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Z á p i s n i c a  

 
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi, ktoré sa konalo  dňa 11.03.2016 

v malej sále KD o 18.00 h. 
 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny  
 

Program:  
1. Otvorenie zasadania. 
2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Schválenie harmonogramu zasadaní obecného zastupiteľstva na rok 2016. 
4. Prerokovanie plánu kultúrnych a spoločenských podujatí na rok 2016 s podporou a účasťou 

obce. 
5. Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2016 
6. Prerokovanie daňových nedoplatkov dlžníkov obce. 
7. Návrh záverečného účtu Obce Krásna Ves za rok 2015. 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu záverečného účtu Obce Krásna Ves za rok 
2015 

8. Návrh zámennej zmluvy a kúpnej zmluvy na pozemky pod futbalovým ihriskom. 
9. Návrh Prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska. 
10. Zmena rozpočtu obce na rok 2016. 
11. Schválenie platu starostovi obce v zmysle nového znenie zákona. 
12. Diskusia. 
13. 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. Alena Bučková a Milan Mišák - prídu 
po návrate z práce. Vyzval prítomných na doplnenie programu. Následne dal o programe 
hlasovať.  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 1/2016: 
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 Igor Filin a Ing. Ľudovít Suchý. Starosta obce dal 
o návrhu uznesenia hlasovať. Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2/2016: 
Počet poslancov  Neprítomní poslanci Hlasovali ZA Hlasovali PROTI  ZDRŽALI SA  
1. Jozef Staník   x     
2. Dušan Mišák  x     
3. Milan Mišák x x     
4. Ing. Ľudovít Suchý  x     
5. Igor Filin     x 
6. Helena Božiková  x     
7. Alena Bučková x x     
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K bodu č. 3: Starosta obce konštatoval, že v minulých rokoch bolo z rôznych dôvodov 
(časové zaneprázdnenie poslancov, obsadenosti zasadacích priestorov a pod) problém dodržať 
vopred schválený harmonogram zasadaní. Opýtal sa prítomných, či sú za schvaľovanie 
harmonogramu zasadaní vopred na celý rok, alebo postačí, keď zasadanie ohlási 
v dostatočnom časovom predstihu starosta obce. Poslanci súhlasili s druhým návrhom, aby 
zvolávania zasadania OZ bez harmonogramu vyhlasoval starosta obce.  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 3/2016: 
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      
Na základe požiadavky Hlavného kontrolóra obce o skoršie uvoľnenie, starosta obce navrhol 
presunúť bod rokovania č.5 pred bod rokovania č.4.  
 
K bodu č. 5: Hlavný kontrolór Mgr. Ing. Romana Krbatu PhD. oboznámil prítomných 
s plánom kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016, predložil Správu o plnení plánu kontrolnej 
činnosti za 2. polrok 2015 a Záznam o výsledku kontroly. Vysvetlil zmeny od 1.1.2016 
o spôsobe kontrolnej činnosti, ktorá sa  vykonáva na základe zákona č.357/2015 Z.z. 
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na 
zákon č.369/1990 z.z. o obecnom zriadení . (Na zasadanie sa dostavil poslanec Milan Mišák.) 
Hlasovanie k návrhu uznesenia č. 4/2016: 
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    
Dostavila sa poslankyňa Alena Bučková (18,15hod.) 
 
