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Z á p i s n i c a  
 

z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi, ktoré sa konalo  dňa 16.1.2015 
v malej sále KD o 19.00 h. 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny  
 

Program:  
1. Otvorenie zasadania. 
2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Schválenie zásad odmeňovania poslancov a členov komisií OZ. 
4. Schválenie harmonogramu zasadaní obecného zastupiteľstva na rok 2015. 
5. Prerokovanie plánu kultúrnych a spoločenských podujatí na rok 2015 s účasťou obce. 
6. Schválenie členstva Obce Krásna Ves vo verejno-súkromnom partnerstve. 
7. Návrh okruhu kandidátov do správnej a dozornej rady neziskovej organizácie CSSP, n. o. 
8. Schválenie stránkových hodín obecného úradu. 
9. Prerokovanie preplatenia nevyčerpanej dovolenky starostu obce. 
10. Diskusia. 
11. Záver. 

 

K bodu č. l: Starosta obce Ing. Milan Došek otvoril zasadnutie a privítal všetkých 
prítomných. Vyzval prítomných na doplnenie programu. Následne dal o programe hlasovať. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 1/2015: 
 

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: Za zapisovateľku zápisnice a uznesení bola určená Ing. Eva Janegová a za 
overovateľov zápisnice bol navrhnutý Jozef Staníka a Ing. Oľga Bachová.  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2/2015: 
 

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: Predseda finančnej komisie Ing. Ľudovít Suchý predložil dva návrhy nových 
Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva Krásna Ves (ďalej 
len Zásady). Ako koordinátor návrhov konštatoval, že komisie obecného zastupiteľstva na 
svojich zasadaniach prerokovali návrhy nových  Zásad a keďže sa nezhodli na výške odmien 
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za hodinu práce predkladá na zasadanie dva samostatné návrhy. Dostavila sa 6-ta poslankyňa 
Alena Bučková (19,15hod.) 
Prvý návrh Finančnej komisie: Cena práce 3,32 eur/hod. (čistá mzda 1,79 eur/hod.)  
v podstate zachováva výšku odmeňovania z pôvodných Zásad.  
Hlasovanie k návrhu uznesenia č. 3/2015 
 

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  
Hlasovaním obecného zastupiteľstva nebol predložený návrh schválený. 
 
Druhý návrh Kultúrnej komisie: Cena práce 6,15eur/hod. (čistá mzda 3,32 eur/hod)  
Hlasovanie k návrhu uznesenia č. 4/2015 
 

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   
Hlasovaním obecného zastupiteľstva nebol predložený návrh schválený. 
 
Hlasovaním nezískal nadpolovičný počet hlasov žiadny predložený návrh. Starosta obce Ing. 
Došek upozornil poslancov, že neschválením ani jedného z predložených návrhov 
a z pohľadu legislatívnych zmien súčasne platné Zásady nespĺňajú platné zákonné 
ustanovenia a v takom prípade nie je možné podľa nich ďalej odmeňovať a otvoril rozpravu. 
Hlavný kontrolór obce Ing. Roman Krbata PhD. položil otázku na poslancov, z čoho 
vychádzali pri jednotlivých návrhoch. Pani Alena Bučková vysvetlila, že v minulosti, keď bol 
schvaľovaný poriadok odmeňovania poslancov a členov komisií OZ poslanci schválili 100 
SK/hod v čistom, čo je teraz v prepočte 3,32 eur. V tom čase však odvodové povinnosti boli 
zanedbateľné. Nové odvodové povinnosti tak znížili značne podiel čistej mzdy a pri 
zachovaní jej výšky sa výrazne navyšuje celková cena práce. 
Starosta následne položil otázku, či má niekto ďalší návrh. Po krátkej odmlke predložila tretí 
návrh Zásad poslankyňa Alena Bučková. 
 
