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Z á p i s n i c a 
 

zo štrnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi,  
ktoré sa konalo dňa 06.09.2013 v malej sále KD o 18.00 h. 

 
 

Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny 
 

Program:  
 

1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Kontrola plnenia uznesení OZ. 
4. Informácia o priebežnom plnení rozpočtu obce. 
5. Aktualizácia plánu kultúrnych podujatí organizovaných obcou v roku 2013. 
6. Informácia o pripravenosti Materskej školy Krásna Ves na dvojtriednu prevádzku. 
7. Zmena rozpočtu obce na rok 2013 č.2.. 
8. Príprava koncepcie odpadového hospodárstva obce na rok 2014. 
9. Informácia o postupe prác na akcii „Chodník pozdĺž cesty III/05035 Krásna Ves“ – I. etapa. 
10. Diskusia. 
11. 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. Starosta dal o programe hlasovať.  
 
Hlasovanie o programe – uznesenie č. 173: 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 5 5 5 0 0 
 
K bodu č. 2: Za zapisovateľku bola určená Ing. Eva Janegová a za overovateľov zápisnice 
Alena Bučková a Ivan Kollárik. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 174:  

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 5 5 5 0 0 
 
K bodu č. 3:  
Hlavný kontrolór obce Ing. Roman Krbata PhD. predložil kontrolu plnenia uznesení. 
Uznesením č. 171 mala stavebná komisia zabezpečiť vypracovanie projektovej štúdie na 
výstavbu nájomných bytov formou nadstavby budovy bývalej základnej školy. Starosta obce 
informoval o projekte vybudovať 8 b. j. a o možnosti čerpania finančných prostriedkov z EÚ. 
Ďalej zdôvodnil, prečo nebolo zvolané mimoriadne zasadnutie OZ. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 175: 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 5 5 5 0 0 

 
 
K bodu č. 4:  
Starosta obce vysvetlil prítomným potrebu podania informácie o priebežnom plnení rozpočtu, 
pretože niektoré príjmy a výdavky nečakane a výrazne ovplyvnili rozpočet obce. Ide o grant 
na opravu a údržbu majetku obce /preliezky na ihrisku/, dotácia na opravu miestnych 
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komunikácií a výdavky, ktoré vznikli z nutnosti rekonštrukcie MŠ pri príprave na dvojtriednu 
prevádzku od septembra 2013. 
 
 Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 176: 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 5 5 5 0 0 
 

K bodu č. 5: 
Starosta obce vyzval predsedníčku kultúrnej komisie pani Elenu Mikušovú, aby oboznámila 
prítomných o pláne kultúrnych podujatí do konca roku 2013. Skonštatovala, že kultúrna 
komisia sa rozhodla tento rok nezúčastniť Dní ovocia a medu, ktoré sa konajú každoročne 
v októbri v Trebichave, ale dá možnosť mladšej generácii, ktorá bude obec reprezentovať. 
Adventné popoludnie, ktoré sa koná vždy v decembri nahradí v októbri programom  
venovaným občanom  s príležitosti Mesiaca úcty k starším. Keďže je náročné spojiť obecnú 
zabíjačku s maškarným plesom pre deti, ktorá sa tradične koná vo februári, komisia navrhla, 
aby sa podávali zabíjačkové špeciality 23. novembra na akcii s názvom Krasňanské hody. 
V decembri pripraví komisia pre deti príchod Mikuláša. 
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 177: 
Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 5 5 5 0 0 
 

K bodu č. 6  :  
Starosta obce Ing. Milan Došek informoval o potrebe zabezpečiť personál a technické 
vybavenie z dôvodu nárastu počtu prihlásených detí do materskej školy na školský rok 
2013/2014 . Keďže v súčasnosti obec nemá dostatok vlastných finančných prostriedkov, 
využila možnosť financovania pracovných síl z ÚPSVaR cez eurofondy. Starosta podpísal 
zmluvu na zabezpečenie 2 pracovných miest  po dobu 12 mesiacov. Ostatné finančné 
prostriedky na doplnenie inventáru do tried, kuchyne, rekonštrukciu  sociálnych zariadení 
obec zabezpečila z vlastných zdrojov. Riaditeľka MŠ Iveta Červená informovala o zmenách, 
ktoré boli doposiaľ v MŠ vykonané : nové WC, úprava triedy a spálne na dve triedy. Ďalej  
podala informáciu, o kontrole z RUVZ dňa 6.9.2013, ktorá nariadila dodatočne dobudovať 
v novom WC zásteny. Informovala o hospodárení v materskej škole počas školského roka 
2012/2013 a o predpokladaných nákladoch na prevádzku dvoch tried v novom školskom roku 
2013/2014.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 178:    

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 5 5 5 0 0 
 
K bodu č. 7:  
Starosta obce predložil návrh zmeny rozpočtu so zdôvodnením zmien jednotlivých položiek.  
K návrhu zmeny rozpočtu Obce Krásna Ves č. 2 na rok 2013 predložil stanovisko hlavný 
kontrolór obce. Následne starosta dal hlasovať o návrhu. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu Obce Krásna Ves č. 2 na rok 2013. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 179:  

