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Z á p i s n i c a  

zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi, ktoré sa konalo   
dňa 23.03.2018 v malej sále KD o 17.30 h. 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny – príloha č. 1 

Program:  
1. Otvorenie zasadania.
2. Schválenie programu rokovania.
3. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
4. Kontrola plnenia uznesení OZ.
5. Súhrnná správa z kontrolnej činnosti za kalendárny rok 2017.
6. Záverečný účet Obce Krásna Ves za rok 2017.

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu Obce Krásna Ves za rok 2017.
7. Návrh opatrení na prípravu stavby „Priepust pod cestou k družstevnej bytovke“.
8. Schválenie odpredaja pozemku KN C parcela 502/5 a 290/2.
9. Návrh zmeny č. 1  Rozpočtu obce Krásna Ves na rok 2018.
10. Program osláv 810. výročia obce.
11. Finančné hospodárenie nájomného bytového domu 9 b. j. Krásna Ves 316 za obdobie

10/2012 – 12/2016.
12. Rôzne.
13. Záver.

K bodom č. l a 2: Starosta obce Ing. Milan Došek otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Konštatoval, že 
na zasadnutí sú prítomní šiesti poslanci obecného zastupiteľstva zo siedmich, a tak zastupiteľstvo je 
uznášaniaschopné. Poslanec Igor Filin sa ospravedlnil. Starosta obce predložil návrh programu.  

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 1/2018: 
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: Za zapisovateľku zápisnice a uznesení bola navrhnutá Martina Mikušová a za overovateľov 
zápisnice Alena Bučková a Helena Božiková. O návrhu dal starosta hlasovať.  

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2/2018: 
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 obce konštatoval, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené. Čiastočne 
bolo splnené len uznesenie č. 44/2017, keď sa zatiaľ neuskutočnilo spoločné stretnutie dotknutých vlastníkov 
pozemkov v lokalite Sádky. Z jednotlivými vlastníkmi sa stretol starosta v danej veci len individuálne.  
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Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 3/2018: 

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: Hlavný kontrolór Mgr. Ing. Roman Krbata PhD predložil Súhrnnú správu z kontrolnej činnosti 
za kalendárny rok 2017 (Príloha č. 2). K predloženému dokumentu neboli zo strany poslancov vznesené 
žiadne pripomienky a tak dal starosta o návrhu uznesenia hlasovať.  

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 4/2018: 
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 predložil Návrh Záverečného účtu Obce Krásna Ves za rok 2017 (Príloha č. 3). 
Prebytok hospodárenia navrhol rozdeliť nasledovne: do rezervného fondu obce v sume 1.171,00 EUR  a do 
peňažného fondu vo výške 10.532,00 EUR. Záverečný účet Obce Krásna Ves bol zverejnený na internetovej 
stránke obce od februára 2018. Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2017 (Príloha č. 4) 
predložil hlavný kontrolór Mgr. Ing. Roman Krbata PhD a navrhol obecnému zastupiteľstvu záverečný účet 
schváliť bez výhrad.  

