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Z á p i s n i c a  

 

z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi, ktoré sa konalo  dňa 26.05.2017 
v malej sále KD o 19.00 h. 

 
 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny – príloha č. 1 
 
 

Program:  
1. Otvorenie zasadania. 
2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Kontrola plnenia uznesení OZ. 
4. Návrh na konateľa Podniku služieb Krásna Ves, s. r. o. 
5. Návrh zmeny rozpočtu Obce Krásna Ves na rok 2017. 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu zmeny rozpočtu. 
6. Návrh pripomienok k projektu „Krásna Ves – úprava toku Bebrava“. 
7. Príprava zhromaždenia obyvateľov obce zvolávaného podľa § 11b zákona o obecnom 

zriadení. 
8. Návrh aktivít k oslavám 810. výročia prvej písomnej zmienky o obci. 
9. Návrh riešení na zabezpečenie letnej prevádzky pri požiarnej nádrži. 
10. Rôzne. 
11. Záver. 

 
K bodu č. l: Starosta obce Ing. Milan Došek otvoril zasadnutie a privítal prítomných. 
Konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní štyria poslanci obecného zastupiteľstva zo siedmich, 
a tak zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  
Predložil návrh programu. Ing. Kolárik, ktorý inicioval zaradenie 3. bodu do programu 
predniesol vysvetlenie na základe čoho žiadal o prekontrolovanie plnenia uznesení. Vzhľadom 
na to, že nadobudol pocit, že problematika s ktorou sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo na 
predchádzajúcich zasadnutiach OZ a následne na základe ktorej vzišli aj uznesenia sa 
nenaplnili, predložil písomnú žiadosť o kontrolu plnenia uznesení.  
K uvedenému bodu poslanci nehlasovali. 
 

K bodu č. 2: Za zapisovateľa zápisnice a uznesení bol navrhnutý Ing. Ľudovít Suchý a za 
overovateľov zápisnice Milan Mišák a Helena Božiková. O návrhu dal starosta hlasovať.  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 14/2017: 

Počet poslancov  Neprítomní poslanci Hlasovali ZA Hlasovali PROTI ZDRŽALI SA  
1. Jozef Staník   x     
2. Dušan Mišák x      
3. Milan Mišák  x     
4. Ing. Ľudovít Suchý  x     
5. Igor Filin x     
6. Helena Božiková  x     

7. Alena Bučková x      
 
K bodu č. 3: Reagoval hlavný kontrolór obce Ing. Roman Krbata PhD., ktorý vykonal kontrolu 
plnenia uznesení z predchádzajúceho 11. zasadnutia OZ, konštatoval, že uznesenia 
z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené.  
Starosta obce Ing. Milan Došek predniesol detailnú správu o plnení uznesení za obdobie 
predchádzajúceho kalendárneho roka. Správa o plnení uznesení je uvedená ako príloha č. 2 
zápisnice. 
K zasadnutiu OZ sa pridal o 19.20 poslanec Dušan Mišák 
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V rámci rozpravy prebehla diskusia k uzneseniam: 

 č. 27/2016 a) odvedenie dažďových vôd z MK pod cintorínom - starosta informoval 
prítomných, že sám inicioval prijatie uvedeného uznesenia, aby v maximálnej 
možnej miere sa na doriešení odvedenia dažďových vôd z MK pod cintorínom 
podieľal aj TSK (Trenčiansky samosprávny kraj), nakoľko MK sa napája na cestu 
III. triedy č. 050035, ktorá je v správe TSK. 

 č. 27/2016 b) havarijný stav mostíka k družstevnej bytovke – starosta informoval 
prítomných, že v aktuálnom čase prebieha zmena vlastníka priľahlej parcely 
a nehnuteľnosti cez ktorú bol s pôvodným vlastníkom dohodnutý dočasný záber 
vzhľadom na vybudovanie dočasného premostenia, aby sa zabezpečil prístup 
k družstevnej bytovke. Po zmene vlastníka dotknutej parcely osloví starosta obce 
nového vlastníka, s navrhovaným riešením dočasného záberu predmetnej parcely. 

