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Z á p i s n i c a 

 

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi,  
ktoré sa konalo dňa 15.08.2014 v malej sále KD o 19.00 h. 

 

Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny 
 

Program:  
 

1. Otvorenie zasadania. 
2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu na nasledujúce volebné obdobie. 
4. Určenie počtu poslancov volených vo voľbách do orgánov samosprávy obcí pre 

nasledujúce volebné obdobie. 
5. Správa z kontrolnej činnosti za 1. polrok 2014. 
6. Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2014. 
7. Zmena č. 3 Rozpočtu Obce Krásna Ves na rok 2014. 
8. Rôzne. 
9. 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. Vysvetlil, že hlavným dôvodom zvolania 
mimoriadneho zasadnutia OZ bolo to, že  15. novembra 2014 sa budú konať komunálne voľby 
a je potrebné určiť  90 dní pred voľbami  počet volených poslancov OZ a úväzok nového starostu 
obce. Doplnil body do programu zasadania a vyzval poslancov o ďalšie návrhy.  
Ospravedlnení poslanci: Peter Škorec a Elena Mikušová. 
Hlasovanie o programe – uznesenie č. 224: 

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 Milan 
Šlosár a Milan Mišák. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 225:  

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. 3:  
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Starosta obce Ing. Milan Došek vyzval prítomných poslancov, aby navrhli rozsah výkonu 
funkcie nového starostu. Návrh poslancov 100% úväzok. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 226:  

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 Ing. Milan Došek vyzval prítomných poslancov, aby navrhli počet poslancov na 
celé nasledujúce volebné obdobie. Milana Šlosár navrhol 7 poslancov tak ako v končiacom 
období. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 227: 

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 obce odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi Ing. Romanovi  Krbatovi, ktorý predniesol 
správu z kontrolnej činnosti za 1. polrok 2014 . Za toto obdobie vykonal kontrolu: 

1. Vzťahy medzi Obcou Krásna Ves a Podnikom služieb s.r.o. Krásna Ves. 
2. Operácie na bankových účtoch Obce Krásna Ves. 

Skonštatoval , že  kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 228: 

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:  
Hlavný kontrolór Ing. Roman Krbata predložil návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2014 
a vyzval prítomných poslancov k predloženiu ďalších návrhov. Žiadny iný návrh nebol 
predložený. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 229:    

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 obce predniesol návrh Zmeny č.3 rozpočtu obce Krásna Ves na rok 2014. Vysvetlil 
dôvody úprav jednotlivých položiek  v rozpočte. Obec dostala dotáciu na IV. etapu rekonštrukcie 
KD a OcU. Vzhľadom k havarijnému stavu kúpeľne v MŠ starosta obce požiadal MF SR 
o preklasifikovanie tejto dotácie na túto akciu  z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na 
pokrytie oboch investičných zámerov. Oboznámil prítomných aj so stavom financií a prác na 
akcii: „Chodník pozdĺž cesty III/05035.“ Informoval, že obci boli ponúknuté ďalšie financie od 
sponzora s podmienkou, že aj obec prispeje na dokončenie celej akcie z vlastného rozpočtu. 
Navrhol varianty na dokončenie akcie a možnosti čerpania financií buď z fondov obce, čerpania 
úveru, alebo posunutie dokončenia akcie na iné rozpočtové obdobie.  K predloženému bodu 
otvoril rozpravu.   
Milan Šlosár navrhol dokončenie chodníka, aby sa nezvyšoval počet neukončených akcií. Jozef 
Staník navrhol dokončenie akcie vzhľadom k blížiacemu sa koncu volebného obdobia. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 230:  

