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Z á p i s n i c a 
 

z tretieho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi,  
ktoré sa konalo dňa 5.4.2019 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. Schválenie žiadosti Mgr. Ing. Romana Krbatu, PhD. o odkúpenie pozemku CKN parcela č.70/7. 
5. Schválenie Záverečného účtu Obce Krásna Ves za rok 2018. 
6. Prenájom poľnohospodárskej pôdy v majetku Obce Krásna Ves. 
7. Žiadosť Ivana Mikuša o odkúpenie časti pozemku KN C par. č. 255/3. 
8. Revitalizácia zelene v obci a vyvolané investície. 
9. Informácia o stave projektov: 

„Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Krásna Ves“. 
„Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Krásna Ves“. 

10. Informácia o stave projektu „Krásna Ves – úprava toku Bebrava“. 
11. Návrh VZN Obce Krásna Ves o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a o výške 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky v školskej jedálni. 
12. Rôzne 
13. Záver. 

 

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

K bodu č. 2.: Ing. Milan Došek predložil návrh programu tretieho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva. Neboli vznesené ďalšie návrhy, ani pripomienky. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 7/2019: 
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 Ing. Ľudovít Suchý, Helena Božiková. O návrhu dal starosta hlasovať. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 8/2019: 
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      
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K bodu č. 4.: Starosta obce Ing. Milan Došek informoval prítomných, že na zasadaní obecného 
zastupiteľstva Krásna Ves dňa 13.12.2018 bol uznesením č.74/2018 schválený zámer previesť majetok 
obce, a to predajom pozemku v katastr. území Krásna Ves, CKN parcela č.70/7 Mgr. Ing. Romanovi 
Krbatovi PhD. za cenu 268,92-€, na základe osobitného zreteľa. Týmto teda dáva návrh na schválenie 
predaja v uvedenej cene. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 9/2019: 
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.: Starosta obce Ing. Milan Došek podal informáciu o hospodárení obce za rok 2018. 
Uviedol, že všetky potrebné údaje ohľadom čerpania rozpočtu za rok 2018 boli zverejnené na 
pripomienkovanie na internetovej stránke obce. Poznamenal, že rozpočtové hospodárenie obce 
v bežnom a kapitálovom rozpočte bolo schodkové vo výške 211,66 Eur, avšak po vysporiadaní tohto 
schodku kladným zostatkom prostriedkov z finančných operácii celkové hospodárenie obce  za rok 
2018 bolo s celkovým prebytkom v sume 2 455,74 Eur. Navrhol tento prebytok celý previesť do 
rezervného fondu. Udelil slovo Hlavnému kontrolórovi obce Ing. Miroslavovi Kubicovi, ktorý 
skonštatoval, že  Záverečný účet Obce Krásna Ves za rok 2018 bol vypracovaný v súlade so zákonom 
č.583/2001 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Celkové overenie účtovnej závierky audítorom bude vykonané 
až po ukončení Konsolidovanej účtovnej závierky. Týmto odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť 
Záverečný účet Obce Krásna Ves za rok 2018. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 10/2019: 

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: Starosta obce Ing. Milan Došek  uviedol že na poľnohospodársku pôdu v katastrálnom 
území obce Krásna Ves a to KN E par. č. 582/2 Orná pôda o výmere 9989 m2 a KN E par. č. 582/1 
Orná pôda o výmere 2615 m2, zapísané v LV č. 987 na Obec Krásna Ves,  nie je uzatvorený žiaden 
nájomný vzťah. V zmysle zákona o majetku obcí je potrebné zabezpečiť jej ekonomické využitie. 
Navrhol schváliť a zverejniť zámer obce na prenájom tejto poľnohospodárskej pôdy. Hlavný kontrolór 
uviedol, že na webovej stránke Slovenského pozemkového fondu sú aktuálne ceny pôdy a výška 
nájmu min. 1,5 % z hodnoty pôdy, z ktorých by mala obec vychádzať pri takýchto zámeroch. Starosta 
následne  predložil návrh na uznesenie.  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 11/2019 