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 15/2017: 

Počet poslancov  Neprítomní poslanci Hlasovali ZA Hlasovali PROTI ZDRŽALI SA  
1. Jozef Staník   x     
2. Dušan Mišák  x     
3. Milan Mišák  x     
4. Ing. Ľudovít Suchý  x     
5. Igor Filin x     
6. Helena Božiková  x     

7. Alena Bučková x      

 
K bodu č. 4: Starosta informoval prítomných o dlhodobej absencií druhého konateľa 
spoločnosti Podniku služieb Krásna Ves, s. r. o., ktorej 100% vlastníkom je obec Krásna Ves. 
V aktuálnom čase vykonáva funkciu konateľa iba Ing. Branislav Hloža, nakoľko druhý konateľ 
starosta obce Ing. Milan Došek sa funkcie konateľa vzdal na valnom zhromaždení, ktoré sa 
konalo 9.9.2016 o 18.00 h. (pozn.: na obchodnom registri zmena k dnešnému dňu nebola 
zaevidovaná, stav k 26.5.2017). 
Hlavný kontrolór obce Ing. Roman Krbata PhD. sa spýtal, či sa jedná o finančne ohodnotenú 
funkciu. Starosta obce Ing. Milan Došek informoval, za funkciu konateľa spoločnosti Podniku 
služieb Krásna Ves, s. r. o. nebola doposiaľ vyplatená žiadna finančná odmena. 
Ing. Roman Krbata PhD. uviedol, že by mal záujem o vykonávanie funkcie konateľa v uvedenej 
spoločnosti. Starosta obce k uvedenej problematike funkcie konateľa spoločnosti Podniku 
služieb Krásna Ves, s. r. o. navrhol, aby sa s ňou zaoberalo obecné zastupiteľstvo na 
mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 16/2017: 
Počet poslancov  Neprítomní poslanci Hlasovali ZA Hlasovali PROTI ZDRŽALI SA  
1. Jozef Staník   x     
2. Dušan Mišák  x     
3. Milan Mišák  x     
4. Ing. Ľudovít Suchý  x     
5. Igor Filin x     
6. Helena Božiková  x     

7. Alena Bučková x      
 
K bodu č. 5:  Starosta obce Ing. Milan Došek, predložil návrh zmeny rozpočtu Obce Krásna 
Ves č. 1 na rok 2017 (Príloha č. 3). Informoval prítomných z akých dôvodov sú navrhnuté 
jednotlivé zmeny položiek rozpočtu,  
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- Finančne príspevky na Spoločný obecný úrad: vzhľadom na zmenu úväzku odborne 
spôsobilej osoby na Spoločnom obecnom úrade z 40% na 80% úväzok, došlo 
k navýšeniu finančných príspevkov od ostatných obcí, ktoré spadajú pod Spoločný 
obecný úrad a rovnako sa zvýšili náklady na strane výdajov. 

- Navýšením platu starostu obce a v nadväznosť aj zástupcovi starostu došlo k navýšeniu 
výdajov na mzdy. 

- Zmenou dodávateľa plynu došlo k navýšeniu zálohových platieb za odobrané množstvo 
plynu. 

- Požiarna ochrana – poplatky za školenia a drobný materiál. 
- Údržba miestnych komunikácií – uvedená suma je v prevažnej miere alokovaná na 

rekonštrukciu mostíka k družstevnej bytovke, ktorý je v havarijnom stave. 
- Údržba cintorína a domu smútku – zvýšené investície cca cez 1800 € si vyžiadala 

rekonštrukcia pamätníka partizánov, ktorú zabezpečuje p. Igor Filin a nutný náter 
ohrady. 

- MŠ poplatky – zmena spôsobu úhrady za stravu a školné formou prevodom na účet mali 
za následok zvýšenie poplatkov za vedenie účtu. 

- KD – rekonštrukcia a modernizácia – rekonštrukcia pánskych WC v kultúrnom dome si 
vyžiadala zvýšené náklady vzhľadom na nepredvídateľné okolnosti (nutná výmena 
kanalizačného potrubia s revíznou šachtou po žumpu, izolácia muriva, rekonštrukcia 
elektroinštalácie atď.) 

Starosta obce informoval, že pôvodný návrh rozpočtu počítal s prebytkom cca 8000 €, po 
schválení navrhovaných zmien by bol rozpočet vyrovnaný. 
Hlavný kontrolór obce nemal k uvedenému návrhu zmeny rozpočtu námietky a odporučil 
obecnému zastupiteľstvu navrhované zmeny schváliť. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 17/2017: 

Počet poslancov  Neprítomní poslanci Hlasovali ZA Hlasovali PROTI ZDRŽALI SA  
1. Jozef Staník   x     
2. Dušan Mišák  x     
3. Milan Mišák  x     
4. Ing. Ľudovít Suchý  x     
5. Igor Filin x     
6. Helena Božiková  x     

