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Z á p i s n i c a 
 

z jedenásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi, ktoré sa konalo 
14.12.2012 v malej sále KD o 18.30 h. 

 

Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny 
 

Program:  
1. Otvorenie zasadania. 
2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Kontrola plnenia uznesení OZ. 
4. Schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Krásna Ves o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
5. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Obce Krásna Ves, ktorým sa vydáva 

domový poriadok pre „Nájomný bytový dom 9 b. j. Krásna Ves“. 
6. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Obce Krásna Ves č. /2012 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 
7. Schválenie sadzobníka cien na rok 2013 za služby poskytované Obcou Krásna Ves. 
8. Návrh zmeny rozpočtu Obce Krásna Ves č. 3/2012 
9. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Obce Krásna Ves o určení výšky dotácie 

na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce pre 
rok 2013 

10. Schválenie finančného a programového rozpočtu obce na rok 2013 -2015.  
11. 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. Starosta dal o programe hlasovať.  
Hlasovanie o programe – uznesenie č. 136: 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 7 7 7 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 Martina Mikušová a za overovateľov zápisnice 
Alena Bučková a Helena Božiková. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 137:  

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 7 7 7 0 0 
 
K bodu č. 3:  
Hlavný kontrolór obce Ing. Roman Krbata PhD. konštatoval, že od kontroly plnenia uznesení 
z predošlého zasadania obecného zastupiteľstva nenastali žiadne zmeny. Súčasne predložil 
obecnému zastupiteľstvu Správu o výsledku následnej finančnej kontroly Ev. č.: K-2012-KV-
KR-04, ktorá sa zaoberala kontrolou výdavkov obce na verejné podujatia v roku 2012. 
Záverom v správe uvádza, že kontrolou nezistil nedostatky. Správa tvorí prílohu k zápisnici.  
Starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia č. 138, ktorým obecné zastupiteľstvo berie 
predloženú správu na vedomie. 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 7 7 7 0 0 
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Hlavný kontrolór obce zároveň predložil zastupiteľstvu Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. 
polrok 2013. Starosta dal o návrhu uznesenia na schválenie predloženého plánu hlasovať. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia. 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 7 7 7 0 0 

 
K bodu č. 4:  
Starosta predložil návrh nového Všeobecne záväzného nariadenia Obce Krásna Ves 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
Informoval o zmenách voči doposiaľ platnému nariadeniu, ako aj o nových tlačivách 
k daňovému priznaniu. Vyslovil zámer, že  obecný úrad sa pokúsi na internetovej stránke 
zverejniť tlačivo, ktoré sa bude dať vypĺňať priamo v PC. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 139: 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 7 7 7 0 0 
 
K bodu č. 5: 
Starosta predložil návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Krásna Ves, ktorým sa 
vydáva Domový poriadok, oboznámil poslancov z akého dôvodu bol domový poriadok 
predložený ako VZN, upozornil na dôležité body predloženého nariadenia, ktoré sa bude 
predovšetkým týkať nájomných bytov a majetku obce.  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 140: 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 7 7 7 0 0 
 
K bodu č. 6:  
Starosta obce Ing. Milan Došek oboznámil prítomných s novelou zákona, na základe ktorého 
bol predložený návrh nového  Všeobecne záväzného nariadenie Obce Krásna Ves o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Okrem iného zdôraznil, že je treba 
dostať do povedomia občanov nutnosť znižovania tvorbu množstva odpadov a samozrejme  
triediť odpad podľa komodít.   
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 141:    

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 7 7 7 0 0 
 
K bodu č. 7:  
Starosta predložil na schválenie sadzobník cien na rok 2013 za služby poskytované Obcou 
Krásna Ves. Konštatoval, že návrhom sa najmä zvyšuje poplatok za vyhlásenie oznamu 
v miestnom rozhlase, poplatok za použitie domu smútku a kopírovanie dokladov. 
V rozprave poslanec Milan Šlosár nesúhlasil zo zvýšením poplatku za použitie domu smútku 
pre  občanov obce, ale súčasne navrhol zvýšiť tento poplatok pre tých, ktorí neboli v čase 
úmrtia občanmi obce na sumu 50,00€. Starosta dal o predloženom návrhu so zmenami 
navrhnutými poslancom Šlosárom hlasovať. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 142:    

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 7 7 7 0 0 
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K bodu č. 8:  
Návrh zmeny rozpočtu Obce Krásna Ves č. 3/2012 predložil starosta obce. Podrobnejšie 
vysvetlil a zdôvodnil návrh zmeny rozpočtu v jednotlivých položkách a súčasne vyzval 
poslancov do rozpravy. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 143: 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 7 7 7 0 0 
 
K bodu č. 9:  
Starosta obce predložil návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Krásna Ves o určení 
výšky dotácie na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 
obce pre rok 2013. Oboznámil poslancov o koeficientoch pri výpočte výšky dotácie.  Do 
rozpravy sa nikto neprihlásil. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 144:  

