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Z á p i s n i c a  
z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi, ktoré sa konalo   

dňa 31.05.2018 v malej sále KD o 18.30 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. Výročná správa za rok 2017. 
6. Správa audítora k IUZ a KUZ za rok 2017. 
7. Komunitný plán sociálnych služieb Obce Krásna Ves 2018 – 2022. 
8. Príprava projektov a žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z EU.  
9. Príprava podkladov k návrhu zmeny rozpočtu č. 2 Obce Krásna Ves na rok 2018. 
10. Informácia o príprave osláv 810. výročia prvej písomnej zmienky o obci. 
11. Rôzne. 
12. Záver. 

 
 

K bodom č. l a 2: Starosta obce Ing. Milan Došek otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Konštatoval, 
že na zasadnutí sú prítomní piati poslanci obecného zastupiteľstva zo siedmich, a tak zastupiteľstvo je 
uznášaniaschopné. Starosta obce predložil návrh programu, ktorý bol pozmenený voči zverejnenému 
a to v bodoch 6 a 9. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 13/2018: 

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

7. Alena Bučková       

 
K bodu č. 3: Za zapisovateľku zápisnice a uznesení bola navrhnutá Ing. Eva Janegová a za overovateľov 
zápisnice Igor Filin, Dušan Mišák. O návrhu dal starosta hlasovať.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 14/2018: 

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

7. Alena Bučková       
 
K bodu č. 4: V rámci bodu kontrola uznesenia starosta obce konštatoval, že uznesenia 
z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené, okrem uznesenia č. 9/2018, ktorého plnenie žiada Finančná 
a Stavebná komisia predlžiť z objektívnych príčin. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 15/2018: 

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

7. Alena Bučková       
 
K bodu č. 5: Starosta obce predložil Konsolidovanú výročnú správu obce za rok 2017. Uviedol, že  
podstatné údaje sa týkajú zmien v evidencii obyvateľstva, zaujímavá je správa o činnosti MŠ za 
posledný rok a  údaje z individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky, kde sa 
sumarizujú údaje z účtovníctva Obce Krásna Ves a Podniku služieb s.r.o. Následne otvoril rozpravu. 
Keďže neboli žiadne pripomienky, dal  o návrhu uznesenia hlasovať.  
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 16/2018: 
Počet poslancov  Neprítomní poslanci Hlasovali ZA Hlasovali PROTI ZDRŽALI SA  
1. Jozef Staník   x     
2. Dušan Mišák  x     
3. Milan Mišák       
4. Ing. Ľudovít Suchý  x     
5. Igor Filin  x    
6. Helena Božiková  x     

7. Alena Bučková       
 
K bodu č. 6: Starosta predložil Správu audítora z IUZ a KUZ za rok 2017. 
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 17/2018: 
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 predložil návrh Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Krásna Ves na roky 
2018 -2022. Uviedol, že pokiaľ obec chce v budúcnosti získať finančné prostriedky na sociálne služby 
je tento plán podmienkou. V ňom je potrebné zakomponovať všetky ciele a priority  v oblasti sociálnych 
služieb /napr. opatrovateľská služba v obci, sociálne dávky vyplácané obcou ako osobitným príjemcom, 
prevádzkovanie CSSP n. o. K návrhu neboli predložené žiadne pripomienky. 
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 18/2018: 
Počet poslancov  Neprítomní poslanci Hlasovali ZA Hlasovali PROTI ZDRŽALI SA  
1. Jozef Staník   x     
2. Dušan Mišák  x     
3. Milan Mišák       
4. Ing. Ľudovít Suchý  x    
5. Igor Filin  x    
6. Helena Božiková  x     

