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Z á p i s n i c a 
 

z druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi,  
ktoré sa konalo dňa 8.1.2019 v malej sále KD o 19.00 h. 

 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny  
 
Program:  

1. Otvorenie zasadania. 
2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
4. Informovanie o rozpočte obce. 
5. Stanovenie platu starostu obce. 
6. Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií a zástupcu starostu obce  Krásna Ves. 
7. Rôzne 
8. Záver. 

 

K bodu č. l.: Starosta obce Ing. Milan Došek otvoril zasadnutie a privítal všetkých prítomných. 
Konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní siedmi poslanci obecného zastupiteľstva zo siedmich, a 
tak zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  
 

K bodu č. 2.: Ing. Ľudovít Suchý predložil návrh programu druhého zasadnutia obecného 
zastupiteľstva. Neboli vznesené ďalšie návrhy, ani pripomienky. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 1/2019: 
Počet poslancov  Neprítomní poslanci Hlasovali ZA Hlasovali PROTI ZDRŽALI SA  
1. Jozef Staník   x     
2. Andrea Galušťáková  x     
3. Milan Mišák  x     
4. Helena Božiková  x     
5. Ing. Ľudovít Suchý  x    
6. Ivan Kollárik (st.)  x     

7. Milan Šlosár  x     
 

K bodu č. 3.: Za zapisovateľku zápisnice a uznesení bola určená Ing. Eva Janegová a za 
overovateľov zápisnice bol navrhnutý Milan Mišák a Milan Šlosár. O návrhu dal starosta 
hlasovať. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2/2019: 
Počet poslancov  Neprítomní poslanci Hlasovali ZA Hlasovali PROTI ZDRŽALI SA  
1. Jozef Staník   x     
2. Andrea Galušťáková  x     
3. Milan Mišák  x     
4. Helena Božiková  x     
5. Ing. Ľudovít Suchý  x    
6. Ivan Kollárik (st.)  x     

7. Milan Šlosár  x     
 
K bodu č. 4.: Ing. Ľudovít Suchý informoval prítomných, že finančná komisia na svojom stretnutí  
hľadala v rozpočte zdroje na vytvorenie rezervy, ktorá by bola použitá v budúcnosti na 
financovanie nových investícii. 
Milan Šlosár sa spýtal o aké rezervy v rozpočte sa jedná. Ing. Suchý mu vysvetlil, že momentálne 
sa nenašli v rozpočte žiadne možnosti na vytvorenie rezervy. Rozpočet na rok 2019 bol schválený 
ako vyrovnaný. To znamená, že keby sme chceli realizovať väčšie projekty so spoluúčasťou obce, 
momentálne na to nemáme zdroje. 
V prípade prebytkového rozpočtu by táto možnosť bola .  
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Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 3/2019: 
Počet poslancov  Neprítomní poslanci Hlasovali ZA Hlasovali PROTI ZDRŽALI SA  
1. Jozef Staník   x     
2. Andrea Galušťáková  x     
3. Milan Mišák  x     
4. Helena Božiková  x     
5. Ing. Ľudovít Suchý  x    
6. Ivan Kollárik (st.)  x     

7. Milan Šlosár  x     
 
 

K bodu č. 5.: Ing. Ľudovít Suchý vysvetlil znenie a aplikáciu zákona NR SR č.253/1994 Z.z.  
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Uviedol , že na 
ustanovujúcom zasadaní OZ bol schválený mesačný plat starostu podľa § 3 ods. 1 Zákona, 
zvýšený podľa ods. 2 § 4 Zákona o 20 % v celkovej výške 2095,- eur. Od 1.1.2019 mu navrhuje 
schváliť  mesačný plat podľa tohto zákona navýšený o 20% s následnou valorizáciou podľa vývoja 
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 
Štatistického úradu Slovenskej republiky. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 4/2019: 

Počet poslancov Neprítomní poslanci Hlasovali ZA Hlasovali PROTI   ZDRŽALI SA
1. Jozef Staník    x       
2. Andrea Galušťáková   x       
3. Milan Mišák   x       
4. Helena Božiková  x     
5. Ing. Ľudovít Suchý   x       
6. Ivan Kollárik (st.)   x       
7. Milan Šlosár  x       

 