Tretí návrh poslankyne Aleny Bučkovej - čistá mzda 3,33 eur/hod. 
Hlasovanie k návrhu uznesenia č. 5/2015 
 

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. 4: Starosta predniesol návrh harmonogramu konania zasadaní obecného 
zastupiteľstva na rok 2015 : 10.4.201 , 3.7.2015, 2.10.2015, 4.12.2015 
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 6/2015 
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 Krásna Ves Ing. Milan Došek predniesol návrh akcií, ktoré by sa 
konali pod záštitou a s finančným krytím Obce Krásna Ves v roku 2015: 
1.Detský karneval (31.1.2015) 
2.MDŽ – marec 2015 
3.Mňam Fest – september 2015 
4.Dni ovocia a medu (3.10.2015) 
5.Mesiac úcty k starším (11.10.2015) 
6.Krasňaské hody ( 29.11.2015) 
7. Mikuláš (5.12.2015) 
V krátkej rozprave poslanci vyslovili podporu návrhu. Kultúrna komisia sa zaviazala včas 
spresniť a zverejniť presné dátumy konania jednotlivých akcií. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 7/2015 
 

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 obce predniesol návrh na schválenie členstva obce vo verejno-
súkromnom partnerstve (VSP), ktoré vznikne spojením mikroregionov Podhorie, Uhrovská 
dolina a Teplička. Partnerstvo by malo byť základom na získanie štatútu MAS (miestna akčná 
skupina) a následne možnosť čerpania finančných prostriedkov jednotlivými obcami.          
Ing. Jozef Kolárik sa spýtal, aké aktivity sa predpokladajú v rámci tejto spolupráce. Starosta 
obce uviedol, že dôležité bude kvalitne pripraviť Integrovanú stratégiu rozvoja MAS, ktorá 
bude obsahovať plánované aktivity či už v oblasti výstavby v obci, športových a kultúrnych 
aktivity. Na jej príprave sa budú podieľať všetky obce.    
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 8/2015 
 

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. 7: Starosta k ďalšiemu bodu rokovania uviedol, že končí volebné obdobie členom 
dozornej a správnej rady Centra sociálnej starostlivosti Podhorie n.o. Krásna Ves. Predseda 
súčasnej správnej rady Jozef Hruška listom vyzval zakladateľov, ktorým je aj Obec Krásna 
Ves, na podanie návrhu okruhu osôb na voľbu členov správnej a dozornej rady. Vo výzve 
pripomenul, že zakladatelia predkladajú návrh minimálne dvoch kandidátov.  Doposiaľ obec 
v správnej rade zastupovala pani Alena Bučková a Ing. Milan Došek v dozornej rade. Alena 
Bučková uviedla, že je pre ňu zložité zastupovať obec, keďže je súčasne zamestnancom tejto 
organizácie, uvítala by nového kandidáta. Milan Mišák navrhol, aby títo dvaja kandidáti aj 
naďalej zastupovali obec v orgánoch neziskovej organizácie. Napriek opakovanej výzve 
starostu obce na predloženie návrhu ďalších kandidátov, neboli predložené žiadne návrhy 
takých kandidátov, ktorí by so svojou kandidatúrou súhlasili.   
 

