
                                                                                     

Z á p i s n i c a 
 

zo siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi, ktoré sa konalo 
02.03.2012 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. Informatívna správa hlavnej kontrolórky obce o plnení kontrolnej činnosti za II. 

polrok 2011. 
5. Správa audítora k ročnej účtovnej závierke za rok 2011. 
6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu záverečného účtu Obce Krásna Ves 

za rok 2011. 
7. Návrh záverečného účtu Obce Krásna Ves za rok 2011. 
8. Výročná správa Obce Krásna Ves. 
9. Spresnenie podmienok prideľovania obecných nájomných bytov. 
10. Vyhodnotenie akcie „ Fašiangový karneval“. 
11. Diskusia. 
12. Záver. 

 
K bodu č. l: Starosta obce Ing. Milan Došek otvoril zasadnutie a privítal všetkých 
prítomných.  
Starosta obce konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní šiesti poslanci obecného 
zastupiteľstva zo siedmich, čo je nadpolovičná väčšina všetkých poslancov a tak 
zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné a dal o programe hlasovať.  
Hlasovanie o programe:  
 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 
7 6 6 6 0 0 

 
K bodu č. 2: Za zapisovateľku bola určená pani Ing. Eva Janegová a za overovateľov 
zápisnice Marián Žáčik a Jozef Staník. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 76:  

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 
7 6 6 6 0 0 

 
K bodu č. 3:  
V rámci kontroly plnenia uznesení hlavný kontrolór obce Ing. Roman Krbata informoval:  
-nesplnené uznesenie č.73 o predaji pozemku na cestu za pekárňou, 
-prijatie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2012 . 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 77: 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 
7 6 6 6 0 0 

 
K bodu č. 4: 
Informatívna správa hlavnej kontrolórky obce o plnení kontrolnej činnosti za II. polrok 
2011. Starosta obce Ing. Milan Došek prečítal správu Ing. Jany Kubicovej hlavnej 
kontrolórky o plnení činností za II. polrok 2011. Z uvedeného vyplynulo, že neboli zistené 
žiadne nedostatky a nebolo zistené porušenie zákona o rozpočtových pravidlách . Starosta 
uviedol, že funkčné obdobie Ing. Jany Kubicovej skončilo 31.12.2011 a pracovný pomer 
bol ukončený dňa 29.2.2012. 
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Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 
Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia č. 78: 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 
7 6 6 6 0 0 

 
K bodu č. 5: 
Správa audítora k ročnej účtovnej závierke za rok 2011. Starosta obce prečítal správu 
nezávislej audítorky Ing. Evy Ďuržovej. Vysvetlil, že vzhľadom k tomu, že obec je 
zaradená medzi subjekty verejného záujmu, tak je zo zákona povinná vykonávať aj 
konsolidovanú účtovnú závierku. Rovnaký audítor môže v takejto účtovnej jednotke 
vykonávať audit maximálne v období troch rokov. Ing. Eva Ďuržová vykonala audit pre 
Obec Krásna Ves za roky 2009-2011, preto je potrebné do budúcna hľadať nového 
audítora. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 79: 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 
7 6 6 6 0 0 

 

 
K bodu č. 6:  
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu záverečného účtu Obce Krásna Ves za rok 
2011. Ing. Roman Krbata prečítal stanovisko hlavného kontrolóra a navrhol schváliť 
záverečný účet bez výhrad.  
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 
Príchod poslanca OZ: Milan Šlosár o 19.00 hod. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 80:    

 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 
7 7 7 7 0 0 

 

 
K bodu č. 7:  
Návrhu záverečného účtu Obce Krásna Ves za rok 2011. 
Starosta obce podrobne informoval o hospodárení obce za rok 2011 podľa údajov 
uvedených v návrhu, ktorý bol zverejnený aj na úradnej tabuli obce a internetovej stránke 
obce dňa 23.2.2012. 
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 81:    

