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Z á p i s n i c a 

 

zo sedemnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi,  
ktoré sa konalo dňa 07.03.2014 v malej sále KD o 18.00 h. 

 

Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny 
 

Program:  
 

1. Otvorenie zasadania. 
2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Kontrola plnenia uznesení OZ. 
4. Návrh záverečného účtu Obce Krásna Ves za rok 2013. 
5. Žiadosť Martina Mikloša a kúpu obecného pozemku. 
6. Prerokovanie podmienok odkúpenia (zámeny) časti pozemku vo vlastníctve Mgr. 

Branislava Zaťku za účelom rozšírenia miestnej komunikácie. 
7. Žiadosť nájomníkov obecných nájomných bytov v 9 b. j. na určenie miesta na postavenie 

dočasných garáží pre motorové vozidlá. 
8. Schválenie vyradenia majetku obce. 
9. Návrh zmeny č. 1. rozpočtu obce Krásna Ves na rok 2014 
10. Schválenie zostavovania a predkladania rozpočtu obce bez programovej štruktúry. 
11. Diskusia. 
12. Záver. 

 

K bodu č. l: Starosta obce Ing. Milan Došek otvoril zasadnutie a privítal všetkých prítomných. 
Pripomenul, že program zasadania bol zverejnený na internetovej stránke obce. Vyzval 
prítomných na prípadné doplnenie programu zasadania. Navrhol zmenu poradia zverejneného 
programu a to bod č.5 presunúť na bod programu č.9. Konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní 
štyria poslanci obecného zastupiteľstva zo siedmich, a tak zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 
Ospravedlnení poslanci: Peter Škorec, Milan Šlosár, Alena Bučková. 
Hlasovanie o programe – uznesenie č. 204: 

Počet poslancov Neprítomní poslanci Hlasovali  ZA Hlasovali PROTI ZDRŽALI SA 

1.Milan Mišák  x   

2.Jozef Staník  x   

3.Ing.Ľudovít Suchý  x   

4.Alena Bučková x    

5.Peter Škorec x    

6.Elena Mikušová  x   

7.Milan Šlosár x    
 

K bodu č. 2: Za zapisovateľku bola určená Ing. Eva Janegová a za overovateľov zápisnice Elena 
Mikušová a Helena Božiková. Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 205:  

Počet poslancov Neprítomní poslanci Hlasovali  ZA Hlasovali PROTI ZDRŽALI SA 

1.Milan Mišák  X   

2.Jozef Staník  X   

3.Ing.Ľudovít Suchý  X   

4.Alena Bučková x    

5.Peter Škorec x    

6.Elena Mikušová  X   

7.Milan Šlosár x    
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K bodu č. 3:  
Starosta obce Ing. Milan Došek vyzval hlavného kontrolóra Ing. Romana Krbatu, aby predniesol 
informáciu o plnení uznesení OZ. Ten skonštatoval, že v stanovenom termíne neboli uložené 
žiadne plnenia uznesení. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 206:  

Počet poslancov Neprítomní poslanci Hlasovali  ZA Hlasovali PROTI ZDRŽALI SA 

1.Milan Mišák  X   

2.Jozef Staník  X   

3.Ing.Ľudovít Suchý  X   

4.Alena Bučková x    

5.Peter Škorec x    

6.Elena Mikušová  X   

7.Milan Šlosár x    
 
 

K bodu č. 4:  
Starosta obce predložil návrh záverečného účtu obce za rok 2013. Podal vysvetlenie k zostatku  
finančných prostriedkov, ktoré sa z prebytku hospodárenia vylučujú. Jedná sa o dotáciu na 
kapitálové výdavky na rekonštrukciu strechy materskej školy a prostriedky, ktoré obec obdŕžala 
na výstavbu chodníka. Tieto prostriedky budú použité a vyčerpané v roku 2014. Oboznámil 
prítomných zmenách rozpočtu v roku 2013, o príjmov a výdavkoch obce, o dotáciách, ktoré  
obec dostala, a ktoré poskytla iným subjektom v rámci VZN. Hlavný kontrolór sa vyjadril 
k individuálnej závierke, k záverečnému účtu obce a odporučil jeho schválenie.  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 207: 

