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Z á p i s n i c a  
 

zo 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi, ktoré sa konalo   
dňa 16.12.2017 v malej sále KD o 17.30 h. 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny – príloha č. 1 
 

Program:  
1. Otvorenie zasadania. 
2. Program rokovania. 
3. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
4. Kontrola plnenia uznesení OZ. 
5. Predĺženie nájmu školského bytu – Nadežda Ondrejková. 
6. Žiadosť o zámenu nehnuteľností s dorovnaním. 
7. Voľba hlavného kontrolóra. 
8. Výročná správa za rok 2016. 
9. Správa audítora z IUZ a KUZ 2016. 
10. Schválenie zmeny rozpočtu č. 4 na rok 2017. 
11. Schválenie rozpočtu na roky 2018 – 2020. 
12. Rôzne. 
13. Záver. 

 
K bodom č. l a 2: Starosta obce Ing. Milan Došek otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Konštatoval, 
že na zasadnutí sú prítomní šiesti poslanci obecného zastupiteľstva zo siedmich, a tak zastupiteľstvo je 
uznášaniaschopné. Pán Milan Mišák sa ospravedlnil. Starosta obce predložil návrh programu.  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 40/2017: 

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. 3: Za zapisovateľku zápisnice a uznesení bola navrhnutá Martina Mikušová a za 
overovateľov zápisnice Ing. Ľudovít Suchý a Jozef Staník. O návrhu dal starosta hlasovať.  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 41/2017: 

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: Reagoval starosta obce, ktorý konštatoval, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 
boli splnené okrem zvolania zhromaždenia občanov podľa § 11b zákona o obecnom zriadení na deň 
18.6.2017 o 16.00 h, ktoré malo by zvolané z dôvodu výrazného nárastu či už bežných, alebo 
investičných finančných požiadaviek na rozpočet obce. Vzhľadom na viacero neukončených 
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významných investičných akcií, ktoré majú významný dosah na ďalšie plánovanie nových investičných 
akcií je zvolanie verejného zhromaždenia občanov za účelom riešenia priorít obce v tomto období 
neaktuálne.    
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 42 /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 obce informoval prítomných o žiadosti Nadeždy Ondrejkovej o predĺženie nájmu 
školského bytu, ktorý bol uzavretý zmluvou o nájme bytu pod číslom  Z 2012/042 dňa 01.12.2012. 
Súčasne upozornil, že pri plánovanej rekonštrukcii budovy bývalej ZŠ nie je vhodné, aby tam niekto 
býval. Z uvedeného dôvodu sa rozoberal časový termín predĺženia nájmu bytu. O navrhnutom termíne 
predĺženia nájmu do 31.12.2018 dal starosta obce hlasovať. 
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 43/2017: 
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. 6:  Žiadosť Ľudovíta Suchého st. o zámenu podielu 1/3 v nehnuteľností KNC par. č. 325/1 
vo vlastníctve obce za podiel 1/3 v nehnuteľnosti KNC par. č. 332/2, obe v časti obce s pracovným 
názvom Sádky, s finančným dorovnaním. Starosta obce vysvetlil, čo bolo zámyslom obce v tejto lokalite 
a čo je prioritou obce a aké sú východiskové body pre rokovanie. Časť nášho pozemku je upravená, 
a môže byť použitá ako prístupová komunikácia. Od výstavby nájomných bytov v tejto lokalite obec 
upustila a v danej veci ďalej nekoná. Uvedené nájomné byty boli plánované v danej lokalite aj za 
účelom, aby sa v rámci žiadosti z o dotáciu na ich výstavbu pokryli aj náklady na výstavbu inžinierskych 
sieti v časti novo navrhovaného stavebného obvodu Sádky. V súčasnosti treba nájsť kompromis, aby sa 
zabezpečil prístup ku všetkým pozemkom v plánovanom stavebnom obvode. Časť podielu v KNC par. 
č. 325/1 by však mala byť použitá na prístupovú komunikáciu k ďalším stavebným pozemkom. Tá časť 
pozemku, ktorá sa na prístupovú komunikáciu nevyužije môže byť považovaná za prebytočný 
neupotrebiteľný majetok obce a na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva môže byť využitá na 
zámenu, resp. odpredaná za minimálne znaleckú cenu. Starosta obce poukázal však na zložitosť tvorby 
nových stavebných pozemkov v tejto lokalite s tým, že pre zabezpečenie dostatočných rozmerov 
stavebných pozemkov je potrebné rokovať aj s majiteľmi ďalších pozemkov a to s Vincentom Žabárom, 
Máriou Ondrejkovou, poprípade Igorom Filinom ml.  Z krátkej rozpravy vznikol návrh na zvolanie 
stretnutie s p. Žabárom, p. Ondrejkom, p. Filinom a p. Suchým. Starosta obce navrhol, aby Stavebná 
komisia bola účastná pri rokovaní s dotknutými osobami a vlastníkmi nehnuteľností popri plánovanej 
ceste Do Sádkov, zabezpečovala vzájomnú súčinnosť pri plánovaní nových stavebných pozemkov 
a predkladala obecnému zastupiteľstvu stanoviská a návrhy riešenia v danej veci. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 44/2017: 
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:  
Voľba hlavného kontrolóra obce. Starosta obce prečítal postup pri voľbe hlavného kontrolóra obce. 
Následne otvoril zalepené obálky, v poradí podľa dátumu doručenia prihlášky. Ako prvú prečítal obsah 
obálky od Ing. Ivana Antalu, či spĺňa podmienky voľby hlavného kontrolóra, ako druhú prečítal obsah 
obálky Mgr. Ing. Romana Krbatu, PhD. a tretiu obálku Ing. Jany Kubicovej. Ing. Roman Krbata bol 
prítomný na zasadnutí, takže mu bol poskytnutý priestor na prezentáciu jeho odborných znalostí. Z tajnej 
voľby je vyhotovená zápisnica. Následne dal o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 45/2017: 