7. Alena Bučková x      
 
K bodu č. 6: Návrh pripomienok k projektu „Krásna Ves – úprava toku Bebrava“. 
Starosta obce informoval prítomných, že dňa 22.03.2017 bol pracovníkom SVP, š. p. požiadaný 
o spoluprácu pri zabezpečovaní súhlasných stanovísk od dotknutých osôb projektom „Krásna 
Ves – úprava toku Bebrava“. Vlastníkom pozemkov, ktorých sa priamo predložená projektová 
dokumentácia dotýka bola predložená na pripomienkovanie a súčasne im bola predložená aj 
zmluva o budúcej zmluve a čestné vyhlásenie, ktoré pojednávajú o odkúpení časti dotknutých 
parciel resp. dočasnom zábere časti dotknutých parciel v rámci realizácie stavby. Na žiadosť 
starostu bola na obecnom úrade ponechaná na nahliadnutie časť projektovej dokumentácie. 
Na predloženú projektovú dokumentáciu reagoval listom Ing. Jozef Kolárik, ktorého sa zmeny 
dotýkajú v najväčšom rozsahu, adresovaným na Obecný úrad v Krásnej Vsi (Príloha č. 4). 
Na zasadnutí OZ Ing. Kolárik predložil fotodokumentáciu z časti povodia toku Bebravy, ktorá 
je v priamom styku s jeho nehnuteľnosťou, konštatoval, že stav v tejto časti toku nie je dobrý a 
zdôraznil: 
 

 na otázky, ktoré sú uvedené v liste očakáva odpoveď od kompetentných, 
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 predložená PD bola spracovaná v roku 2012 bez pripomienok obce a vzhľadom na  čas, 
ktorý uplynul sa posunuli vpred aj technické možnosti riešenia projektu, ktoré 
v aktuálnom čase je potrebné zohľadniť, 

 podklady na základe ktorých bola PD spracovaná nie sú známe a vzhľadom na to, že od 
roku 2012, kedy bola PD spracované uplynula dlhšia doba a je nevyhnutné projekt 
prepracovať, 
Na záver: Ing. Kolárik povedal, že je za to, aby sa úprava toku Bebravy realizovala, 
očakáva ale stretnutie s projektantom (v priebehu 22. týždňa), ktoré by malo uvedené 
nedostatky odstrániť a prepracovať predloženú PD, v opačnom prípade nepodpíše 
zmluvu o dočasnom užívaní a zabratí dotknutých parciel. 
K uvedenej PD na zasadnutí OZ nevzišli ďalšie pripomienky. 
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 18/2017: 
Počet poslancov  Neprítomní poslanci Hlasovali ZA Hlasovali PROTI ZDRŽALI SA  
1. Jozef Staník   x     
2. Dušan Mišák  x     
3. Milan Mišák  x     
4. Ing. Ľudovít Suchý  x     
5. Igor Filin x     
6. Helena Božiková  x     

7. Alena Bučková x      
 
K bodu č. 7: Starosta obce konštatoval, že vzhľadom na množiace sa požiadavky občanov 
z rôznych oblastí a kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich období, zosumarizoval tieto 
požiadavky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 5 - Audit súčasných finančných potrieb obce. 
Z uvedeného dokumentu vyplýva, že obec nie je schopná z rozpočtu zabezpečiť v najbližšom 
období financovanie všetkých uvedených požiadaviek. Aktuálnym možným riešením je 
financovanie z úveru, ale vzhľadom na očakávané projekty financované z EU fondov je výška 
jeho čerpania značne obmedzená. V opačnom prípade by obci nemusela byť schválená žiadosť 
na dostatočnú výšku preklenovacích úverov, ktoré sú nevyhnutné na financovanie projektov 
obce z fondov EU, čim by tieto boli ohrozené. 
Vzhľadom na výrazný nárast či už bežných, alebo investičných finančných požiadaviek zo 
strany občanov starosta obce navrhol zvolať zhromaždenie obyvateľov obce zvolávaného podľa 
§ 11b zákona o obecnom zriadení. Prítomní sa zhodli na dátume zhromaždenia 18.6.2017 
(nedeľa), predbežne o 16.00 h. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 19/2017: 

Počet poslancov  Neprítomní poslanci Hlasovali ZA Hlasovali PROTI ZDRŽALI SA  
1. Jozef Staník   x     
2. Dušan Mišák  x     
3. Milan Mišák  x     
4. Ing. Ľudovít Suchý  x     
5. Igor Filin x     
6. Helena Božiková  x     

7. Alena Bučková x      
 
K bodu č. 8: K blížiacemu výročiu prvej písomnej zmienky obce Krásna Ves, navrhuje obecné 
zastupiteľstvo zoznam podujatí v rozsahu: 

 okresná súťaž dobrovoľných hasičských zborov, 
 futbalový turnaj, ktorý zabezpečí ŠK Podhoran, 
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 jednodňové obecné oslavy za aktívneho prispenia seniorov v spolupráci s kultúrnou 
komisiou OZ Krásna Ves, 

 silvestrovský program v kultúrnom dome, 
 privítanie novonarodených občanov v obci Krásna Ves, 
 stretnutie automobilových veteránov. 

