
                                                                                     

Z á p i s n i c a 
 

z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi, ktoré sa konalo 
21.01.2011 v malej sále OcÚ o 17.30 h. 

 

Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny 
 

Program:    

1. Otvorenie zasadania 
2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Aktualizácia dokumentácie krízového riadenia obce 
5. Aktualizácia Povodňového plánu obce 
6. Prerokovanie pohľadávok a záväzkov obce k 31.12.2010 
7. Schválenie výhľadového finančného rozpočtu obce na roky 2012 a 2013 
8. Prerokovanie Harmonogramu inžinierskej činnosti a výstavby novej MK Do Sádkov 
9. Prerokovanie poriadku odmeňovania poslancov OZ, členov komisií OZ, kronikára obce, 

knihovníčky obecnej knižnice, správcu www stránky obce, fotografa obce a členov 
štatutárnych orgánov právnických osôb založených obcou 

10. Schválenie vzorových podpisov na disponovanie s účtami obce v peňažných ústavoch 
11. Diskusia 
12. Návrh  uznesenia 
13. Záver 

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

K bodu č. 2: Za zapisovateľku bola určená pani Ing. Eva Janegová a za overovateľov 
zápisnice Ing. Ľudovít Suchý a Elena Mikušová. 
 

K bodu č. 3: Starosta konštatoval, že na zasadaní sú prítomní šiesti poslanci obecného 
zastupiteľstva zo siedmich, a tak zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. Súčasne predložil 
návrh na doplnenie pripraveného programu o dva nové body a dal o programe hlasovať.  
 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 
7 6 6 6 0 0 

 
Navrhnutí boli členovia návrhovej komisie v zložení: Jozef Staník, Peter Škorec a Milan 
Rýdzi. Hlasovanie: 
 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 
7 6 6 6 0 0 

 
K bodu č. 4: Starosta obce oboznámil prítomných so štruktúrou zložiek obce určených pre 
riadenie v čase mimoriadnych udalostí a v krátkosti vysvetlil ich úlohy. Poznamenal, že 
vzhľadom na zmeny po komunálnych voľbách v obsadení obecného zastupiteľstva a jeho 
komisiách je nutné pristúpiť aj k aktualizovaniu krízových zložiek obce. V otvorenej 
rozprave boli predložené návrhy na zloženie týchto komisií a následne starosta obce Ing. 
Milan Došek vymenoval ich jednotlivých členov:  
- Krízový štáb obce: Milan Mišák, Peter Škorec, Jozef Staník a Alena Bučková 
- Evakuačná komisia: Martina Mikušová, Ing. Branislav Hloža, Alena Bučková a Helena 

Božiková 
- Výdajňa odberných oprávnení: Jozef Znášik a Ing. Oľga Bachová 
Následne starosta informoval o určení funkcionárov obce na preberanie správ a informácií 
pre riešenie krízových situácii v obci. Určení boli: starosta obce Ing. Milan Došek, 
zástupca starostu Milan Mišák a Alena Bučková. Súčasne starosta uviedol, že služobný 
mobilný telefón starostu obce bol určený na preberanie SMS výstrah a správ pri 
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meteorologických výstrahách, ako aj pri vzniku mimoriadnych udalostí na území obce, 
ktoré budú hromadne zasielané z koordinačného strediska integrovaného záchranného 
systému. 

 
K bodu č. 5: Starosta obce Ing. Milan Došek predložil návrh nového Povodňového plánu 
záchranných prác obce Krásna Ves, ktorý bolo nutné vypracovať z dôvodu legislatívnych 
a personálnych zmien. Starosta podrobne informoval o obsahu predkladaného dokumentu 
o zložení a úlohách povodňovej komisie.  
 
