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Z á p i s n i c a  

 

z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi, ktoré sa konalo  dňa 27.10.2017 
v kancelárii starostu obce o 18.00 h. 

 
 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny – príloha č. 1 
 
 

Program:  
1. Otvorenie zasadania, určenie  overovateľov zápisnice a schválenie programu zasadnutia. 
2. Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra Obce Krásna Ves na obdobie šesť rokov.  
3. Rôzne. 
4. Záver. 

 
K bodu č. l: Starosta obce Ing. Milan Došek otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Konštatoval, že 
na zasadnutí sú prítomní šiesti poslanci obecného zastupiteľstva zo siedmich, a tak obecné zastupiteľstvo 
je uznášaniaschopné. Predložil návrh programu zasadania. Zapisovateľom zápisnice a uznesení bol 
určený Ing. Došek.  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 37/2017: 

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: Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra Obce Krásna Ves na obdobie šesť rokov podľa § 18 ods.2 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 
Starosta prečítal návrh vyhlásenia voľby Hlavného kontrolóra Obce Krásna Ves na obdobie šesť rokov 
od 1.1.2018 do 31.12.2023, ktoré bude zverejnené v zmysle príslušných ustanovení zákona a dal 
o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 38/2017: 

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: V rôznom starosta obce informoval prítomných o schválenom Rozpočtovom 
harmonograme na rok 2018 o vyzval poslancov a členov komisií, aby sa aktívne zapojili do procesu 
vypracovávania a predkladania rozpočtových požiadaviek a samotnej prípravy rozpočtu obce na roky 
2018 – 2020. Súčasne informoval prítomných o doposiaľ predložených rozpočtových požiadavkách pre 
rok 2018 ako napr.:  
Kúpa defibrilátora, rekonštrukcia verejného osvetlenia na hlavnej ceste a výmena rozvádzača pre verejné 
osvetlenie, výmena zelene v centre obce, kúpa lavíc do domu smútku, náter betónovej ohrady cintorína 
a odstránenie nefunkčného drôtového obecného rozhlasu.  
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Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 39/2017  
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     
 
Zoznam príloh: 
príloha č. 1 Prezenčná listina. 
príloha č. 2 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce. 
príloha č. 3 Rozpočtový harmonogram r. 2018 
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U Z N E S E N I A 

 

z pätnásteho zasadania Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi 
konaného dňa 27.10.2017 

(37 – 39/2017 ) 
 

Obecné zastupiteľstvo na svojom pätnástom zasadnutí prerokovalo 
 

 
 

1. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 

Uznesenie č. 37/2017 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
A) schvaľuje program rokovania pätnásteho zasadania Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného 

dňa 27.10.2017, 
B) berie na vedomie určenie Ing. Milana Došeka za zapisovateľa zápisnice a uznesení z 15. zasadania   

Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 27.10.2017. 

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

 
 

2. „Vyhlásenie voľby na funkciu hlavného kontrolóra “ 
 

Uznesenie č. 38/2017 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  
vyhlasuje voľbu Hlavného kontrolóra Obce Krásna Ves na obdobie šesť rokov od 1.1.2018 do 
31.12.2023 na deň 15.12.2017. 
Schvaľuje 
„Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky“, ktoré 
tvoria prílohu zápisnice. 

 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
 
V Krásnej Vsi dňa 27.10.2017 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:  Zapisovateľ zápisnice: 
 
 
 
 ------------------------ ------------------------ ------------------------ 
  
     ------------------------                ------------------------ Ing. Milan Došek  
 
     ------------------------                ------------------------ 