Hlasovanie o návrhu  uznesenia č. 9/2015 
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: Predseda finančnej komisie Ing. Ľudovít Suchý predniesol návrh zmeny 
úradných hodín obecného úradu. Po konzultácii s pracovníkmi obecného úradu uviedol, že 
vzhľadom  k stále pribúdajúcej administratíve a povinnosti plnenia termínov voči iným 
orgánom a inštitúciám je potrebné, aby aspoň jeden deň bol nestránkový. V tomto čase budú 
môcť pracovníci obecného úradu tieto úlohy nerušene plniť. Odišiel poslanec Milan Mišák – 
20,45 hod. Návrh úradných hodín: 
Pondelok  7,15 -15,15 hod.                 
Utorok  7,15 -15,15 hod. 
Streda  7,15 -17,00 hod.                  
Štvrtok  nestránkový deň 
Piatok  7,15 -13,15 hod. 
Obedňajšia prestávka : 11,00 -11,30 hod 
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 10/2015 
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: Predseda finančnej komisie Ing. Ľudovít Suchý predložil návrh na preplatenie 
nevyčerpanej dovolenky starostu obce ku dňu 5.12.2014 za predošlé volebné obdobie. 
Uviedol, že zložením sľubu starostu obce 5.12.2014 sa v zmysle posudzovania nároku na 
dovolenku pôvodný zamestnanecký vzťah starostu skončil. Dovtedy nevyčerpanú riadnu 
dovolenku za rok 2013 a 2014 v počte 44 dní si Ing. Milan Došek, aj napriek tomu že bol 
opätovne  zvolený za starostu, nemôže preniesť do nového volebného obdobia. Vzhľadom 
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k uvedenému je potrebné dovolenku za predošlé volebné obdobie vysporiadať. Podľa zákona 
o preplatení dovolenky rozhoduje obecné zastupiteľstvo.  
O slovo požiadal starosta Ing. Došek. Vysvetlil, že po minulé volebné obdobia sa z pohľadu 
sociálnej poisťovne pri opätovnom zvolení za starostu a zložením sľubu na nové volebné 
obdobie nič nemenilo, starosta sa neodhlasoval a opätovne znovu neprihlasoval do sociálnej 
poisťovne a  dovolenka sa tým mohla prenášať v zmysle zákonníka práce. S týmto počítal aj 
v končiacom období. O zmene prístupu sociálnej poisťovne som sa dozvedel až tesne pred 
dňom skladania sľubu starostu na nasledujúce volebné obdobie. V tom čase sa čerpanie 
dovolenky už nedalo riešiť. 
Ing. Suchý konštatoval, že po prerokovaní návrhu v jednotlivých komisií obecné 
zastupiteľstvo navrhuje nevyčerpanú dovolenku v plnej výške preplatiť.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 11/2015 
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 obce Ing. Milan Došek predniesol výzvu predsedu Urbárskeho 
spoločenstva, pozem. spol. Krásna Ves na poverenie osoby ktorá bude Obce Krásna Ves 
zastupovať na valnom zhromaždení spoločenstva dňa 30.1.2015. Starosta vysvetlil, že 
v zmysle zákona o obecnom zriadení starosta je štatutárnym orgánom obce a zastupuje obec 
aj v tomto prípade. 
Starosta v ďalšom diskusnom príspevku informoval obecné zastupiteľstvo o tom, že 
v poslednom období pociťuje zvýšený nátlak na jeho osobu, aby riešil niektoré záležitosti 
v rámci kompetencií spôsobom, ktorý je často v rozpore so zákonmi, dobrými mravmi 
a princípmi rovnoprávnosti a demokracie. Poprosil prítomných, aby prezentovali, že je 
rozhodnutý naďalej konať v svojej práci tak, aby neporušoval tieto základné princípy 
fungovania spoločnosti a zachoval si morálny kredit. Zároveň vyzval obecné zastupiteľstvo 
a členov komisií na rovnaký principiálny prístup v riešení obecných záležitosti.   
Ďalej starosta obce predložil na schválenie návrh novej nájomnej zmluvy na budovu Centra 
sociálnej starostlivosti. Podotkol, že platnosť starej nájomnej zmluvy končí 25.1.2015 a nová 
nájomná zmluva je koncipovaná tak, aby rešpektovala výšky majetkových podielov 
jednotlivých obcí. O znení novej zmluvy dal následne hlasovať: 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 12/2015 
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. 11: Na záver starosta obce Ing. Milan Došek poďakoval prítomným za účasť  
a o 21,30 hod. ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi.  
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U Z N E S E N I A 

 

z prvého zasadania Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi 
konaného dňa 16.1.2015  

(1 – 12/2015 ) 
 

Obecné zastupiteľstvo na svojom prvom zasadnutí prerokovalo 
 

1. Schválenie programu zasadania.  
 

Uznesenie č. 1/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje                                                   
program na prvé zasadanie Obecného zastupiteľstva Krásna Ves   
                                                
    Ing. Milan Došek  starosta obce   podpísal v.r. 

 
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.  
 

Uznesenie č. 2/2015 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie: 
a) určenie Ing. Evy Janegovej za zapisovateľku zápisnice a uznesení, 
b) určenie overovateľov zápisnice: Jozef Staník a Ing. Oľga Bachová 
     
    Ing. Milan Došek  starosta obce   podpísal v.r. 
 
