
                                                                                     

Z á p i s n i c a 
 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi, ktoré sa konalo 
17.12.2010 v malej sále OcÚ o 17.30 h. 

 
Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program:    

1. Otvorenie zasadania 
2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 
5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 
6. Vystúpenie novozvoleného starostu 
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
8. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie 
9. Poverenie zástupcu starostu 
10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 
11. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov, návrh na zriadenie komisií obecného 

zastupiteľstva a voľba jej predsedov, prípadne ďalších členov komisií 
12. Schválenie platu starostu obce 
13. Schválenie harmonogramu zasadaní OZ na rok 2011 
14. Schválenie poradnej komisie na vyhodnotenie ponúk pre výber zhotoviteľa podprahovej 

zákazky na predmet zákazky „Nájomný bytový dom 9. b.j. Krásna Ves“ 
15. Diskusia 
16. Schválenie uznesenia 
17. Záver 
 
 
K bodu č. l:  
         Starosta obce Ing. Milan Došek otvoril zasadnutie a privítal všetkých prítomných.  
 

K bodu č. 2: 
         Za zapisovateľku bola určená pani Ing. Eva Janegová a za overovateľov zápisnice Alena 
Bučková a Milan Šlosár. 
 

K bodu č. 3: 
         Starosta vyzval predsedníčku miestnej volebnej komisie pani Slávku Hložovú, aby 
oboznámila zhromaždenie s výsledkami volieb na starostu obce Krásna Ves a na poslancov 
Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi. Pani Slávka Hložová prečítala výsledky volieb do 
orgánov samosprávy obcí konaných dňa 27.11.2010. Uvedená správa tvorí prílohu tejto 
zápisnice. 
 

K bodu č. 4: 
Pani Elena Mikušová prečítala „Sľub starostu“. Opätovne zvolený starosta obce Ing. 

Milan Došek zložil sľub a potvrdil ho podpisom. Predsedníčka miestnej volebnej komisie 
zároveň odovzdala starostovi osvedčenie o zvolení za starostu. 
 

K bodu č. 5: 
        Starosta obce Ing. Milan Došek prečítal „Sľub poslancov obecného zastupiteľstva“ 
a novozvolení poslanci Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi zložili do rúk starostu sľub 
slovom „sľubujem“ a podpisom sľubu. Starosta obce odovzdal zároveň každému poslancovi 
osvedčenie o zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva. 
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K bodu č. 6: 
 Novozvolený starosta v príhovore poďakoval končiacemu poslancovi, členom komisií 
obecného zastupiteľstva za prácu, ktorú vykonali za uplynulé volebné obdobie v prospech obce. 
Zároveň vyslovil presvedčenie, že odchodom z funkcií neskončí ich aktivita a že sa budú naďalej 
aktívne zapájať do diania v obci.  
 
K bodu č. 7: 
 Starosta konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci zvolení do obecného zastupiteľstva 
a tak ustanovujúce zasadanie Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi je uznášaniaschopné. 
Starosta predložil návrh programu ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva. Neboli 
vznesené ďalšie návrhy ani pripomienky.  
Hlasovanie: Zúčastnení na hlasovaní – 7 poslanci, za – 7, proti – 0, zdržali sa hlasovania – 0. 
 
K bodu č. 8: 
  Starosta predložil návrh, aby bola zvolená jedna komisia, ktorá by plnila úlohy 
mandátovej a návrhovej komisie. Voči návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. Starosta 
vyzval prítomných na predloženie návrhov na členov tejto komisie. Do uvedených komisií boli 
navrhnutí:  Elena Mikušová, Milan Mišák a Jozef Staník. Starosta dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: Zúčastnení na hlasovaní – 7 poslanci, za – 7, proti – 0, zdržali sa hlasovania – 0. 
Do volebnej komisie boli navrhnutí: Alena Bučková, Milan Šlosár a Peter Škorec. 
Hlasovanie: Zúčastnení na hlasovaní – 7 poslanci, za – 7, proti – 0, zdržali sa hlasovania – 0. 
 
K bodu č. 9: 
 Starosta obce Ing. Milan Došek v zmysle § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“) poveril zastupovaním 
starostu poslanca Milana Mišáka.  
 
