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Z á p i s n i c a 
 

z devätnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi,  
ktoré sa konalo dňa 31.10.2014 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. Konsolidovaná výročná správa Obce Krásna Ves za rok 2013. 
       Správa audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s účtovnou závierkou 
5. Návrh zmeny č. 4. rozpočtu obce Krásna Ves na rok 2014. 
6. Schválenie Smernice č.1/2014:  Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce 

Krásna Ves. 
7. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 
8. Návrh VZN č. 1/2014 ktorým sa vydáva dodatok č. 2 k VZN č. 10/2008 o výške 

príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výšku príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.  

9. Návrh VZN č.2/2014 o výšky dotácie na dieťa materskej školy a školského zariadenia v 
zriaďovateľskej pôsobnosti obce pre rok 2015  

10. Schválenie spoluúčasti obce na projekte „Multifunkčné ihrisko Krásna Ves“. 
11. Schválenie partnerskej účasti obce na projekte Cezhraničná spolupráca 2007/2013 
12. Prerokovanie žiadosti o započítanie nákladov na rekonštrukciu školského bytu do nájmu 

2. časť. 
13. Príprava rozpočtu obce na rok 2015. 
14. Inventarizácia majetku obce 
15. Správa o výsledku kontroly predkladaná HK obce. 
16. Diskusia. 
17. 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. Ospravedlnení poslanci: Peter Škorec, Ing. Ľudovít 
Suchý, Milan Mišák - príde neskôr. 
Hlasovanie o programe – uznesenie č. 231: 

Počet poslancov Neprítomní poslanci Hlasovali  ZA Hlasovali PROTI ZDRŽALI SA 

1.Milan Mišák X    

2.Jozef Staník  X   

3.Ing.Ľudovít Suchý X    

4.Alena Bučková  X   

5.Peter Škorec X    

6.Elena Mikušová  X   

7.Milan Šlosár  X   
 

K bodu č. 2: Za zapisovateľku bola určená Ing. Eva Janegová a za overovateľov zápisnice 
navrhnutý Jozef Staník a Milan Šlosár. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 232:  
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Počet poslancov Neprítomní poslanci Hlasovali  ZA Hlasovali PROTI ZDRŽALI SA 

1.Milan Mišák X    

2.Jozef Staník  X   

3.Ing.Ľudovít Suchý X    

4.Alena Bučková  X   

5.Peter Škorec X    

6.Elena Mikušová  X   

7.Milan Šlosár  X   
 
 

K bodu č. 3:  
Starosta obce Ing. Milan Došek dal slovo hlavnému kontrolórovi obce Ing. Romanovi Krbatovi, 
ktorý predniesol informáciu o plnení uznesení OZ. Skonštatoval, že na ostatnom zasadaní neboli 
uložené žiadne plnenia uznesení. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 233:  

Počet poslancov Neprítomní poslanci Hlasovali  ZA Hlasovali PROTI ZDRŽALI SA 

1.Milan Mišák X    

2.Jozef Staník  X   

3.Ing.Ľudovít Suchý X    

4.Alena Bučková  X   

5.Peter Škorec X    

6.Elena Mikušová  X   

7.Milan Šlosár  X   
 
 

K bodu č. 4:  
Starosta obce uviedol, že v júli 2014 bol vykonaný audit konsolidovanej účtovnej závierky. 
Zároveň podotkol, že tento rok bola vypracovaná len Konsolidovaná  výročná správa za rok 
2013, ktorá obsahuje údaje z individuálnej aj konsolidovanej účtovnej závierky. Výročná správa 
ako aj výrok audítora je zverejnený na webovej stránke obce. 
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 234: 