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 
7 7 7 7 0 0 

 
K bodu č. 8:  
Výročná správa Obce Krásna Ves. 
Starosta obce vysvetlil, čo má výročná správa obsahovať a z akého dôvodu sa musí 
každoročne zostaviť.  
Do rozpravy sa prihlásila p. Mária Matejová, ktorá oboznámila prítomných s činnosťou 
a výsledkami práce  Základnej organizácie jednoty dôchodcov v Krásnej Vsi za rok 2011. 
Jozef Staník rozprával o pozitívnych ohlasoch na DVD o obci Krásna Ves zo strany 
širokého okolia občanov , ktoré bolo prezentované aj prostredníctvom STV2. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 82: 
 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 
7 7 7 7 0 0 
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K bodu č. 9:  
Spresnenie podmienok prideľovania obecných nájomných bytov. Starosta obce pripomenul 
schválené VZN upravujúce nájom bytov. Navrhol, aby žiadateľom o nájomné byty boli 
zaslané dotazníky do 15.3.2012. 
V rozprave informoval o položkách, ktoré vstupujú do parametrov pri výpočte nájomného 
za jednotlivé byty bytového domu. Ing. Ľudovít Suchý navrhol, aby poslanci pripravili 
podklady na výpočet  výšky nájomného k najbližšiemu zasadaniu OZ. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 83:  
 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 
7 7 7 7 0 0 

 
K bodu č. 10:  
Vyhodnotenie akcie “Fašiangový karneval“. 
Starosta obce informoval prítomných o priebehu akcie. Skonštatoval, že akcia bola úspešná 
a poďakoval všetkým, ktorí sa nej podieľali. 
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 
 
K bodu č.11: 
Diskutovalo sa v rozprave k jednotlivým bodom programu.   
 
K bodu č. 12: 
Záver. 
         Na záver poďakoval starosta obce Ing. Milan Došek všetkým za účasť a ukončil 
zasadnutie o 20.00 hod. 
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U Z N E S E N I A 

 

zo siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi 
konaného dňa 02.03.2012  

(76  -  83) 
 
Obecné zastupiteľstvo na svojom šiestom zasadnutí prerokovalo : 
 
1. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.  
 

Uznesenie č. 76 
 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie  
 
a) určenie zapisovateľky Ing. Evy Janegovej za zapisovateľku zápisnice a uznesení, 
b) určenie overovateľov zápisnice Mariána Žáčika a Jozefa Staníka . 
 
2. Kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.  
 

Uznesenie č. 77 
 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie  
 
kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva predloženú hlavným kontrolórom obce 
Ing. Romanom Krbatom. 
 
3. Informatívna správa hlavnej kontrolórky obce o plnení kontrolnej činnosti za II. polrok 2011. 

 

Uznesenie č. 78 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie 
 
Informatívnu správu hlavnej kontrolórky obce o plnení kontrolnej činnosti za II. polrok 2011. 
 
 
4. Správa audítora k ročnej účtovnej závierke za rok 2011.  

 

Uznesenie č. 79 
 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie  
 
Správu nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke za rok 2011.  
 
 
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu záverečného účtu Obce Krásna Ves za rok 2011.  
 

Uznesenie č. 80 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie 
 
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu záverečného účtu Obce Krásna Ves za rok 
2011. 
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6. Návrh záverečného účtu Obce Krásna Ves za rok 2011. 

 

Uznesenie č. 81 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje 
 
Záverečný účet Obce Krásna Ves za rok 2011 bez výhrad. 

 
7. Výročná správa Obce Krásna Ves za rok 2011.  

 

Uznesenie č. 82 
 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje 
 
Výročnú správu Obce Krásna Ves za rok 2011. 
 
 

8. Spresnenie podmienok prideľovania obecných nájomných bytov. 
 

Uznesenie č. 83 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi ukladá obecnému úradu 
 
1. Zaslať do 15.3.2012 všetkým žiadateľom o pridelenie nájomného bytu dotazníky podľa  

§3 ods. 2 VZN č.2/2010. 
2. Vyzvať všetkých žiadateľov v sprievodnom liste o doručenie vyplnených dotazníkov 

vrátane príloh na obecný úrad do 15.04.2012. 
3. Predložiť obecnému zastupiteľstvu spracované dotazníky na prerokovanie na riadne 

zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 01.06.2012 
 
 
 
 
Ing. Milan Došek   
starosta obce    ------------------------- 
Overovatelia zápisnice:  
 
 

Jozef Staník   ------------------------- 
 
 
Marián Žáčik   ------------------------- 
 
Ing.Eva Janegová  
zapisovateľka   ------------------------- 
 
V Krásnej Vsi 02.03.2012  


