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Z á p i s n i c a  

 

zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi, ktoré sa konalo  dňa 24.08.2017 
v kancelárii starostu obce o 19.00 h. 

 
 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny – príloha č. 1 
 
 

Program:  
1. Otvorenie zasadania, určenie  overovateľov zápisnice a schválenie programu zasadnutia. 
2. Doplnenie uznesenia č. 12/2017 z 18.04.2017 k schválenej žiadosti o NFP na „Zníženie 

energetickej náročnosti obecného úradu v obci Krásna Ves“. 
3. Schválenie prijatia úveru. Stanovisko hlavného kontrolóra obce. 
4. Návrh zmeny rozpočtu Obce Krásna Ves na rok 2017. 
5. Správa o činnosti správcu 9 b. j. za rok 2016. 
6. Informácia o podmienkach rozširovania sieti vodovodu, plynu a elektriny do nových 

lokalít. 
7. Potreba sociálno-právnej ochrany niektorých seniorov v obci. 
8. Prerokovanie pripomienok k predloženému  projektu "Krásna Ves - Úprava toku Bebrava. 
9. Prerokovanie žiadosti p. Duraja o odkúpenie časti pozemku KN E 2/2. 

10. Záver. 
 

K bodu č. l: Starosta obce Ing. Milan Došek otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Konštatoval, že 
na zasadnutí sú prítomní piati poslanci obecného zastupiteľstva zo siedmich, a tak obecné zastupiteľstvo 
je uznášaniaschopné. Zapisovateľom zápisnice a uznesení bol určený Ing. Došek. Za overovateľov 
zápisnice bol navrhnutý Jozef Staník a Dušan Mišák. Starosta zároveň predložil návrh programu. 
O návrhoch dal hlasovať.  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 28/2017: 

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. 2: Starosta predložil návrh na doplnenie uznesenie č. 12/2017 z mimoriadneho zasadania 
Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi, ktoré sa konalo 18.04.2017 prijatého k „Žiadosti o NFP na 
zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Krásna Ves“. Dôvodom doplnenia uznesenia 
o navrhovaný text je konkretizácia celkovej výšky spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa.  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 29/2017: 

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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K bodu č. 3:  
Starosta obce predložil návrh na prijatie úveru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. vo výške 
35 088,00 € na účely spolufinancovania projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci 
Krásna Ves.  
Do rozpravy sa prihlásil hlavný kontrolór obce Mgr. Ing. Roman Krbata, PhD a predložil  stanovisko 
k prijatiu úveru a zmene rozpočtu. 
Starosta predložil návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 30/2017: 

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 predložil návrh zmeny č. 3/2017 rozpočtu obce na rok 2017.  Predmetom zmeny 
je zapracovanie predpokladanej časti čerpaného úveru 35 088,00 € schváleného v predošlom bode 
rokovania a príslušných výdavkov hradených z uvedeného úveru v roku 2017. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 31/2017: 

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 predložil správu o činnosti správcu 9 b. j. za rok 2016. Do rozpravy sa nikto 
neprihlásil a tak dal starosta o uznesení, ktoré berie správu na vedomie hlasovať.   
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 32/2017: 

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:  Starosta podal informáciu o podmienkach rozširovania sieti vodovodu, plynu a elektriny 
do nových lokalít, ktorú zistil od jednotlivých správcov predmetných sieti. Informácia bola podaná 
z dôvodu zvyšujúceho sa záujmu potencionálnych stavebníkov nových rodinných domov v lokalitách 
obce, kde nie sú siete dotiahnuté. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 33/2017: 
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 informoval obecné zastupiteľstvo o podanom podnete Ing. Jozefa Kolárika 
na potrebu riešenia nepriaznivého stavu susedy Evy Viskupovej. Dlhšiu dobu možno pozorovať ako 
osamelo žijúca menovaná osoba sa nedokáže o seba postarať a sporadické návštevy príbuzných 
nepostačujú na zabezpečenie jej dôstojného života. Z krátkej diskusii vzišiel návrh, aby bola rodina 
menovanej oslovená za účelom hľadania spoločných riešení nepriaznivého stavu menovanej. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 34/2017: 

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: Prerokovanie pripomienok k predloženému  projektu "Krásna Ves - Úprava toku Bebrava. 
Starosta informoval prítomných o aktuálnej situácii pri zabezpečovaní vyjadrení dotknutých osôb pri 
realizácii stavby Krásna Ves – Úprava toku Bebrava. Slovo odovzdal členovi stavebnej komisie 
a zároveň dotknutej osobe predmetnou stavbou Ing. Jozefovi Kolárikovi.  
Ing. Kolárik oboznámil zasadanie o priebehu pracovného stretnutia v predmetnej veci, na ktorom sa 
zúčastnila zástupkyňa investora SVP š. p. Piešťany pani Finceková, Ing. Kolárik a starosta obce. 
Pripomenul, že na pracovnom stretnutí pripomienkoval návrh projektu v časti, kde projekt zasahuje do 
jeho pozemkov, ako aj v časti brodu a pod mostami. Na stretnutí tak, ako aj na ostatnom zasadaní OZ 
prezentoval svoj nesúhlas s technickým riešením dotknutého úseku a návrhom na rozsiahly zásah do 
jeho pozemkov a zároveň prezentoval technické návrhy na jeho zmenu. Keďže na pracovnom stretnutí 
sa nezúčastnil projektant, Ing. Kolárik e-mailom požiadal starostu obce k zvolaniu ďalšieho pracovného 
stretnutia za prítomnosti projektanta. Zároveň informoval o následnej e-mailovej odpovedi pani 
Ficekovej na predmetnú požiadavku.  
Na zastupiteľstvo sa dostavil poslanec pán Milan Mišák. 
Starosta následne navrhol, že odporúča zvolať nasledujúce pracovné stretnutie v sídle investora.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 35/2017: 