K bodu č. 6: Starosta predložil zoznam pohľadávok obce k 31.12.2010. Podrobne 
informoval o spôsobe vymáhania jednotlivých pohľadávok po termíne splatnosti a navrhol, 
aby obecné zastupiteľstvo rozhodlo o pohľadávkach, ktoré sa odpíšu z dôvodu 
neefektívnosti ich vymáhania. Starosta uviedol, že najväčšie evidované pohľadávky vznikli 
voči nájomcovi pekárne Jozefovi Debnárovi za čas nájmu, keď už menovaný nevykonával 
v prenajatých priestoroch žiadnu podnikateľskú činnosť. V otvorenej rozprave Ing. Ľudovít 
Suchý položil otázku, či by nebolo vhodné tieto pohľadávky odpredať. Starosta Ing. Došek 
poznamenal, že nájom za priestory pekárne vznikal v čase, keď už vlastne nájomca 
priestory neužíval, ale nedoručil na úrad výpoveď z nájmu.  Návrhová komisia predložila 
návrh na uznesenie k tomuto bodu a to návrh na odpísanie pohľadávok podľa zoznamu. 
Hlasovanie:    

 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 
7 7 7 7 0 0 

  
K bodu č. 7: Starosta predložil návrh výhľadového finančného rozpočtu obce na roky 
2012 a 2013. Pripomenul, že finančný a programový rozpočet obce na rok 2011 bol 
schválený už 30.12.2010 na prvom zasadaní obecného zastupiteľstva a bývalo zvykom 
schvaľovať naraz aj výhľadový rozpočet na ďalšie dva roky. Vzhľadom na neskorý termín 
volieb do orgánov samosprávy obcí bol krátky čas na prípravu trojročného rozpočtu obce, 
a ten preto predkladá na schválenie až na druhom zasadaní. Do rozpravy sa nikto 
neprihlásil, a tak dal starosta o návrhu hlasovať. 

 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 
7 7 7 7 0 0 

 
K bodu č. 8:  Starosta informoval o prípravných prácach na výstavbe novej miestnej 
komunikácie Do Sádkov. Súčasne odporučil, aby sa na tvorbe harmonogramu prác pre túto 
akciu podieľala aj stavebná komisia. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Návrhová komisia 
predložila návrh na uznesenie k tomuto bodu rokovania. Navrhla uložiť stavebnej komisii 
vypracovať harmonogram projektovej prípravy a výstavby novej MK Do Sádkov a 
odporučiť starostovi postupovať v súlade s týmto harmonogramom. Hlasovanie o návrhu: 
 
 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 
7 7 7 7 0 0 

 
K bodu č. 9: Starosta Ing. Došek informoval o odmeňovaní poslancov a členov komisií  
v minulom volebnom období. Pre súčasné volebné obdobie nie je v platnosti žiadny 
predpis, ktorý by na úrovni obce túto problematiku riešil. Odporučil, aby bol pripravený 
„Poriadok odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva v Krasnej 
Vsi“ a tento predložený na schválenie obecnému zastupiteľstvu. Do rozpravy sa nikto 
neprihlásil. Návrhová komisia predložila návrh, ktorý ukladá predsedom komisií OZ 
prerokovať spoločný návrh komisií a tento predložiť OZ na schválenie. Hlasovanie:  
 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 
7 7 7 7 0 0 
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K bodu č. 10: Starosta obce Ing. Milan Došek predložil návrh na členov komisií.  
Do vyraďovacej komisie boli navrhnutí: Milan Mišák - predseda, Alena Bučková a Elena 
Mikušová- členovia. 
Do likvidačnej komisie boli navrhnutí: Ing. Ľudovít Suchý – predseda, Peter Škorec 
a Jozef Staník – členovia. 
K návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. Hlasovanie o návrhu: 
 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 
7 7 7 7 0 0 

 
K bodu č. 11: Starosta predniesol návrh, ktorý vypracovala Martina Mikušová, 
pracovníčka spoločného obecného úradu. Návrh obsahoval žiadosť o vytvorenie školského 
obvodu a tvorí prílohu zápisnice. V rozprave starosta obce odporučil, aby sa žiadosť 
rozšírila aj o ZŠ Trenčianske Teplice, kde tiež dochádzajú žiaci obce. Hlasovanie 
o návrhoch: 
 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 
7 7 7 7 0 0 

 
K bodu č. 12:  Starosta Ing. Došek zdôvodnil potrebu schválenia nových podpisových 
vzorov na disponovanie s finančnými prostriedkami obce v bankových inštitúciách. 
V rozprave boli prednesené návrhy, aby mali podpisový vzor: 
starosta obce Ing Milan Došek – samostatne, 
zástupca starostu obce Milan Mišák, poslanec a predseda finančnej komisie Ing. Ľudovít 
Suchý, poslanci Elena Mikušová a Jozef Staník vždy dvaja spoločne. Hlasovanie o návrhu:   
 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 
7 7 7 7 0 0 

