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Z á p i s n i c a 

 
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi, ktoré sa konalo 

07.09.2012 v malej sále KD o 18.30 h. 
 
 
Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
 
Program:  

1. Otvorenie zasadania. 
2. Určenie overovateľov zápisnice 
3. Schválenie zoznamu nájomcov  
4. Záver. 

 
K bodu č. l: Starosta obce Ing. Milan Došek otvoril mimoriadne zasadnutie a privítal  
prítomných.  
K bodu č. 2:  Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Milan Mišák a Ing. Ľudovít Suchý 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 116:  

Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 4 4 4 0 0 

 
K bodu č. 3: Starosta obce predložil poradovník žiadostí o nájomné byty, ktoré splnili 
podmienky a boli uznesením č. 93 schválené. Informoval, že bude veľmi zložité byty 
prideľovať podľa poradovníka a veľkosti bytov. Napríklad z prvých deväť žiadosti je 5 
o dvojizbový byt, 3 o trojizbový a len jedna o jednoizbový. Z uvedeného vyplýva, že z prvých 
deväť žiadosti by sa nevyhovelo dvom žiadostiam a pritom dva jednoizbové byty by ostali 
voľné. K tomuto je potrebné prijať opatrenie, aby nedochádzalo k zbytočným rozporom. 
Následne starosta otvoril rozpravu. 
Starosta zopakoval návrh poslankyne Bučkovej z predošlých zasadaní, aby pri prideľovaní 
nájomných bytov mali  prednosť občania obce. 
Starosta argumentoval tým, že ktorýkoľvek žiadateľ ju splní jednoducho tak, že sa prihlási na 
trvalý pobyt do obce. Obecné zastupiteľstvo si však môže vyhradiť právo v mimoriadnych 
prípadoch prideľovať byty mimo poradovníka. Vhodné by však bolo riešiť početnosť 
domácnosti žiadateľa vzhľadom k veľkosti bytu. 
Po rozsiahlej rozprave a množstve čiastkových návrhov sa obecné zastupiteľstvo uznieslo na 
„Bližších podmienkach pre prideľovanie nájomných bytov“. 

1. Obecné zastupiteľstvo Krásna Ves si vyhradzuje právo prideliť nájomný byt mimo 
poradia podaných žiadostí. 

2. Žiadateľovi o nájomný byt podľa počtu členov domácnosti môže byt pridelený: 
a) pre jedného člena domácnosti maximálne jednoizbový byt, 
b) pre dvoch členov domácnosti maximálne dvojizbový byt, 
c) pre troch a viac členov domácnosti trojizbový byt. 

3. Žiadateľovi s počtom členov domácnosti podľa ods. 2. pís. a) a b) môže obecné 
zastupiteľstvo prideliť aj väčší byt, pokiaľ o takýto byt žiadateľ požiadal, je takýto byt 
voľný a nie je podaná ďalšia žiadosť spĺňajúca podmienky uvedené v ods. 2. 

Hlasovanie o návrhu –  uznesenie č. 117: 
Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 4 4 4 0 0 
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Následne bol obecným zastupiteľstvom navrhnutý zoznam na pridelenie bytov, ktorý už 
zohľadňuje schválené podmienky pre ich prideľovanie.  
Obecné zastupiteľstvo prideľuje: 
Byt č. 2. (dvojizbový)  žiadateľovi s podacím číslom  24/2010 Dovičin Rudolf 
Byt č. 3. (trojizbový)      123/2011 Hlocký Jozef 
Byt č. 4. (jednoizbový)     367/2010 Šlosár Pavol 
Byt č. 5  (dvojizbový)      412/2010 Valachová Blažena 
Byt č. 6  (trojizbový)      407/2010 Bočincová Ingrid 
Byt č. 7  (jednoizbový)     409/2010 Vince Ivana 
Byt č. 8  (dvojizbový)      373/2010 Habalová Andrea 
Byt č. 9  (trojizbový)      368/2010 Rýdziová Mária 
 

Hlasovanie o návrhu –  uznesenie č. 118: 
Počet poslancov Prítomní poslanci Hlasovali ZA PROTI ZDRŽALI SA 

7 4 4 4 0 0 

 
Na pridelení bytu č. 1 (jednoizbového) sa obecné zastupiteľstvo neuznieslo z dôvodu, že na 
byt zostali tri neuspokojené žiadosti  a obecné zastupiteľstvo si k rozhodnutiu vyžiadalo 
doložiť ďalšie podrobnosti o rodinných a bytových pomeroch žiadateľov, resp. ich názorov. 
 
K bodu č. 4 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 

 

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi 
konaného dňa 07.09.2012  

(116 - 118) 
 

Obecné zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadnutí prerokovalo 
 

2. Určenie overovateľov zápisnice.  
 

Uznesenie č. 116 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie  
určenie overovateľov zápisnice: Milana Mišáka a Ing. Ľudovíta Suchého 
 
3. Schválenie zoznamu nájomcov  

Uznesenie č. 117 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje  
„Bližších podmienkach pre prideľovanie nájomných bytov“. 
1. Obecné zastupiteľstvo Krásna Ves si vyhradzuje právo prideliť nájomný byt mimo poradia 

podaných žiadostí. 
2. Žiadateľovi o nájomný byt podľa počtu členov domácnosti môže byt pridelený: 
    a) pre jedného člena domácnosti maximálne jednoizbový byt, 
    b) pre dvoch členov domácnosti maximálne dvojizbový byt, 
    c) pre troch a viac členov domácnosti trojizbový byt. 
3. Žiadateľovi s počtom členov domácnosti podľa ods. 2. pís. a) a b) môže obecné 

zastupiteľstvo prideliť aj väčší byt, pokiaľ o takýto byt žiadateľ požiadal, je takýto byt 
voľný a nie je podaná ďalšia žiadosť spĺňajúca podmienky uvedené v ods. 2. 

 

Uznesenie č. 118 
 

Obecné zastupiteľstvo prideľuje v Nájomnom bytovom dome 9 b. j. Krásna Ves: 
Byt č. 2. (dvojizbový)  žiadateľovi s podacím číslom  24/2010 Dovičin Rudolf 
Byt č. 3. (trojizbový)      123/2011 Hlocký Jozef 
Byt č. 4. (jednoizbový)     367/2010 Šlosár Pavol 
Byt č. 5  (dvojizbový)      412/2010 Valachová Blažena 
Byt č. 6  (trojizbový)      407/2010 Bočincová Ingrid 
Byt č. 7  (jednoizbový)     409/2010 Vince Ivana 
Byt č. 8  (dvojizbový)      373/2010 Habalová Andrea 
Byt č. 9  (trojizbový)      368/2010 Rýdziová Mária 
 
V Krásnej Vsi dňa 07.09.2012 
 
Ing. Milan Došek   
starosta obce    ------------------------- 
 
Overovatelia zápisnice: 
Milan Mišák   ------------------------- 
 
Ing. Ľudovít Suchý  ------------------------- 