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      
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K bodu č. 7: Starosta informoval o tom, že Ivan Mikuš, Krásna Ves č.85 má záujem o odkúpenie 
časti pozemku KN C parc. č.255/3. Je to úsek na zarovnanie pozdĺž jeho pozemku,  ktorý  sa nachádza 
vedľa miestnej komunikácie. Starosta navrhol, aby komisia výstavby, územného plánovania 
a životného prostredia preverila tento stav a následne predložila stanovisko obecnému zastupiteľstvu. 
Na základe kladného stanoviska komisie si môže dať pán Mikuš vypracovať geometrický plán 
a doplniť predmetnú žiadosť. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 12/2019 : 
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: Starosta obce  informoval prítomných o revitalizácii zelene v centre obce. V obci pokračuje 
výmena okrasných stromov pozdĺž potoka Kopanička v časti od pána Ondrejku až po pána Leštinského. 
Boli odstránené staré poškodené a vyschnuté dreviny a bude realizovaná výsadba nových okrasných 
stromov v tejto lokalite. Zo strany obyvateľov tejto časti obce bola daná požiadavka na  dobudovanie 
verejného osvetlenia /ďalej len VO/. Starosta obce navrhuje, keďže  je momentálne rozkopaná táto časť 
obce, aby sa položil NN kábel ako predpríprava pre budúce osvetlenie priľahlej miestnej komunikácie, 
pretože v budúcnosti by sa mohol opätovným rozkopaním  porušiť koreňový systém novovysadených 
okrasných stromov. Firma, ktorá  realizovala v decembri minulého roku rekonštrukciu verejného osvetlenia 
zaslala na toto dobudovanie VO  predbežnú cenovú ponuku z ktorej vyplynuli predbežné náklady na 
vyvolané investície na položenie NN kábla s chráničkou a zemniaceho vodiča vo výške cca  984,00 Eur.   
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 13/2019 : 
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.9 : Starosta obce Ing. Milan Došek informoval o stave projektov. 

a) „Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Krásna Ves.“  
-riadiaci orgán nám kontrolou zrušil výberové konanie na verejné obstarávanie na stavbu a odporučil 
vyhlásiť nové VO, 
- neuznal oprávnenosť nákladov na energetický audit vo výške 1200 Eur v rámci obstarávanie externého 
manažmentu. Na nerealizovanú časť zákazky a to externý manažment a stavebný dozor budú vypísané 
samostatné nové verejné obstarávania. 

b) Projekt : „Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Krásna Ves.“  
- v rozhodnutí riadiaceho orgánu o schválení NFP na projekt boli uvedené chybné merateľné ukazovatele 

a tak riadiaci orgán rozhodoval opätovne.  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 14/2019 : 
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      
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K bodu č.10 : Ing. Milan Došek informoval, že Okresný úrad rozhodol, že nie je potrebné vypracovať 
posudok vplyvu na životné prostredie. Príprava stavby je v súčasnosti pozastavená. Vedúca 
investičného oddelenia Slovenského vodohospodárskeho podniku  Ing. Helena Ficeková nám 
oznámila, že  stavba nebola pôvodne zahrnutá do Plánu manažmentu povodňového rizika, a preto nie 
je možné čerpať na túto stavbu finančné prostriedky z eurofondov v rámci výzvy, ktorá je momentálne 
otvorená. Plán manažmentu sa doplnil o Krásnu Ves, ale nevie sa kedy to  bude aktualizované. 
Predpoklad je  v roku 2020. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 15/2019 : 
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.11: Starosta obce informoval, že obec dostala dotáciu z MPSVR SR na podporu výchovy 
k stravovacím návykom dieťaťa /dotácia na stravu/ na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej 
škole. Táto dotácia bola poskytnutá momentálne na obdobie 1-8/2019 pre predškolákov vo výške 1,20-
€/deň. Naša materská škola poskytuje deťom stravu podľa 4.finančného pásma  nákladov na nákup 
potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov vo výške 1,27 -€. Rozdiel 0,07-€ by mal 
doplatiť rodič dieťaťa. Vzhľadom k administratívnej a účtovnej náročnosti, starosta obce navrhuje ,aby 
obec  tento rozdiel doplatila. Táto skutočnosť bude zapracovaná do VZN obce č.1/2019 o výške 
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
a podmienky v školskej jedálni. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 16/2019 : 
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      
 
