
                                                                                     

Z á p i s n i c a 
 

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi, ktoré sa konalo 
30.06.2011 v malej sále KD o 18.30 h. 

 

Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny 
 

Program:  
1. Otvorenie zasadania. 
2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Návrh na schválenie výšky platu starostu obce. 
5. Návrh kúpnych zmlúv na kúpu pozemkov pod novú miestnu komunikáciu Do 

Sádkov. 
6. Návrh  uznesenia 
7. 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 Alena Bučková a za overovateľov 
zápisnice Peter Škorec a Jozef Staník 
 
Starosta konštatoval, že na zasadaní sú prítomní šiesti poslanci obecného zastupiteľstva zo 
siedmich, a tak zastupiteľstvo je uznášaniaschopné a dal o programe hlasovať.  
 

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

 

K bodu č. 3:  
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a zvolení: Ing. Ľudovít Suchý, Milan Mišák a Ing. 
Branislav Hloža  
Hlasovanie: 
 

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

 
K bodu č. 4: 
Návrh na schválenie výšky platu starostu obce predložil predseda Finančnej komisie Ing. 
Ľudovít Suchý. Oboznámil zasadanie s novým zákonom o platových pomeroch starostov 
a primátorov a so stanoviskom finančnej komisie k návrhu platu starostu obce. Predložený 
návrh finančnej komisie bol na základe rozpravy k tomuto bodu rokovania upravený 
a starostovi bol navrhnutý a schválený mesačný plat vo výške 1523,- €.  
Hlasovanie: 

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

K bodu č. 5: 
Starosta obce predložil na schválenie dve kúpne zmluvy na kúpu pozemkov pod novú 
miestnu komunikáciu Do Sádkov za cenu 3,32 €/m2. Informoval o tom, že tento návrh 
vychádza z uznesenia OZ č. 19 z 21.1.2011 a č. 36 z 15.4.2011. 
Hlasovanie: 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 
7 6 6 6 0 0 
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K bodu č. 6:   
Starosta obce Ing. Došek požiadal členov návrhovej komisie, aby prečítali návrh na 
uznesenie. Predseda návrhovej komisie konštatoval, že okrem už predložených 
a schválených návrhov na uznesenie návrhová komisia ďalšie návrhy nepredkladá. 
 
 
Pani Alena Bučková požiadala o slovo. Pripomenula, že je treba dobudovať vchod do domu 
smútku. Starosta obce súhlasil s tým, že práce budú vykonané brigádnický.  
 
K bodu č. 7: 
 
         Na záver poďakoval starosta obce Ing. Milan Došek všetkým za účasť a ukončil 
zasadnutie o 22.30 h. 
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U Z N E S E N I A 
 

z  mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi 
zo dňa 30.06.2011  

(37  - 38) 
 
Obecné zastupiteľstvo na mimoriadnom zasadnutí prerokovalo : 
 
1. Návrh na schválenie výšky platu starostu obce 

Uznesenie č. 37 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje 
 
Starostovi obce s účinnosťou od 1.6.2011 mesačný plat podľa § 3 ods. 1 a podľa § 4 ods. 2 
zák. č. 253/1994 Z. z. spolu vo výške 1523,-€ 
 
2. Návrh kúpnych zmlúv na kúpu pozemkov pod novú miestnu komunikáciu Do Sádkov. 

Uznesenie č. 38 
 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje  
 
Kúpne zmluvy na kúpu pozemkov v katastrálnom území Krásna Ves pod novú miestnu 
komunikáciu „Do Sádkov“ podľa predloženého GP č. 44169647 – 35/2011 na 
novovzniknuté parcely číslo: 332/2 o výmere 68 m2 ostatné plochy, 333/1 o výmere 136 m2 
zastavané plochy, 333/2 o výmere 159 m2 ostatné plochy, 334/1 o výmere 208 m2 záhrada, 
334/2 o výmere 47 m2 ostatné plochy,  325/1 o výmere 1294 m2 záhrada, 325/2 o výmere 
113 m2 ostatné plochy, 329/2 o výmere 533 m2 ostatné plochy, všetky za cenu 3,32 €/m2.   
 
 
 
 
 
Ing. Milan Došek   
starosta obce    ------------------------- 
 
Overovatelia zápisnice:  
 

Peter Škorec   ------------------------- 
 
Jozef Staník   ------------------------- 

                      
Alena Bučková   
zapisovateľka   ------------------------- 
 
V Krásnej Vsi 30.06.2011  

 
 

 
 


