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 Z á p i s n i c a  
 

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi, ktoré sa konalo dňa 
18.04.2017 v kancelárii starostu o 19.00 h. 

 
 
 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny  
 
 
 

Program:  
1.  Otvorenie zasadania a schválenie programu. 
2. Schválenie žiadosti o NFP na „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Krásna Ves“ 
3.  Schválenie žiadosti o NFP na „Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ v obci Krásna Ves“ 
4. Prerokovanie projektu „Krásna Ves – úprava toku Bebrava“ s Návrhom zmluvy 

o budúcej zmluve a Čestného prehlásenia. 
5. Záver. 

 
 

K bodu č. l: Starosta obce Ing. Milan Došek otvoril mimoriadne zasadnutie a privítal 
prítomných. Konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní siedmy poslanci obecného zastupiteľstva 
zo siedmich, a tak zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Súčasne navrhol, keďže sú len dva body 
programu, že zápisnicu z rokovania napíše starosta obce a overenie zápisnice vykonajú tak ako 
na predošlom zasadaní OZ Ing. Suchý Ludovít a Jozef Staník. 
Hlasovanie o návrhu programu - uznesenia č. 10/2017: 
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 a 3: Starosta obce  na základe prerokovávaného bodu č. 6 z 11. riadneho zasadania 
Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 10.3.2017 a nadväzne na to na základe 
uznesenia obecného zastupiteľstva č. 6/2017 zvolal mimoriadne zasadanie obecného 
zastupiteľstva a predkladá podrobný návrh uznesenia za účelom schválenia „Žiadosti o NFP na 
zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Krásna Ves“ a zároveň návrh uznesenia za 
účelom schválenia „Žiadosti o NFP na zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ v obci 
Krásna Ves“.  
Všetky potrebné podklady pre podrobné preštudovanie návrhov a ich objektívnemu posúdeniu 
boli poskytnuté členom obecného zastupiteľstva. 
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 11/2017: 
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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Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 12/2017: 
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 oboznámil obecné zastupiteľstvo s doručenou dokumentáciou na projekt 
„Krásna Ves – úprava toku Bebrava“ na obec Krásna Ves pracovníkom SVP, a.s. Piešťany pánom 
Marekom Vetríkom. Pracovník správcu toku Bebravy sa po predbežnej dohode so starostom obce 
dostavil na obecný úrad a požiadal o pomoc pri získavaní súhlasov vlastníkov dotknutých pozemkov, 
ktoré budú podkladom pre správcu toku pri rozhodovaní o zadaní vyhotovenia projektovej dokumentácie. 
Deklaroval, že týmto krokom sa chce investor vyhnúť riziku zmarenia investície v prípade nesúhlasu 
dotknutých vlastníkov, čo by malo za následok zbytočné vynaloženie finančných prostriedkov na 
vypracovanie potrebného stupňa PD.  O pomoc pri získavaní súhlasov požiadal správca toku starostu 
z dôvodu nedostatočnej znalosti miestnych pomerov pracovníkmi správcu toku a tým možnému 
neúmerne zdĺhavému procesu získavania súhlasov, čo by mohlo mať nepriaznivý dopad na možnosť 
získania NFP z európskych fondov, ktorých časové čerpanie na predmetnú investíciu je obmedzené.  

Z titulu obecnému zastupiteľstvu dobre známych skutočností, ktoré dlhoročne vedú zastupiteľstvo 
k intenzívnej  inicializácii predmetného projektu z dôvodu zabezpečenia protipovodňovej ochrany 
obyvateľstva, starosta pomoc prisľúbil. Zároveň požiadal pracovníka správcu toku, aby z dôvodu 
ľahšieho názorného vysvetlenie vlastníkom poskytol správca predloženú dostupnú PD. 

Vzhľadom k tomu, že aj od Obce Krásna Ves, z titulu vlastníctva projektom dotknutých 
pozemkov, žiada správca toku súhlasné stanoviská, zaslal starosta ich návrh znenie poslancom obecného 
zastupiteľstva.  V rozprave k danému problému okrem iného starosta poukázal na niektoré nejasnosti 
vyplývajúce z PD a to najmä neriešenie vrchných stavieb mosta Ing. Petra Filina a existujúcich lávok zo 
strany investora projektu. Z uvedeného vyplynulo, že po zozbieraní všetkých súhlasov a pripomienok 
dotknutých vlastníkov Obec Krásna Ves vypracuje svoje stanovisko a spoločne všetky ich odovzdá 
investorovi.  
Starosta vyzval prítomných poslancov, aby predniesli pripomienky k predloženej Zmluve o budúcej 
kúpnej zmluve medzi SVP, a.s. a Obcou Krásna Ves, ktorá upravuje kúpu nehnuteľnosti za účelom 
umiestnenia stavebného objektu stavby „Krásna Ves – úprava toku Bebrava“ a súčasne k návrhu čestného 
vyhlásenia deklarujúceho súhlas s realizáciou stavby a so vstupom na dotknutých pozemkov vo 
vlastníctve obce. Oba predmetné dokumenty sú prílohou tejto zápisnice.  
Zo strany poslancov obecného zastupiteľstva neboli k predmetným dokumentom vznesené žiadne 
pripomienky   
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 13/2017: 
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 záver starosta obce Ing. Milan Došek poďakoval prítomným za účasť  a o 21:00 hod. ukončil 
mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi.  
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U Z N E S E N I A 