Počet poslancov Neprítomní poslanci Hlasovali  ZA Hlasovali PROTI ZDRŽALI SA 

1.Milan Mišák X    

2.Jozef Staník  X   

3.Ing.Ľudovít Suchý X    

4.Alena Bučková  X   

5.Peter Škorec X    

6.Elena Mikušová  X   

7.Milan Šlosár  X   
 

 
K bodu č. 5: 
Starosta obce predniesol návrh zmeny č. 4 rozpočtu obce Krásna Ves na rok 2014. Vysvetlil  
hlavne dôvody navýšenia výdavkov v oblasti školstva, kde sa zmena dotkla hlavne tarifných 
platov a odvodov do poisťovní . 
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 Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 235: 
Počet poslancov Neprítomní poslanci Hlasovali  ZA Hlasovali PROTI ZDRŽALI SA 

1.Milan Mišák X    

2.Jozef Staník  X   

3.Ing.Ľudovít Suchý X    

4.Alena Bučková  X   

5.Peter Škorec X    

6.Elena Mikušová  X   

7.Milan Šlosár  X   

 
K bodu č. 6:  
Starosta obce predniesol návrh Smernice č.1/2014 – Zásady hospodárenia s finančnými 
prostriedkami Obce Krásna Ves. Vysvetlil, že vzhľadom k zmene zákona č.583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je potrebné tieto zásady nanovo schváliť, 
pretože posledná smernica obce  je ešte z roku 2008. Zmena sa týka napr. aj  zakotvenia bodu 
o zostavení, predkladaní a schválení rozpočtu obce  na nasledujúce obdobia bez programovej 
štruktúry.  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 236:    

Počet poslancov Neprítomní poslanci Hlasovali  ZA Hlasovali PROTI ZDRŽALI SA 

1.Milan Mišák X    

2.Jozef Staník  X   

3.Ing.Ľudovít Suchý X    

4.Alena Bučková  X   

5.Peter Škorec X    

6.Elena Mikušová  X   

7.Milan Šlosár  X   
 

K bodu č. 7:  
Starosta obce oboznámil prítomných o zmene zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý nadobudol účinnosť 
od 15.10.2014. Zmeny sa týkajú hlavne úpravy sadzby dane zo stavieb a pozemkov, podmienok 
na vymeranie poplatku za komunálny odpad. Zároveň predložil návrh nového VZN zostaveného 
v zmysle zmeny zákona. Zároveň otvoril k tomuto bodu rokovania rozpravu. Po rozprave 
predložil návrh uznesenia obecného zastupiteľstva, aby mohlo byť VZN zverejnené na 
pripomienkovanie.  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 237:  

Počet poslancov Neprítomní poslanci Hlasovali  ZA Hlasovali PROTI ZDRŽALI SA 

1.Milan Mišák X    

2.Jozef Staník  X   

3.Ing.Ľudovít Suchý X    

4.Alena Bučková  X   

5.Peter Škorec X    

6.Elena Mikušová  X   

7.Milan Šlosár  X   
 

 
K bodu č. 8:  
Starosta obce predložil návrh VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 
a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni. Ide 
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hlavne o úpravu výšky príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni. 
Poznamenal, že toto VZN sa upravovalo pred rokom, kedy sa zvýšil príspevok na stravné detí 
z 2. finančného pásma 1,06 eur/deň na 3. finančné pásmo 1,19 eur/deň. Už vtedy  upozornil, že 
možno to nebude stačiť na pokrytie nákladov, pretože aj iné školské zariadenia už v tom období 
prechádzali na 4. finančné pásmo, kvôli nárastu cien potravín.  
Vedúca školskej jedálne mala počas roka problémy s úpravou jedálneho lístka pre deti, pretože 
čiastka 1,19 eur/deň nepokryla všetky náklady na potraviny. Spôsobovalo to najmä problémy s 
dodržaním nutričných hodnôt jedál. Pokiaľ sa chce udržať kvalita jedál je potrebné prejsť na 4. 
finančné pásmo čo znamená 1,27  eur/deň. Starosta dal hlasovať o uznesení, ktorým sa predkladá 
návrh VZN na pripomienkovanie.  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 238:  

