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 Z á p i s n i c a  
 

z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi, ktoré sa konalo  dňa 10.03.2017 
v malej sále KD o 19.00 h. 

 
 
 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny  
 
 
 

Program:  
1.  Otvorenie zasadania a schválenie programu. 
2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Správa Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 

majetku a záväzkov Obce Krásna Ves ku dňu 31.12.2016. 
4. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti za kalendárny rok 2016. 
5. Návrh Záverečného účtu Obce Krásna Ves za rok 2016. 
        Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu záverečného účtu Obce Krásna Ves za rok 2016. 
6. Schválenie žiadosti o NFP na „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Materskej školy“ v rámci 

Výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na 
zníženie energetickej náročnosti verejných budov. 

7. Žiadosť o poskytnutie dotácie z Ministerstva vnútra SR na „Rekonštrukciu hasičskej zbrojnice“. 
8. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na rok 2017 z projektu SFZ „Podpora rekonštrukcie 

a výstavby futbalovej infraštruktúry“.   
9. Schválenie platu starostovi obce v zmysle zverejnenej priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 

hospodárstva SR v roku 2016. 
10. Rôzne. 
11. Záver. 

 
 

K bodu č. l: Starosta obce Ing. Milan Došek otvoril zasadnutie a privítal prítomných. 
Konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní siedmy poslanci obecného zastupiteľstva zo siedmich, a 
tak zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  
Hlasovanie o návrhu programu - uznesenia č. 1/2017: 
Počet poslancov  Neprítomní poslanci Hlasovali ZA Hlasovali PROTI  ZDRŽALI SA  
1. Jozef Staník   x     
2. Dušan Mišák  x     
3. Milan Mišák  x     
4. Ing. Ľudovít Suchý  x     
5. Igor Filin  x     
6. Helena Božiková  x     
7. Alena Bučková  x     

 
 

K bodu č. 2: Za zapisovateľa zápisnice a uznesení bola navrhnutá Martina Mikušová a za 
overovateľov zápisnice Jozef Staník a Ing. Ľudovít Suchý. O návrhu dal hlasovať.  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2/2017: 
Počet poslancov  Neprítomní poslanci Hlasovali ZA Hlasovali PROTI  ZDRŽALI SA  
1. Jozef Staník   x     
2. Dušan Mišák  x     
3. Milan Mišák  x     
4. Ing. Ľudovít Suchý  x     
5. Igor Filin  x    
6. Helena Božiková  x     
7. Alena Bučková  x     
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K bodu č. 3: Starosta Ing. Milan Došek predložil návrh Správy Ústrednej inventarizačnej 
komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Obce 
Krásna Ves ku dňu 31.12.2016. Konštatoval, že správa bola zverejnená v dokumentoch na 
schvaľovanie a otvoril k tomuto bodu rokovania rozpravu. Poslanec Dušan Mišák sa pýtal, či 
novo zakúpený fotoaparát z prostriedkov rodičov do MŠ bol zaradený do majetku obce. Starosta 
odpovedal, že doposiaľ neboli o zakúpení na obecný úrad doložené doklady o jeho kúpe. Keďže 
do rozpravy sa nikto viac neprihlásil dal starosta hlasovať o návrhu uznesenia. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 3/2017: 
 

Počet poslancov  Neprítomní poslanci Hlasovali ZA Hlasovali PROTI  ZDRŽALI SA  
1. Jozef Staník   x     
2. Dušan Mišák  x     
3. Milan Mišák  x     
4. Ing. Ľudovít Suchý  x     
5. Igor Filin  x    
6. Helena Božiková  x     