K bodu č. 10: 
 Starosta obce Ing. Milan Došek vyzval poslancov obecného zastupiteľstva, aby predložili 
návrh na poslanca, ktorý bude poverený vykonávaním kompetencií podľa § 12, ods. 2 prvá veta, 
ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. V otvorenej 
rozprave boli navrhnutí poslanci: Elena Mikušová a Peter Škorec. 
Starosta dal hlasovať o prvom návrhu na poverenie Eleny Mikušovej. 
Hlasovanie: Zúčastnení na hlasovaní – 7 poslanci, za – 6, proti – 0, zdržali sa hlasovania – 1. 
Na základe výsledku uvedeného hlasovania starosta obce o ďalšom návrhu už nedal hlasovať. 
 
K bodu č. 11: 
 Starosta vyzval prítomných poslancov, aby sa vyjadrili k možnosti zriadenia obecnej 
rady. V otvorenej rozprave starosta citoval ustanovenie § 14 ods. 2 prvá veta zákona č. 369/1990  
Zb., ktoré znie: „Počet členov obecnej rady tvorí najviac tretinu poslancov.“ V našom prípade by 
to boli 2 členovia. Súčasne § 13 ods. 2 hovorí,: „Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca 
starostu je jej členom.“ Z uvedených ustanovení je zrejmé, že pokiaľ sa obecné zastupiteľstvo 
rozhodne zriadiť obecnú radu, bude sa voliť len jeden jej člen a rada bude dvojčlenná. Starosta 
dal na zváženie, či by obecné zastupiteľstvo v takomto prípade malo radu zriaďovať.  Zástupca 
starostu Milan Mišák predložil návrh, aby obecná rada nebola zriadená. 
Hlasovanie: Zúčastnení na hlasovaní – 7 poslanci, za – 7, proti – 0, zdržali sa hlasovania – 0. 
 

 Návrh na zriadenie komisií OZ predložil a zdôvodnil starosta obce. Navrhol zriadiť 
nasledovné komisie: 

1. Komisia financií, správy obecného majetku a podnikateľskej činnosti 
      skrátený názov „Ekonomická komisia“  
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2. Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia 
       skrátený názov „Stavebná komisia“ 
3. Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu 
       skrátený názov „Kultúrna komisia“ 

 Ďalšie návrhy na zriadenie komisií neboli predložené.  
Hlasovanie: Zúčastnení na hlasovaní – 7 poslanci, za – 7, proti – 0, zdržali sa hlasovania – 0. 
 
 Voľba predsedov komisií obecného zastupiteľstva. 
Starosta predložil odporučený návrh MV SR, aby hlasovanie o predsedoch komisií prebehlo 
tajným hlasovaním. Poslanci predložili spoločný návrh, aby hlasovanie o predsedoch komisií 
prebehlo verejným hlasovaním. Starosta dal hlasovať o prvom návrhu za tajnú voľbu predsedov 
komisií. 
Hlasovanie: Zúčastnení na hlasovaní – 7 poslanci, za – 0, proti – 7, zdržali sa hlasovania – 0. 
Starosta dal hlasovať o návrhu poslancov za verejnú voľbu predsedov komisií. 
Hlasovanie: Zúčastnení na hlasovaní – 7 poslanci, za – 7, proti – 0, zdržali sa hlasovania – 0. 
 
Následne starosta obce predložil návrh na predsedov zriadených komisií : 

  Ekonomická komisia - Ing. Ľudovít Suchý 
    Stavebná komisia       - Jozef Staník 
    Kultúrna komisia - Elena Mikušová 
 Ďalšie návrhy neboli predložené.  Hlasovanie: 
Predseda Ekonomickej komisie Ing. Ľudovít Suchý. 
Hlasovanie: Zúčastnení na hlasovaní – 7 poslanci, za – 6, proti – 0, zdržali sa hlasovania – 1. 
Predseda Stavebnej Komisie Jozef Staník. 
Hlasovanie: Zúčastnení na hlasovaní – 7 poslanci, za – 6, proti – 0, zdržali sa hlasovania – 1. 
Predseda Kultúrnej komisie Elena Mikušová  
Hlasovanie: Zúčastnení na hlasovaní – 7 poslanci, za – 6, proti – 0, zdržali sa hlasovania – 1. 
 