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 20/2017: 

Počet poslancov  Neprítomní poslanci Hlasovali ZA Hlasovali PROTI ZDRŽALI SA  
1. Jozef Staník   x     
2. Dušan Mišák  x     
3. Milan Mišák  x     
4. Ing. Ľudovít Suchý  x     
5. Igor Filin x     
6. Helena Božiková  x     

7. Alena Bučková x      

 
K bodu č. 9: Starosta obce informoval prítomných, že vzhľadom na situáciu z 
predchádzajúceho obdobia, letná prevádzka pri požiarnej nádrži nemá v aktuálnom čase 
potenciálneho prevádzkara. Vstúpil do jednania s p. Boďom, ktorý zabezpečoval letnú 
prevádzku požiarnej nádrže v rokoch 2013 a 2014. O priebehu jednania bude členov OZ 
informovať e-mailom. 
 
K bodu č. 10: V rámci bodu „rôzne“ vystúpila predsedníčka komisie vzdelávania, kultúry, 
mládeže a športu pani Helena Božiková s návrhom prijať za novú členku komisie Ing. Alenu 
Krchovú.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 21/2017: 

Počet poslancov  Neprítomní poslanci Hlasovali ZA Hlasovali PROTI ZDRŽALI SA  
1. Jozef Staník   x     
2. Dušan Mišák  x     
3. Milan Mišák  x     
4. Ing. Ľudovít Suchý  x     
5. Igor Filin x     
6. Helena Božiková  x     

7. Alena Bučková x      
 
Starosta obce informoval prítomných o možnosti podania žiadosti o finančné prostriedky na 
dotáciu na detské ihrisko v areály MŠ (parcela C-KN 156) 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 22/2017: 

Počet poslancov  Neprítomní poslanci Hlasovali ZA Hlasovali PROTI ZDRŽALI SA  
1. Jozef Staník   x     
2. Dušan Mišák  x     
3. Milan Mišák  x     
4. Ing. Ľudovít Suchý  x     
5. Igor Filin x     
6. Helena Božiková  x     

7. Alena Bučková x      
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Pán Peter Duraj, bytom: Špačinská cesta 646/70, 917 01, Trnava, požiadal o súhlas obce so 
zriadením vecného bremena na parcele č. KN E-OU 2/2 vo vlastníctve Obce Krásna Ves za 
účelom vedenia trasy elektrického kábla pre  zrealizovanie elektrickej prípojky na parcele č. C-
KN 502, ktorej je vlastníkom. 
V rámci diskusie obecné zastupiteľstvo navrhuje žiadateľovi o prehodnotenie svojej žiadosti 
o zriadenie vecného bremena a odporúča p. Petrovi Durajovi požiadať obec o odkúpenie 
predmetnej parcely, na ktorej žiadal zápis vecného bremena. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 23/2017: 

Počet poslancov  Neprítomní poslanci Hlasovali ZA Hlasovali PROTI ZDRŽALI SA  
1. Jozef Staník   x     
2. Dušan Mišák  x     
3. Milan Mišák  x     
4. Ing. Ľudovít Suchý  x     
5. Igor Filin x     
6. Helena Božiková  x     

7. Alena Bučková x      
 
Na záver starosta obce Ing. Milan Došek poďakoval prítomným za účasť  a o 21,15 hod. ukončil  
12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi.  
 