7. Alena Bučková  x     
 
K bodu č. 4: Vzhľadom k tomu, že v čase keď prišiel na rad tento bod programu hlavný 
kontrolór obce Ing. Roman Krbata PhD nebol na zasadaní prítomný a dostavil sa až o 20.10 h. 
bol tento bod presunutý a prerokovaný až v jeho prítomnosti. HK predložil Súhrnnú správu 
o kontrolnej činnosti za kalendárny rok 2016 a Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
za 1. polrok 2017. K predloženým dokumentom neboli zo strany poslancov vznesené žiadne 
pripomienky a tak dal starosta o návrhu uznesenia hlasovať.  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 4/2017: 
Počet poslancov  Neprítomní poslanci Hlasovali ZA Hlasovali PROTI  ZDRŽALI SA  
1. Jozef Staník   x     
2. Dušan Mišák  x     
3. Milan Mišák  x     
4. Ing. Ľudovít Suchý  x     
5. Igor Filin  x    
6. Helena Božiková  x     
7. Alena Bučková  x     
 
K bodu č. 5:  Starosta predložil Návrh Záverečného účtu Obce Krásna Ves a rozpočtové 
hospodárenie za rok 2016. Prečítal jeho znenie a vysvetlil čerpanie rozpočtu na jednotlivých 
položkách a oboznámil  s výsledkom hospodárenia za rok 2016. Prebytok hospodárenia navrhol 
rozdeliť nasledovne: do rezervného fondu obce v sume 338,63-eur  a do peňažného fondu vo 
výške 2600,00-eur. Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2016 predložil hlavný 
kontrolór Mgr. Ing. Romana Krbatu PhD a navrhol obecnému zastupiteľstvu záverečný účet 
schváliť bez výhrad. Hlasovanie k návrhu uznesenia č. 5/2017: 
Počet poslancov  Neprítomní poslanci Hlasovali ZA Hlasovali PROTI  ZDRŽALI SA  
1. Jozef Staník   x     
2. Dušan Mišák  x     
3. Milan Mišák  x     
4. Ing. Ľudovít Suchý  x     
5. Igor Filin  x    
6. Helena Božiková  x     
7. Alena Bučková  x     
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K bodu č. 6: Starosta obce  predložil zastupiteľstvu tri varianty na podanie žiadosti o NFP na 
zvýšenie energetickej účinnosti budovy materskej školy a zvýšenie energetickej účinnosti 
budovy obecného úradu a kultúrneho domu a to v rámci Výzvy na predkladanie žiadosti 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na zníženie energetickej náročnosti 
verejných budov. Prvý variant uvažuje s podaním žiadosti samostatne za MŠ, samostatne za 
obecný úrad a kultúrny dom, alebo spoločne jedna žiadosť za oba projekty. Súčasne starosta 
predložil návrh spôsobov financovania prípravy a riadenia jednotlivých projektov, ktorý 
vychádzal z podkladov získaných pri stanovovaní predpokladanej hodnoty zákazky ako aj návrh 
financovania spoluúčasti na projekte vo výške 2 %.  
Po krátkej rozprave obecné zastupiteľstvo navrhlo, aby sa podali dve samostatné žiadosti. 
Vzhľadom k tomu, že k žiadostiam je potrebné predložiť presné znenie uznesenia obecného 
zastupiteľstva a toto zatiaľ nie je k dispozícii navrhol starosta, aby sa presné znenie uznesenia 
o schválení podania žiadosti prerokovalo a schválilo na mimoriadnom zasadaní obecného 
zastupiteľstva. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 6/2017: 
Počet poslancov  Neprítomní poslanci Hlasovali ZA Hlasovali PROTI  ZDRŽALI SA  
1. Jozef Staník   x     
2. Dušan Mišák  x     
3. Milan Mišák  x     
4. Ing. Ľudovít Suchý  x     
5. Igor Filin  x    
6. Helena Božiková  x     
7. Alena Bučková  x     
 