K bodu č. 4:  Predsedníčka kultúrnej komisie Alena Bučková oboznámila prítomných 
s predbežným plánom kultúrnych a spoločenských akcií na rok 2016. Uviedla, že kultúrna 
komisia chce už v apríli pripraviť: Uvítanie detí do života a MDŽ spojený s Dňom matiek 
a Dňom otcov. V druhom polroku by to mala byť účasť na Mňam feste určite Krasňanské 
hody, Mikuláš a jedna z dvoch akcií, buď Mesiac úcty k starším, alebo Adventné popoludnie. 
Poslanec Dušan Mišák odporučil že v prípade účasti na Mňam feste je potrebná aj účasť 
zástupcov obce, nielen členov ŠK Podhoran.  
 Hlasovanie k návrhu uznesenia č. 5/2016: 
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. 6: Ing. Eva Janegová oboznámila prítomných s výsledkom inventarizácie 
daňových pohľadávok k 31.12.2015 a predložila zoznam daňových nedoplatkov. Uviedla, že 
Obec Krásna Ves vedie aj nedoplatky na dani z nehnuteľnosti, poplatku za psa a poplatku za 
TKO voči osobám, ktoré v priebehu zdaňovacieho obdobia zomreli, alebo tu majú trvalý 
pobyt a v obci sa vôbec nezdržiavajú a ich skutočný pobyt nie je známy. Napr. pri zomrelých 
by sa musela pohľadávka prihlasovať v dedičskom konaní. Vymáhanie takýchto pohľadávok 
vzhľadom k výške nákladov spojených s vymáhaním je v takýchto prípadoch neekonomické 
a navrhla obecnému zastupiteľstvu, aby tieto boli v účtovníctve odpísané.  
Hlasovanie k návrhu uznesenia č. 6/2016: 
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 záverečného účtu Obce Krásna Ves. Prečítal jeho znenie 
a vysvetlil čerpanie rozpočtu na jednotlivých položkách a oboznámil  s výsledkom 
hospodárenia za rok 2015. Uviedol, že s prebytku hospodárenia, ktorý vznikol sa vylúčia 
nevyčerpané finančné prostriedky na multifunkčné ihrisko a zbytok navrhol rozdeliť vo výške 
10% do rezervného fondu v sume 342,90-eur  a do ostatných fondov vo výške 3086,10-eur. 
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2015 predložil hlavný kontrolór Mgr. 
Ing. Romana Krbatu PhD a navrhol obecnému zastupiteľstvu záverečný účet schváliť bez 
výhrad. Hlasovanie k návrhu uznesenia č. 7/2016: 
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 obce predložil návrh kúpy a Kúpnej zmluvy s Ľubomírom Dodekom. 
Jedná sa o kúpu pozemku podľa GP č.44 169 -15/2015, parcelu registra „C“ č.90/29, vo 
výmere 476 m2, ktorý sa nachádza v areály futbalového ihriska. Kúpna cena je navrhnutá 
dohodou vo výške 3,32 eur/ m2, ktorú pre tento areál schválilo obecné zastupiteľstvo 
v minuloročných uzneseniach. Starosta dal hlasovať o návrhu na uznesenie.    
Hlasovanie o návrhu  uznesenia č. 8/2016: 
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. 9: Starosta obce predložil návrh VZN č. 1/2016, ktorým sa vydáva Prevádzkový 
poriadok na multifunkčné ihrisko v obci Krásna Ves. V rozprave k predloženému návrhu sa 
riešilo uloženie kľúčov od ihriska, kontaktná osoba, vytvorenie časového harmonogramu 
záujemcov o využitie ihriska, cenník za zapožičanie ihriska, uloženie športových pomôcok 
a náradia v unimobunke a pod. Uvedené návrhy boli zapracované priamo do prevádzkového 
poriadku.   

Ing. Jozef Kollárik uviedol, že sociálne zariadenia odporúča riešiť zapožičaním kontajnera, ku 
ktorému je však nutné vyriešiť prívod vody a vybudovať. Počas leta je aj na kúpalisku mnoho 
návštevníkov a prázdninujúcich detí a toto riešenie by bolo  najoptimálnejšie vzhľadom 
k zabezpečeniu dostatočnej hygieny. Starosta uviedol, že obec predpokladá, že konečným 
riešením tohto problému môže byť vybudovanie multifunkčnej servisnej budovy postavenej 
z finančných prostriedkov poskytnutých prostredníctvom MAS Strážovské vrchy. Starosta dal 
o návrhu na uznesenie hlasovať. 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 9/2016: 
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 predložil návrh zmeny č. 1 rozpočtu Obce Krásna Ves na rok 
2016. V krátkosti zdôvodnil jednotlivé zmeny ako: navýšenia prostriedkov na výkup 
pozemkov, poistenie novonadobudnutého majetku(multifunkčné ihrisko, majetok získaný z 
NFP – cezhraničná spolupráca na projekte Spoločne za bezpečnejší život v povodiach 
Bebravy a Vláry), dotácia na vybavenie DHZ, opravu automobilového a strojného parku 
a dostavbu multifunkčného ihriska. Krytie výdavkov bude zabezpečené z vyšších príjmov 
z výnosu dane z príjmov FO, účelových dotácií, fondov obce a navýšenia univerzálneho 
úveru. Navrhol použiť prostriedky z fondov MR  5040,-na zakúpenie pozemkov pod ihriskom 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 10/2016: 

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. 11: Predseda finančnej komisie Ing. Ľudovít Suchý predniesol návrh na schválenie 
platu starostu obce Krásna Ves od 1.1.2016, ktorý vychádza z nového znenia zákona 
o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. 

 Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 11/2016: 

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: Starosta obce informoval o podaní projektov , ktoré sa schválili na minulom 
zasadaní. Taktiež informoval o liste z MF SR o schválení žiadosti o platbu v rámci projektu 
cezhraničnej spolupráce. 
K bodu č. 13: Na záver starosta obce Ing. Milan Došek poďakoval prítomným za účasť  
a o 20,15 hod. ukončil 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi.  
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U Z N E S E N I A 

 

zo šiesteho zasadania Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi 
konaného dňa 11.03.2016  

(1 –  /2016 ) 
 

Obecné zastupiteľstvo na svojom druhom zasadnutí prerokovalo 
 

1. Schválenie programu zasadania.  
 

Uznesenie č. 1/2016 
 

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

 
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.  
 