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:  
V rôznom starosta obce predložil  obecnému zastupiteľstvu „Žiadosť o vyjadrenie obce 
k vydržaniu práva k pozemku“, ktorú podali Jaroslav Adamus a manželka Anna Adamusová 
obaja bytom Krásna Ves č. 115. Menovaní požiadali o vyjadrenie Obce Krásna Ves k vydržaniu 
vlastníckeho práva k pozemkom C KN par. č. 94/4, 93/3, 95/3 a 95/4. Starosta obce vysvetlil, že 
uvedené parcely boli na základe GP č. 44 169 647 – 60/2010 odčlenené z PK parcely č. 555, 
ktorá je v Registri obnovenej evidencie pozemkov - Výpise vlastníka č. 1 vedená na Obec 
Krásna Ves. Z uvedeného vyplýva, že tieto parcely sú majetkom obce.  
 Následne starosta pripomenul niektoré ustanovenia zákonov, ktoré pojednávajú o majetku 
obcí a nakladaní s nim. Citoval § 8 ods.(3) druhá veta Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení (Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne 
nezmenšený zachovávať.  Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný 
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predpis neustanovuje inak). Citoval § 11 ods. (4) rovnakého zákona (Obecné zastupiteľstvo 
rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené a) určovať zásady 
hospodárenia a nakladania s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony 
týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s nim).  
Následne citoval niektoré ustanovenia Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a to časť 
zaoberajúcu sa hospodárením s majetkom obcí. 
 Odvolávajúc sa na uvedené znenia zákonov upozornil zastupiteľstvo že vydanie 
súhlasného stanoviska k uvedenej žiadosti by bolo v rozpore s citovanými zákonmi a v zmysle § 
13 ods. (6) by pozastavil výkon takéhoto uznesenia obecného zastupiteľstva tak že by ho 
nepodpísal. Následne obecné zastupiteľstvo môže toto uznesenie potvrdiť do troch mesiacov 
trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov.  
Starosta položil otázku či môže dať o súhlasnom stanovisku hlasovať. Poslanci sa rozhodli 
nehlasovať s tým, že poverili poslanca Milana Šlosára rokovaním so žiadateľmi o hľadaní inej 
varianty na získanie vlastníctva žiadateľov k predmetným nehnuteľnostiam, ktorá by nebola 
v rozpore so zákonmi. Nová žiadosť môže byť predložená na nasledujúce zasadanie obecného 
zastupiteľstva. 
 
 
 
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a o 21.30 hod. a ukončil mimoriadne 
zasadanie.  
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U Z N E S E N I A 
 

z mimoriadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi 
konaného dňa 15.08.2014  

(224 – 230) 
Obecné zastupiteľstvo na svojom osemnástom zasadnutí prerokovalo 
 

1. Schválenie programu zasadania.  
Uznesenie č. 224 

 

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

 

2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.  
 

Uznesenie č. 225 
 

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

3.  Určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu na nasledujúce volebné obdobie. 
      

Uznesenie č. 226 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi určuje 
v zmysle § 11 ods.4  písmena i) zákona č. 369/1990 Zb. na celé nové funkčné obdobie rozsah 
výkonu funkcie starostu na 100% pracovného úväzku. 
    
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------- 
 

4. Určenie počtu poslancov volených vo voľbách do orgánov samosprávy obcí pre nasledujúce 
volebné obdobie. 
      

Uznesenie č. 227 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi určuje 
v zmysle § 11 ods. 3 zákona č.369/1990 Zb. počet poslancov na nasledujúce volebné obdobie 
v počte 7. 

     
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------- 
 
5.  Správa o plnení plánu kontrolnej činnosti za 1.polrok 2014. 
      

Uznesenie č. 228 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie 
Správu o plnení plánu kontrolnej činnosti za 1.polrok 2014 

     
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------- 
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6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2014. 
 

Uznesenie č. 229 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje 
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2014. 
     
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------- 
 
 
 

7. Návrh zmeny č.3 rozpočtu Obce Krásna Ves na rok 2014 

Uznesenie č. 230 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  
A. schvaľuje zmenu č.3 rozpočtu Obce Krásna Ves na rok 2014. 
B. berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k zmene rozpočtu. 
    
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------- 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Krásnej Vsi dňa 15.08.2014 
Overovatelia zápisnice:      Zapisovateľka zápisnice 
 
-------------------------  -------------------------  ------------------------- 
 
Milan Šlosár   Milan Mišák   Ing. Eva Janegová  