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 5/2018: 
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 o zverejnení Návrhu opatrení na prípravu stavby „Priepust pod cestou 
k družstevnej bytovke“ (Príloha č. 5) na internetovej stránke obce. Konštatoval, že podobným spôsobom, 
ako je popísaný v uvedenom návrhu, je treba postupovať aj v časti obce od RD p. Ondrejčíka po RD Jozefa 
Adamusa. Starosta informoval zastupiteľstvo, že v pondelok 19.3.2018 uskutočnil obhliadku miesta stavby 
s p. Ivonou Kopuncovou, ktorá je vlastníčkou susednej nehnuteľnosti a podrobne s ňou prerokoval 
predmetný návrh opatrení. V nasledujúce dni pani Kopuncová s k návrhu vyjadrila kladne prostredníctvom 
e-mailovej pošty a ponúkla časť svojho pozemku vo výmere 22 m2, na ktorom má byť umiestnená časť 
stavby, na predaj Obci Krásna Ves za cenu 1 Euro. Ďalší vlastník susedného pozemku Ing. Juraj Adamus 
ponúkol jeho časť vo výmere 5 m2 pod plánovanú stavbu za cenu 20 Eur.  Návrh uznesenia prečítal starosta 
obce a  následne dal o návrhu uznesenia hlasovať. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 6/2018: 
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: Starosta predložil návrh na odpredaj pozemku KN C parc.č.502/4 a KN C parc.č.290/2 
vzniknuté odčlenením od pôvodných parciel na základe nového GP 44169647-67/2017 (Príloha č. 6) 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Tento návrh bol na základe predchádzajúcich uznesení OZ 
prerokovaný a odporučený Stavebnou komisiou. Žiadateľ a kupujúci p. Peter Duraj s podmienkami kúpnej 
zmluvy súhlasil. Starosta súčasne informoval, že zámer predaja predmetných pozemkov bol v zákonnej 
lehote zverejnený Zámer predaja z dôvodu osobitného zreteľa (Príloha č. 7) na internetovej stránke obce. 
Poslanci navrhli cenu za odpredaj predmetných pozemkov vo výške 3,32 €/m2.  Starosta obce dal o schválení 
odpredaja pozemkov hlasovať. 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 7/2018: 
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 Ing. Milan Došek, predložil návrh Zmeny rozpočtu Obce Krásna Ves č. 1 na rok 
2018 (Príloha č. 8). K návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať o návrhu. 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 8/2018: 
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: Starosta predniesol predstavu o štruktúre programu osláv 810 výročia prvej písomnej 
zmienky o obci, ktorého hlavná časť by sa mala konať dňa 7.7.2018 o 17.00 h v kultúrnom dome Krásna 
Ves. Vyzval poslancov a členov komisií OZ na podávanie návrhov k programu. Súčasne vyzval na podávanie 
návrhov na osoby, ktoré by mali účinkovať vo videodokumente o obci. Navrhol, aby v rámci osláv boli 
ocenení vybraní občania za prínos na rozvoji obce. Pán Znášik navrhol pána Jozefa Šlosára. Pani Helena 
Božiková navrhla pani Elenu Mikušovú za rozvoj kultúry a výchovy v obci a následne boli podané ďalšie 
návrhy na ocenenie: Vincent Žabár, Milan Rýdzi, Anton Zaťko, Jozef Tuchyňa. V rozprave sa diskutovalo 
o zozname prizvaných hostí napr. predseda TSK Ing. Jaroslav Baška, ktorý by zároveň mohol odovzdávať
ocenenia.  
 Diskutovalo sa aj o vyhotovení brožúry k výročiu, ktorú by mohla zabezpečiť Oľga Kajabová. Oslavám by 
mala predchádzať slávnostná akadémia k 100. výročiu Kragujevackej vzbury, ktorej účastníkom bol aj občan 
obce Gregor Dvorský. Akadémia by sa mala konať v piatok 15.6.2018, t. j. o 16 hodine za účasti 50 osôb. 
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Dokumenty premietanie vie zabezpečiť p. Znášik po kontakte s kompetentnými. (Vzbura vojakov 
náhradného práporu 71. Trenčianskeho pešieho pluku. Trenčiansky 71. peší pluk sa smutne „preslávil“ 
najmä vzburou v srbskom meste Kragujevac, ktorá sa odohrala z 2. na 3. júna roku 1918.)  

