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Z á p i s n i c a 

 
z desiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi, ktoré sa konalo 

9.11.2012 v malej sále KD o 17.30 h. 
 
 
Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program:  

1. Otvorenie zasadania. 
2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Kontrola plnenia uznesení OZ. 
4. Informácia o prerozdelení nájomných bytov. 
5. Prerokovanie žiadosti o nájom bytu v budove bývalej školy. 
6. Prerokovanie dodatku k zmluve o dodávke elektriny na rok 2013. 
7. Správa hlavného kontrolóra obce o výsledkoch kontrol. 
8. Informácia o plnení finančného rozpočtu obce k 30.09.2012. 
9. Návrh zmeny rozpočtu Obce Krásna Ves č. 2/2012. 
10. Stanovenie východísk pre zostavenie rozpočtu obce na roky 2013 – 2015. 
11. Návrh členov inventarizačných komisií pre vykonanie inventarizácie. 
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. Zo zasadania sa ospravedlnila 
poslankyňa Alena Bučková z pracovných dôvodov a poslanec Milan Šlosár z pracovných 
dôvodov príde na zasadanie neskôr. Starosta dal o programe hlasovať.  
Hlasovanie o programe – uznesenie č. 123: 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 5 5 5 0 0 

Po hlasovaní starosta upozornil, že všetky prerokovávané dokumenty boli zverejnené na 
internetovej stránke obce v dostatočnom časovom predstihu 3 dní pred zasadnutím a tak si 
poslanci mali možnosť pripraviť pripomienky a prípadné návrhy.  
 
K bodu č. 2: Za zapisovateľku bola určená Ing. Eva Janegová a za overovateľov zápisnice 
Ing. Ľudovít Suchý  a Ivan Kollárik. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 124:  

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 5 5 5 0 0 

 
K bodu č. 3:  
Starosta informoval, že v zmysle rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva vykonáva 
kontroly plnenia uznesení hlavný kontrolór obce. Ing. Roman Krbata PhD., ktorý sa 
z pracovných dôvodov dostaví neskôr a na zasadanie zaslal dokument - plnenie uznesení 
(prílohe č.1 k zápisnici). Plnenie uznesení prečítal starosta obce. Na zasadanie sa dostavil 
poslanec Milan Šlosár. Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 125: 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 6 6 6 0 0 
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K bodu č. 4: 
Starosta obce Ing. Milan Došek informoval o prerozdelení bytov, ktoré bolo vyvolané 
stiahnutím žiadosti o byt jednou žiadateľkou. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 
Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia č. 126: 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 6 6 6 0 0 

 
K bodu č. 5: 
Starosta obce Ing. Milan Došek informoval o uvoľnení trojizbového bytu v budove bývalej 
ZŠ, kde predtým bývala rod. Staníková, s ktorou bol ukončený nájomný vzťah k 30.09.2012. 
O tento byt prejavila záujem žiadateľka Nadežda Prosňanská, ktorá mala podanú žiadosť pod. 
č. 97/2012 na trojizbový byt v „Nájomnom bytovom dome 9 b. j“. Pri prideľovaní bytov sa jej 
byt neušiel. Žiadosť o byt v bývalej budove ZŠ podala s tým vedomím, že je potrebné 
uskutočniť  stavebné úpravy z dôvodu nepriaznivého technického stavu. Vzhľadom k tomu, 
že obec v súčasnosti nemá finančné prostriedky na opravu, žiadateľka navrhla opravu na 
vlastné náklady, ktoré jej budú po schválení OZ odpočítavané z nájomného. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 127: 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 6 6 6 0 0 

 
K bodu č. 6:  
Starosta obce Ing. Milan Došek oboznámil prítomných s ponukou predloženou pracovníkom 
ZSE a.s. Bratislava na dodávku elektrickej energie pre obec na rok 2013 vzhľadom k tomu, že 
platnosť pôvodnej zmluvy a jej dodatkov končí k 31.12.2012. 
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 128:    