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 7 7 7 0 0 
 
K bodu č.10:  
Starosta obce predložil k schváleniu návrh finančného a programového rozpočtu obce na roky 
2013-2015. Podrobne informoval o priebehu tvorby návrhu a poďakoval obecnému komisiám 
za aktívny prístup pri jeho tvorbe. Všetky komisie predložili vlastné návrhy za oblasti v svojej 
pôsobnosti. Starosta uviedol, že takýto kvalitný priebeh prípravy rozpočtu zo strany 
zainteresovaných vytvára predpoklady na finančné zvládnutie zložitého rozpočtovaného 
obdobia. V rozprave poslanci vyslovili podporu predloženému návrhu. Hlavný kontrolór obce 
predložil odborné stanovisko k predloženému návrh rozpočtu a odporučil obecnému 
zastupiteľstvu schváliť predložený návrh.  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 145:  

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 7 7 7 0 0 
 
Následne starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy 
o poskytnutí podpory vo forme úveru, ktorú obec uzatvorila so Štátnym fondom rozvoja 
bývania pod č. 301/2018/2011 vo výške úveru 275 066,00 € na výstavbu Nájomného 
bytového domu 9 b. j. Krásna Ves, bolo aj zabezpečenie úveru po kolaudácii stavby a to 
zriadením záložného práva k nehnuteľnosti, na ktorú bol úver poskytnutý, v prospech 
veriteľa. Takúto záložnú zmluvu však musí schváliť obecné zastupiteľstvo.  
 Starosta predložil návrh záložnej zmluvy a dal o návrhu hlasovať – uznesenie č. 146: 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 7 7 7 0 0 
 
K bodu č. 11: 
Záver: 
         Na záver poďakoval starosta obce Ing. Milan Došek všetkým za účasť, poďakoval 
všetkých prítomným aj ostatným neprítomným členom komisií za činnosť v priebehu roka 
2012, poprial príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa zdravia do nového roku a ukončil 
zasadnutie o 21.30 hod 
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U Z N E S E N I A 

 

z jedenásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi 
konaného dňa 14.12.2012  

(136 - 146) 
 

Obecné zastupiteľstvo na svojom jedenástom zasadnutí prerokovalo 
 

1. Schválenie programu zasadania.  
Uznesenie č. 136 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje  
program na desiate zasadnutie Obecného zastupiteľstva Krásna Ves 
 

2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.  
 

Uznesenie č. 137 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie  
a) určenie zapisovateľky: Martinu Mikušovú za zapisovateľku zápisnice a uznesení, 
b) určenie overovateľov zápisnice: Alena Bučková a Helena Božiková. 
 

3. Kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.  
 

Uznesenie č. 138 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  
A. berie na vedomie  
    Správu o výsledku finančnej kontroly Ev.č .  K-2012-KV-KR-04 
 

B. schvaľuje 
    Plán kontrolnej č innosti na 1. polrok 2013 
 

4.  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Krásna Ves o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Uznesenie č. 139 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Krásna Ves o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 

5. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Krásna Ves, ktorým sa vydáva domový poriadok pre 
„Nájomný bytový dom 9 b. j. Krásna Ves“.  

Uznesenie č. 140 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenia Obce Krásna Ves, ktorým sa vydáva domový poriadok.  
 
 

6. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Krásna Ves o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi.  

Uznesenie č. 141 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Krásna Ves o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi. 
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7. Sadzobník cien na rok 2013 za služby poskytované Obcou Krásna Ves. 
Uznesenie č. 142 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje 
Sadzobník cien na rok 2013 za služby poskytované Obcou Krásna Ves. 
 
8. Návrh zmeny finančného rozpočtu Obce Krásna Ves č. 3/2012. 

Uznesenie č. 143 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje 
Zmenu finančného rozpočtu Obce Krásna Ves č. 3/2012 
 
9. Všeobecne záväzného nariadenia Obce Krásna Ves o určení výšky dotácie na dieťa 
materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce pre rok 2013. 

Uznesenie č. 144 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje 
Všeobecne záväzného nariadenia Obce Krásna Ves o určení výšky dotácie na dieťa materskej 
školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce pre rok 2013. 
 
10. Finančný a programový rozpočet obce na roky 2013 - 2015. 

Uznesenie č. 145 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  
A.  berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Krásna Ves k návrhu 
rozpočtu na rok 2013 
 

B. schvaľuje  
Finančný a programový rozpočet Obce Krásna Ves na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a  
2015. 
 

Uznesenie č. 146 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
Záložnú zmluvu č. 301/218/2011  na nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva  č. 415 
katastrálne územie Krásna Ves, Správa katastra Bánovce nad Bebravou, ktorých výlučným 
vlastníkom je záložca v podiele 1/1 k celku a to: 
1) Bytový dom číslo súpisné 316 postavený na CKN par. č. 227/12, 
2) CKN par. č. 227/12, zastavané plochy a nádvoria o výmere 210 m2, 
3) CKN par. č. 227/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2370 m2,  
na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa – Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská 
cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37 v sume 275 066,00 €. 
 
 

V Krásnej Vsi dňa 14.12.2012 
 
Ing. Milan Došek   
starosta obce    ------------------------- 
Overovatelia zápisnice:  
Alena Bučková  ------------------------- 
 
Helena Božiková  ------------------------- 
 
Martina Mikušová  
zapisovateľka   ------------------------- 