K bodu č. 11: Finančné hospodárenie nájomného bytového domu 9 b. j. Krásna Ves 316 za obdobie  
10/2012 – 12/2016 (Príloha č. 9) predniesol predseda finančnej komisie Ing. Ľudovít Suchý. Dokument je 
prílohou zápisnice. Uviedol, že našiel chybu v zaúčtovaní zábezpeky v roku 2012. Vo fonde opráv sa 
kumuluje aj zábezpeka. Navrhol, aby to bolo odčlenené na samostatnom účte v účtovníctve. Navrhol vyčleniť 
náklady na prevádzku čističku odpadových vôd z fondu opráv. Treba sa rozhodnúť či obec bude financovať 
– dotovať opravy, alebo si tieto budú hradiť priamo nájomníci. Zmeny v platbách by sa mohli zapracovať do
nových nájomných zmlúv od septembra 2018. Štandardné náklady by mala stanoviť komisia výstavby 
a následne sa bude kontaktovať správca bytového domu, aby oboznámil nájomcov o konkrétnej zmene 
platieb nájomného. Do konca apríla by mali zasadnúť komisia výstavby a finančná komisie a stanoviť 
štandardné náklady na opravu nájomného bytového domu. Prehodnotia sa budúce – predpokladané náklady 
na bežnú údržbu a opravy budovy nájomného domu a predložia sa výsledky, vzhľadom na to, že obec nemá 
v záujme dotovať bežné prevádzkové náklady nájomného bývania. Komisie predložia výsledky na 
nasledujúcom zasadnutí zastupiteľstva. Všetkých nájomcov treba vyzvať na zdokladovanie príjmov za rok 
2017. 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať. 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 9/2018: 
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. 12: V rámci bodu „rôzne“ starosta obce na základe podnetu poslancov a členov komisií OZ 
otvoril diskusiu k výške nájomného, za ktorú Športový klubu Podhoran Krásna Ves prenajíma organizátorovi 
akcie Krasnejska haluška areál športového ihriska. Podnety na zaradenie tohto bodu do rokovania obecného 
zastupiteľstva smerovali k tomu, že výška nájmu za uplynulé ročníky nemôže byť považovaná za obvyklú. 
Obec prenajala uvedený areál ŠK Podhoran za 1 € ročne a prispieva uvedenému subjektu na športovú činnosť 
sumu cca 5.000 € ročne. V nájomnej zmluve je klauzula, ktorá umožňuje nájomcovi prenajímať areál na 
kultúrne a športové podujatia a zisk z nájmu zaväzuje použiť na vlastnú športovú činnosť. Diskutujúci 
konštatovali, že výška nájmu 700 € za prenájom ihriska počas uvedenej akcie sa dá považovať za 
nehospodárne nakladanie s majetkom obce a žiada zjednať nápravu a stanoviť cenu za prenájom na podobné 
akcie vo výške minimálne 1.500 €.  P. Ing. Kolárik navrhol priamo stanoviť podmienky obce: zvýšiť nájom 
na akcie a súčasne umiestniť vlastný stánok s občerstvením na akciách. V rozprave bola zároveň 
poznamenaná skutočnosť, že pri uvedenej akcii boli použité aj iné nehnuteľnosti v majetku obce, ktoré ŠK 
Podhoran nemá v nájme a to multifunkčné ihrisko a priľahlé pozemky. 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 10/2018: 
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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Starosta obce predložil návrh nájomnej zmluvy na poľnohospodárske pozemky v KÚ Krásna Ves vo 
vlastníctve Obce Krásna Ves, ktoré si chce prenajať firma PRIMA GROUP, s.r.o., Trenčín. Po krátkej 
diskusii a jej výsledkov bol predložený návrh, aby sa o schválení prenájmu nehlasovalo, vzhľadom k tomu, 
že by neboli dodržané zákonné ustanovenia zákona o nakladaní s majetkom obce.   

Starosta obce oboznámil so situáciou neplatičov na dani z nehnuteľnosti. Bol podaný návrh na začatie krokov 
smerujúcich k exekúcie voči neplatičom na dani z nehnuteľnosti. 
Starosta obce dal hlasovať o návrhu. 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 11/2018: 
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 oboznámil prítomných s požiadavkou Ing. Mikloša zriadenia trvalého prechodu p. Ing. Mikloša 
k svojím stavbám v časti od Pieskovne.  
Starosta obce dal hlasovať o návrhu. 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 12/2018: 
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

Ing. Jozef Kolárik navrhol neodkladného zhotovenie predĺženia existujúceho chodníka až za križovatku 
smerom k Centru sociálnej starostlivosti podhorie popri RD súp. č. 82 Ľubomíra Mišáka, čím by sa zvýšila 
bezpečnosť pre chodcov, ktorí musia vstupovať na hlavnú cestu.  
Pani Bachová upozornila na zlý stav autobusovej zastávky pri obecnom obchode a na množstvo odpadkov 
pri kúpalisku. Zaznela požiadavka na vyčlenenie priestoru na nástenke vo vstupnej chodbe do Obecného 
úradu pre dôchodcov.  
P. Ing. Suchý a p. Staník informovali o preklopení zo starej do novej webovskej stránky obce a žiadali  
stanoviť termín. 

K bodu č. 13: Na záver starosta obce Ing. Milan Došek poďakoval prítomným za účasť a o 21 hod. ukončil 
17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi.