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 6 6 6 0 0 

 
K bodu č. 7:  
Hlavný kontrolór obce Ing. Roman Krbata PhD., informoval o výsledkoch kontrol č.K-201-
KV-KR-02 a K-2012-KV-KR-03, ktoré uskutočnil. Zároveň oboznámil prítomných so 
správou o kontrolnej činnosti za I. polrok 2012. Poznamenal, že tieto sú k nahliadnutiu na 
internetovej stránke obce. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 129:    

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 6 6 6 0 0 

 
K bodu č. 8:  
Plnenie finančného rozpočtu Obce Krásna Ves k 30.09.2012. Starosta obce podrobnejšie 
vysvetlil plnenie niektorých položiek, predložil dôvodovú správu a súčasne vyzval poslancov 
do rozpravy. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 130: 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 6 6 6 0 0 
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K bodu č. 9: Návrh zmeny č.2 rozpočtu  obce na rok 2012. 
V rozprave starosta obce zdôvodnil návrh zmeny rozpočtu v jednotlivých položkách príjmov 
a výdavkov. Vysvetlil, že z dôvodu krátenia DPFO štátom obec nebude mať dostatok 
finančných prostriedkov na zrealizovanie niektorých zámerov. V krátkej rozprave sa poslanci 
zaujímali o potrebu úprav v niektorých položkách. Na otázky odpovedal starosta obce.  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 131:  

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 6 6 6 0 0 

 
K bodu č.10: Stanovenie východísk pre zostavenie rozpočtu obce na roky 2013 – 2015.  
Starosta poukázal na dôležitosť schvaľovacieho procesu pri zostavovaní rozpočtu obce na 
nasledujúci rok. Následne predložil návrh rozpočtového harmonogramu na rok 2013-2015. 
K návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 
Starosta následne predložil vlastný materiál, v ktorom zdôraznil niektoré skutočnosti, ktoré 
môžu mať zásadný vplyv na tvorbu rozpočtu pre nasledujúci rok. Jedná sa najmä 
o potenciálne investície a riešenie havarijného ako napr. možnosť výstavby chodníka v obci 
v spolupráci s investorom, rodákom obce, ktorý je ochotný venovať obci finančný dar na 
spolufinancovanie. Celý materiál tvorí prílohu zápisnice. 
Ďalej starosta informoval o potrebe zasadnutia jednotlivých komisií za účelom prípravy 
rozpočtu obce podľa predbežných plánovaných príjmov a výdavkov na roky 2013-2015. 
Starosta informoval o umiestnení nevýherného hracieho automatu v miestnom pohostinstve, 
s umiestnením ktorého zastupiteľstvo nesúhlasilo, ale zároveň v zmysle príslušného 
všeobecne záväzného nariadenia obce je poplatok  prínosom do rozpočtu obce. V rozprave 
Ing. Suchý pripomenul potrebu vyústenia dažďovej kanalizácie do melioračného kanála 
v ulici za Centrom sociálnej starostlivosti Podhorie. V súčasnosti podmokajú pivničné 
priestory p. Mateja súp. č. 93 z dôvodu nevyvedenej dažďovej kanalizácie v tejto časti obce.  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 132:  

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 6 6 6 0 0 

 
K bodu č. 11: 
Starosta informoval o vydaní svojho príkazu na vykonanie inventarizácie k 31.12.2012. 
Súčasne predložil návrh členov inventúrnych a inventarizačných komisií OZ na jej vykonanie. 
Inventarizácia sa uskutočňuje v súlade so zákonom č.431/2002 Z. z. o účtovníctve. Účtovná 
jednotka je povinná inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov. Uviedol, 
že pani Martina Mikušová pripraví a  odovzdá materiály jednotlivým komisiám.  Do rozpravy 
sa nikto neprihlásil. Starosta predložil návrh na uznesenie a dal o návrhu hlasovať.  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 133:  

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 6 6 6 0 0 

 
K bodu č. 12: 
Starosta obce v závere ešte doplnil informáciu o podaní dvoch žiadosti na bezplatný prenájom 
kultúrneho domu podľa Zásad používania a prenájmu kultúrneho domu. Žiadosť podala 
Jednota dôchodcov ZO Krásna Ves a Andrea Galušťáková, Krásna Ves č.191 za účastníčky 
zumby.  Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Starosta predložil návrh uznesenia. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 134:  