Zoznam príloh: 
 
príloha č. 1 Prezenčná listina 
príloha č. 2 Správa o plnení uznesení 
príloha č. 3 Návrh zmeny rozpočtu Obce Krásna Ves č. 1 na rok 2017 
príloha č. 4 List od Ing. Jozefa Kolárika adresovaný na obec Krásna Ves s pripomienkami 

k PD „Krásna Ves – úprava toku Bebrava“ 
príloha č. 5 Audit súčasných finančných potrieb obce 
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U Z N E S E N I A 
 

z dvanásteho zasadania Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi 
konaného dňa 26.05.2017 

(14 – 23/2017 ) 
 

Obecné zastupiteľstvo na svojom dvanástom zasadnutí prerokovalo 
 

 

2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 

Uznesenie č. 14/2017 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
A) berie na vedomie určenie Ing. Ľudovíta Suchého za zapisovateľa zápisnice a uznesení z 12. 
zasadania Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 26.05.2017. 
B) schvaľuje overovateľov zápisnice Milana Mišáka a Helenu Božikovú z 12. zasadania 
Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 26.05.2017. 

 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
3. Kontrola plnenia uznesení OZ 
 

Uznesenie č. 15/2017 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
berie na vedomie správu o kontrole uznesenia Hlavného kontrolóra obce Ing. Romana Krbatu 
PhD. a správu o plnení uznesení OZ predloženú starostom obce Ing. Milanom Došekom.  

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

 
4. Návrh na konateľa Podniku služieb Krásna Ves, s. r. o. 
 

Uznesenie č. 16/2017 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
berie na vedomie ponuku  Ing. Romana Krbatu PhD na pozíciu konateľa Podniku služieb 
Krásna Ves, s. r. o., a odporúča starostovi obce Ing. Milanovi Došekovi zvolať k uvedenému 
bodu mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na detailné prerokovanie. 

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

5. Návrh zmeny rozpočtu Obce Krásna Ves na rok 2017 
 

Uznesenie č. 17/2017 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce Ing. Romana Krbatu PhD k zmene 
rozpočtu č. 1 obce Krásna Ves na rok 2017 a  
schvaľuje zmenu rozpočtu č. 1 Obce Krásna Ves na rok 2017. 

 
Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------   
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6. Návrh pripomienok k projektu „Krásna Ves – úprava toku Bebrava“ 
Uznesenie č. 18/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
berie na vedomie pripomienky k Projektovej dokumentácii „Krásna Ves – úprava toku 
Bebrava“, ktoré boli predložené v rámci zasadnutia a ukladá zástupcovi obce prerokovať 
uvedené pripomienky s investorom projektu a projektantom na spoločnom stretnutí a 
zabezpečiť ich predloženie Stavebnej komisii na konečné zapracovanie a doručenie 
investorovi. 

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

 
7. Príprava zhromaždenia obyvateľov obce zvolávaného podľa § 11b zákona o obecnom 
zriadení. 

Uznesenie č. 19/2017 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
zvoláva zhromaždenie obyvateľov obce podľa § 11b zákona o obecnom zriadení na deň 
18.6.2017 o 16.00h a ukladá Obecnému úradu zabezpečiť administratívne úkony spojené s jeho 
zvolaním. 

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

 
8. Návrh aktivít k oslavám 810. výročia prvej písomnej zmienky o obci.. 

Uznesenie č. 20/2017 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
berie na vedomie zoznam navrhovaných podujatí plánovaných pri príležitosti 810. výročia 
prvej písomnej zmienky o obci. 

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

 
10. Rôzne – Voľba nového člena do Komisie vzdelávania, kultúry, mládeže a športu 

Uznesenie č. 21/2017 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
volí Ing. Alenu Krchovú za členku Komisie vzdelávania, kultúry, mládeže a športu. 

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

 
10. Rôzne – podanie žiadosti na dotáciu pre vybudovanie detského ihriska v areály MŠ 

Uznesenie č. 22/2017 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
schvaľuje  podanie Žiadosti o dotáciu na rok 2017 na projekt „Detské ihrisko Krásna Ves“ na 
vybudovanie detského ihriska v areály MŠ (parcela C-KN 156) s programu Podpora rozvoja 
športu na rok 2017. 

 
Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
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10. Rôzne – žiadosť p. Petra Duraja o zápis vecného bremena na parcele v majetku obce. 

Uznesenie č. 23/2017 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
neschvaľuje žiadosť p. Petra Duraja, bytom: Špačinská cesta 646/70, 917 01, Trnava  o 
zriadenie vecného bremena na E KN par. č. 2/2 v KÚ Krásna Ves a odporúča menovanému 
požiadať obec o odkúpenie predmetnej parcely, na ktorej žiadal zápis vecného bremena. 

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

 
V Krásnej Vsi dňa 26. 05. 2017 
 
 
Overovatelia zápisnice:  Zapisovateľ zápisnice: 
 
 
 ------------------------ ------------------------ ------------------------ 
 Milan Mišák Helena Božiková Ing. Ľudovít Suchý 


