
                                                                                     

Z á p i s n i c a 
 

z ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi, ktoré sa konalo 
01.06.2012 v malej sále KD o 19.00 h. 

 

Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny 
 

Program:  
1. Otvorenie zasadania. 
2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Kontrola plnenia uznesení OZ. 
4. Plnenie rozpočtu obce za I. štvrťrok 2012. 
5. Správa o výsledku kontroly za obdobie február – máj 2012. 
6. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2012. 
7. Prerokovanie Zámeru výstavby nájomných bytov, iných ubytovacích zariadení 

a občianskej vybavenosti v Obci Krásna Ves na rok 2013 s výhľadom do roku 
2014. 

8. Návrh časového harmonogramu vyhodnotenia a aktualizácie Plánu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja Obce Krásna Ves.  

9. Návrh Zásad používania a prenájmu Kultúrneho domu v obci Krásna Ves. 
10. Správa Komisie na ochranu verejného záujmu. 
11. Prerokovanie žiadostí o nájomné byty. 
12. Informácia o daňových pohľadávkach obce po termíne splatnosti. 
13. Návrh na schválenie výšky platu starostu obce. 
14. Žiadosť o odkúpenie staršieho mobilného telefónu z majetku obce. 
15. Zhodnotenie dokumentu  „Krásna Ves PERLA PODHORIA“ 
16. Informácia o začatí konania o obnove evidencie pozemkov a právnych vzťahov 

k nim v katastrálnom území Krásna Ves.  
17. Záver. 

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

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

 
K bodu č. 2: Za zapisovateľku bola určená pani Martina Mikušová a za overovateľov 
zápisnice Ing. Dušan Pilch a Ivan Kollárik. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 84:  

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

 
K bodu č. 3:  
V rámci kontroly plnenia uznesení hlavný kontrolór obce Ing. Roman Krbata informoval:  
-splnené uznesenie č. 83 úloha č. 1 zaslať do 15.3.2012 zaslať všetkým žiadateľom o 
pridelenie nájomného bytu dotazníky podľa  §3 ods. 2 VZN č.2/2010, č. 2 Vyzvať 
všetkých žiadateľov v sprievodnom liste o doručenie vyplnených dotazníkov vrátane príloh 
na obecný úrad do 15.04.2012 a č. 3 Predložiť obecnému zastupiteľstvu spracované 
dotazníky na prerokovanie na riadne zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 01.06.2012 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 85: 
Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 7 7 7 0 0 
 
K bodu č. 4: 
Informatívnu správu o plnení rozpočtu obce za I. štvrťrok 2012 predložil starosta obce Ing. 
Milan Došek. Na našej internetovej stránke je zverejnená podrobná informácia. 
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 
Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia č. 86: 

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

 
K bodu č. 5: 
Správa o výsledku kontroly č. K-2012-KV-KR-01 za obdobie február – máj 2012 
predniesol hlavný kontrolór obce Ing. Roman Krbata PhD, podrobne oboznámil poslancov 
v konkrétnych bodoch. 
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 87: 

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

 

 
K bodu č. 6:  
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2012 predniesol hlavný kontrolór obce Ing. Roman 
Krbata PhD. Ponúkol možnosť podať návrhy od poslancov na konkrétne návrhy kontrolnej 
činnosti. 
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 88:    

 

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

 

 
K bodu č. 7:  
Prerokovanie Zámeru výstavby nájomných bytov, iných ubytovacích zariadení 
a občianskej vybavenosti v Obci Krásna Ves na rok 2013 s výhľadom do roku 2014. 
Starosta prečítal uvedený zámer a vyzval prítomných na podanie návrhov.  
Do rozpravy sa prihlásil Milan Mišák, povedal, že obecný obchod nemôže konkurovať 
predajni Jednota, hlavne z dôvodu, nevyhovujúcich priestorov. Poslanec Milan Šlosár 
navrhol nerekonštruovať bývalú budovu školy, zbúrať a postaviť nové byty. Člen komisie 
Marián Žáčik sa spýtal, či pri oprave strechy si to financujeme sami a pri nadstavbe bytov 
sa môžu čerpať nejaké fondy? Starosta odpovedal, že áno. Starosta obce oboznámil s tým, 
že obec potrebuje prevádzkové priestory na zabezpečenie prevádzky obce, už máme iba 
budovu bývalej základnej školy. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 89:    

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

 
K bodu č. 8:  
Návrh časového harmonogramu vyhodnotenia a aktualizácie Plánu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja Obce Krásna Ves.  
Starosta obce vysvetlil koľko z časového harmonogramu je splnené, nemali by sme 
pokračovať chaoticky, ale plánovane. Nezabezpečili sme, kto ho bude hodnotiť, nepoverili 
sme žiadneho koordinátora.  
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Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 90: 
 