Starosta obce Ing. Milan Došek informoval , že obci bola poskytnutá dotácia z Environmentálneho 
fondu vo výške 200 000,- € na projekt Kanalizácia a ČOV obcí Timoradza a Krásna Ves. Zlou správou 
je, že firma , ktorá to v minulosti vysúťažila , zanikla. Vznikla nová s.r.o., do ktorej vstúpila tretia 
osoba, a tá so zákonného hľadiska nemôže pokračovať v realizácii stavby. Sú dve možnosti ako tento 
problém vyriešiť. Prvou je zrušenie verejného obstarávania a vyhlásenie nového. Firma s tým nemusí 
súhlasiť a  môže obrátiť na Úrad pre ver. obstarávanie /ÚVO/, ktoré vydá stanovisko do 30 dní. Alebo 
je druhá možnosť, rozdeliť zákazku a obstarávať len to na čo máme  fin. prostriedky.  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 17/2019 : 
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      
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Starosta obce oboznámil prítomných o návrhu zahraničného partnerstva s obcou Nedachlebice  na 
Morave v Českej republike. Je to obec pri Uherskom Hradišti, ktorá má  zhruba 800 obyvateľov, ktorá 
prejavila záujem o družbu s našou obcou. Jej zástupcovia na začiatok pozvali zástupcov našej obce na 
oslavy 810. výročia založenia ich obce dňa 3.8.2018 s tým, že súčasťou osláv by mohol byť priateľský 
futbalový zápas starých pánov oboch obcí. Na oplátku boli pozvaní zástupcovia Moravskej obce na 
„Krasnejsku halušku“ dňa 24.8.2019 a    „Dni ovocia a medu v Trebichave“, ktoré sa budú konať dňa 
5.10.2019, kde by vystúpil ich miestny folklórny súbor. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 18/2019 : 
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      
 
Starosta informoval o plánovaní CO a krízového riadenia obce v čase mimoriadnych udalostí, o 
aktualizácii personálneho zloženia krízového manažmentu a ďalších dôležitých údajoch vyplývajúcich 
z krízového riadenia. Starosta obce vydal rozhodnutia o menovaní zodpovedných osôb v oblasti 
vyrozumenia obce, zloženia krízového štábu a informoval o aktualizácii údaje pre krízové riadenie. 
 
Ing. Eva Janegová predniesla informáciu, že po komunálnych voľbách vznikla potreba nového 
zloženia vyraďovacej a likvidačnej komisie v súvislosti s inventarizáciou majetku obce. Fyzická 
inventarizácia majetku sa naposledy uskutočnila v roku 2016 a ďalšia bude o štyri roky v roku 2020. 
Môže sa stať, že z nejakého dôvodu bude potrebné vyradiť neupotrebiteľný majetok a je vhodné, aby 
členovia týchto komisií pozostávali z aktuálnych poslancov. Navrhla vyraďovaciu komisiu v zložení: 
predseda : Jozef Staník, členovia Andrea Galušťáková a Helena Božiková, likvidačnú komisiu 
v zložení : predseda Ing. Ľudovít Suchý, členovia Ivan Kollárik a Milan Mišák. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 19/2019 : 
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      
 
Ing. Oľga Bachová uviedla, že je potrebné opraviť bráničku na vstupe do materskej školy z dôvodu 
nefunkčnosti.  
 
K bodu č. 12: Na záver starosta obce Ing. Milan Došek poďakoval prítomným za účasť  a o 21,00h 
ukončil tretie 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 tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi 
konaného dňa 5.4.2019  
( 7/2019 – 19/2019 ) 

Obecné zastupiteľstvo na treťom zasadnutí prerokovalo 
 
2. Program rokovania tretieho zasadania 

Uznesenie č. 7/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
schvaľuje program rokovania tretieho zasadania Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného  
dňa 5.4.2019 

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

 

 

3. Určenie  zapisovateľky a overovateľov zápisnice 
Uznesenie č. 8/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
A. berie na vedomie určenie Ing. Evy Janegovej za zapisovateľku zápisnice a uznesení z tretieho 
zasadania Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 05.04.2019. 
B. schvaľuje overovateľov zápisnice Ing. Ľudovíta Suchého a  Heleny Božikovej z tretieho 
zasadania Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 5.4.2019. 

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

4. Schválenie predaja pozemku KN C par.č.70/7 Mgr. Ing. Romanovi Krbatovi, PhD. 
Uznesenie č. 9/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje 
v zmysle § 9a s. (8) e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí predaj pozemku v katastrálnom 
území Krásna Ves a to KN C parcely č. 70/7 o výmere 162 m2 Zastavané plochy a nádvoria 
vzniknutú, na základe nového GP č. 37 453 254-87/2018 vypracovaného geodetom Ing. Martin 
Antala a úradne overeného dňa 7. novembra 2018 Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, 
odbor katastrálny pod č.428/2018, odčlenením od KN C par. č. 70/4 Zastavaná plocha o výmere 
424 m2, zapísanej na LV 415 na Obec Krásna Ves,  Mgr. Romanovi Krbatovi, PhD., rod. Krbata, 
nar. xx.xx.xxxx, r. č. xxxxxx/xxxx, bytom Matice slovenskej 1260/4, 957 04 Bánovce nad 
Bebravou, občan Slovenskej republiky z dôvodu osobitného zreteľa za cenu 268,92 Eur. Osobitný 
zreteľ bol Obecným zastupiteľstvom Krásna Ves schválený uznesením č. 74/2018 B.  
Zámer predaja bol zverejnený 4.1.2019 na internetovej stránke obce 
http://www.krasnaves.sk/_spring/index.php?frames=2&p=verejna_tabula_obce 
 