3.  Schválenie zásad odmeňovania poslancov a členov komisií  obecného zastupiteľstva 
 

Uznesenie č. 3/2015 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi neschvaľuje predložený návrh Finančnej komisie 
Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva. 
 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   podpísal v.r. 
 

Uznesenie č. 4/2015 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi neschvaľuje predložený návrh Kultúrnej komisie 
Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva. 
 

 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   podpísal v.r. 
 

Uznesenie č. 5/2015 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje návrh Zásad odmeňovania poslancov 
a členov komisií obecného zastupiteľstva predložený poslankyňou Alenou Bučkovou. 
    
    Ing. Milan Došek  starosta obce   podpísal v.r. 
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4.  Schválenie harmonogramu zasadaní obecného zastupiteľstva. 
 

Uznesenie č. 6/2015 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje 
Harmonogram zasadaní obecného zastupiteľstva na rok 2015:  
10.4.2015, 3.7.2015, 10.12.2015, 4.12.2015 

  
    Ing. Milan Došek  starosta obce   podpísal v.r. 
 
5. Prerokovanie plánu kultúrnych a spoločenských podujatí na rok 2015 s účasťou obce. 
 

Uznesenie č. 7/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje  
Plán kultúrnych a spoločenských podujatí na rok 2015 s finančnou účasťou obce.  
    

Ing. Milan Došek  starosta obce   podpísal v.r. 
 
 

6. Schválenie členstva Obce Krásna Ves vo verejno-súkromnom partnerstve. 
Uznesenie č. 8/2015 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  schvaľuje  
členstvo Obce Krásna Ves vo verejno – súkromnom partnerstve (VSP), ktoré vznikne 
spojením mikroregiónov Podhorie, Uhrovská dolina a Teplička.  
    
    Ing. Milan Došek  starosta obce   podpísal v.r. 
 
7. Návrh okruhu kandidátov do správnej a dozornej rady neziskovej organizácie CSSP n.o.. 
 

Uznesenie č. 9/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje: 
A.  za kandidáta na voľbu člena Správnej rady Centra sociálnej starostlivosti Podhorie  

poslankyňu obecného zastupiteľstva Alenu Bučkovú, 
B.  za kandidáta na voľbu člena Dozornej rady Centra sociálnej starostlivosti Podhorie 

starostu obce Ing. Milana Došeka 
     

Ing. Milan Došek  starosta obce   podpísal v.r. 
 
8. Schválenie stránkových hodín obecného úradu. 
 

Uznesenie č. 10/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje 
Stránkové hodiny obecného úradu : 
Pondelok 7,15 - 15,15 hod. 
Utorok  7,15 - 15,15 hod. 
Streda  7,15 - 15,15 hod. 
Štvrtok  nestránkový deň 
Piatok  7,15 - 15,15 hod. 
Obedňajšia prestávka  :  11,00 – 11,30 hod. 
     
    Ing. Milan Došek  starosta obce   podpísal v.r. 
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9. Prerokovanie preplatenia nevyčerpanej dovolenky starostu obce. 
Uznesenie č. 11 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje 
starostovi obce preplatenie nevyčerpanej dovolenky ku dňu skončenia mandátu starostu obce 
5.12.2014 za predošlé volebné obdobie. 
 
 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   nepodpísal 
 
11. Schválenie návrhu novej nájomnej zmluvy na budovu Centra sociálnej starostlivosti 

Uznesenie č. 12 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje 
znenie predloženej nájomnej zmluvy medzi obcami Krásna Ves, Čierna Lehota, Šípkov, 
Slatina nad Bebravou, Timoradza, Podlužany a Dubnička ako prenajímateľmi a Centrom 
sociálnej starostlivosti Podhorie n.o. ako nájomníkom na budovu súp. č. 95 v Katastrálnom 
území Krásna Ves. 
 
 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   podpísal v.r. 
 
 
 
 
V Krásnej Vsi dňa 16.1.2015 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:       Zapisovateľka zápisnice 
 
 
podpísal v.r.   podpísala v.r.    podpísala v.r. 
 
Jozef  Staník   Ing. Oľga Bachová   Ing. Eva Janegová  
 
 
 
 
 
 
 
 


