
                                                                                     

Z á p i s n i c a 
 

z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi, ktoré sa konalo 
28.10.2011 v malej sále KD o 18.00 h. 

 

Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny 
 

Program:  
1. Otvorenie zasadania. 
2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Kontrola plnenia uznesení OZ. 
5. Správa nezávislého audítora  z overenia konsolidovanej účtovnej závierky 

zostavenej k 31.12.2010.  
6. Schválenie Konsolidovanej výročnej správy Obce Krásna Ves za rok 2010. 
7. Prerokovanie Monitorovacej správy programového rozpočtu Obce Krásna Ves 

k 30.6.2011 
8. Prerokovanie plnenia finančného rozpočtu obce k 30.9.2011. 
9. Návrh zmeny rozpočtu Obce Krásna Ves č. 2/2011. 
10. Vyhodnotenie prezentácie obce na akcii „Podhorské dni ovocia a medu 2011. 
11. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenie Obce Krásna Ves č. 3/2011, ktorým sa 

mení VZN č. 3/2009 Obce Krásna Ves, ktorým sa určuje výška finančného 
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt 
a stravu dieťaťa v školských zariadeniach zriadených Obcou Krásna Ves. 

12. Prerokovanie aktualizácie VZN Obce Krásna Ves o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

13. Stanovenie východísk pre zostavenie rozpočtu obce na rok 2012. 
14. Prerokovanie stanoviska obecného zastupiteľstva k aktuálnym a chystaným 

opatreniam Vlády SR, ktoré vedú k zmene financovania miestnych samospráv.   
15. Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra podľa § 18 ods.2 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 
16. Diskusia. 
17. Návrh  uznesenia. 
18. Záver. 

 
K bodu č. l: Starosta obce Ing. Milan Došek otvoril zasadnutie a privítal všetkých 
prítomných.  
Starosta obce konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní piati poslanci obecného 
zastupiteľstva zo siedmich, čo je nadpolovičná väčšina všetkých poslancov a tak 
zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné a dal o programe hlasovať.  
Hlasovanie:  
 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 
7 5 5 5 0 0 

 
K bodu č. 2: Za zapisovateľku bola určená pani Martina Mikušová a za overovateľov 
zápisnice Milan Mišák a Oľga Bachová. 
Hlasovanie:  

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 
7 5 5 5 0 0 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice. 
 uznesenie č. 53 
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K bodu č. 3:  
Navrhnutí boli členovia návrhovej komisie v zložení: Jozef Staník, Alena Bučková a Ing. 
Ľudovít Suchý. 
Hlasovanie: 
 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 
7 5 5 5 0 0 

Obecné zastupiteľstvo volí členov návrhovej komisie. 
 uznesenie č. 54 

K bodu č. 4: 
Kontrolu plnenia uznesenia spracovala hlavná kontrolórka Ing. Jana Kubicová. Predniesol 
ju starosta obce: uznesenie č. 44 – úver v Dexia banke Slovensko, a.s. Trenčín sa zatiaľ 
ponechá, i keď úrok sa zvýšil, uznesenie č. 45 – dať vypracovať geometrický plán je 
splnený, znalecký posudok zatiaľ nie je splnený. Na ďalšom zasadnutí sa schváli spôsob 
a podmienky osobitného zreteľa.  
Hlasovanie: 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 
7 5 5 5 0 0 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia 
 uznesenie č. 55 

K bodu č. 5: 
Starosta obce predniesol Správu nezávislého audítora  z overenia konsolidovanej účtovnej 
závierky zostavenej k 31.12.2010.  
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 
Hlasovanie: 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 
7 5 5 5 0 0 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora z overenia 
konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2010. 

 uznesenie č. 56 
K bodu č. 6:  
Schválenie Konsolidovanej výročnej správy Obce Krásna Ves za rok 2010. 
Starosta obce oboznámil s konsolidovanou výročnou správou Obce Krásna Ves za rok 
2010. Audítorkou bola Ing. Eva Ďuržová.  
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 
Hlasovanie:    

 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 
7 5 5 5 0 0 

Obecné zastupiteľstvo týmto schvaľuje Konsolidovanú výročnú správu Obce Krásna Ves. 
 uznesenie č. 57 

K bodu č. 7:  
Prerokovanie Monitorovacej správy programového rozpočtu Obce Krásna Ves k 30.6.2011 
Starosta oboznámil s tým, čo obsahuje monitorovacia správa programového rozpočtu Obce 
Krásna Ves k 30.6.2011. Bude to prínos pre občana, ktorý z programového rozpočtu ľahšie 
pochopí financovanie a fungovanie obce. Monitoring sú len tabuľky, čo sme si dali, že 
splníme a čo bolo skutočne splnené. 
Do rozpravy sa nikto neprihlásil, a tak dal starosta o návrhu hlasovať. 