 
K bodu 13   
Starosta obce Ing. Došek  informoval, že z dôvodu zvýšeného počtu žiakov v Materskej škole 
v Krásnej Vsi požiadala riaditeľka Iveta Červená zriaďovateľa o zriadenie druhej triedy a zároveň 
o prijatie tretej pedagogickej pracovníčky do pracovného pomeru. Súčasne požiadala o úpravu 
pracovných časov jednotlivých zamestnancov materskej školy tak, aby bol zabezpečený vyučovací 
proces. Starosta zároveň informoval zastupiteľstvo o podaných žiadostiach na ŠFRB a MDVRR SR 
o príspevok a dotáciu na výstavbu Nájomného bytového domu 9.b.j. Krásna Ves dňa 17.1.2011. 
Starosta predložil návrh predsedu finančnej komisie na schválenie Milana Rýdzeho za člena 
finančnej komisie.  
Milan Rýdzi poďakoval za dôveru, prisľúbil pomoc, avšak  nesúhlasil s členstvom v komisii. 
Ing. Oľga Bachová upozornila na neporiadok pri novej autobusovej čakárni pri zastávke „Lúky“ 
 
K bodu č. 14: 
Starosta Ing. Došek požiadal členov návrhovej komisie, aby prečítali všetky prerokovávané 
a schválené uznesenia. Následne dal hlasovať:   

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 
7 7 7 7 0 0 

 
K bodu č. 15: 
         Na záver poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadanie o 20.00 hod. 
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U Z N E S E N I A 
 

z  druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi 
zo  dňa 21.01. 2011  

(15 -  23) 
 
Obecné zastupiteľstvo na svojom druhom zasadnutí prerokovalo : 
 
 
1. Aktualizáciu dokumentácie krízového riadenia obce 

 

Uznesenie č. 15 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje  
 

1. Krízový štáb obce v zložení:  
Ing. Milan Došek – predseda, 
Milan Mišák, Peter Škorec, Jozef Staník a Alena Bučková - členovia 
 

2. Evakuačná komisia v zložení: 
Ing. Milan Došek – predseda, 

       Martina Mikušová – tajomník, 
       Alena Bučková, Ing. Branislav Hloža a  Helena Božiková - členovia 
 

3. Výdajňa odberných oprávnení v zložení: 
Jozef Znášik a Ing. Oľga Bachová 

 
 
2. Aktualizáciu Povodňového plánu obce. 

 

Uznesenie č. 16 
 

Obecné zastupiteľstvo  v Krásnej Vsi  
A. berie na vedomie 

 

Predložený aktualizovaný návrh „Povodňového plánu záchranných prác obce Krásna 
Ves“, 
 

B. odporúča  
starostovi obce predložiť Povodňový plán záchranných prác obce Krásna Ves na schválenie 
Obvodnému úradu v Bánovciach nad Bebravou. 
 
  

3. Prerokovanie pohľadávok a záväzkov Obce Krásna Ves k 31.12.2010 
 

Uznesenie č. 17 
 

Obecné zastupiteľstvo  v Krásnej Vsi 
schvaľuje: 
 

A.  odpísanie  nasledovných pohľadávok obce pre nevymožiteľnosť:  
OF2008/14  z 31.3.2008 splatná 14.4.2008 Nájom nebytových priestorov  Jozef Debnár   v sume 365,38 € 
OF2008/35  z 31.7.2008 splatná 15.8.2008 Nájom nebytových priestorov  Jozef Debnár   v sume 464,71 € 
OF2008/38  z 31.8.2008 splatná 15.9.2008 Nájom nebytových priestorov  Jozef Debnár   v sume  454,76 € 
OF2008/40  z 30.9.2008 splatná 15.10.2008 Nájom nebytových priestorov  Jozef Debnár   v sume 464,71 € 
 

B. Odpísanie nasledovných pohľadávok obce na dani z pozemkov a stavieb 
a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Kyselicová Agneša,   
- daň z pozemkov za roky 2004-2010 v celkovej výške  24,57 €, 
- daň zo stavieb za roky 2004 – 2010 v celkovej výške 38,76 €  z dôvodu úmrtia daňovníčky. 