7. Alena Bučková       
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K bodu č. 8: Starosta obce informoval o príprave projektov k žiadosti o finančné prostriedky z EÚ. 
Jedná sa o projekt: Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Krásna Ves /časť cesty od MŠ po 
križovatku smerom na TN/, v ktorom sme neboli v roku 2016 úspešný. Vzhľadom k tomu, že bude 
vyhlásená nová výzva (7.2)  predložil starosta návrh na podanie žiadosti o NFP s upraveným technickým 
projektom. Vzhľadom k tomu, že výzva predpokladá maximálnu žiadanú čiastku vo výške 100 tis. Eur, 
upravený technický projekt by riešil len časť miestnej komunikácie a chodníka od materskej školy po 
rodinný dom Juraja Ondrejčíka. Treba zvážiť, či vynaložíme finančné prostriedky na opakovanie 
žiadosti o NFP z EU fondov, alebo obec bude postupne realizovať projekt z vlastných zdrojov.  
Zároveň starosta predložil návrh na prípravu projektu „Chodník s dažďovou kanalizáciou II. etapa“ , 
ktorý by bol pokračovaním chodníka od obecného úradu po nájomný bytový dom - 9 b.j.   
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 19/2018: 
Počet poslancov  Neprítomní poslanci Hlasovali ZA Hlasovali PROTI ZDRŽALI SA  
1. Jozef Staník   x     
2. Dušan Mišák  x     
3. Milan Mišák       
4. Ing. Ľudovít Suchý  x     
5. Igor Filin  x    
6. Helena Božiková  x     

7. Alena Bučková       
 
K bodu č. 9: Starosta obce Ing. Milan Došek, uviedol, že bude potrebné vykonať  úpravy v rozpočte 
a to tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočtu. Ide o príjem dotácie, ktorú sme dostali na 
kanalizáciu, dotáciu pre hasičov, na sociálne dávky, príjem z predaja pozemkov, mzdy  kvôli zmene 
zákona od 1.5.2018,  informačné tabule na cintorín, spoluúčasť na projektoch na zníženie energetickej 
náročnosti OcU a MŠ. Ďalšie návrhy je potrebné podať do nasledujúceho zasadania, kedy bude zmena 
rozpočtu obce  č. 2 navrhnutá na schválenie. 
 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenie 20/2018. 
Počet poslancov  Neprítomní poslanci Hlasovali ZA Hlasovali PROTI ZDRŽALI SA  
1. Jozef Staník   x     
2. Dušan Mišák  x     
3. Milan Mišák       
4. Ing. Ľudovít Suchý  x     
5. Igor Filin  x    
6. Helena Božiková  x     

7. Alena Bučková       
 
K bodu č. 10: Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu návrh programu osláv 810 výročia prvej 
písomnej zmienky o obci. V rámci návrhov v diskusii bol program upravený a schválený. Na základe 
predložených návrhov boli zároveň predložené návrhy jednotlivcov na ocenených v rámci výročia.  
  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 21/2018: 

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

7. Alena Bučková       
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K bodu č. 11: V bode rôzne starosta informoval obecné zastupiteľstvo, že končí funkčné obdobie 
riaditeľky MŠ Krásna Ves a v zmysle zákona bude vyhlásené výberové konanie na obsadenie funkcie. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 22/2018: 

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

7. Alena Bučková       
 
Starosta obce informoval prítomných o zmene  zákona o ochrane osobných údajov od 25.5.2018 
/GDPR/, ktorý sa týka zamestnancov, ale aj poslancov obce, ktorí prichádzajú do kontaktu s osobnými 
údajmi ako oprávnené osoby. Prítomných ako oprávnené osoby poučil v zmysle platného 
bezpečnostného projektu čo potvrdili svojim podpisom pod poučenie.   
 