Počet poslancov Neprítomní poslanci Hlasovali  ZA Hlasovali PROTI ZDRŽALI SA 

1.Milan Mišák  X   

2.Jozef Staník  X   

3.Ing.Ľudovít Suchý  X   

4.Alena Bučková x    

5.Peter Škorec x    

6.Elena Mikušová  X   

7.Milan Šlosár x    
 

K bodu č. 5: 
Starosta informoval o podaní žiadosti Ing. Martina Mikloša doručenej na obecný úrad dňa 
6.12.2013 o kúpu priľahlého pozemku k pekárni. Žiadosť prerokovala stavebná komisia a 
neodporučila pozemok odpredať vzhľadom k tomu, že to nie je prebytočný majetok obce. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 208: 

Počet poslancov Neprítomní poslanci Hlasovali  ZA Hlasovali PROTI ZDRŽALI SA 

1.Milan Mišák  X   

2.Jozef Staník  X   

3.Ing.Ľudovít Suchý  X   

4.Alena Bučková x    

5.Peter Škorec x    

6.Elena Mikušová  X   

7.Milan Šlosár x    
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K bodu č. 6:  
Starosta predložil zámer zameniť časť pozemku vo vlastníctve Mgr. Branislava Zaťku za obecný 
pozemok za účelom rozšírenia miestnej komunikácie. Po predložení materiálu starosta obce 
otvoril k bodu rozpravu. Predseda stavebnej komisie Jozef Staník informoval o tom, že komisia  
na svojom zasadaní predložený materiál prerokovala a odporúča zámenu realizovať aj so 
záväzkom obce podieľať sa na vybudovaní nového oporného múru do maximálnej celkovej 
sumy 2000,- €. Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 209:    

Počet poslancov Neprítomní poslanci Hlasovali  ZA Hlasovali PROTI ZDRŽALI SA 

1.Milan Mišák  x   

2.Jozef Staník  x   

3.Ing.Ľudovít Suchý  x   

4.Alena Bučková x    

5.Peter Škorec x    

6.Elena Mikušová  x   

7.Milan Šlosár x    
 

K bodu č. 7:  
Starosta oboznámil prítomných so žiadosťou nájomníkov obecných bytov v 9 b.j., ktorí si chcú 
postaviť pri bytovke dočasné garáže pre autá. Nájomníci žiadajú, aby to bolo na pozemku za 
bytovkou, kde v súčasnosti občania hromadia nelegálne odpad. Starosta konštatoval, že tento 
priestor by bolo potrebné vyčistiť. Obecné zastupiteľstvo  poverilo stavebnú komisiu na určenie 
miesta výstavby dočasných garáží.  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 210:  

Počet poslancov Neprítomní poslanci Hlasovali  ZA Hlasovali PROTI ZDRŽALI SA 

1.Milan Mišák  x   

2.Jozef Staník  x   

3.Ing.Ľudovít Suchý  x   

4.Alena Bučková x    

5.Peter Škorec x    

6.Elena Mikušová  x   

7.Milan Šlosár x    
 

K bodu č. 8:  
Starosta obce predložil návrh na vyradenie prebytočného a nepoužiteľného majetku obce. 
Prečítal zoznam a podal vysvetlenie k jednotlivým položkám.  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 211:  