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 oboznámil prítomných s obsahom Konsolidovanej výročnej správy Obce Krásna 
Ves za rok 2016 a keďže správa bola zverejnená a neboli vznesené žiadne pripomienky dal starosta obce  
o schválení uvedenej správy hlasovať.. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 46/2017: 

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: Starosta oboznámil prítomných s obsahom Správy nezávislého audítora pre štatutárny 
orgán a obecné zastupiteľstvo konsolidujúcej účtovnej jednotky obec Krásna Ves. Starosta obce dal 
hlasovať o schválení uvedenej správy. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 47/2017: 

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. 10: Starosta obce Ing. Milan Došek, predložil návrh zmeny rozpočtu Obce Krásna Ves č. 4 
na rok 2017 (Príloha č. 3). K návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky.  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 48/2017: 

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. 11: Starosta obce Ing. Milan Došek predložil návrh na schválenie rozpočtu na roky 2018 – 
2020. Konštatoval, že v rámci termínov schváleného rozpočtového procesu neboli podané žiadne návrhy 
a pripomienky. V rozprave neboli vznesené žiadne návrhy a tak dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 49/2017: 

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. 12: V rámci bodu „rôzne“ vystúpil Ing. Jozef Kolárik s návrhom, že treba prehodnotiť 
zhotovenie predĺženia existujúceho chodníka až za križovatku smerom k Centru sociálnej starostlivosti 
podhorie popri RD súp. č. 82 Ľubomíra Mišáka, čím by sa zvýšila bezpečnosť pre chodcov, ktorí musia 
vstupovať na hlavnú cestu. Teda v rámci predpokladaných dobrých výsledkov hospodárenia obce v roku 
2017 použiť časť prostriedkov na vyhotovenie tejto časti chodníka.  
Starosta obce podal informáciu, že si plánuje vyčerpať podstatnú časť prenášanej dovolenky 
z predošlých rokov a to v najbližšom období, keď mu to dovolia neodkladné pracovné povinnosti.  
V rámci dovolenky ho bude zastupovať zástupca Jozef Staník.  
Hodnotil stav na stavebnom úrade, snažil sa o navedenie občanov k zlegalizovaniu čiernych-nelegálnych 
stavieb. 
Navrhol predbežný program osláv 810. výročia, ktorý odporučil k prehodnoteniu kultúrnej komisii. 
Zároveň odporučil v rámci osláv dať zrealizovať Videoprezentácia obce p. Štefánikom, poprípade 
upomienkovou skladačkou o obci. 
Na záver starosta obce zhodnotil končiaci rok 2017 ako mimoriadne náročný. Poďakoval všetkým 
poslancom, členom komisií, zamestnancom obce za aktívny prístup k plneniu úloh a ODHZ, Klubu 
seniorov a ŠK Podhoran za  podporu aktivít obce. 
 

K bodu č. 13: Na záver starosta obce Ing. Milan Došek poďakoval prítomným za účasť a o 21 hod. 
ukončil 16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi.  
 