V ďalšom bode rôzneho informoval starosta o potrebe vypracovania novej projektovej dokumentácie na 
kanalizáciu obce. V rámci nového zákona o vodách a vznikajúcej nutnosti ochrany významných 
vodných zdrojov prijíma štátna správa opatrenia, ktoré by mali komplexnejšie zabezpečiť ochranu 
vodných zdrojov a to najmä vo vodohospodársky významných oblastiach. Keďže kataster obce Krásna 
Ves sa nachádza vo Vodohospodársky významnej oblasti Strážovské vrchy, vzťahujú sa nové opatrenia 
aj na obec. Z uvedeného vyplýva, že pripravované ochranné opatrenia vodných zdrojov, do ktorých má 
patriť aj poskytovanie finančných prostriedkov pri budovaní kanalizácii a ČOV v týchto oblastiach, sa 
bude týkať aj obce Krásna Ves. Preto by bolo vhodné, aby sa obec na takúto možnosť včas pripravila. 
Pôvodný projekt Kanalizácie a ČOV z roku 1992 už nie je možné použiť pri podávaní žiadosti o NFP . 
Pokiaľ chce obec dokončiť uvedený projekt z dotačných prostriedkov v dohľadnej dobe je nevyhnutné 
dať zhotoviť novú projektovú dokumentáciu.  
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 23/2018: 
Počet poslancov  Neprítomní poslanci Hlasovali ZA Hlasovali PROTI ZDRŽALI SA  
1. Jozef Staník   x     
2. Dušan Mišák  x     
3. Milan Mišák       
4. Ing. Ľudovít Suchý  x     
5. Igor Filin  x    
6. Helena Božiková  x     

7. Alena Bučková       
 

Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o umiestnení dvoch informačných tabúľ pri bránach 
miestneho cintorína. Na informačných tabuliach sú zverejnené mapy cintorína s hrobovými miestami 
a zoznamom pochovaných. V rámci rozpravy k tomuto bodu bola podaná informácia o tom, že nie všetci 
nájomníci hrobových miest majú zaplatený nájom. Obecné zastupiteľstvo navrhlo zverejniť zoznam 
hrobových miest, za ktoré nie je zaplatený nájom, na informačných tabuliach. 
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 24/2018: 
Počet poslancov  Neprítomní poslanci Hlasovali ZA Hlasovali PROTI ZDRŽALI SA  
1. Jozef Staník   x     
2. Dušan Mišák  x     
3. Milan Mišák       
4. Ing. Ľudovít Suchý  x     
5. Igor Filin  x    
6. Helena Božiková  x     

7. Alena Bučková       
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V ďalšom starosta informoval, že Obecný úrad dostal žiadosť o pridelenie nájomného bytu v Nájomnom 
bytovom dome 9 b. j. Keďže jedna z nájomníčok podala návrh na ukončenie nájomnej zmluvy na 
dvojizbový byt č. 8., je možné tento niekomu prideliť. Vzhľadom k tomu, že predmetná žiadosť 
o pridelenie bytu je jediná, tak aj napriek tomu, že žiadateľ nespĺňa podmienky na pridelenie, môže obec 
uzatvoriť zmluvu na nájom s týmto žiadateľom na 1 rok. 
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 25/2018: 
Počet poslancov  Neprítomní poslanci Hlasovali ZA Hlasovali PROTI ZDRŽALI SA  
1. Jozef Staník   x     
2. Dušan Mišák  x     
3. Milan Mišák       
4. Ing. Ľudovít Suchý  x     
5. Igor Filin  x    
6. Helena Božiková  x     

7. Alena Bučková       
 
Starosta informoval o ponuke na darovanie resp. získanie poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Krásna Ves do 
vlastníctva Obce od darcu, resp. predajcu. 
 

Prostredníctvom poslanca p. Dušana Mišáka bola predložená žiadosť od záujemkyne na prenájom 
priestorov v KD na účely prevádzkovania kaderníctva. Starosta upozornil, že súčasná nájomná zmluva 
bola uzatvorená na dobu neurčitú. Vzhľadom k chystanej rekonštrukcii objektu KD skôr bude nutné  
ukončiť nájom a z dôvodu potreby prenajímaného priestoru pre účely kultúry, tento priestor ďalej 
neprenajímať. Obecné zastupiteľstvo navrhlo ukončiť nájom šatne v KD, v ktorom je prevádzkovaná 
živnosť kaderníctva k 31.12.2018.  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 26/2018: 

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

7. Alena Bučková       
 
Starosta informoval o končiacej platnosti STK a EK na vozidle ŠKODA Felícia. Je treba rozhodnúť čo 
s týmto vozidlom, keďže jeho technický stav vyžaduje značnú opravu. Vyskytla sa možnosť 
prostredníctvom Environmentálneho fondu žiadať o dotáciu na elektromobil. Súčasné potreby obce, 
spoločného úradu, ako aj ŠK Podhoran Krásna Ves si vyžadujú uchovať vozový park. 
 