Počet poslancov Neprítomní poslanci Hlasovali  ZA Hlasovali PROTI ZDRŽALI SA 

1.Milan Mišák  x   

2.Jozef Staník  x   

3.Ing.Ľudovít Suchý  x   

4.Alena Bučková x    

5.Peter Škorec x    

6.Elena Mikušová  x   

7.Milan Šlosár x    
 

K bodu č. 9: 
Starosta obce predniesol návrh zmeny č.1 rozpočtu obce Krásna Ves na rok 2014. Prečítal návrh 
zmien na príjmovej a výdavkovej časti. Jedná sa hlavne o dotáciu na výdavky spojené s prijatím 
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pracovníkov na menšie obecné služby, rekonštrukciu kabín TJ, údržbu cintorína, údržbu domu 
smútku a opravu verejného osvetlenia. Zároveň upozornil, že v zmysle prognózy MF SR by mala 
obec dostať viac finančných prostriedkov z podielových daní ako bolo pôvodne v rozpočte na 
rok 2014 predpokladané. Preto navrhol úpravu aj na tejto príjmovej položke rozpočtu. Celkový 
nárast príjmov po úprave 20.000,-  a výdavkov 14.000,- eur. Obci po tejto úprave zostane 
finančná rezerva – plánovaný prebytok hospodárenia, ktorý bude možné použiť na spoluúčasť 
pri projektoch, na ktoré obec podala žiadosť o dotáciu, prípadne o ktoré obec ešte požiada. 
Starosta otvoril rozpravu k tomuto bodu programu a následne dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 212: 

Počet poslancov Neprítomní poslanci Hlasovali  ZA Hlasovali PROTI ZDRŽALI SA 

1.Milan Mišák  x   

2.Jozef Staník  x   

3.Ing.Ľudovít Suchý  x   

4.Alena Bučková x    

5.Peter Škorec x    

6.Elena Mikušová  x   

7.Milan Šlosár x    
 

K bodu č. 10: 
Na 16. zasadaní dňa 13.12.2014 OZ schválilo, že  Obec Krásna Ves bude schvaľovať rozpočet 
na nasledujúce obdobie bez programovej štruktúry. Vzhľadom k tomu, že zákon nadobudol 
účinnosť až dňom 14.12.2014, pôvodné uznesenie nebolo prijaté v súlate s vtedy platným 
zákonom a tak starosta obce predložik tento návrh schváliť ešte raz.   
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 213: 

Počet poslancov Neprítomní poslanci Hlasovali  ZA Hlasovali PROTI ZDRŽALI SA 

1.Milan Mišák  x   

2.Jozef Staník  x   

3.Ing.Ľudovít Suchý  x   

4.Alena Bučková x    

5.Peter Škorec x    

6.Elena Mikušová  x   

7.Milan Šlosár x    

 
K bodu č. 11 
Starosta obce vyzval prítomných k diskusii.  
Ing. Milan Došek – starosta obce. Obec má momentálne k dispozícii 5 pracovníkov v rámci 
projektu s ÚPSVaR na menšie obecné služby, ktorí sa budú podieľať na zveľaďovaní a údržbe 
majetku v obci.  
Pani Jarmila Ondrejčíková, podala sťažnosť na Podnik služieb s.r.o. Krásna Ves, kde si 
objednala oslavu  60-tky, ktorá sa konala pred dvomi týždňami. Uviedla, že nebola spokojná so 
službami a jedlom, ktoré si objednala a žiadala nápravu v tejto veci. 
Do diskusie sa zapojil Peter Malek, ktorý chcel vedieť, kedy bude v našej obci vybudovaná 
kanalizácia, regulácia potoka a dokončený ROEP. 
Ďalej starosta obce informoval o personálnych zmenách, ktoré nastali z dôvodu čerpania 
materskej dovolenky pani Martiny Mikušovej, ktorú bude počas jej neprítomnosti zastupovať na 
Obecnom úrade aj na Spoločnom obecnom úrade Ing. Jana Mišáková. Časť agendy po pani 
Mikušovej a to evidenciu obyvateľstva a evidenciu majetku prevezme od 1.3.2014 Ing. 
Janegová. 
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Následne vyzval prítomných o pomoc pri výbere novej autobusovej čakárne, ktorá bude osadená 
pri č. d. 72 /Igor Šedivý/, v rámci akcie „Chodník pozdĺž cesty III. triedy“. Predložil niekoľko 
typov a vizualizáciu. 
Pripomenul prítomným nedávne  schválenie vstupu obce do občianskeho združenia Inovec-
Machnáč-Baské s plánom vytvorenia miestnej akčnej skupiny. Podotkol, že naša obec dostala 
nové ponuky z iných obcí na spoločný vstup do MAS. V nasledujúcich dňoch sa stretne z ich 
zástupcami a bude rokovať o podmienkach vstupu a informovať našich poslancov a občanov. 
Starosta obce predložil projektovú štúdiu dokumentácie nových nájomných bytov prestavbou 
budovy bývalej školy, ktorých výstavba by sa mala realizovať v najbližšej budúcnosti. Uviedol, 
že je najvyšší čas uvažovať o možnostiach výstavby, vzhľadom k tomu, že celý proces je 
celkovo dlhodobá záležitosť. 
 