Zoznam príloh: 
Príloha č. 1 Prezenčná listina 
Príloha č. 2 Súhrnná správa z kontrolnej činnosti za kalendárny rok 2017. 
Príloha č. 3 Záverečný účet Obce Krásna Ves za rok 2017. 
Príloha č. 4 Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2017. 
Príloha č. 5 Návrhu opatrení na prípravu stavby „Priepust pod cestou k družstevnej bytovke“ 
Príloha č. 6 GP 44169647-67/2017 
Príloha č. 7 Zámer predaja z dôvodu osobitného zreteľa 
Príloha č. 8 Návrh zmeny rozpočtu Obce Krásna Ves č. 1 na rok 2018 
Príloha č. 9    Finančné hospodárenie nájomného bytového domu 9 b. j. Krásna Ves 316 za obdobie 

10/2012 – 12/2016. 
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U Z N E S E N I A 

zo sedemnásteho zasadania Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi 
konaného dňa 23.03.2018 

(1 – 13/2018 ) 

Obecné zastupiteľstvo na svojom sedemnástom zasadnutí prerokovalo 

2. Program rokovania sedemnásteho zasadania
Uznesenie č. 1/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
schvaľuje program rokovania sedemnásteho zasadania Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného  
dňa 23.03.2018, 

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

3. Určenie  zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 2/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
A. berie na vedomie určenie Martiny Mikušovej za zapisovateľku zápisnice a uznesení zo 17. zasadania 
Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 23.03.2018. 
B. schvaľuje overovateľov zápisnice Alenu Bučkovú a Helenu Božiková zo 17. zasadania Obecného 
zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 23.03.2018. 

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

4. Kontrola plnenia uznesení OZ

Uznesenie č. 3/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení predloženú starostom obce Ing. Milanom Došekom.

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

5. Súhrnná správa z kontrolnej činnosti za kalendárny rok 2017

Uznesenie č. 4/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
berie na vedomie Súhrnnú správu o kontrolnej činnosti za rok 2017 predloženú hlavným kontrolórom 
obce Mgr. Ing. Romanom Krbatom, PhD  

Ing. Milan Došek  starosta obce ------------------------ 
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6. Záverečný účet Obce Krásna Ves za rok 2017.
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu

Uznesenie č. 5/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi:  
A. Berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Krásna Ves za rok 
2017, 
B. Schvaľuje: 
1. Záverečný účet Obce Krásna Ves a celoročné hospodárenie za rok 2017 bez výhrad.
2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia z roku 2017 v celkovej  výške 11.703,00 EUR na
tvorbu rezervného fondu vo výške 1.171,00 EUR a peňažných fondov obce vo výške 10.532,00 EUR.  

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

7. Návrh opatrení na prípravu stavby „Priepust pod cestou k družstevnej bytovke“.

Uznesenie č. 6/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi:   
Schvaľuje  
1. Kúpu a kúpnu zmluvu na kúpu nehnuteľnosti v katastrálnom území Krásna Ves. Na základe
geometrického plánu č. 44169647-31/2018 je predmetom kúpy novovytvorená parcela KN C č. 208/1 
Orná pôda  o výmere 5 m2, vzniknutá odčlenením od KN C par. č. 208, ktorá je zapísaná v LV 885 na 
predávajúceho Ing. Juraj Adamus rod. Adamus, nar. x.x.xxxx, r.č. xxxxxx/xxxx, bytom xx. Obec 
Krásna Ves, IČO 00310581, Krásna Ves 142, PSČ 956 53, ako kupujúci kupuje KN C par. č. 208/1 od 
predávajúceho za dohodnutú zmluvnú cenu 20,00 EUR.   

2. Kúpu a kúpnu zmluvu na kúpu nehnuteľnosti v katastrálnom území Krásna Ves. Na základe
geometrického plánu č. 44169647-31/2018 je predmetom kúpy novovytvorená parcela KN C č. 207/3 
Orná pôda  o výmere 22 m2, vzniknutá odčlenením od KN C par. č. 207/1, ktorá je zapísaná v LV 585 
na predávajúceho Ivona Kopuncová rod. Kopuncová, nar. xx.xx.xxxx, r.č. xxxxxx/xxxx, bytom xx. 
Obec Krásna Ves, IČO 00310581, Krásna Ves 142, PSČ 956 53, ako kupujúci kupuje KN C par. č. 
207/3 od predávajúceho za dohodnutú zmluvnú cenu 1,00 Euro.   