Starosta v poslednej informácii upozornil na zmeny v odpadovom hospodárstve, ktoré si bez prijatia 
príslušných zmien v nakladaní z odpadom v obci vyžiadajú do budúcna zvýšené finančné náklady.  
 
Starosta informoval o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na Kanalizáciu 
a ČOV v obci Timoradza a Krásna Ves na rok 2018 vo výške 150.000,00 EUR s nutnosťou 
spolufinancovania obcou vo výške 7.894,74 EUR. 
 
 
K bodu č. 12: Na záver starosta obce Ing. Milan Došek poďakoval prítomným za účasť a o 22 hod. 
ukončil 18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi.  
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Zoznam príloh: 
Príloha č. 1 Prezenčná listina 
Príloha č. 2 Konsolidovaná výročná správa Obce Krásna Ves za rok 2017 
Príloha č. 3 Správa nezávislého AUDÍTORA z účtovnej závierky 
Príloha č. 4 Správa nezávislého AUDÍTORA z konsolidovanej účtovnej závierky 
Príloha č. 5 Konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky VS 
Príloha č. 6  Oznámenie o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu 
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U Z N E S E N I A 
z osemnásteho zasadania Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi 

konaného dňa 31.05.2018 
(13 –26 /2018 ) 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom osemnástom zasadnutí prerokovalo 
 
2. Program rokovania osemnásteho zasadania 

Uznesenie č. 13/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje program rokovania osemnásteho zasadania Obecného 
zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 31.05.2018. 

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

 

 

3. Určenie  zapisovateľky a overovateľov zápisnice 
Uznesenie č. 14/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
A. berie na vedomie určenie Ing. Evy Janegovej za zapisovateľku zápisnice a uznesení z 18. zasadania 
Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 31.05.2018. 
B. schvaľuje overovateľov zápisnice Igora Filina a Dušana Mišáka z 18. zasadania Obecného 
zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 31.05.2018. 

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

Uznesenie č. 15/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení predloženú starostom obce Ing. Milanom Došekom,  
predlžuje dobu plnenia uznesenia č. 9/2018 do 31.07.2018. 

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

 
5. Konsolidovaná výročná správa Obce Krásna Ves za rok 2017 

Uznesenie č. 16/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje Konsolidovanú výročnú správu Obce Krásna Ves za 
rok 2017. 

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

 
6. Správa audítora k IUZ a KUZ za rok 2017. 
 

Uznesenie č. 17/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie Správu audítora k Individuálnej účtovnej 
závierke a Konsolidovanej účtovnej závierke Obce Krásna Ves za rok 2017. 

 
Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
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7. Komunitný plán sociálnych služieb Obce Krásna Ves 2018-2022 
   Uznesenie č. 18/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje „Komunitný plán sociálnych služieb Obce Krásna 
Ves 2018-2022“. 

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

8. Príprava projektov a žiadostí o NFP z EU 
Uznesenie č. 19/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje: 
1. Prípravu projektu „Rekonštrukcia miestnej komunikácie v Obci Krásna Ves“, pre podanie žiadosti   

o NFP z chystanej výzvy z programu 7.2. 
2. Prípravu projektu „Chodník s dažďovou kanalizáciou II. etapa“, pre podanie žiadosti o NFP. 

   
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
9. Príprava podkladov k návrhu zmeny rozpočtu č. 2 Obce Krásna Ves na rok 2018 

Uznesenie č. 20/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi ukladá obecnému úradu pripraviť návrh Zmeny rozpočtu Obce 
Krásna Ves č. 2 na rok 2018 do nasledujúceho zasadania obecného zastupiteľstva.   
 