 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 
7 5 5 5 0 0 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Monitorovaciu správu plnenia programového rozpočtu 
Obce Krásna Ves na rok 2011 k 30.6.2011. 

 uznesenie č. 58 
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K bodu č. 8:   
Prerokovanie plnenia finančného rozpočtu obce k 30.9.2011. 
Starosta informoval o tom, že sa rozhodol vzhľadom na mimoriadne zložitú situáciu 
vzniknutú dopadmi finančnej krízy predložiť plnenie rozpočtu aj k 30.9.2011, ktorý 
vyhotovili Ing. Eva Janegová, Ing. Milan Došek a Ing. Jana Kubicová.  
Starosta obce Ing. Došek  informoval, že príjem sa navýšil z dôvodu poskytnutia dotácie na 
sociálne služby ( poskytnutie 31400 € na dofinancovanie prevádzky Centra sociálnej 
starostlivosti Podhorie). Ďalej uviedol, že treba sledovať celé kapitoly, napr. za MŠ sa 
niektoré položky už vyčerpali, ale po nasčítaní v rámci kapitoly je to v poriadku. Musí sa 
upraviť rozpočet a predložiť k schváleniu ešte pred koncom roka.  
Do rozpravy sa nikto neprihlásil.  
Hlasovanie: 
 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 
7 5 5 5 0 0 

Obecné zastupiteľstvo týmto berie na vedomie správu o plnení finančného rozpočtu Obce 
Krásna Ves k 30.09.2011. 

 uznesenie č. 59 
K bodu č. 9:  
Návrh zmeny rozpočtu Obce Krásna Ves č. 2/2011. 
Starosta obce podrobne informoval o zmenách rozpočtu. Navrhuje schváliť 1000 € za 
obdobie troch mesiacov na technický a projekčný dozor na nájomný bytový dom.   
Do rozpravy sa prihlásila Iveta Červená, riaditeľka Materskej školy, poprosila o navýšenie 
rozpočtu na zakúpenie darčekov pod vianočný stromček.  
Starosta obce z dôvodu, že nemá presné podklady nemôže sa vyjadriť k požiadavke pani 
riaditeľky. Uviedol príklady zbytočne vynaložených finančných prostriedkov. Starosta 
obce navrhol, aby sa s Ing. Janegovou podrobne prešiel rozpočet po položkách a potom sa 
prehodnotí požiadavka riaditeľky. Pani Mária Matejová vyzvala k tomu, aby sa 
zmobilizovali sily a aby sa zachovalo fungovanie materskej školy, ďalej oboznámila so 
svojimi poznatkami o prevádzke kultúrnych domov na okolí, kde vidieť, že obce 
zainvestovali do kultúry.    
Hlasovanie:  
 

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

Obecné zastupiteľstvo týmto schvaľuje zmenu rozpočtu Obce Krásna Ves č.2 na rok 2011.  
 uznesenie č. 60 

K bodu č. 10:  
Vyhodnotenie prezentácie obce na akcii „Podhorské dni ovocia a medu 2011“. 
Starosta obce podrobne oboznámil s tým, ako sa naša obec prezentovala na uvedenej akcii. 
Poďakoval všetkým, ktorí pomohli pri realizácii, napr. kosenie tráv, stavanie stanov, 
varenie gulášu, odvoz a dovoz materiálu. Samostatne poďakoval našim seniorom, ich 
vystúpeniu, Podniku služieb a pekárovi za koláče. Doteraz sme boli na uvedenej akcii 
stratoví. V tomto roku sme boli v pluse vo výške 398,74 €. Uvedené prostriedky by sa 
mohli využiť na akciu – „zabiť sviňu, ak ju zoženieme“, spojenú s kultúrnym programom.  
Do rozpravy sa prihlásila pani Alena Bučková, Ing. Ľudovít Suchý, Elena Mikušová. 
Hlasovanie o návrhu: 
 

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

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vyhodnotenie prezentácie obce na akcii 
„Podhorské dni ovocia a medu 2011“ ako veľmi úspešné. 

 uznesenie č. 61 
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K bodu č. 11:  
Schválenie Všeobecne záväzného nariadenie Obce Krásna Ves č. 3/2011, ktorým sa mení 
VZN č. 3/2009 Obce Krásna Ves, ktorým sa určuje výška finančného príspevku zákonného 
zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt a stravu dieťaťa v školských 
zariadeniach zriadených Obcou Krásna Ves. 
Starosta predniesol ako sa bude meniť výška čiastočnej úhrady nákladov na stravu dieťaťa 
zo sumy 1,06 € na 1,12 €. Keďže nechceme znížiť množstvo a kvalitu stravy musí sa toto 
zvýšenie schváliť.  
Do rozpravy sa prihlásila pani riaditeľka Materskej školy Iveta Červená. Chce využiť 
začiatok prevádzky pekárne, aby dostávali aspoň jeden chlieb týždenne zdarma.   
Hlasovanie o návrhu: 
 

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

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN Obce Krásna Ves č. 3/2011, ktorým sa mení VZN 
č. 3/2009 Obce Krásna Ves, ktorým sa určuje výška finančného príspevku zákonného 
zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt a stravu dieťaťa v školských 
zariadeniach zriadených Obcou Krásna Ves. 