Počet poslancov Neprítomní poslanci Hlasovali  ZA Hlasovali PROTI ZDRŽALI SA 

1.Milan Mišák X    

2.Jozef Staník  X   

3.Ing.Ľudovít Suchý X    

4.Alena Bučková  X   

5.Peter Škorec X    

6.Elena Mikušová  X   

7.Milan Šlosár  X   
 

K bodu č. 9: 
Starosta obce predniesol návrh na VZN o výške dotácie na dieťa materskej školy a školského 
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Toto VZN hovorí o výške finančných 
prostriedkov, ktoré by mala obec vyčleniť v rozpočte pre materskú školu na mzdy a prevádzku 
na jedno dieťa a rok. Navrhnutá výška dotácie v podstate kopíruje výšku podielových daní na 
príslušný rok pre obec s prepočtom na dieťa v materskej škole. Následne dal o návrhu uznesenia 
o predložení VZN na pripomienkovanie hlasovať.  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 239: 

Počet poslancov Neprítomní poslanci Hlasovali  ZA Hlasovali PROTI ZDRŽALI SA 

1.Milan Mišák X    

2.Jozef Staník  X   

3.Ing.Ľudovít Suchý X    

4.Alena Bučková  X   

5.Peter Škorec X    

6.Elena Mikušová  X   

7.Milan Šlosár  X   
 

K bodu č. 10: 
Starosta informoval o zámere Vlády SR vybudovať v obciach sto nových multifunkčných ihrísk. 
Zároveň starosta uviedol, že obec už v minulosti prejavila o tento projekt záujem a otvoril 
k tomuto bodu rokovania rozpravu. V prípade, že by sme boli úspešný, je potrebná spoluúčasť 
napr. formou zemných prác. Dôležité je vybrať pozemok, na ktorom by bolo ihrisko postavené.  
Dostavil sa 5-ty poslanec Milan Mišák. V rozprave poslanci vyslovili podporu tomuto projektu. 
Najpálčivejšou otázkou k projektu sa ukázal výber vhodného miesta a získanie vlastníckeho, 
resp. iného práva k pozemku na ktorom má byť umiestnené. Najvhodnejší sa javí pozemok 
medzi futbalovým ihriskom a vodnou nádržou. 
Po rozprave dal starosta hlasovať o schválení projektu a schválení spoluúčasti obce na projekte 
do výšky 17.000,- € 
 



 
                                                                             

5 
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 240: 
Počet poslancov Neprítomní poslanci Hlasovali  ZA Hlasovali PROTI ZDRŽALI SA 

1.Milan Mišák  X   

2.Jozef Staník  X   

3.Ing.Ľudovít Suchý X    

4.Alena Bučková  X   

5.Peter Škorec X    

6.Elena Mikušová  X   

7.Milan Šlosár  X   

 
K bodu č. 11: 
Z iniciatívy občanov susednej obce prebehlo predbežné rokovanie zástupcov obcí Krásna Ves, 
Slatinka nad Bebravou a Šípkov na ktorom bol predložený návrh na zapojenie sa týchto obcí 
spoločne s partnerskou obcou Broumov Bilnice z ČR v rámci projektu cezhraničnej spolupráce 
na podanie žiadosti o finančné prostriedky v predbežnej výške cca 50 tis. Eur, ktoré by boli  
určené na protipovodňové opatrenia. Spoluúčasť obce by bola vo výške 5% oprávnených 
nákladov. Obec by týmto projektom  mohla získať vybavenie pre hasičov vrátane strojov 
využiteľných pre obec do budúcna. Spoluúčasť na projekte je podmienená schválením obecného 
zastupiteľstva. Samotnú žiadosť je potrebné podať v zmysle výzvy do 21.11.2014, kedy je 
posledný termín na predkladanie žiadostí. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 241: 