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a o  20,30 hod. a ukončil zasadnutie.   
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U Z N E S E N I A 
 

zo sedemnásteho zasadania Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi 
konaného dňa 07.03.2014  

(204 – 213) 
Obecné zastupiteľstvo na svojom šestnástom zasadnutí prerokovalo 
 

1. Schválenie programu zasadania.  
Uznesenie č. 204 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  
schvaľuje  
program na sedemnáste zasadanie Obecného zastupiteľstva Krásna Ves   
                                                
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------- 

 

2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.  
 

Uznesenie č. 205 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie:  
a) určenie Ing. Evy Janegovej za zapisovateľku zápisnice a uznesení, 
b) určenie overovateľov zápisnice: Elena Mikušová a Helena Božiková. 
     
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------- 
 

3.  Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 
      

Uznesenie č. 206 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie  
kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva predloženú hlavným kontrolórom obce. 
    
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------- 
 

4.  Návrh záverečného účtu obce Krásna Ves za rok 2013. 
      

Uznesenie č. 207 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje: 
1. celoročné hospodárenie za rok 2013 bez výhrad. 
2. prevod prebytku hospodárenia za rok 2013 vo výške 124,-eur do rezervného fondu obce. 

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

5. Žiadosť Ing. Martina Mikloša o kúpu obecného pozemku za CSSP (prístupová cesta) 
 

Uznesenie č. 208 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi neschvaľuje odpredaj pozemku za CSSP n.o. na účely 
parkovania a dobudovania zázemia pre Ing. Martina Mikloša. 
 

 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------- 
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6. Prerokovanie podmienok odkúpenia (zámeny) časti pozemku vo vlastníctve Mgr. Branislava 
Zaťku za účelom rozšírenia miestnej komunikácie.  

Uznesenie č. 209 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje 
A. zámenu časti pozemku CKN par. č. 227 za časť pozemku CKN par. č. 229 za účelom 
rozšírenia príslušnej miestnej komunikácie CKN par. č.230. 
B. finančne prostriedky na vybudovanie nového oporného múru do výšky materiálových 
nákladov max. 2.000,-eur. 
    
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------- 
 

7. Žiadosť nájomníkov obecných bytov v 9 b.j. Krásna Ves na určenie miesta na postavenie 
dočasných garáži pre motorové vozidlá.  

Uznesenie č. 210 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi ukladá stavebnej komisii  
určiť miesto na vybudovanie dočasných garáži pre motorové vozidlá. 
     
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------- 
 

8. vyradenia majetku obce.  
Uznesenie č. 211 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje 
vyradenie majetku obce podľa predloženého návrhu vyraďovacej komisie. 
     
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------- 
 

9. Návrh zmeny č.1 rozpočtu Obce Krásna Ves na rok 2014. 
Uznesenie č. 212 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  
A. schvaľuje zmenu č.1 rozpočtu Obce Krásna Ves na rok 2014. 
B. berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k zmene rozpočtu. 
 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------- 
 

10. Schválenie zostavovania a predkladania rozpočtu obce bez programovej štruktúry. 
      

Uznesenie č. 213 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje   
zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry. 
  
 
 

    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------- 
 
V Krásnej Vsi dňa 07.03.2014 
Overovatelia zápisnice:      Zapisovateľka zápisnice 
 
-------------------------  -------------------------  ------------------------- 
 
Elena Mikušová  Helena Božiková  Ing. Eva Janegová  