 

z jedenásteho zasadania Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi 
konaného dňa 10.03.2017  

(10 –  13/2017) 
 

Obecné zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadnutí prerokovalo 
 

1. Schválenie programu zasadania, zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  
 

Uznesenie č. 10/2017 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje                                                   
program na jedenáste zasadanie Obecného zastupiteľstva Krásna Ves, zapisovateľa Ing. Milana 
Došeka a overovateľov zápisnice Ing. Ludovíta Suchého, Jozefa Staníka a Alenu Bučkovú.  
                                                
 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 

 
2. Schválenie podania „Žiadostí o NFP na zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci 
Krásna Ves“  

Uznesenie č. 11/2017 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
 
2a) Schvaľuje zámer podania žiadosti o poskytnutie NFP k projektu Zníženie energetickej náročnosti 
budovy MŠ v obci Krásna Ves v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19, prioritná os 4. Energeticky efektívne 
nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, investičná priorita 4.3 Podpora energetickej 
efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných 
infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania, špecifický cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby 
energie pri prevádzke verejných budov. 
 

2b) Schvaľuje spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z oprávnených výdavkov v zmysle výzvy na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-
2017-19, prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, 
investičná priorita 4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania 
energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore 
bývania, špecifický cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. 
 

2c) Berie na vedomie nevyhnutnosť realizácie aktivít potrebných k príprave projektu a podaniu žiadosti, 
ktoré sú v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, kód 
výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 neoprávneným výdavkom, a to: konzultačná činnosť, vypracovanie 
žiadosti, verejné obstarávanie a odborný autorský dozor.  
 

2d) Poveruje starostu obce na právne úkony na zabezpečenie všetkých činností smerujúcich k podaniu 
žiadosti o NFP k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, kód 
výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19, prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo 
vo všetkých sektoroch, investičná priorita 4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia 
energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných 
budov a v sektore bývania, špecifický cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných 
budov. 
     
 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
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3. Schválenie podania „Žiadostí o NFP na zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ a KD 
v obci Krásna Ves“ 

Uznesenie č. 12/2017 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
 
3a) Schvaľuje zámer podania žiadosti o poskytnutie NFP k projektu Zníženie energetickej náročnosti 
budovy OÚ v obci Krásna Ves v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19, prioritná os 4. Energeticky efektívne 
nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, investičná priorita 4.3 Podpora energetickej 
efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných 
infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania, špecifický cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby 
energie pri prevádzke verejných budov. 
 

3b) Schvaľuje spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z oprávnených výdavkov v zmysle výzvy na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-
2017-19, prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, 
investičná priorita 4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania 
energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore 
bývania, špecifický cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. 
 

3c) Berie na vedomie nevyhnutnosť realizácie aktivít potrebných k príprave projektu a podaniu žiadosti, 
ktoré sú v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, kód 
výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 neoprávneným výdavkom, a to: konzultačná činnosť, vypracovanie 
žiadosti, verejné obstarávanie a odborný autorský dozor.  
 

3d) Poveruje starostu obce na právne úkony na zabezpečenie všetkých činností smerujúcich k podaniu 
žiadosti o NFP k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, kód 
výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19, prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo 
vo všetkých sektoroch, investičná priorita 4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia 
energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných 
budov a v sektore bývania, špecifický cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných 
budov. 
     
 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
4.Prerokovanie projektu „Krásna Ves – úprava toku Bebrava“ s Návrhom zmluvy o budúcej 
zmluve a Čestného prehlásenia. 

Uznesenie č. 13/2017 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje: 
A.  predložený návrh Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve  „Krásna Ves – úprava toku Bebrava“  medzi 
Obcou Krásna Ves a Slovenským vodohospodárskym podnikom, a .s., Odštepný závod Piešťany, 
Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 Piešťany, upravujúcej budúcu kúpu nehnuteľností, a to časti pozemku 
C KN par. č. 792 o výmere 2 m2, evidovanom na LV č. 415 a pozemku E KN parc. č. 538/100  o výmere 
2523 m2, evidovanom na LV č. 987, oba v KÚ Krásna Ves.  
B.  vydanie Čestného vyhlásenia vyjadrujúceho súhlas Obce Krásna Ves zastúpenú starostom obce so 
stavbou a so vstupom na pozemok C KN par. č. 792 a E KN par. č. 538/100 v KÚ Krásna Ves, ktorý je 
potrebný k vydaniu stavebných povolení a realizáciou stavby „Krásna Ves – úprava toku Bebrava“. 

 
 
Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
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V Krásnej Vsi dňa 18.04.2017 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:       
 
 
------------------------  -------------------------    
Jozef Staník   Ing. Ľudovít Suchý    