Počet poslancov Neprítomní poslanci Hlasovali  ZA Hlasovali PROTI ZDRŽALI SA 

1.Milan Mišák  X   

2.Jozef Staník  X   

3.Ing.Ľudovít Suchý X    

4.Alena Bučková  X   

5.Peter Škorec X    

6.Elena Mikušová  X   

7.Milan Šlosár  X   

 
K bodu č. 12 
Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť nájomníčky školského bytu o započítanie 
druhej časti nákladov na rekonštrukciu bytu do nájmu za jeho užívanie. V zmysle účtovných 
postupov ide o odkúpenie investície formou zápočtu časti nákladov, ktoré vynaložila pani 
Nadežda Prosňanská na rekonštrukciu školského bytu, za nájomné. Kúpu prvej časti investícii už 
obecné zastupiteľstvo v minulosti schválilo. K druhej časti investičných nákladov si 
zastupiteľstvo vyžiadalo ďalšie doklady, ktoré čiastočne nájomníčka predložila. Do výšky 
zdokladovaných nákladov žiada odkúpenie investície. Zostávajúcu časť zdokladovaných 
nákladov je potrebné odsúhlasiť obecným zastupiteľstvom.  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 242: 

Počet poslancov Neprítomní poslanci Hlasovali  ZA Hlasovali PROTI ZDRŽALI SA 

1.Milan Mišák  X   

2.Jozef Staník  X   

3.Ing.Ľudovít Suchý X    

4.Alena Bučková  X   

5.Peter Škorec X    

6.Elena Mikušová  X   

7.Milan Šlosár  X   



 
                                                                             

6 
 

K bodu č. 13 
Starosta obce predniesol návrh rozpočtu na roky 2015 – 2017 bez kapitálových výdavkov. 
Navrhol, aby bol návrh zverejnený na pripomienkovanie tak, aby mohol byť schválený novým 
obecným zastupiteľstvom ešte v roku 2014. Pripomenul, že rozpočtový harmonogram, ktorý 
zahŕňa rozpočtový proces bude zverejnený tiež na web stránke. O návrhu dal hlasovať. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 243: 

Počet poslancov Neprítomní poslanci Hlasovali  ZA Hlasovali PROTI ZDRŽALI SA 

1.Milan Mišák  X   

2.Jozef Staník  X   

3.Ing.Ľudovít Suchý X    

4.Alena Bučková  X   

5.Peter Škorec X    

6.Elena Mikušová  X   

7.Milan Šlosár  X   

 
K bodu č. 14 
Starosta obce upozornil na zmenu zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve, v ktorom nastala 
zmena v predĺžení periodicity vykonávania inventarizácie  z dvoch na každé štyri roky. 
Vzhľadom k tomu, že posledná inventarizácia bola vykonaná v roku 2012 a v novembri 2014 sa 
konajú komunálne voľby, v prípade zmeny starostu by sa inventarizácia musela vykonať, 
v opačnom prípade stačí, aby sa podľa novely zákona vykonala až v roku 2016. V krátkej 
rozprave poslanci navrhli, aby sa riadna inventarizácia na konci roka 2014 nekonala. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 244: 

Počet poslancov Neprítomní poslanci Hlasovali  ZA Hlasovali PROTI ZDRŽALI SA 

1.Milan Mišák  X   

2.Jozef Staník  X   

3.Ing.Ľudovít Suchý X    

4.Alena Bučková  X   

5.Peter Škorec X    

6.Elena Mikušová  X   

7.Milan Šlosár  X   

 
K bodu č. 15 
Starosta obce vyzval hlavného kontrolóra obce Ing. Romana Krbatu PhD., aby podal informáciu 
o výsledku kontroly, ktorá sa týkala hospodárenia obce za 1-3Q  roku 2014. Ing. Krbata prečítal 
stav plnenia príjmov a výdavkov obce k 31.10.2014, plnenie príjmov v oblastí daní a poplatkov  
a nákladové hospodárenie obce. O predloženej správe dal starosta hlasovať. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 245: 