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

 
K bodu č. 9:  
Návrh Zásad používania a prenájmu Kultúrneho domu v obci Krásna Ves. Starosta obce 
vyzval poslancov, aby predniesli konkrétne návrhy. Musí byť stanovený zodpovedný 
pracovník.  
Do rozpravy sa prihlásil Milan Mišák, aby bolo presne stanovené ako sa budú odovzdávať 
priestory.   
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 91:  
 

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

 
K bodu č. 10:  
Správu Komisie na ochranu verejného záujmu predniesol Ing. Ľudovít Suchý, predseda 
uvedenej komisie.   
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 92:  
 

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

 
K bodu č.11: 
Prerokovanie žiadostí o nájomné byty. 
V rozprave Milan Šlosár navrhol, aby boli uprednostnení občania z Krásnej Vsi, teda, aby 
bol podaný návrh na dodatok VZN. Starosta predniesol návrh, aby dodatok VZN  platil iba 
pre novo podané žiadosti. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 93:  
 

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

Starosta obce predniesol návrh na spravovanie nájomného bytového domu správcom. 
Zámer smeruje k tomu, aby sa povinnosti neprenášali na obecný úrad, nakoľko to nie je 
možné realizovať personálne. Hlavný kontrolór Ing. R. Krbata PhD navrhol, aby sa oslovili 
viacerí správcovia bytov s konkrétnou ponukou. Starosta oponoval, že nevieme podľa čoho 
posudzovať ponuky.  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 93 bod č. 2:  
 

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

 
K bodu č. 12: 
Informácia o daňových pohľadávkach obce po termíne splatnosti. Starosta oboznámil 
o spôsobe vymáhania daňových pohľadávok hlavne formou podania vecného bremena, t. j. 
zápisom do katastra nehnuteľností.  
V rozprave navrhol Milan Šlosár neplatičov zverejniť na našej internetovej stránke. Ostatní 
poslanci súhlasili a navrhli doplniť uznesenie. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 94:  
 

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 
7 7 7 7 0 0 
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K bodu č. 13: 
Návrh na schválenie výšky platu starostu obce predniesol predseda finančnej komisie Ing. 
Ľudovít Suchý.  
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 95:  
 

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

 
K bodu č. 14:  
Žiadosť o odkúpenie staršieho mobilného telefónu z majetku obce 
Do rozpravy sa prihlásil Milan Šlosár a navrhol sumu 10 €. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 96:  
 

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

 
K bodu č. 15: 
Zhodnotenie dokumentu  „Krásna Ves PERLA PODHORIA“ predniesol starosta obce. 
Navrhol schváliť odmenu spracovateľovi filmového dokumentu. 
Prvý návrh 1000,00 €  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 97:  

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 
7 7 4 4 0 3 

 
K bodu č. 16: 
Informácia o začatí konania o obnove evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim 
v katastrálnom území Krásna Ves.  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 98:  
 

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

 
K bodu č. 17: 
Záver. 
         Na záver poďakoval starosta obce Ing. Milan Došek všetkým za účasť a ukončil 
zasadnutie o 22.30 hod. 
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U Z N E S E N I A 
 

z ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi 
konaného dňa 01.06.2012  

(84 - 98) 
 
Obecné zastupiteľstvo na svojom šiestom zasadnutí prerokovalo : 
 
1. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.  
 

Uznesenie č. 84 
 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie  
 
a) určenie zapisovateľky: Martina Mikušová za zapisovateľku zápisnice a uznesení, 
b) určenie overovateľov zápisnice: Ing. Dušan Pilch a Ivan Kollárik. 
 
2. Kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.  
 

Uznesenie č. 85 
 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie  
 
kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva predloženú hlavným kontrolórom obce 
Ing. Romanom Krbatom PhD. 
 
3. Informatívna správa  o plnení rozpočtu  za I .štvrťrok 2012. 

 

Uznesenie č. 86 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie 
 
Informatívnu správu  o plnení rozpočtu za obdobie I. štvrťrok 2012. 
 
 
4. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly za obdobie február – máj 2012 .  

 

Uznesenie č. 87 
 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie  
 
Správa o výsledku kontroly č. K-2012-KV-KR-01 za obdobie február – máj 2012.  
 
 
5. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2012.  
 