Uznesenie č. 2/2016 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje: 
A) určenie Ing. Evy Janegovej  za zapisovateľku zápisnice a uznesení zo 6. zasadania 
Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 11.03.2016, 
B) overovateľov zápisnice Igora Filina a Ing. Ľudovíta Suchého zo 6. zasadania Obecného 
zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 11.03.2016. 
     
 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
3.Schválenie harmonogramu zasadaní obecného zastupiteľstva na rok 2016 

Uznesenie č. 3/2016 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje 
zvolávanie zasadaní obecného zastupiteľstva na rok 2016 bez vopred schváleného 
harmonogramu na základe rozhodnutia starostu obce s dostatočným časovým predstihom. 
 

 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
5. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016 

Uznesenie č. 4/2016 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  
A) schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krásna Ves na 1. polrok 2016 
B) berie na vedomie  
     1. Správu o plnení plánu kontrolnej činnosti za 2. polrok 2016, 
     2. Záznam o výsledku kontroly,   
     predložené Hlavným kontrolórom obce. 

 
Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
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4.  Prerokovanie plánu kultúrnych a spoločenských podujatí s účasťou obce 

Uznesenie č. 5/2016 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje 
Plán kultúrnych a spoločenských podujatí s finančnou spoluúčasťou obce: 
4/2016           -   Uvítanie detí do života,  
4/2016           -   MDŽ, deň matiek a otcov 
10/2016         -   Mňam fest 
19.11.2016    -   Krásna Ves – HODY  
10-12/2016    -   Mesiac úcty k starším, alebo Adventné popoludnie   
12/2016         -   Mikuláš    
 
 

Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
   
6. Prerokovanie daňových nedoplatkov dlžníkov obce 

Uznesenie č. 6/2016 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  
A. berie na vedomie  
Zoznam pohľadávok Obce Krásna Ves na miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady zostavený k 31.12.2015. 
B. schvaľuje 
Odpísanie zoznamu pohľadávok Obce Krásna Ves na miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady: 
1.  ktorých dlžníci zomreli, 
2. ktorých vymáhanie vzhľadom k výške pohľadávky voči predpokladaným nákladom na 
vymáhanie by bolo neekonomické. 

 
 

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

7. Návrh záverečného účtu Obce Krásna Ves za rok 2015 
Uznesenie č. 7/2016 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  
A. schvaľuje :  
1. celoročné hospodárenie za rok 2015 bez výhrad 
2. použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok  2015 na tvorbu: 
   a) rezervného fondu vo výške 342,90-EUR, 
   b) peňažných fondov obce vo výške 3 086,10-EUR. 
B. berie na vedomie 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Krásna Ves k Návrhu záverečného účtu Obce 
Krásna Ves za rok 2015. 
    
 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
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8.  Návrh zámennej zmluvy a kúpnej zmluvy na pozemky pod futbalovým ihriskom 

Uznesenie č. 8/2016 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje kúpu a  Kúpnu zmluvu na kúpu nehnuteľnosti 
v k. ú. Krásna Ves. Na základe geometrického plánu č. 44 169 647-15/2015 jedná sa o novovytvorenú 
parcelu registra „C“ č.90/29 Ostatné plochy o výmere 476 m2,v vzniknutú z parcely registra „E“ 
evidovanej na mape určeného operátu č.388/10 Orná pôda, zapísanú v LV č.657 pod B1 a B2 na 
Dodek Ľubomír rod. Dodek, , nar. 22.09.1957, r.č. 570922/7040 bytom J.C.Hronského 1328/11, 957 
04 Bánovce nad Bebravou za kúpnu cenu 1.580,32.Eur.  
 
 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
9. Návrh Prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska 

Uznesenie č. 9/2016 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje 
Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v obci Krásna Ves 
   

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

 
10. Návrh zmeny č.1 rozpočtu Obce Krásna Ves na rok 2016 

Uznesenie č. 10/2016 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  
1. schvaľuje zmenu rozpočtu č.1 Rozpočtu Obce Krásna Ves na rok 2016, 
2. berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k zmene rozpočtu. 
   

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

 
11. Návrh na určenie platu starostovi Obce Krásna Ves od 1.1.2016 

Uznesenie č. 11/2016 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje 
podľa § 4 ods. 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov, starostovi obce 
Ing.Milanovi Došekovi zvýšenie základného platu vypočítaný podľa riadku 2, § 4 ods. 1 tohto 
zákona  o 20% od 1.1.2016.  
   
 

Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
V Krásnej Vsi dňa 11.03.2016 
 
Overovatelia zápisnice:                Zapisovateľka zápisnice: 
 
------------------------  -------------------------   ------------------------- 
Igor Filin                         Ing. Ľudovít Suchý              Ing. Eva Janegová  