 Voľba členov komisií obecného zastupiteľstva. 
Starosta konštatoval, že pri predbežných rokovaniach poslancov zvolených do obecného 
zastupiteľstva boli za členov komisií obecného zastupiteľstva navrhnutí: 
Za člena Ekonomickej komisie: 
z poslancov Alena Bučková, 
z radov odborníkov a občanov Milan Rýdzi, Ing. Branislav Hloža a Ing. Oľga Bachová. 
Hlasovanie: Zúčastnení na hlasovaní – 7 poslanci, za – 7, proti – 0, zdržali sa hlasovania – 0. 
Za člena Stavebnej komisie: 
z poslancov Peter Škorec a Milan Šlosár, 
z radov odborníkov a občanov Ing. Dušan Pilch, Jozef Znášik a Marián Žáčik. 
Hlasovanie: Zúčastnení na hlasovaní – 7 poslanci, za – 7, proti – 0, zdržali sa hlasovania – 0. 
Za člena Kultúrnej komisie: 
z poslancov Milan Mišák a Alena Bučková,  
z radov odborníkov a občanov PaedDr. Marcela Petrovová, Helena Božiková a Ľubomíra 
Mišáková. 
Hlasovanie: Zúčastnení na hlasovaní – 7 poslanci, za – 7, proti – 0, zdržali sa hlasovania – 0. 
Starosta pogratuloval zvoleným predsedom a členom komisií a v krátkosti ich oboznámil so 
spôsobom vykonávania ich funkcií v zmysle rokovacieho poriadku komisií obecného 
zastupiteľstva. 
 
K bodu č. 12: 

Predseda Ekonomickej komisie Ing. Ľudovít Suchý predložil návrh na určenie platu 
novozvolenému starostovi. Navrhnutý bol základný plat. Návrh tvorí prílohu zápisnice. 
Hlasovanie: Zúčastnení na hlasovaní – 7 poslanci, za – 7, proti – 0, zdržali sa hlasovania – 0. 
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K bodu č. 13: 
 Starosta predložil návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva do konca roku 2011. 
Navrhnuté boli termíny 30.12.2010, 22.1.2011, 15.4.2011, 15.6.2011, 30.9.2011 a 9.12.2011. 
Vzhľadom na nejasnosti v jednotlivých termínoch navrhli poslanci prerokovať tento bod až na 
prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 30.12.2010. 
 
K bodu č. 14: 
 Starosta Ing. Došek vyzval prítomných na predkladanie návrhov na členov poradnej 
komisie na vyhodnotenie ponúk pre výber zhotoviteľa podprahovej zákazky na predmet 
„Nájomný bytový dom 9 b. j. Krásna Ves“. 
Do komisie boli navrhnutí:  
za odborne spôsobilú osobu vo verejnom obstarávaní: Ing. Vladislav Omelina, ďalej starosta 
obce Ing. Milan Došek, poslanec OZ Milan Šlosár a ostatní členovia z radov členov komisií OZ, 
Ing. Oľga Bachová, Ing. Branislav Hloža, Milan Mišák a Jozef Znášik.  
Hlasovanie: Zúčastnení na hlasovaní – 7 poslanci, za – 7, proti – 0, zdržali sa hlasovania – 0. 
 
K bodu 15  : 
Jozef Znášik upozornil na náklady spojené so zabezpečením chodu TJ ŠTART Krásna Ves, 
najmä na dopravu hráčov na zápasy. Odporučil, aby v komisiách OZ boli určení členovia 
komisie, ktorí budú zodpovedať za šport a požiarnu ochranu. Navrhol za takéhoto člena 
v komisii vzdelávania, kultúry, mládeže a športu Ivana Kollárika. Súčasne pán Znášik poukázal 
na potrebu venovať sa sociálnym záležitostiam niektorých občanov obce. 
Starosta obce Ing. Došek  upozornil, že v rozpočte obce sa vždy počíta s jednorazovou 
finančnou výpomocou pre takéto účely, ako aj s nákladmi na opatrovateľskú službu. Poradenstvo 
a pomoc v otázkach sociálnej pomoci je občanom poskytovaná buď priamo starostom obce, 
alebo pracovníčkou obecného úradu Martinou Mikušovou. 
Mária Matejová poďakovala všetkým, s ktorými pracovala v minulosti v obecnom 
zastupiteľstve a komisiách obecného zastupiteľstva. Svoju aktívnu činnosť v týchto orgánoch 
končí s prianím úspechov svojim nástupcom. Svoju výmenu očakáva aj vo funkcii predsedníčky 
Klubu seniorov v obci. 
Starosta Ing. Došek  poďakoval odchádzajúcim členom komisií  a pani Matejovej za dlhoročnú 
aktívnu prácu.  
Elena Mikušová – predniesla správu mandátovej komisie, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 

K bodu č. 16: 
 Predsedníčka návrhovej komisie Elena Mikušová predložila návrh na uznesenie. 
K predloženému návrhu neboli žiadne pripomienky. Starosta dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: Zúčastnení na hlasovaní – 7 poslanci, za – 7, proti – 0, zdržali sa hlasovania – 0. 
 