K bodu č. 7: Starosta obce  informoval obecné zastupiteľstvo o podanej Žiadosti o finančnú 
dotáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. Zároveň predložil návrh, aby sa z dôvodu 
nedostatočných priestorových kapacít v súčasnej hasičskej zbrojnici táto mohla presťahovať do 
priestorov bývalej základnej školy, ktorá by sa potom z prípadných obdržaných finančných 
prostriedkov zrekonštruovala. V nadstavbe by sa potom zrealizovala výstavba plánovaných 
nájomných bytov.  
V diskusii Ing. Pilch  informoval o možnosti podať aj žiadosť o pridelenie protipovodňového 
vozíka. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 7/2017: 
Počet poslancov  Neprítomní poslanci Hlasovali ZA Hlasovali PROTI  ZDRŽALI SA  
1. Jozef Staník   x     
2. Dušan Mišák  x     
3. Milan Mišák  x     
4. Ing. Ľudovít Suchý  x     
5. Igor Filin  x    
6. Helena Božiková  x     

7. Alena Bučková  x     
 
 
 
 
 
K bodu č. 8: Starosta obce  informoval obecné zastupiteľstvo o podanej Žiadosti o finančný 
príspevok na rok 2017 z projektu SFZ „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej 
infraštruktúry“ na projekt Rekonštrukcie športových kabín. Informoval, že spoluúčasť na 
projekte je 25 %.  
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Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 8/2017: 
Počet poslancov  Neprítomní poslanci Hlasovali ZA Hlasovali PROTI  ZDRŽALI SA  
1. Jozef Staník   x     
2. Dušan Mišák  x     
3. Milan Mišák  x     
4. Ing. Ľudovít Suchý  x     
5. Igor Filin  x    
6. Helena Božiková  x     

7. Alena Bučková  x     
 
 
K bodu č. 9: Predseda finančnej komisie Ing. Ľudovít Suchý predniesol návrh na schválenie 
platu starostu obce Krásna Ves od 1.1.2017, ktorý vychádza z nového znenia zákona o platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Podrobný návrh bol prerokovaný na zasadaní 
Finančnej komisie a je prílohou tejto zápisnice.  

 Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 9/2017: 

Počet poslancov  Neprítomní poslanci Hlasovali ZA Hlasovali PROTI  ZDRŽALI SA  
1. Jozef Staník   x     
2. Dušan Mišák   x     
3. Milan Mišák  x     
4. Ing. Ľudovít Suchý   x     
5. Igor Filin  x     
6. Helena Božiková   x     
7. Alena Bučková   x     
 
 
K bodu č. 10: Rôzne – diskusia. 

Starosta obce vyhodnotil priebeh akcie Fašiangy 2017 ako veľmi vydarenú.  
Súčasne informoval o priebehu rekonštrukcie WC muži v kultúrnom dome. 
Ing. Suchý navrhol zakúpiť elektrické náradie na údržbu a výstavbu majetku obce, pretože 
pracovník obce pri prácach používa svoje vlastné.  
Jozef Staník sa ponúkol, že zabezpečí predloženie viacerých cenových ponúk na jeho 
zakúpenie. 
Starosta obce navrhol zbúrať pivnicu na školskom dvore z dôvodu jej havarijného stavu. 
Z dôvodu množiacich sa dotazov na majetkové podiely v Urbárskom pozemkovom spoločenstve 
podrobne informoval o priebehu zakladania spoločenstva ako aj vzniku majetkových podielov 
o čom pojednáva kompletná dokumentácia, ktorá je uložená v registratúrnom stredisku obce 
a doposiaľ si ju výbor spoločenstva protokolárne neprevzal. 
Starosta zároveň poukázal na množstvo evidovaných neznámych vlastníkov v KÚ Krásna Ves. 
Pre nápravu by bolo vhodné pomôcť občanom pri obnovovaní dedičstiev, čím by sa mohol 
výrazne zmeniť tento nepriaznivý stav, ktorý ma priamy dosah na samotný rozvoj obce. Túto 
otázku by bolo vhodné prerokovať na verejnom zhromaždení občanov.  
Jozef Znášik upozornil na problém, ktorý vzniká pri stavaní rodinných domov v ulici za domom 
súp. č. 262 a 263 a to najmä z dôvodu prepadávajúceho sa okraja cesty.  