 

Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
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5. Schválenie záverečného účtu Obce Krásna Ves za rok 2018. 
Uznesenie č. 10/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi : 
1.berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 v bežnom a kapitálovom 
rozpočte vo výške 211,66-€. 
2. berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k predloženému záverečnému účtu za rok 
2018. 
3. schvaľuje  
A. Záverečný účet obce Krásna Ves a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
B. Použitie zostatku finančných operácií po úhrade schodku bežného a kapitálového rozpočtu na 
tvorbu rezervného fondu vo výške 2 455,74 €. 
 
 

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

6. Prenájom poľnohospodárskej pôdy v majetku Obce Krásna Ves 
Uznesenie č. 11/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi ukladá obecnému úradu zverejniť zámer prenájmu 
poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území Krásna Ves a to KN E par. č. 582/2 Orná pôda 
o výmere 9989 m2 a KN E par. č. 582/1 Orná pôda o výmere 2615 m2, zapísané v LV č. 987 na 
Obec Krásna Ves za cenu min. 1,5 % z hodnoty pôdy stanovenej ako ceny obvyklej podľa 
podobných zmlúv na poľnohospodársku pôdu pre KÚ Krásna Ves evidovaných na internetovej 
stránke Slovenského pozemkového fondu. 
 
 

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

 

7. Žiadosť Ivana Mikuša o odkúpenie časti pozemku KN C par.č.255/3  
Uznesenie č. 12/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi ukladá Komisii výstavby, územného plánovania 
a životného prostredia pri Obecnom zastupiteľstve Krásna Ves preveriť situáciu a predložiť 
stanovisko k odpredaju obecnému zastupiteľstvu na najbližšie zasadanie. 

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

 

8. Revitalizácia zelene v obci a vyvolané investície 
Uznesenie č. 13/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi súhlasí so zapracovaním vyvolanej investície na rozšírenie 
verejného osvetlenia v rámci revitalizácie zelene do rozpočtu obce vo výške 984 Eur. 

 
Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
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9.Informácia o stave projektov: 
„Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Krásna Ves“. 
„Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Krásna Ves“. 

Uznesenie č. 14/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie informáciu o stave projektov: 
„ Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v Krásnej Vsi.“ 
„ Zníženie energetickej náročnosti budovy  Materskej školy v Krásnej Vsi. 
 
 
                                                                  Ing. Milan Došek starosta obce                -------------------------- 
  
10. Informácia o stave projektu „Krásna Ves – úprava toku Bebrava“. 

Uznesenie č. 15/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie informáciu o stave projektu „ Krásna Ves – 
úprava toku Bebrava“. 
 
 
                                                               Ing. Milan Došek starosta obce                 --------------------------- 
 
11. Návrh VZN Obce Krásna Ves o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a o výške 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky v školskej jedálni. 
Uznesenie č. 16/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje VZN č.1/2019, ktorým vydáva dodatok č.3, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN č. 10/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a o výške príspevku 
na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni. 
 
 
     Ing. Milan Došek starosta obce               ---------------------------- 

 
12. Rôzne 

Uznesenie č. 17/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
Berie na vedomie  informáciu o poskytnutí podpory formou dotácie na rok 2019 z Environmentálneho 
fondu vo výške 200.000,00 Eur na projekt : „Kanalizácia a ČOV obcí Timoradza a Krásna Ves“ a nutnosť 
zabezpečenia spolufinancovania najmenej 5 % nákladov z vlastných zdrojov t. j. vo výške 10.526,32 Eur 
 
 

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

Uznesenie č. 18/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje nadviazanie družby s moravskou obcou Nedachlebice 
 
 

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

Uznesenie č. 19/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
Schvaľuje členov  
A) vyraďovacej komisie v zložení: predseda Jozef Staník, členovia Andrea Galušťáková, Helena Božiková 
B) likvidačnej komisie v zložení: predseda Ing. Ľudovít Suchý, členovia Ivan Kollárik, Milan Mišák 
 
 
     Ing. Milan Došek starosta obce               ---------------------------- 
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Overovatelia zápisnice:          Zapisovateľka zápisnice: 
 
 
Ing. Ľudovít Suchý .......................................      Ing. Eva Janegová      ................................ 
 
 
Helena Božiková ....................................... 
 
 
V Krásnej Vsi, dňa 5.4.2019 