Uznesenie č. 88 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje 
 
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2012. 
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6. Zámer výstavby nájomných bytov, iných ubytovacích zariadení a občianskej vybavenosti v Obci 
Krásna Ves na rok 2013 s výhľadom do roku 2014. 

 

Uznesenie č. 89 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie 
 
Dokument „Zámer výstavby nájomných bytov, iných ubytovacích zariadení a občianskej 
vybavenosti v Obci Krásna Ves na rok 2013 s výhľadom do roku 2014 
 
ukladá 
 
Obecnému úradu, aby v spolupráci so stavebnou komisiou OZ Krásna Ves zabezpečil 
vypracovanie projektovej štúdie na nadstavbu budovy bývalej základnej školy za účelom 
nadstavby. 
Termín: do konca mesiaca júl 2012 
 

 
7. Návrh časového harmonogramu vyhodnotenia a aktualizácie Plánu hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja Obce Krásna Ves.  
 

Uznesenie č. 90 
 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi zriaďuje 
 
Výbor pre PHSR v zložení starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva a komisiu 
strategického rozvoja v zložení starosta obce, predseda finančnej komisie, predseda 
stavebnej komisie a administratívne pracovníčky obce 
 
poveruje 
 
starostu obce funkciou koordinátora pre stratégiu PHSR 
 
 

8. Návrh Zásad používania a prenájmu Kultúrneho domu v Obci Krásna Ves. 
 

Uznesenie č. 91 
 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje 
 
Zásady používania a prenájmu Kultúrneho domu v Obci Krásna Ves. 
 
9. Správa Komisie na ochranu verejného záujmu. 
 

Uznesenie č. 92 
 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie 
 
Správu Komisie na ochranu verejného záujmu. 
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10. Prerokovanie žiadostí o nájomné byty. 
 

Uznesenie č. 93 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje 
bod č. 1 
 
podľa § 3 ods. 4 Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2010 upravujúceho nájom 
nájomných bytov Obce Krásna Ves žiadosti o nájomné byty podané do 31.05.2012 podacie 
číslo: 23/2010, 24/2010, 367/2010, 368/2010, 373/2010, 407/2010, 409/2010, 412/2010, 
123/2011, 162/2011, 337/2011, 369/2011, 97/2012, 155/2012, ktoré splnili § 2 VZN 
 
vyraďuje z poradovníka 
žiadosti podané do 31.5.2012 podacie čísla: 66/2011, 161/2011, 330/2011 podľa § 3 ods. 5 
VZN č. 2/2010 upravujúce nájom nájomných bytov Obce Krásna Ves pre nesplnenie 
podmienok 
 
ukladá 
bod č. 2 
obecnému úradu osloviť minimálne tri správcovské spoločnosti s podaním ponuky na 
správu nájomných bytov 9. b. j.  
Termín: do konca júna 2012 
 
 
11. Informácia o daňových pohľadávok obce po termíne splatnosti. 
 

Uznesenie č. 94 
 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie 
 
informáciu o daňových pohľadávok obce po termíne splatnosti 
 
schvaľuje 
 
návrh na zverejnenie zoznamu neplatičov na internetovej stránke obce   
 
 
12. Návrh na schválenie výšky platu starostu obce. 
 

Uznesenie č. 95 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje 
 
plat starostu obce vo výške 1557,00 €, slovom: Jedentisícpäťstopäťdesiatsedem eur 
s účinnosťou od 1. júna 2012 
Podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest 1297,00 € a podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona zvýšenie 
o 20%  260,00 €  
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13. Žiadosť o odkúpenie staršieho mobilného telefónu z majetku obce. 
 

Uznesenie č. 96 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi súhlasí 
 
s odpredajom staršieho mobilného telefónu z majetku obce v cene 10,00 €, slovom: Desať 
eur. 
 
14. Zhodnotenie filmového dokumentu “Krásna Ves PERLA PODHORIA” 
 

Uznesenie č. 97 
 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje 
 
odmenu spracovateľovi filmového dokumentu vo výške 1000,00 €, slovom: Jedentisíc eur 
 
15. Informácia o začatí konania o obnove evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim v 

katastrálnom území Krásna Ves. 
 

Uznesenie č. 98 
 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie  
 
informáciu o začatí konania o obnove evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim 
v katastrálnom území Krásna Ves  
 
 
Ing. Milan Došek   
starosta obce    ------------------------- 
 
Overovatelia zápisnice:  
 
 

Ing. Dušan Pilch  ------------------------- 
 
 
Ivan Kollárik   ------------------------- 
 
Martina Mikušová  
zapisovateľka   ------------------------- 
 
V Krásnej Vsi 01.06.2012  