Zoznam príloh: 
Príloha č. 1 Prezenčná listina 
Príloha č. 2 Kópia žiadosti Ľudovíta Suchého o zámenu nehnuteľností s finančným dorovnaním 
Príloha č. 3 Zápisnica z voľby hlavného kontrolóra obce. 
Príloha č. 4 Výročná správa za rok 2016 
Príloha č. 5 Správa audítora z IUZ a KUZ za rok 2016 
Príloha č. 6  Návrh zmeny rozpočtu Obce Krásna Ves č. 4 na rok 2017 
Príloha č. 7 Návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020 
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U Z N E S E N I A 

 

zo šestnásteho zasadania Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi 
konaného dňa 16.12.2017 

(40 – 49/2017 ) 
 
 

Obecné zastupiteľstvo na svojom šestnástom zasadnutí prerokovalo 
 

 

1. Program rokovania šestnásteho zasadania 
Uznesenie č. 40/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
schvaľuje program rokovania šestnásteho zasadania Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného  
dňa 16.12.2017, 

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

 

 

2. Určenie  zapisovateľky a overovateľov zápisnice 
Uznesenie č. 41/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
A. berie na vedomie určenie Martiny Mikušovej za zapisovateľku zápisnice a uznesení zo 16. zasadania 
Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 16.12.2017. 
B. schvaľuje overovateľov zápisnice Ing. Ľudovíta Suchého a Jozefa Staníka zo 16. zasadania 
Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 16.12.2017. 

 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
3. Kontrola plnenia uznesení OZ 
 

Uznesenie č. 42/2017 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení predloženú starostom obce Ing. Milanom Došekom.  

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

 
4. Prerokovanie žiadosti predĺženie nájmu bytu v budove bývalej ZŠ. 
 

Uznesenie č. 43/2017 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi:  
A. schvaľuje predĺženie nájmu obecného trojizbového bytu v budove súpisné číslo 145 Nadežde 
Ondrejkovej do 31.12.2018 
B. odporúča starostovi obce Ing. Milanovi Došekovi upozorniť nájomníčku na stavebné práce 
v možnom termíne od 1.1.2019 na základe čoho nebude možné nájomnú zmluvu ďalej predlžovať. 

 
Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
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5.  Prerokovanie Žiadosti Ľudovíta Suchého, Horné Motešice 288, 913 26 Motešice adresovaná 
Obecnému zastupiteľstvu. 

Uznesenie č. 44/2017 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi   
A. odporúča starostovi obce iniciovať zvolanie rokovania s majiteľmi dotknutých pozemkov v lokalite 
Sádky  a to s Vincentom Žabárom, Máriou Ondrejkovou, Ľudovítom Suchým a poprípade Igorom 
Filinom ml. za účelom hľadania spoločného riešenia smerujúceho k vzniku nových stavebných 
pozemkov popri plánovanej ceste Do Sádkov. 
B. ukladá predsedovi Stavebnej komisie zabezpečiť účasť členov Stavebnej komisie na predmetných 
rokovaniach s dotknutými osobami a vlastníkmi nehnuteľností popri plánovanej ceste Do Sádkov 
a predkladať stanoviská a návrhy Stavebnej komisie obecnému zastupiteľstvu v danej veci. 

    
 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
7. Voľba na funkciu hlavného kontrolóra. 

Uznesenie č. 45/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi volí:  
za Hlavného kontrolóra Obce Krásna Ves na obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2023 Mgr. Ing. Romana 
Krbatu PhD.  
 
 

Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
8. Schválenie Konsolidovanej výročnej správy Obce Krásna Ves za rok 2016 

Uznesenie č. 46/2017 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje Konsolidovanú výročnú správu za rok 2016. 
 

 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
9. Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo za rok 2016 

Uznesenie č. 47/2017 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie Správu nezávislého audítora pre štatutárny 
orgán a obecné zastupiteľstvo konsolidovanej účtovnej jednotky Obce Krásna Ves za rok 2016. 

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

10. Návrh zmeny rozpočtu Obce Krásna Ves na rok 2017 
Uznesenie č. 48/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  
A. berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce Mgr. Ing. Romana Krbatu PhD k zmene 
rozpočtu č. 4 obce Krásna Ves na rok 2017 a  
B. schvaľuje zmenu rozpočtu č. 4 Obce Krásna Ves na rok 2017. 

 
 
Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
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11. Schválenie rozpočtu Obce Krásna Ves na rok 2018 – 2020. 
 

Uznesenie č. 49/2017 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  
A. berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce Mgr. Ing. Romana Krbatu PhD k návrhu 
rozpočtu obce na roky 2018 – 2020.   
B. schvaľuje Rozpočet Obce Krásna Ves na roky 2018 - 2020. 

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

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

 
 

 
V Krásnej Vsi dňa 16. 12. 2017 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:  Zapisovateľka zápisnice: 
 
 
 ------------------------ ------------------------ ------------------------ 
 Ing. Ľudovít Suchý Jozef Staník Martina Mikušová 