K bodu č. 6: Ing. Ľudovít Suchý uviedol, že na prvom zasadaní OZ nebolo schválené 
odmeňovanie poslancov, členov komisií a zástupcu starostu obce Krásna Ves. Informoval o výške 
odmeny vyplácanej v minulých volebných obdobiach. Andrea Galušťáková navrhla, či by nebolo 
možné vzdať sa odmeny v prospech obce. Ing. Suchý poznamenal, že vzhľadom na náročnosť 
podujatí, ktoré organizuje obec v spolupráci s poslancami a členmi komisií, by sa patrilo za túto 
prácu ich odmeniť. Helena Božiková navrhla odmenu v čistom 4,-eur/hod. Ing. Suchý po zvážení 
a prepočtoch navrhol odmenu poslancov a členov komisií v hrubom 5,60 eur/hod., ktorá by bola 
vyplácaná raz ročne v decembrovej mzde. Zástupcovi starostu navrhol plat tak, ako bol stanovený 
doteraz a to mesačne  10%  z platu starostu obce. 
Následne  prečítal návrh na uznesenie.  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 5/2019 

Počet poslancov Neprítomní poslanci Hlasovali ZA Hlasovali PROTI ZDRŽALI SA 
1. Jozef Staník    x     
2. Andrea Galušťáková   x     
3. Milan Mišák   x     
4. Helena Božiková  x   
5. Ing. Ľudovít Suchý   x     
6. Ivan Kollárik (st.)   x     
7. Milan Šlosár  x     
 
 
K bodu č. 7: Starosta informoval o uzatvorení dodatkov nájomných zmlúv v Nájomnom bytovom 
dome 9b.j..Uviedol, že do predpisu mesačných úhrad na nájomné nebolo možné zakomponovať 
poplatky za vedenie účtov, ale boli pridané nejaké nové položky ako napr. náklady týkajúce sa 
prevádzky ČOV. Poznamenal, že čo sa týka nájomníčky Ivany Vince, bolo by vhodné do zmluvy 
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zadefinovať predĺženie nájmu len do doby, pokiaľ bude dokončený bytový dom v Slatine nad 
Bebravou, kde má podanú žiadosť. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 6/2019 : 
Počet poslancov  Neprítomní poslanci Hlasovali ZA Hlasovali PROTI ZDRŽALI SA  
1. Jozef Staník    x     
2. Andrea Galušťáková   x     
3. Milan Mišák   x     
4. Helena Božiková  x   
5. Ing. Ľudovít Suchý   x     
6. Ivan Kollárik (st.)   x     
7. Milan Šlosár  x     

 
 
K bodu č. 8: Na záver starosta obce Ing. Milan Došek poďakoval prítomným za účasť  a o 20.30 h 
ukončil druhé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi.  
 
Zoznam príloh: 
Príloha č. 1 Prezenčná listina 
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U Z N E S E N I A 
 

z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi 
konaného dňa 8.1.2019  

( 1/2019 – 6/2019 ) 
Obecné zastupiteľstvo na druhom zasadnutí prerokovalo 
 
2. Program rokovania druhého zasadania 

Uznesenie č. 1/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
schvaľuje program rokovania druhého zasadania Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného  
dňa 8.1.2019 

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

 

 

3. Určenie  zapisovateľky a overovateľov zápisnice 
Uznesenie č. 2/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
A. berie na vedomie určenie Ing. Evy Janegovej za zapisovateľku zápisnice a uznesení z druhého 
zasadania Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 8.1.2019. 
B. schvaľuje overovateľov zápisnice Milana Mišáka a Milana Šlosára z druhého zasadania 
Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 8.1.2019. 

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

4. Informácie k rozpočtu obce. 
Uznesenie č. 3/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
berie na vedomie správu finančnej komisie k informáciám o rozpočte a tvorbe finančných rezerv.       
 
 

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

5. Určenie platu starostu obce. 
Uznesenie č. 4/2019 

 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi určuje starostovi obce 
plat podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o platových pomeroch  starostov obcí a primátorov miest 
v znení neskorších predpisov a to podľa § 3 ods.1, zvýšený podľa § 4 ods. 2 o 20 % s účinnosťou 
od 1.1.2019 
 
 

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

6. Zásady odmeňovania poslancov, členov komisií a zástupcu starostu obce. 
Uznesenie č. 5/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov, členov komisií a zástupcu starostu obce od 1.1.2019 
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Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 

 

 
 

7. Dodatok k nájomnej zmluve na byt č. 8  na Nájomný bytový dom 9b.j.  
Uznesenie č. 6/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
odporúča starostovi obce predĺženie nájmu na byt č.8 v 9 b.j. s Ivanou Vince na dobu 
nevyhnutnú do pridelenia nájomného bytu menovanej v Slatine nad Bebravou. 

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

 
 
Overovatelia zápisnice:          Zapisovateľka zápisnice: 
 
 
Milan Mišák  .......................................      Ing. Eva Janegová      ................................ 
 
 
Milan Šlosár  ....................................... 
 
 
V Krásnej Vsi, dňa 8.1.2019 


