
                                                                        

 1

 
Z á p i s n i c a  

 
z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi, ktoré sa konalo  dňa 04.12.2015 

v malej sále KD o 18.00 h. 
 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny  
 

Program:  
1. Otvorenie zasadania. 
2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Návrh zmeny č. 3 Rozpočtu Obce Krásna Ves na rok 2015 
4. Návrh dodatku VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady. 
5. Návrh VZN Obce Krásna Ves o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce. 
6. Návrh VZN o výške dotácie na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce pre rok 2016. 
7. Návrh kúpnej zmluvy na predaj pozemkov pre Emíliu Salaničovú. 
8. Schválenie podania žiadosti obce o NFP z Programu rozvoja vidieka na roky 2015-2020. 
9. Návrh rozpočtu obce na roky 2016 – 2018. 
10. Návrh na rozšírenie živnosti o „Účtovnícke a administratívne práce“ v Podniku služieb Krásna 

Ves s.r.o. 
11. Diskusia. 
12. Záver. 

 
 

K bodu č. l: Starosta obce Ing. Milan Došek otvoril zasadnutie a privítal všetkých 
prítomných. Konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní piati poslanci obecného zastupiteľstva 
zo siedmich, a tak zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Ospravedlnený poslanec – Jozef 
Staník, Igor Filin - príde neskôr. Vyzval prítomných na doplnenie programu. Bod 7. programu 
starosta navrhol vypustiť z programu z dôvodu, že pre schvaľovanie neboli dodané všetky 
potrebné dokumenty. Následne dal o programe hlasovať.  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 57/2015: 
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 navrhnutá Ing. Eva Janegová a za 
overovateľov zápisnice boli navrhnutí Dušan Mišák a Milan Mišák.  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 58/2015: 
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. 3: Starosta obce oboznámil prítomných so zmenami jednotlivých položiek 
a vysvetlil navýšenie, zníženie a presun financií podľa kódu zdroja.  
 Hlasovanie k návrhu uznesenia č. 59/2015: 
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. 4: Starosta oboznámil prítomných s návrhom dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému 
nariadeniu obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. Upozornil na zmeny v zákone, ktoré sa týkajú hlavne zavedenia poplatku za 
drobné stavebné odpady. Upovedomil prítomných, že návrh VZN je zverejnený v zmysle 
zákona a na nasledujúcom zasadaní bude po pripomienkovaní predložený na schválenie. 
Dostavil sa 6-ty poslanec Igor Filin.(18,45 hod). 
 
K bodu č. 5: Starosta predložil návrh VZN Obce Krásna Ves o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce. V rozsiahlej diskusii prítomní 
podrobne prediskutovali predložený návrh. Starosta informoval, že návrh je zverejnený 
v zmysle zákona na pripomienkovanie a na nasledujúcom zasadaní bude predložený na 
schválenie. 
 
K bodu č. 6: Starosta predložil návrh na VZN o výške dotácie na dieťa materskej školy 
a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce pre rok 2016. Upozornil, že v tomto 
školskom roku bude v MŠ menej detí ako minulé roky, tak dotácia na 1 dieťa bude musieť 
byť vyššia ako v predošlom roku, aby mohla byť zabezpečená základná funkčnosť tohto 
školského zariadenia. Opätovne upozornil, že návrh je zverejnený v zmysle zákona a po 
pripomienkovaní bude predložený na schválenie OZ dňa 15.12.2015 
Predseda ekonomickej komisie Ing. Ľudovít Suchý oboznámil prítomných o zasadaní 
finančnej komisie, ktorá prerokovala požiadavky riaditeľky MŠ Krásna Ves Ivety Červenej 
o možnosti vyplatenia odmien pre zamestnancov a priznaní osobného príplatku učiteľky Bc. 
Renáty Lukačikovej od 1.1.2016. Vysvetlil, že obecné zastupiteľstvo neschvaľuje  výšku 
odmien zamestnancov ani iné platové náležitosti. Kompetentný zo zákona je starosta obce. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce, teda aj výšku rozpočtu pre MŠ. Uviedol, že 
obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce zvážiť vyplatenie odmien za rok 2015 aj 
vzhľadom na predloženú žiadosť riaditeľky MŠ. 
Hlasovanie k návrhu uznesenia č. 60/2015: 
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. 8: Starosta obce informoval prítomných o nových výzvach na možnosti čerpania 
finančných prostriedkov z Európskych fondov. Ide o výzvu na miestne komunikácie, 
chodníky, kde sa výška dotácie pohybuje od 10-100 tis. Eur. Hovoril o možnosti nového 
chodníka v obci smerom k ihrisku. Ďalšia výzva sa týka úpravy zelene v obci. Ide o centrálnu 
zónu v obci, ktorá by sa mohla z týchto prostriedkov obnoviť. Tretia výzva sa týka športovísk, 
ako kabíny TJ, oplotenie, ohradu hracej plochy, tribúnu vrátane sedenia, strešnej krytiny, 
drobnej architektúry  ako húpačky alebo minifitnes. Štvrtá výzva sa týka úspory energií. 
Máme pripravený projekt na MŠ. Piata výzva je na kamerový systém v obci. Oľga Bachová 
uviedla, že by bolo vhodné dobudovať chodník v obci. 
Starosta dal hlasovať o návrhu na uznesenie.    
Hlasovanie o návrhu  uznesenia č. 61/2015: 
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: Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom rozpočtu na roky 2016-2018 
v hlavných ekonomických kategóriách a vo výdavkoch v hlavných ekonomických kategóriách 
podľa  funkčnej klasifikácie. Navrhol, aby bola do rozpočtu doplnená suma pre seniorov 
v Krásnej Vsi. Igor Filin navrhol, aby sa prerobila podlaha a dokončili WC v KD 
a zrealizovali ďalšie práce na interiéri kultúrneho domu. Starosta uviedol, že v roku 2013 obec 
dostala dotáciu na rekonštrukciu OcU a KD. Tieto prostriedky však kvôli havarijnému stavu 
a so súhlasom poskytovateľa boli použité v MŠ. Ing. Ľudovít Suchý sa opýtal, či Krásna Ves 
nedopláca na ostatné obce v Spoločnom obecnom úrade. Starosta obce vysvetlil finančné toky 
od obcí aj spôsob fungovania stavebného úradu. Starosta dal o návrhu na uznesenie hlasovať. 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 62/2015: 
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: Ing. Eva Janegová vysvetlila dôvod na rozšírenie živnosti Podniku služieb 
s.r.o. Krásna Ves. Vzhľadom k tomu, že Obec Krásna Ves je členom Spoločenstva obcí 
mikroregiónu Podhorie, ktoré je od roku 2015 zaradené medzi subjekty verejnej správy, je 
potrebné viesť účtovníctvo a výkazníctvo podľa nových metodík, ktoré vykonáva Ing. 
Janegová. Starostovia jednotlivých členských obcí schváli odmenu za vykonanie účtovníctva . 
Spoločenstvo obcí  nie je prihlásené ako zamestnávateľ a kvôli zjednodušeniu 
administratívnej náročnosti je možnosť vyfakturovať tieto práce z Podniku služieb s.r.o., 
ktorého je  Ing. Janegová zamestnancom. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 63/2015: 

