvodu znečisťovania priestorov 
ohorkami a kto rieši popíjanie alkoholických nápojov občanmi na verejných priestranstvách.  
 

K bodu č. 11: 
Starosta obce poďakoval všetkým poslancom a členom komisií za vykonanú prácu v roku 
2013, sponzorom a ostatných priaznivcom obce za ich prínos pre rozvoj obce a zaželal 
všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa úspechov do nového roku. Súčasne 
pozval všetkých občanov obce na silvestrovský ohňostroj dňa 31.12.2013 o 24.00 h. 
Ohňostroj poskytol majiteľ miestnej pekárne. O 21,30 hod. poďakoval všetkým prítomným za 
účasť na zasadaní a ukončil zasadnutie.   
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U Z N E S E N I A 
 

zo šestnásteho zasadania Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi 
konaného dňa 13.12.2013  

(194 – 203) 
Obecné zastupiteľstvo na svojom šestnástom zasadnutí prerokovalo 
 

1. Schválenie programu zasadania.  
Uznesenie č. 194 

 

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

Uznesenie č. 195 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie:  
a) určenie Martiny Mikušovej za zapisovateľku zápisnice a uznesení, 
b) určenie overovateľov zápisnice: Jozef Staník a Ing. Branislav Hloža. 
 
3.  Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 
      

Uznesenie č. 196 
 

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

Uznesenie č. 197 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  
1.schvaľuje zmenu č.4 Rozpočtu Obce Krásna Ves na rok 2013 
2.berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k zmene rozpočtu. 
 
5. Návrh dodatku č. 1/2013 VZN č.2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 

Uznesenie č. 198 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  
schvaľuje 
VZN č. 1/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/2012 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 

 

6. Schválenie zostavovania a predkladania rozpočtu bez programovej štruktúry.  
Uznesenie č. 199 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  
schvaľuje 
zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry 
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7. Návrh rozpočtu obce na roky  2014-2016.  

Uznesenie č. 200 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  
1. schvaľuje predložený rozpočet obce Krásna Ves na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 

a 2016. 
2. berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k predloženému návrhu 

rozpočtu na roky 2014 – 2016. 

 
8. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2014  

Uznesenie č. 201 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  
schvaľuje  
plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2014 nasledovne 
17.  zasadanie OZ piatok 07.03.2014 o 18,00 hod. 
18.  zasadanie OZ piatok 06.06.2014 o 18,00 hod. 
19.  zasadanie OZ piatok 22.08.2014 o 18,00 hod. 
20.  zasadanie OZ piatok 31.10.2014 o 18,00 hod. 
 
9. Informácia o stave spoločností a združení s majetkovou účasťou obce. 

Uznesenie č. 202 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  
berie na vedomie  
správu o stave spoločností a združení s majetkovou účasťou obce podanú starostom obce Ing. 
Milanom Došekom a riaditeľom CSSP, n.o. Ing. Jozefom Bučkom. 
 
 

10. Správa o plnení plánu kontrolnej činnosti za 2. polrok 2013 a správa o výsledku kontroly. 
      

Uznesenie č. 203 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  
berie na vedomie  
Správu hlavného kontrolóra o plnení plánu kontrolnej činnosti za 2. polrok 2013 a 
Správu o výsledku kontroly pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov obce. 
 
 
 

V Krásnej Vsi dňa 13.12.2013 
 
 
 

Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------- 
 
Overovatelia zápisnice:  
Jozef Staník     ------------------------- 

 
Ing. Branislav Hloža    ------------------------- 

 
Martina Mikušová zapisovateľka  ------------------------- 