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 6 6 6 0 0 
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O slovo požiadala predsedníčka Kultúrnej komisie Elena Mikušová. Zhodnotila prezentačnú 
účasť obce na Podhorských dňoch ovocia a medu 2012 v Trebichave ako mimoriadne 
úspešnú. Poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali na úspešnej prezentácii obce. 
Na záver svojho príspevku informovala prítomných o pripravovanej akcii Fašiangy 2013. 
Súčasne navrhla, aby sprievodnou akciou bolo podávanie zabíjačkových špecialít. Starosta dal 
o návrhoch p. Eleny Mikušovej hlasovať. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 135:  

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 6 6 6 0 0 

 
Záver: 
         Na záver poďakoval starosta obce Ing. Milan Došek všetkým za účasť a ukončil 
zasadnutie o 20.30 hod 
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U Z N E S E N I A 
 

z desiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi 
konaného dňa 09.11.2012  

(123 - 135) 
 

Obecné zastupiteľstvo na svojom desiatom zasadnutí prerokovalo 
 

1. Schválenie programu zasadania.  
 

Uznesenie č. 123 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje  
program na desiate zasadnutie Obecného zastupiteľstva Krásna Ves 
 
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.  
 

Uznesenie č. 124 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie  
a) určenie zapisovateľky: Ing. Evy Janegovej za zapisovateľku zápisnice a uznesení, 
b) určenie overovateľov zápisnice: Ing. Ľudovíta Suchého a Ivana Kollárika. 
 
3. Kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.  
 

Uznesenie č. 125 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie  
 

kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva predloženú hlavným kontrolórom obce 
Ing. Romanom Krbatom PhD. 
 
4.  Informáciu o prerozdelení nájomných bytov. 
 

Uznesenie č. 126 
 

Obecné zastupiteľstvo prideľuje v Nájomnom bytovom dome 9 b. j. Krásna Ves 
Byt č.7 (jednoizbový)  žiadateľke s pod. číslom  276/2012 Simone Boďovej 
Byt č.8 (dvojizbový)  žiadateľke s pod. číslom 409/2010 Ivane Vince 
 
5. Prerokovanie žiadosti o nájom bytu v budove školy. 
 

Uznesenie č. 127 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  
A. stanovuje 
1. výšku nájomného za obecný trojizbový byt v budove súp.č.145 vo výške 120,00€/mesiac. 
Náklady na vykurovanie, elektrickú energiu, spotrebu vody a vývoz žumpy si zabezpečí 
nájomca na vlastné náklady. 
2. počas refundácie nákladov na investíciu opráv a úprav bytu financovaných nájomníkom a 
odsúhlasených obecným zastupiteľstvom sa výška nájomného ponižuje o sumu 
120,00€/mesiac do vyčerpania celej schválenej investície. 
B. schvaľuje nájom obecného trojizbového bytu v budove súpisné číslo 145 Nadežde 
Prosňanskej od 12.11.2012. 
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6. Prerokovanie dodatku k zmluve o dodávke elektriny na rok 2013 
 

Uznesenie č. 128 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje 
Dodatok k Zmluve o dodávke elektriny „ Dodatok Ponuka E. Výhoda „ so zľavou 10% z ceny 
elektriny uvedenej v Cenníku tarifných produktov od Západoslovenskej energetiky a.s. na 
obdobie roku 2013. 
 