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 5 5 5 0 0 
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K bodu č.8:  
Starosta obce informoval o zvýšených nákladoch na vývoz TKO z dôvodu, že občania 
neúmerne zvyšujú počty nádob na 1 domácnosť, ktoré si vývozca TKO vyúčtuje navyše bez 
ohľadu na uzatvorenú zmluvu o vývoze. Preto starosta navrhol, aby od roku 2014 bol 
zavedený množstevný zber alebo zvýšenie poplatku za vývoz. Helena Božiková navrhla 
zvýšiť poplatok na 15 eur na občana/rok. Pri zavedení žetónov by mohli občania zneužiť 
situáciu a vytvárať čierne skládky, aby sa vyhli zvýšeným poplatkom. Milan Mišák hovoril 
o možnosti informovať občanov formou verejného rozhlasu a letákov o tom, ako majú 
občania separovať, pretože väčšina z nich plní nádoby komoditami, ktoré sa bežne separujú 
a vyvážajú osobitne bez poplatkov, avšak pri vývoze kuka nádob sú spoplatnené a obec to 
stojí zvýšené náklady. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 180:  

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 5 5 5 0 0 

 
K bodu č. 9: 
21,30 hod. -dostavil sa 6-ty poslanec Milan Šlosár. 
Starosta obce informoval o cenových ponukách 3 firiem na dodávku materiálov na akciu 
“Chodník pozdĺž cesty“. Práce plánuje obec vykonať svojpomocne. Požiadal poslancov, aby 
vyjadrili názor, či sa financie od sponzora určené na túto akciu použijú len na zakúpenie 
materiálu a prostriedky z rozpočtu obce pôjdu na realizáciu prác, prípadne iné varianty 
financovania. Zdôraznil, že je dôležité, aby sa práce vykonávali tak, aby sponzor hodnotil 
akciu ako úspešnú a bol naklonený aj ďalšej spolupráci s obcou. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 181: 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 6 6 6 0 0 

 
Diskusia: 
Milan Mišák položil otázku, či sa vyhlasuje pozvánka na konanie zasadania OZ, pretože sú 
sťažnosti zo strany občanov, že o tom nevedia. Starosta povedal o spôsoboch informovania 
cez verejný rozhlas min. 3x v týždni pred zasadnutím OZ, pozvánku vyvesenú na miestnej 
informačnej tabuli pred OcU a aj na internetovej stránke obce. 
Alena Bučková žiadala upraviť podmienky zdokladovania úľav na poplatok za vývoz TKO 
pre občanov, ktorí sa dlhodobo zdržujú mimo obce, hlavne v zahraničí. Starosta uviedol, že je 
potreba pripraviť návrh na zmenu VZN obce, kde sa tieto podmienky môžu zmeniť. 
Ing. Oľga Bachová upozornila na nevykosený areál za KD, stav v obci a na cintoríne. Starosta 
obce vysvetlil situáciu s technickým stavom krovinorezov a tiež aj personálnu otázku v tejto 
oblasti. Navrhol, aby sa zorganizovala brigáda na miestnom cintoríne pred Sviatkom všetkých 
svätých. Alena Bučková a Helena Božiková navrhli, aby občania tiež cítili povinnosť a dbali 
aspoň o udržiavanie zelene pred svojim domom tak, ako to funguje už aj v iných obciach. 
Starosta uviedol, že centrálnu zeleň bude naďalej udržiavať obec.  
Milan Šlosár navrhol, aby sa práce na akcii : „ Chodník pozdĺž cesty“ robili postupne, kanál 
v tomto roku, aby sa zhutnil a chodník až v budúcom roku. 
 
 Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie o 22.00hod. 
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U Z N E S E N I A 
 

zo štrnásteho zasadania Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi 
konaného dňa 06.09.2013  

(173 – 181) 
 

Obecné zastupiteľstvo na svojom štrnástom zasadnutí prerokovalo 
 

1. Schválenie programu zasadania.  
 

Uznesenie č. 173 
 

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

Uznesenie č. 174 
 

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

Uznesenie č. 175 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie  
kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva predloženú hlavným kontrolórom obce 
 
 
4.  Informácia o priebežnom plnení rozpočtu obce. 
      

Uznesenie č. 176 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie   
informáciu o priebežnom plnení rozpočtu obce. 
 
5. Aktualizácia plánu kultúrnych podujatí organizovaných obcou v roku 2013 

Uznesenie č. 177 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
schvaľuje plán kultúrnych podujatí organizovaných obcou do konca roku 2013 a prezentačnú 
účasť obce na Dňoch ovocia a medu 2013 v Trebichave odstupuje súkromnému podnikateľovi 
so zachovaním reprezentácie obce. 
 

 

6. Informácia o pripravenosti Materskej školy Krásna Ves na dvojtriednu prevádzku.   
Uznesenie č. 178 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  
berie na vedomie Informácia o pripravenosti Materskej školy Krásna Ves na dvojtriednu prevádzku. 
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7. Zmena rozpočtu obce na rok 2013 č. 2.  
 

Uznesenie č. 179 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
A. schvaľuje 
zmenu rozpočtu na rok 2013 č. 2 
B. berie na vedomie 
stanovisko hlavného kontrolóra obce k zmene rozpočtu obce na rok 2013 č. 2 

 
8. Príprava koncepcie odpadového hospodárstva obce na rok 2014. 
 

Uznesenie č. 180 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  
ukladá predsedom komisií prerokovať v komisiách koncepciu odpadového hospodárstva na 
rok 2014. Pripraviť informačné letáky. Termín do : 25.10.2013 
 
9.Informácia o postupe prác na akcii “Chodník pozdĺž cesty“ 
 

Uznesenie č. 181 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie Informácia o postupe prác na akcii 
„Chodník pozdĺž cesty III/05035 Krásna Ves“ – I. etapa. 
 
 
 

V Krásnej Vsi dňa 06.09.2013 
 
Ing. Milan Došek   
starosta obce    ------------------------- 
 
 
Overovatelia zápisnice:  
Alena Bučková  ------------------------- 
 
 
Ivan Kollárik    ------------------------- 
 
 
Ing. Eva Janegová 
zapisovateľka   ------------------------- 