Počet poslancov Neprítomní poslanci Hlasovali  ZA Hlasovali PROTI ZDRŽALI SA 

1.Milan Mišák  X   

2.Jozef Staník  X   

3.Ing.Ľudovít Suchý X    

4.Alena Bučková  X   

5.Peter Škorec X    

6.Elena Mikušová  X   

7.Milan Šlosár  X   
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K bodu č. 16.  
Starosta obce vyzval prítomných k diskusii.  
Pani Jarmila Adamusová uviedla, že jej rodičia Jaroslav a Anna Adamusoví sú vlastníkmi 
parcely, ktorá je súčasťou ihriska a obec je vlastníkom parcely v ich záhrade. Chce vedieť, prečo 
nemôžu získať rodičia túto parcelu do vlastníctva vydržaním. 
Starosta obce Ing. Milan Došek uviedol, že žiadosťou  Jaroslava Adamusa sa zaoberalo predošlé 
mimoriadne zasadanie obecného zastupiteľstva a prijalo záver v zmysle platných právnych 
predpisov. Zdôvodnenie toho, že obecné zastupiteľstvo neudelilo súhlasné stanovisko 
k nadobudnutiu vlastníctva vydržaním k predmetnej parcele bolo pánu Adamusovi zaslané 
doporučeným dopisom.  
Starosta obce Ing. Milan Došek vzhľadom k skutočnosti, že prebiehajúce zasadanie obecného 
zastupiteľstva je posledným zasadaním vo volebnom období, poďakoval za výbornú spoluprácu 
všetkým poslancom, členom komisií a pracovníkom obce a obecného úradu. Zároveň poprial 
končiacim poslancom všetko dobré a vyslovil presvedčenie, že aj po skončení mandátov 
poslancov obecného zastupiteľstva sa budú aktívne zapájať do činnosti komisií. 
Predsedníčka Kultúrnej komisie Elena Mikušová v mene všetkých poslancov a členov komisií 
poďakovala za prácu v končiacom volebnom období starostovi obce s prianím všetkého dobrého 
do ďalších rokov. 
 
K bodu č. 17 
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a o  21,00 hod. a ukončil zasadnutie.  
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U Z N E S E N I A 
 

z devätnásteho zasadania Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi 
konaného dňa 31.10.2014  

(231 – 245) 
Obecné zastupiteľstvo na svojom devätnástom zasadnutí prerokovalo 
 

1. Schválenie programu zasadania.  
 

Uznesenie č. 231 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  
schvaľuje program na devätnáste zasadanie Obecného zastupiteľstva Krásna Ves   
                                                
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------- 

 
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.  
 

Uznesenie č. 232 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie:  
a) určenie Ing. Evy Janegovej za zapisovateľku zápisnice a uznesení, 
b) určenie overovateľov zápisnice: Jozef Staník a Milan Šlosár. 
     
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------- 
 
3.  Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 
 

Uznesenie č. 233 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie  
kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva predloženú hlavným kontrolórom obce. 
    
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------- 
 
4.  Konsolidovaná výročná správa obce Krásna Ves za rok 2013. 
 

Uznesenie č. 234 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi 
A. schvaľuje Konsolidovanú výročnú správu Obce Krásna Ves za rok 2013. 
B. berie na vedomie Správu nezávislého audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej 
správy s účtovnou závierkou. 

  
   Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------- 
 
5. Návrh zmeny č.4 rozpočtu Obce Krásna Ves na rok 2014 
 

Uznesenie č. 235 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  
A. schvaľuje zmenu č.4 rozpočtu Obce Krásna Ves na rok 2014. 
B. berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k zmene rozpočtu. 
    

Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------- 
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6. Schválenie smernice č.1/2014 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Krásna 
Ves.      