.  uznesenie č. 62 
K bodu č. 12:   
Prerokovanie aktualizácie VZN Obce Krásna Ves o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
Starosta obce oboznámil s tým, že tento zákon sa mení tak závažne, že musí byť 
zosúladené naše platné VZN s novým zákonom. Ak zákon podpíše prezident, účinnosť 
zákona má byť k 1.12.2011, aby nemuselo byť zvolané mimoriadne zasadnutie OZ vyzval 
starosta obce k predloženiu návrhov zmeny sadzieb a zmenu násobku. Navrhol riešenie 
v oblasti vývozu komunálneho odpadu použiť väčšie nádoby, občania by sa medzi sebou 
dohodli a vznikne reálna úspora v nákladoch na vývoz. Teda tí, občania, ktorí sa dohodnú 
a budú mať jeden väčší kontajner budú platiť súčasnú platbu na osobu a tí, ktorí sa 
nedohodnú budú mať sadzbu na osobu zvýšenú. Ďalším jeho návrhom bolo zvýšiť sadzbu 
pre lesné pozemky. Treba vyzvať majiteľov čiernych stavieb – drobných stavieb, aby si 
stavbu priznali v daňovom priznaní. Uviedol aj to, že tento rok sa bude prvý krát platiť daň 
z príjmov aj z prenájmu majetku obce.   
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 
Hlasovanie o návrhu:   
 

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

Obecné zastupiteľstvo ukladá predsedom komisií prerokovať v komisiách návrhy na 
aktualizáciu VZN Obce Krásna Ves o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Návrh aktualizácie predložiť do 15.11.2011 
na zverejnenie. 

 uznesenie č. 63 
K bodu č. 13:  
Stanovenie východísk pre zostavenie rozpočtu obce na rok 2012. 
Starosta obce vyzval: riaditeľku MŠ, zamestnankyňu Spoločného obecného úradu, členov 
komisií OZ, aby zozbierali reálne podklady na zostavenie rozpočtu obce na rok 2012.  
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 
Hlasovanie o návrhu:  
 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 
7 6 6 6 0 0 
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Obecné zastupiteľstvo ukladá predsedom komisií zozbierať a prerokovať v komisiách 
návrhy na zostavenie finančného a programového rozpočtu Obce Krásna Ves na rok 2012 
a tieto predložiť na spracovanie obecnému úradu do 15.11.2011. 
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu vypracovať návrh rozpočtu podľa 
prerokovaných návrhov komisií a tento predložiť na nasledujúce zasadnutie OZ dňa 
9.12.2011. 

 uznesenie č. 64 
K bodu č. 14:  
Prerokovanie stanoviska obecného zastupiteľstva k aktuálnym a chystaným opatreniam 
Vlády SR, ktoré vedú k zmene financovania miestnych samospráv.   
Starosta obce prečítal stanovisko, ktoré bolo prednesené na mimoriadnom 22. sneme 
ZMOS dňa 23.10.2011 a navrhol, aby naša obec pridala k vyhláseniu obcí okresu Bánovce 
nad Bebravou k návrhu na zmenu financovania územnej samosprávy. 
Do rozpravy sa nikto neprihlásil.  
Hlasovanie o návrhu:  
 

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

 uznesenie č. 65 
K bodu č. 15: 
Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra podľa § 18 ods.2 zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 
Starosta prečítal návrh uverejnenia vyhlásenia výberového konania na funkciu hlavného 
kontrolóra. 
Hlasovanie o návrhu:  
 

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

Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje výberové konanie na voľbu Hlavného kontrolóra Obce 
Krásna Ves na deň 9.12.2011 a schvaľuje „Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní 
voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky“, ktoré tvoria prílohu zápisnice. 
 

 uznesenie č. 66 
K bodu č. 16: 
Diskusia. Starosta obce vyzval poslancov, aby prezentovali nové DVD o Obci Krásna Ves 
medzi občanmi. 
 
K bodu č. 17: 
Návrh na uznesenie. 
Predseda návrhovej komisie Jozef Staník konštatoval, že o všetkých návrhoch na uznesenie 
sa hlasovalo pri prerokovaní jednotlivých bodov rokovania a návrhová komisia 
nepredkladá ďalšie návrhy na uznesenie.  
 