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

8. Odpredaj pozemku KN C parc.č.502/4 a KN C parc.č.290/2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Uznesenie č. 7/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje  
predaja pozemkov v katastrálnom území Krásna Ves: 
-  KN C parcela číslo 502/4 o výmere 61 m2, Zastavané plochy a nádvoria a 
-  KN C parcela číslo 290/2 o výmere 3 m2, Zastavané plochy a nádvoria, 
vzniknuté na základe GP 44169647-67/2017 odčlenením od KN E par. č. 2/2 a od KN C parcely č. 
290, za celkovú cenu 212,48 EUR kupujúcemu Peter Duraj, nar. xx.xx.xxxx, r.č. xxxxxx/xxxx, bytom 
xx. 
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Uvedené pozemky predáva obec v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu osobitného zreteľa. Zámer odpredaja bol
zverejnený na internetovej stránke obce a na verejnej tabuli obce v zákonom stanovenom termíne 15 
dní. 
Predmetné pozemky sú čiastočne zastavané stavbou a nachádzajú sa na nich prípojky na inžinierske siete 
patriace k RD súp. č. 13 vo vlastníctve kupujúceho, ktorý ako vlastník uvedeného RD podal žiadosť 
o odkúpenie týchto parciel.
Vyhotovený GP, ktorý vyčlenil predmetné pozemky, plne rešpektuje záujmy obce v danom území a to 
predovšetkým zabezpečenie dostatočnej šírky miestnej komunikácie v zmysle technických noriem. 
Zostávajúce časti pozemkov určených na predaj sú pre obec neupotrebiteľné a z hore uvedených 
dôvodov vhodné na predaj len žiadateľovi a vlastníkovi susednej nehnuteľnosti. 
Kupujúci zaplatí predávajúcemu aj cenu za GP 44169647-67/2017 v sume 290 EUR a všetky náklady 
spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy a podaním návrhu na vklad.  

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

9. Návrh zmeny rozpočtu Obce Krásna Ves na rok 2018
Uznesenie č. 8/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  
schvaľuje zmenu rozpočtu č. 1 Obce Krásna Ves na rok 2018. 

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

11. Finančné hospodárenie nájomného bytového domu 9 b. j. Krásna Ves 316 za obdobie
102012 – 122016  

Uznesenie č. 9/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi ukladá stavebnej a finančnej komisii do konca apríla 2018: 
1. stanoviť štandardné predpokladané náklady na opravy nájomného bytového domu 9 b.j.,
2. prehodnotiť budúce predpokladané náklady na bežnú údržbu a opravy budovy nájomného domu
a predložiť výsledky na nasledujúcom zasadnutí OZ. 

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

12. Rôzne - Kultúrna akcia „Krasnejská haluška“.

Uznesenie č. 10/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi : 
A. konštatuje, že výšku nájmu 700 € za prenájom športového areálu počas akcie „Krasnejská haluška“  
medzi ŠK Podhoran Krásna Ves a organizátorom akcie považuje za nehospodárne nakladanie 
s majetkom obce a žiada zjednať nápravu a stanoviť cenu za prenájom vo výške minimálne 1.500 €, 
B. vyzýva Športový klub Podhoran Krásna Ves k rokovaniu s usporiadateľom kultúrnej akcie 
„Krasnejská haluška“ na zabezpečenie dodržania stanoveného limitu minimálneho prenájmu a súčasnej 
rokovať o možnosti umiestnenia vlastného stánku s občerstvením na tejto akcii. 

Ing. Milan Došek  starosta obce ------------------------ 
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12. Rôzne - Návrh zmeny rozpočtu Obce Krásna Ves na rok 2018
Uznesenie č. 11/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  
navrhuje začať exekučné konania voči neplatičom na dani z nehnuteľnosti. 

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

12. Rôzne - Zriadenie trvalého prechodu p. Ing. Mikloša k jeho stavbám.

Uznesenie č. 12/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  
poveruje starostu obce na rokovanie s p. Ing. Miklošom vo veci zriadenia trvalého prístupu pre p. Ing. 
Martina Mikloša k svojím stavbám pekárne v časti od pieskovne. K trvalému prechod vypracovať nový 
GP, ktorý by vyčlenil pozemky obce cez ktorý bude trvalý vstup zabezpečený a to zápisom v katastri 
nehnuteľnosti. Podmienky takto zriadeného vecného bremena zapracovať do zmluvy.   

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

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

V Krásnej Vsi, dňa 23. 03. 2018 

Overovatelia zápisnice:  Zapisovateľka zápisnice: 

------------------------ ------------------------ ------------------------ 
Alena Bučková Helena Božiková Martina Mikušová 