Uznesenie č. 236 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  schvaľuje Zásady hospodárenia s finančnými 
prostriedkami Obce Krásna Ves.  
    
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------- 
 
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 

Uznesenie č. 237 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie 
predložený návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady a súhlasí s jeho predložením na pripomienkovanie. 
 

     
Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------- 

 
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2014, ktorým sa vydáva dodatok č.2 k VZN 
č.10/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a o výške príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni. 
 

Uznesenie č. 238 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie 
predložený návrh VZN č.1/2014, ktorým sa vydáva dodatok č.2 k VZN č.10/2008 o výške 
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
a podmienky úhrady v školskej jedálni a súhlasí s jeho predložením na pripomienkovanie. 
     
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------- 
 
9. Návrh VZN č.2/2014 o výške dotácie na dieťa materskej školy a školského zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce pre rok 2015. 
 

Uznesenie č. 239 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie 
Predložený návrh VZN č.2/2014 o výške dotácie na dieťa materskej školy a školského zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce pre rok 2015 a súhlasí s jeho predložením na 
pripomienkovanie. 
 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------- 
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10. Schválenie spoluúčasti obce na projekte „Multifunkčné ihrisko Krásna Ves“       

Uznesenie č. 240 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje   
podanie žiadosti o finančné prostriedky na výstavbu multifunkčného ihriska v obci a spoluúčasť 
obce na projekte do výšky 17.000,-€. 
  
 
 

    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------- 
 
 
11. Schválenie partnerskej spoluúčasti obce na projekte  cezhraničnej spolupráce 
      

Uznesenie č. 241 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje   
a) partnerskú spoluúčasť Obce Krásna Ves s obcami Slatinka nad Bebravou a Šípkov na 
spoločnom projekte cezhraničnej spolupráce s obcou Broumov Bilnice  a podanie žiadosti 
v Operačnom programe cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 
b) spolufinancovanie na projekte vo výške 5% oprávnených nákladov. 
 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------- 
 
 
12. Žiadosť o započítanie nákladov na rekonštrukciu školského bytu 
      

Uznesenie č. 242 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje   
1. uznanie nákladov vynaložených nájomníčkou Naďeždou Prosňanskou na rekonštrukciu   

školského bytu v budove súp. č. 145 v KÚ Krásna Ves za vykonané práce a dodávky  
       -  Rekonštrukcia el. rozvodov              554,00 € 
       -  Kuchynská linka             1.446,00 € 
           -  plávajúce podlahy, dlažba a obklady       1.200,00 € 
       v celkovej výške                        3.200,00 € 

2. odkúpenie investície vo výške uznaných nákladov 3.200,00 € formou mesačných splátok odo    
dňa platnosti nájomnej zmluvy na byt vo výške mesačného nájomného. 

  
 
 

    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------- 
 
13. Príprava rozpočtu na rok 2015 
      

Uznesenie č. 243 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi ukladá 
obecnému úradu zverejniť návrh rozpočtu obce na roky 2015 – 2017 obvyklým spôsobom. 
 
 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------- 
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13. Inventarizácia majetku obce       

Uznesenie č. 244 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie 
informáciu o zmene periodicity vykonávania inventarizácie majetku obce podľa zákona 
č.431/2002 Z.z. o účtovníctve. 
 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------- 
 
 
14. Správa o výsledku kontroly predkladaná hlavným kontrolórom Ing. Romanom Krbatom 
PhD.       

Uznesenie č. 245 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie 
správa o výsledku kontroly predkladaná hlavným kontrolórom Ing. Romanom Krbatom PhD. 
 
 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------- 
 
 
 
 
V Krásnej Vsi dňa 31.10.2014 
 
 
Overovatelia zápisnice:      Zapisovateľka zápisnice 
 
 
-------------------------  -------------------------  ------------------------- 
 
Jozef  Staník   Milan Šlosár   Ing. Eva Janegová  