7. Správa hlavného kontrolóra obce o výsledkoch kontrol 
 

Uznesenie č. 129 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie 
a) Správu o plnení plánu kontrolnej činnosti za 1. polrok 2012 v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) 
zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 
b) Správu o výsledku kontroly č. K-2012-KV-KR-02 v zmysle §18 ods. 1 písm. d) zákona 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
c) Správu o výsledku kontroly č. K-2012-KV-KR-03 v zmysle § 18 ods. 1 písm. d) zákona 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a zákona č.502/2011 Z. z. o finančnej 
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
8. Plnenie finančného rozpočtu Obce Krásna Ves k 30.09.2012 
 

Uznesenie č. 130 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie 
Správu o plnení finančného rozpočtu Obce Krásna Ves k 30.09.2012 
 
9. Návrh zmeny rozpočtu Obce Krásna Ves č. 2/2012 
 

Uznesenie č. 131 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje 
Zmenu finančného  rozpočtu vrátane programov a podprogramov  Obce Krásna Ves č.2 na 
rok 2012 
 
10. Stanovenie východísk pre zostavenie rozpočtu na roky 2013-2015 
 

Uznesenie č. 132 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
A. schvaľuje 
Rozpočtový harmonogram pre rozpočtový rok 2013 
B. ukladá 
Predsedom komisií obecného zastupiteľstva zozbierať a prerokovať v komisiách návrhy na 
zostavenie finančného a programového rozpočtu Obce Krásna Ves na rok 2013 a tieto 
predlžiť na spracovanie obecnému úradu do 26.11.2012 
Obecnému úradu vypracovať návrh rozpočtu podľa prerokovaných návrhov komisií, 
zverejniť k pripomienkovaniu do 27.11.2012, zapracovať pripomienky a predložiť na 
rokovanie 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2012 
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11. Návrh členov inventarizačných komisií pre vykonanie inventarizácie 
 

Uznesenie č. 133 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  
A.  berie na vedomie  
Príkaz starostu obce na vykonanie Inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a 
záväzkov k 31.12.2012. 
B.  odporúča starostovi obce nasledovné zloženie inventarizačných komisií k vykonaniu 
riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2012 
Ústrednú inventarizačnú komisiu v zložení: 
Predseda: Milan Mišák; Členovia : Elena Mikušová, Jozef Staník a Ing. Ľudovít Suchý 
Čiastkovú inventarizačnú komisiu pre Dom smútku, Márnicu, Materskú školu, Obecný úrad-
knižnicu, Obecný úrad- archív, Kultúrny dom - šatňa pre hercov v zložení: 
Predseda: Elena Mikušová; Členovia: Alena Bučková, Ing. Branislav Hloža a Ivan Kollárik 
Čiastkovú inventarizačnú komisiu pre objekty v nájme TJ ŠTART, budovu Školy a pivnicu KD v 
zložení: Predseda: Jozef Staník; Členovia: Peter Škorec, Milan Šlosár a Vladimír Hypča 
Čiastkovú inventarizačnú komisiu pre Kultúrny dom a Obecný úrad v zložení: 
Predseda: Ing. Ľudovít Suchý; Členovia: Ing. Oľga Bachová, Ing. Jozef Kolárik a PaedDr. 
Marcela Petrovová 
Inventúrnu komisiu v zložení: 
Predseda: Milan Šlosár; Členovia: Ľubomíra Mišáková, Jozef Znášik a Ing. Dušan Pilch 
 

14. Informácia o žiadostiach na bezplatný prenájom kultúrneho domu v Krásnej Vsi. 
 

Uznesenie č. 134 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje 
Bezplatný prenájom kultúrneho domu v Obci Krásna Ves pre Jednota dôchodcov ZO Krásna 
Ves a účastníkov zumby zastúpených Andreou Galušťákovou, Krásna Ves č.191. 
 

Vyhodnotenie prezentácie obce na akcii „Podhorské dni ovocia a medu 2012. 
 

Uznesenie č. 135 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
A. berie na vedomie Vyhodnotenie prezentácie obce na akcii „Podhorské dni ovocia a medu 
2012. 
B. schvaľuje účasť obce na akcii Fašiangy 2012 
 
 

V Krásnej Vsi dňa 09.11.2012 
 
Ing. Milan Došek   
starosta obce    ------------------------- 
 
Overovatelia zápisnice:  
Ing. Ľudovít Suchý  ------------------------- 
 
Ivan Kollárik   ------------------------- 
 
Ing. Eva Janegová  
zapisovateľka   ------------------------- 