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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K bodu č. 9. Starosta obce predložil žiadosť pána Duraja na odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce 
a to KN E parc. č. 2/2. Starosta upozornil na informáciu, podľa ktorej pán Duraj urobil prípojku elektriny 
na predmetnom pozemku v bezprostrednej blízkosti miestnej komunikácie. Pokiaľ by však obec 
súhlasila s predajom uvedenej parcely, tak minimálne 1 od miestnej komunikácie by si ponechala na jej 
rozšírenie. Pokiaľ je však prípojka elektriny vedená práve v tejto časti, tak odpredaj pozemku 
menovanému stráca svoj význam. Navrhol preveriť skutkový stav za prítomnosti žiadateľa a stavebnej 
komisie a následne prijať potrebné rozhodnutie.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 36/2017: 

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. 10: Na záver starosta obce Ing. Milan Došek informoval obecné zastupiteľstvo o ponuke p. 
Štefánika na materiálové zabezpečenie prekrytie potoka Kopanička v časti pred obchodmi. Následne 
poďakoval prítomným za účasť  a o 21.15 hod. ukončil  14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 
v Krásnej Vsi.  
 
Zoznam príloh: 
 
príloha č. 1 Prezenčná listina 
príloha č. 2 Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Krásna Ves k prijatiu úveru od SZRB, a.s. 
príloha č. 3 Návrh zmeny rozpočtu Obce Krásna Ves č. 3 na rok 2017 
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U Z N E S E N I A 

 

zo štrnásteho zasadania Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi 
konaného dňa 24.08.2017 

(28 – 36/2017 ) 
 

Obecné zastupiteľstvo na svojom trinástom zasadnutí prerokovalo 
 

 
 

1. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 

Uznesenie č. 28/2017 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
A) berie na vedomie určenie Ing. Milana Došeka za zapisovateľa zápisnice a uznesení zo 14. zasadania 
Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 24.08.2017. 
B) schvaľuje overovateľov zápisnice Jozefa Staníka a Dušana Mišáka zo 14. zasadania Obecného 
zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 24.08.2017. 

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

 
 

2. Doplnenie uznesenia č. 12/2017 z 18.4.2017 k schválenej „Žiadosti o NFP na zníženie energetickej 
náročnosti obecného úradu v obci Krásna Ves“ 
 

Uznesenie č. 29/2017 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje doplnenie uznesenia č. 12/2017 ktorým sa dopĺňa 
text na konci bodu 3b) nasledovne: 
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa uvedeného v EUR 
z celkových oprávnených výdavkov uvedených v EUR, ako aj výšku neoprávnených výdavkov, o ktoré 
bola znížená výška celkových oprávnených výdavkov v dôsledku úspory energie na vykurovanie je 
35 088,00 € s DPH. 

 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
3. Schválenie prijatia úveru. 
    Stanovisko hlavného kontrolóra obce. 
 

Uznesenie č. 30/2017 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
A. Schvaľuje: 
     1.  prijatie úveru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. vo výške: 35 088,00 EUR na          

financovanie investičnej akcie: Spolufinancovanie projektu: Zníženie energetickej náročnosti 
obecného úradu v obci Krásna Ves za podmienok dohodnutých v úverovej zmluve, 

     2.    zabezpečenie úveru formou blankozmenky obce. 

 
Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
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4. Návrh zmeny rozpočtu Obce Krásna Ves na rok 2017. 
 

Uznesenie č. 31/2017 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje 
zmenu č. 3 rozpočtu obce na rok 2017 v súvislosti s prijatím úveru vo výške 35 088,00 EUR na 
spolufinancovanie projektu „Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Krásna Ves“.   

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

5. Správa o činnosti správcu 9 b. j. za rok 2016. 
 

Uznesenie č. 32/2017 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie 
Správu o činnosti správcu 9 b. j. za rok 2016. 
 
 

Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
6. Informácia o podmienkach rozširovania sieti vodovodu, plynu a elektriny do nových lokalít 
 

Uznesenie č. 33/2017 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie 
informácie o podmienkach rozširovania sieti vodovodu, plynu a elektriny do nových lokalít. 
 
 

Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
7. Riešenie sociálno-právnej ochrany niektorých seniorov v obci. 
 

Uznesenie č. 34/2017 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi odporúča starostovi obce 
osloviť rodinu Evy Viskupovej za účelom hľadania  riešenia jej nepriaznivej sociálnej situácie. 
 
 

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

8. Prerokovanie pripomienok k predloženému  projektu "Krásna Ves - Úprava toku Bebrava. 

Uznesenie č. 35/2017 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi odporúča starostovi obce 
zvolať pracovné stretnutie k projektu Krásna Ves Úprava toku Bebrava za prítomnosti Ing. Kolárika, 
starostu, zástupcu investora a projektanta. 
 
 

Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
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9. Prerokovanie žiadosti p. Duraja o odkúpenie časti pozemku KN E 2/2. 
Uznesenie č. 36/2017 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi ukladá 
Stavebnej komisii zistiť skutkový stav uložených sieti od rodinného domu p. Duraja a následne predložiť 
obecnému zastupiteľstvu stanovisko k žiadosti o odkúpenie KN E par. č. 2/2 od obce. 
 
 

Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
 
V Krásnej Vsi dňa 24.08.2017 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:  Zapisovateľ zápisnice: 
 
 
 
 ------------------------ ------------------------ ------------------------ 
  Jozef Staník  Dušan Mišák Ing. Milan Došek  