K bodu č. 18: 
Záver. 
         Na záver poďakoval starosta obce Ing. Milan Došek všetkým za účasť a ukončil 
zasadnutie o 21.40 hod. 
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U Z N E S E N I A 

 

z  piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi 
zo dňa 28.10.2011  

(53  -  66) 
 
Obecné zastupiteľstvo na svojom piatom zasadnutí prerokovalo : 
 
1. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.  
 

Uznesenie č. 53 
 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie  
 
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice. 
 
2. Voľba členov návrhovej komisie.  
 

Uznesenie č. 54 
 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi volí  
 
Členov návrhovej komisie. 
 
3. Kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.  
 

Uznesenie č. 55 
 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie  
 
Kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva. 
 
4. Správu nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej 

k 31.12.2010. 
Uznesenie č. 56 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie 
 
Správu nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej 
k 31.12.2010. 
 
5. Konsolidovanú výročnú správu Obce Krásna Ves.  
 

Uznesenie č. 57 
 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje  
 
Konsolidovanú výročnú správu Obce Krásna Ves. 
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6. Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu Obce Krásna Ves na rok 2011 
k 30.6.2011. 

Uznesenie č. 58 
 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje 
 
Monitorovaciu správu plnenia programového rozpočtu Obce Krásna Ves na rok 2011 
k 30.6.2011. 
 
7. Správa o plnení finančného rozpočtu Obce Krásna Ves k 30.09.2010. 
 

Uznesenie č. 59 
 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie 
 
Správu o plnení finančného rozpočtu Obce Krásna Ves k 30.09.2011. 

 
8. Zmena rozpočtu Obce Krásna Ves č.2 na rok 2011.  
 

Uznesenie č. 60 
 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje  
 
Zmenu rozpočtu Obce Krásna Ves č.2 na rok 2011.  
 
9. Vyhodnotenie prezentácie obce na akcii „Podhorské dni ovocia a medu 2011“ . 
 

Uznesenie č. 61 
 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie 
 
Vyhodnotenie prezentácie obce na akcii „Podhorské dni ovocia a medu 2011“ ako veľmi 
úspešné. 

 
10. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Krásna Ves č. 3/2011, ktorým sa mení VZN č. 

3/2009 Obce Krásna Ves, ktorým sa určuje výška finančného príspevku zákonného 
zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt a stravu dieťaťa v školských 
zariadeniach zriadených Obcou Krásna Ves.  

 

Uznesenie č. 62 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje  
 
VZN Obce Krásna Ves č. 3/2011, ktorým sa mení VZN č. 3/2009 Obce Krásna Ves, 
ktorým sa určuje výška finančného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú 
úhradu nákladov za pobyt a stravu dieťaťa v školských zariadeniach zriadených Obcou 
Krásna Ves. 
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11. Prerokovanie aktualizácie VZN Obce Krásna Ves o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Uznesenie č. 63 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi ukladá predsedom komisií  
 
Prerokovať v komisiách návrhy na aktualizáciu VZN Obce Krásna Ves o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Návrh 
aktualizácie predložiť do 15.11.2011 na zverejnenie. 
 
12. Stanovenie východísk pre zostavenie rozpočtu obce na rok 2012.  
 

Uznesenie č. 64 
 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie ukladá 
predsedom komisií zozbierať a prerokovať v komisiách návrhy na zostavenie finančného 
a programového rozpočtu Obce Krásna Ves na rok 2012 a tieto predložiť na spracovanie 
obecnému úradu do 15.11.2011. 
 
obecnému úradu vypracovať návrh rozpočtu podľa prerokovaných návrhov komisií 
a tento predložiť na nasledujúce zasadnutie OZ dňa 9.12.2011. 
 
13. Prerokovanie stanoviska OZ k aktuálnym a chystaným opatreniam Vlády SR, ktoré 

vedú k zmene financovania miestnych samospráv.  
 

Uznesenie č. 65 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  
 
sa pripája k Vyhláseniu obcí okresu Bánovce nad Bebravou k návrhu na zmenu 
financovania územnej samosprávy. 

 
14. Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra. 
 

Uznesenie č. 66 
 
Obecné zastupiteľstvo  v Krásnej Vsi vyhlasuje 
 

Výberové konanie na voľbu Hlavného kontrolóra Obce Krásna Ves na deň 9.12.2011.  
 

Schvaľuje 
 

„Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti 
prihlášky“, ktoré tvoria prílohu zápisnice. 
 
 
Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------- 
Overovatelia zápisnice:  
 

Milan Mišák     -------------------------         Oľga Bachová ------------------------- 
 
 Martina Mikušová zapisovateľka  ------------------------- 
 
V Krásnej Vsi 28.10.2011  