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 20,15 hod. ukončil 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi.  
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U Z N E S E N I A 

 

z piateho zasadania Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi 
konaného dňa 04.12.2015  

(57 – 63/2015 ) 
 

Obecné zastupiteľstvo na svojom druhom zasadnutí prerokovalo 
 

1. Schválenie programu zasadania.  
 

Uznesenie č. 57/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje                                                   
program na piate zasadanie Obecného zastupiteľstva Krásna Ves.   
                                                
 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 

 
 
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.  
 

Uznesenie č. 58/2015 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie: 
A) určenie Ing. Evy Janegovej  za zapisovateľku zápisnice a uznesení z 5. zasadania 
Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 04.12.2015, 
B) určenie overovateľov zápisnice Dušana Mišáka a Milana Mišáka z 5. zasadania Obecného 
zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 04.12.2015. 
     
 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
 
3. Návrh zmeny č.3 Rozpočtu Obce Krásna Ves na rok 2015 

Uznesenie č. 59/2015 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje 
zmenu č.3 Rozpočtu Obce Krásna Ves na rok 2015. 
 

 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
 
6.  Vyplatenie odmien pracovníčkam materskej školy 

Uznesenie č. 60/2015 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi odporúča 
starostovi obce zvážiť možnosť vyplatenia odmien zamestnancom materskej školy 
 
 

Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
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8. Schválenie podania žiadosti obce o NFP z Programu rozvoja vidieka na roky 2015-2020 

Uznesenie č. 61/2015 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje 
podanie žiadosti obce o NFP z Programu rozvoja vidieka na roky 2015-2020 a to na projekty: 
- „Rekonštrukciu miestnej komunikácie v Obci Krásna Ves“ 
- „Zlepšenie vzhľadu Obce Krásna Ves“ 
- „Rekonštrukcia športového areálu Krásna Ves“ 
- „Zvýšenie energetickej účinnosti MŠ Krásna Ves“ 
- „Zvýšenie bezpečnosti verejných priestranstiev v obci Krásna Ves“ 
   

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

 
9. Návrh rozpočtu obce na roky 2016-2018 

Uznesenie č. 62/2015 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  
A. schvaľuje Rozpočet Obce Krásna Ves na roky 2016 – 2018 v hlavných ekonomických 

kategóriách a vo výdavkoch v hlavných ekonomických kategóriách podľa funkčnej 
klasifikácie bez programového rozpočtu. 

B. Berie na vedomie stanovisko Hlavného kontrolóra obce k Rozpočtu obce na r. 2016-2018. 
 

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

 

10. Návrh na rozšírenie živnosti o : „Účtovnícke a administratívne práce“ v Podniku služieb 
s.r.o. ,Krásna Ves 

Uznesenie č. 63/2015 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje 
rozšírenie voľných živností o :  
6901 -„Vedenie účtovníctva“  
8201 -„Administratívne služby“ 
    
 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
V Krásnej Vsi dňa 04.12.2015 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:                Zapisovateľka zápisnice: 
 
 
 
-------------------------  -------------------------   ------------------------- 
Dušan Mišák                           Milan Mišák                Ing. Eva Janegová  