K bodu č. 17: 
         Na záver starosta obce Ing. Milan Došek poďakoval prítomným za účasť a ukončil 
ustanovujúce zasadanie Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi. 
Ukončenie zasadania o 20.30 hod.  
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U Z N E S E N I A 

z  ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi 
zo  dňa 17. 12. 2010  

(1-6) 
 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo : 
 
1. Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce 

 

Uznesenie č. 1 
 

Obecné zastupiteľstvo  v Krásnej Vsi 
A. berie na vedomie 

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy  obce Krásna Ves 
2. vystúpenie novozvoleného starostu 

B. konštatuje, že 
1. novozvolený starosta obce Ing. Milan Došek zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce, 
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Milan Mišák ,Jozef Staník, Ing. Ľudovít Suchý, Alena 

Bučková,  Peter Škorec, Elena Mikušová, a Milan Šlosár zložili zákonom predpísaný sľub 
poslanca obecného zastupiteľstva. 

 
2. Poverenie zástupcu starostu 
 

Uznesenie č. 2 
 

Obecné zastupiteľstvo  v Krásnej Vsi berie na vedomie 
poverenie poslanca Milana Mišáka starostom obce zastupovaním starostu obce v zmysle § 13b ods. 1 
zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
3. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 
zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
 

Uznesenie č. 3 
 

Obecné zastupiteľstvo  v Krásnej Vsi poveruje 
poslankyňu Elenu Mikušovú zvolávaním a vedením obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 
2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č.369/1999 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
4. Zriadenie obecnej rady, komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií 
a voľbu predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva 
 

Uznesenie č. 4 
 

Obecné zastupiteľstvo  v Krásnej Vsi 
A. nezriaďuje  obecnú radu. 
B. zriaďuje 
komisie, a to:   

I.        Financií, správy obecného majetku a podnikateľskej činnosti (Ekonomickú) 
II.        Výstavby, územného plánovania a životného prostredia (Stavebnú) 
III. Vzdelávania, kultúry, mládeže a športu (Kultúrnu) 
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C. volí 
a) predsedov komisií 

 

I. Financií, správy obecného majetku a podnikateľskej činnosti  
Ing. Ľudovíta Suchého, 

II. Výstavby, územného plánovania a životného prostredia  
Jozefa Staníka 

III. Vzdelávania, kultúry, mládeže a športu  
Elenu Mikušovú 

 

b) členov komisie:  
I. Financií, správy obecného majetku a podnikateľskej činnosti  

Alenu Bučkovú z poslancov, 
Ing. Oľgu Bachovú a Ing. Branislava Hložu z odborníkov, z radov občanov  
 

II. Výstavby, územného plánovania a životného prostredia  
Petra Škorca a Milana Šlosára z poslancov, 
Ing. Dušana Pilcha, Mariana Žáčika a Jozefa Znášika  z odborníkov, z radov občanov 
 

III. Vzdelávania, kultúry, mládeže a športu  
Milana Mišáka, Alenu Bučkovú z poslancov, 
PaedDr. Marcelu Petrovovú a Helenu Božikovú z odborníkov, z radov občanov 

 
5. Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce 

Uznesenie č. 5 
 

Obecné zastupiteľstvo  v Krásnej Vsi určuje starostovi obce 
základný plat podľa § 4 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomerov 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.   
 
6. Návrh poradnej komisie na vyhodnotenie ponúk pre výber zhotoviteľa podprahovej zákazky na 
predmet zákazky „Nájomný bytový dom 9 b. j. Krásna Ves“ 

Uznesenie č. 6 
 

Obecné zastupiteľstvo  v Krásnej Vsi schvaľuje 
poradnú komisiu na vyhodnotenie ponúk pre výber zhotoviteľa podprahovej zákazky na predmet 
„Nájomný bytový dom 9 b. j. Krásna Ves v zložení: 
Ing. Vladislav Omelina – odborne spôsobilá osoba vo verejnom obstarávaní, 
Ing. Milan Došek – starosta obce, 
Milan Mišák a Milan Šlosár z radov poslancov a 
Ing. Branislav Hloža, Ing. Oľga Bachová a Jozef Znášik z radov členov komisií obecného zastupiteľstva. 
 
 
Ing. Milan Došek  
starosta obce    ------------------------- 
 
Overovatelia zápisnice: 
Alena Bučková   ------------------------- 
 
Milan Šlosár    ------------------------- 

                      
Ing. Eva Janegová 
zapisovateľka    ------------------------- 
 
 
Krásna Ves 17. decembra 2010    