Lastovičková Vincencia  



                                                                             

5 
 

 

 
- daň z pozemkov za roky 2009 a 2010 v celkovej výške 7,22 € 
- daň zo stavieb za roky 2009 a 2010 v celkovej výške 3,18 € z dôvodu neukončeného súdneho sporu 

o predmetné nehnuteľnosti , 
  ZVS, a.s. Nitra 

- daň zo stavieb za rok 2005 v celkovej výške 94,57 € z dôvodu chybných podkladov pri vyrubovaní  
  Valjent Štefan 

- daň za psa za rok 2007 v celkovej výške 3,32 € 
  Tuchyňa Dušan, Budmerice, Podhájske 156  

- poplatok za KO za rok 2008 v celkovej výške 3,32 € 
  Tuchyňa Peter, Malé Svatoňovice 318 

- poplatok za KO za roky 2007 – 2010 v celkovej výške 14,42 € 
 
všetky z dôvodu nízkej hodnoty pohľadávky voči nákladom spojeným s ich vymáhaním. 

 
 
4. Schválenie výhľadového rozpočtu Obce Krásna Ves na roky 2012 a 2013 

 

Uznesenie č. 18 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi 
schvaľuje   
 

finančný rozpočet obce na roky 2012 a 2013. 
 
 

5. Harmonogram projektovej prípravy a výstavby novej miestnej komunikácie  
„DO SÁDKOV“ 

 

Uznesenie č. 19 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  
ukladá  
 

Stavebnej komisii Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi vypracovať harmonogram projektovej 
prípravy a výstavby „Novej miestnej komunikácie Do Sádkov“ 
  Termín: do 15.02.2011 
  Zodpovedný: Jozef Staník - predseda komisie 
 
odporúča  
 

starostovi obce postupovať pri príprave a realizácii akcie „Nová miestna komunikácia Do 
Sádkov“ podľa spracovaného harmonogramu Stavebnej komisie. 

 
 
  6. Poriadok odmeňovania poslancov OZ, členov komisií OZ, kronikára obce, knihovníčky 

Obecnej knižnice v Krásnej Vsi, správcu www stránky obce, fotografa obce a členov 
štatutárnych orgánov právnických osôb založených obcou. 

 

Uznesenie č. 20 
 

Obecné zastupiteľstvo  v Krásnej Vsi 
ukladá 

predsedom komisií obecného zastupiteľstva prerokovať návrhy na odmeňovanie poslancov 
a členov komisií obecného zastupiteľstva v komisiách a predložiť spoločný návrh Poriadku 
odmeňovania poslancov a členov komisií na plánované zasadanie obecného zastupiteľstva 
dňa 15.04.2011. 
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7. Podpisové vzory na disponovanie s účtami obce v peňažných ústavoch 

 

Uznesenie č. 21 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  
schvaľuje  
 podpisové vzory na disponovanie s účtami Obce Krásna Ves v peňažných ústavoch: 
 
1. Ing. Milan Došek – starosta obce, samostatne 
2. Milan Mišák – zástupca starostu obce, Ing. Eva Janegová, Ing. Ľudovít Suchý, Elena Mikušová 

a Jozef Staník vždy dvaja spoločne bez ohľadu na poradie podpisov. 
 
 
8. Voľba členov vyraďovacej a likvidačnej komisie 

 

Uznesenie č. 22 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi 
schvaľuje na celé volebné obdobie: 
 

A. členov vyraďovacej komisie v zložení  Milan Mišák – predseda komisie 
                                                  Alena Bučková – člen komisie 
     Elena Mikušová – člen komisie 

B. členov likvidačnej komisie v zložení Peter Škorec – predseda komisie 
Ing. Ľudovít Suchý – člen komisie 

      Jozef Staník – člen komisie 
 
 
9. Žiadosť o vytvorenie nového školského obvodu 

 

Uznesenie č. 23 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi 
schvaľuje nové spoločné školské obvody: 
 

A. s Mestom Bánovce nad Bebravou 
- Základná škola Gorazdova 
- Základná škola Duklianska 
- Základná škola Partizánska 

B. S Mestom Trenčianske Teplice 
- Základná škola Andreja Bagara 

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

Ing. Ľudovít Suchý  ------------------------- 
 
Elena Mikušová  ------------------------- 

                      
Ing. Eva Janegová   
zapisovateľka   ------------------------- 
 
V Krásnej Vsi 21.01.2011       