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

10. Návrh zmeny rozpočtu Obce Krásna Ves na rok 2018 
Uznesenie č. 21/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
1. schvaľuje program osláv 810. výročia prvej písomnej zmienky o obci Krásna Ves, 
 

2. udeľuje pri príležitosti 810. výročia prvej písomnej zmienky o obci Krásna Ves Cenu obce 
Krásna Ves v zmysle § 37 Štatútu obce: 

    Vincentovi Žabárovi, Krásna Ves č. 116, za dlhoročnú prácu predsedu MNV v rokoch 1965 – 1982    
a významný prínos k rozvoju obce. 

     Elene Mikušovej, Krásna Ves č. 233, za dlhoročnú prácu poslankyne a predsedníčky kultúrnej 
komisie obecného zastupiteľstva a významný prínos k rozvoju vzdelania a kultúry v obci, 

     Milanovi Rýdzemu, Krásna Ves č. 16, za dlhoročnú prácu poslanca obecného zastupiteľstva 
a významný prínos k hospodárskemu rozvoju obce, 

 Jozefovi Šlosárovi, Krásna Ves č. 97, za dlhoročnú prácu a obetavý prístup pri výstavbe obce, 
 

3. berie na vedomie udelenie Ceny starostu obce Krásna Ves pri príležitosti 810. výročia prvej 
písomnej zmienky o obci Krásna Ves v zmysle § 38 Štatútu obce: 

    Ing. Antonovi Zaťkovi, Krásna Ves č. 189, za dlhoročnú prácu poslanca obecného zastupiteľstva 
a významný prínos k rozvoju športu v obci, 

    Jozefovi Tuchyňovi, Krásna Ves č. 229, za významný prínos k rozvoju poľnohospodárstva v obci. 

 
Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
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11. Rôzne 

Uznesenie č. 22/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie informáciu o konci funkčného obdobia 
súčasnej riaditeľky materskej školy a pripravovanom vyhlásení výberového konania na túto funkciu pre 
nasledujúce funkčné obdobie. 
 

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

Uznesenie č. 23/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi ukladá Stavebnej komisii, aby v súčinnosti so starostom obce  
pripravila koncepciu zhotovenia novej projektovej dokumentácie na „Kanalizáciu obce Krásna Ves“, 
ktorá by spĺňala všetky technické a zákonné požiadavky súčasnosti so zámerom na podanie žiadosti 
o NFP pre dobudovanie predmetnej infraštruktúry.            Termín: 30.10.2018 
 

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

Uznesenie č. 24/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi ukladá obecnému úradu zverejniť zoznam hrobových miest na 
miestnom cintoríne za ktoré nie je zaplatený nájom, na informačných tabuliach umiestnených pri 
vstupných bránach na cintorín.     Termín: 31.07.2018 

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

 
Uznesenie č. 25/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi prerokovalo žiadosť Alice Matejovej o pridelenie dvojizbového 
nájomného bytu v 9 b. j. v zmysle  § 3 VZN 2/2010 upravujúceho nájom nájomných bytov Obce Krásna 
Ves a odporúča starostovi obce uzatvoriť zo žiadateľkou Alicou Matejovou nájomnú zmluvu na dobu 
jedeného roku na nájom dvojizbového bytu č. 8. v 9 b. j. po ukončení nájomnej zmluvy na predmetný 
byt so súčasnou nájomníčkou Ivanou Vince. 
 

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

Uznesenie č. 26/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje  ukončiť nájomnú zmluvu so Zdenou Mikušovou na 
priestory šatne v budove kultúrneho domu, užívanú na účely prevádzky kaderníctva, ku dňu 31.12.2018. 
 

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

 
V Krásnej Vsi, dňa 31.05.2018 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:  Zapisovateľka zápisnice: 
 
 
 ------------------------ ------------------------ ------------------------ 
 Igor Filin Dušan Mišák Ing. Eva Janegová 