 
Na záver starosta obce Ing. Milan Došek poďakoval prítomným za účasť  a o 20:40 hod. ukončil 
11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi.  
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U Z N E S E N I A 
 

z jedenásteho zasadania Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi 
konaného dňa 10.03.2017  

( 1 – 9/2017 ) 
 

Obecné zastupiteľstvo na svojom jedenástom zasadnutí prerokovalo 
 

1. Schválenie programu zasadania.  
 

Uznesenie č. 1/2017 
 

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

 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  
 

Uznesenie č. 2/2017 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
A) berie na vedomie určenie Martiny Mikušovej za zapisovateľku zápisnice a uznesení z 11. 
zasadania Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 10.03.2017. 
B) schvaľuje overovateľov zápisnice Jozefa Staníka a Ing. Ľudovíta Suchého z 11. zasadania 
Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 10.03.2017. 
     
 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
3. Správa Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov 
a rozdielu majetku a záväzkov Obce Krásna Ves ku dňu 31.12.2016.  
 

Uznesenie č. 3/2017 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie Správu Ústrednej inventarizačnej 
komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Obce 
Krásna Ves ku dňu 31.12.2016. 
 
 

Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
4. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti za kalendárny rok 2016. 
 

Uznesenie č. 4/2017 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
A) berie na vedomie Súhrnnú správu o kontrolnej činnosti za rok 2016.tanovisko Hlavného 
kontrolóra obce Ing. Romana Krbatu PhD. k Návrhu rozpočtu obce na rok 2017 - 2019. 
B) schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2017.   
 

Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
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5. Návrh záverečného účtu Obce Krásna Ves za rok 2016 
Uznesenie č. 5/2017 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  
A. schvaľuje :  
1. celoročné hospodárenie za rok 2016 bez výhrad 
2. použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok  2016 na tvorbu: 
   a) rezervného fondu vo výške 338,63-EUR, 
   b) peňažných fondov obce vo výške 2 600,00-EUR. 
B. berie na vedomie 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Krásna Ves k Návrhu záverečného účtu Obce 
Krásna Ves za rok 2016. 
 
 

Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 

6. Schválenie žiadosti o NFP na zvýšenie energetickej účinnosti verejných budov v majetku obce 
 

Uznesenie č. 6/2017 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi odporúča starostovi obce zvolať k schvaľovaniu žiadostí 
o NFP na zvýšenie energetickej účinnosti budov MŠ a OÚ mimoriadne zasadanie OZ a pripraviť 
podrobné znenie uznesenia. 

 
 
Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 

 
7. Žiadosti o poskytnutie dotácie z MV SR na Rekonštrukciu hasičskej zbrojnice 
 

Uznesenie č. 7/2017 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
A.  berie na vedomie informáciu o podaní Žiadosti o poskytnutie dotácie z MV SR na 
„Rekonštrukciu hasičskej zbrojnice“. 
B. schvaľuje pridelenie triedy bývalej základnej školy situovanej od hlavnej cesty    
Dobrovoľnému hasičskému zboru obce na účely rekonštrukcie pre hasičskú zbrojnicu. 
C. schvaľuje podanie žiadosti o pridelenie protipovodňového vozíka. 

 
 
Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 

 
8. Žiadosti o poskytnutie príspevku na rok 2017 z projektu SFZ „Podpora rekonštrukcie 
a výstavby futbalovej infraštruktúry. 
 

Uznesenie č. 8/2017 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
A.  schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z projektu SFZ na 
podporu rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry na „Rekonštrukciu športových 
kabín“. 
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Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
9. Návrh na určenie platu starostovi Obce Krásna Ves od 1.1.2017 
 

Uznesenie č. 9/2017 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje 
podľa § 4 ods. 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov, starostovi obce Ing. 
Milanovi Došekovi zvýšenie základného platu vypočítaný podľa riadku 2, § 4 ods. 1 tohto 
zákona  o 20% od 1.1.2017.  

 
 
Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 

 
 
 
 
 
V Krásnej Vsi dňa 10.03.2017 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:                Zapisovateľka zápisnice: 
 
 
------------------------  -------------------------   ------------------------- 
Jozef Staník   Ing. Ľudovít Suchý              Martina Mikušová 


