
                                                                        

 1

 
Z á p i s n i c a  

z 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi, ktoré sa konalo  
dňa 31.10.2018 v malej sále KD o 18.30 h. 

 
 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny – príloha č. 1 
 

Program:  
1. Otvorenie zasadania. 
2. Schválenie programu rokovania. 
3. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
4. Schválenie preklenovacieho úveru na financovanie stavby :“Zníženie energetickej 

náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves“. 
5. Schválenie preklenovacieho úveru na financovanie stavby :“Zníženie energetickej 

náročnosti budovy materskej školy v obci Krásna Ves“. 
6. Zmena rozpočtu č.3 Obce Krásna Ves na rok 2018. 
7. Príprava rozpočtu Obce Krásna Ves na roky 2019-2021. 
8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Krásna Ves. 
9. Schválenie nájomných zmlúv na nájom bytov v 9 b. j. 
10. Návrh zmien VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad 

a drobné stavebné odpady. 
11. Kúpa pozemku pre priepust projektovaný v rámci „Rekonštrukcie miestnej 

komunikácie v obci Krásna Ves“ 
12. Rôzne. 
13. Záver. 

 

K bodu č. l a 2: Starosta obce Ing. Milan Došek otvoril zasadnutie a privítal všetkých 
prítomných. Konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní štyria poslanci obecného zastupiteľstva 
zo siedmich, a tak zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Starosta vyzval prítomných na 
doplnenie programu. Následne dal o programe hlasovať.  
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 49/2018: 
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 Ing. Eva Janegová  a za 
overovateľov zápisnice boli navrhnutí Helena Božiková a Jozef Staník. 
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 50/2018: 
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. 4 a 5: Starosta obce informoval prítomných, že obci boli rozhodnutiami schválené 
NFP na: 
Ad4. Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves vo výške    

maximálne 423 719,99 EUR a oprávnené výdavky projektu 446 021,04 EUR. 
Ad5. Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Krásna Ves vo výške 

maximálne 208 476,72 EUR a oprávnené výdavky projektu 219 449,18 EUR. 
Na zabezpečenie predfinancovania projektov je nutné požiadať o preklenovací úver najmenej 
vo výške 50% sumy, pokiaľ obci bude schválené 50 % predfinancovanie z RO.  
Dostavil sa piaty poslanec Milan Mišák (o 19,15h) 
Starosta navrhol obecnému zastupiteľstvu schválenie žiadosti o preklenovací úver so 
Slovenskej záručnej a rozvojovej banky a.s. na financovanie oboch projektov. 
 

Ad4.Hlasovanie o návrhu  uznesenia č. 51/2018: 
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    
 

 
Ad5.Hlasovanie o návrhu  uznesenia č. 52/2018: 

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: Na 20. zasadaní OZ Krásna Ves starosta obce predniesol nutnosť zmeny rozpočtu 
obce za účelom realizácie projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Krásna Ves, I. 
a II. etapa, na ktorý dostala obec dotáciu. Vzhľadom k tomu, že v roku 2018 sa oprava 
miestnych komunikácii nebude realizovať pre nedostatok kapacít, navrhol starosta presunúť 
finančné prostriedky z tejto položky na položku rekonštrukcia verejného osvetlenia. Týmto 
krokom sa zabezpečí realizácia I. a II. etapy a to výmena všetkých svietidiel a zároveň výmena 
rozvádzača. Táto modernizácia prinesie minimálne 50% úsporu elektrickej energie na VO. 
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.  53/2018: 
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 vyzval prítomných na podávanie návrhov, ktoré budú zapracované 
do rozpočtu na nasledujúce obdobie rokov 2019-2021. Uviedol, že návrh bude zverejnený na 
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pripomienkovanie. Ing. Pilch uviedol, že vzhľadom na zvyšujúce sa materiálovo-technické 
zabezpečenie DHZ je nutné neodkladne riešiť nové priestory hasičskej zbrojnice. Starosta 
poznamenal, že pri rekonštrukcii budovy školy sa uvažuje také priestory vytvoriť. Igor Filin 
uviedol, že je potrebné vyriešiť zeleň v centre obce, okolo kaplnky, pri obchodoch a taktiež 
prekrytie potoka Kopanička. Ing. Suchý poznamenal, že pri zostavovaní rozpočtu by bolo 
dobré označiť položky, ktoré vyplývajú zo zákona, resp. ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie 
originálnych aj prenesených kompetencií samosprávy, aby bolo z ostatných položiek zrejmé, 
ktoré možno použiť na samotný rozvoj obce. Starosta s návrhom súhlasil a navrhol pre ľahšiu 
a prehľadnejšiu tvorbu rozpočtu formu rozpočtovej kalkulačky, ktorá by definovala 
zabezpečenie v prvom rade plnenie samosprávnych funkcií obce ( vývoz TKO, energie, verejné 
osvetlenie, mzdy zamestnancov a pod.) a ďalšie aktivity, na ktoré môžu byť použité ostatné 
predpokladané voľne finančné prostriedky. Poslanci vyslovili požiadavku predloženia návrhu 
rozpočtu v podpoložkách pre vlastné potreby pripomienkovania rozpočtu. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č.   54/2018: 
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: Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi vyhlasuje voľbu na hlavného kontrolóra 
obce. O návrhu dal starosta hlasovať. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č.   55/2018: 
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 informoval, že nájomníčka nájomného bytu v 9 b. j. Pani Bočincová 
vyrovnala všetky záväzky voči správcovi bytov, avšak nespĺňa podmienky na predĺženie 
zmluvy na nájom bytu na ďalšie 3 roky. Vzhľadom k tomu, že obec neeviduje nové žiadosti na 
prenájom bytov, zmluva sa  môže s touto nájomníčkou predĺžiť maximálne na dobu 1 roka. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č.  56/2018: 
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 predložil návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia Obce 
Krásna Ves č. 3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v znení neskorších dodatkov.  
Zmeny navrhol v Článku 3, ods. (6) a to zvýšenie sadzby v súlade s ust. § 8 ods. 2 zákona o 
miestnych daniach správca dane určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy 
pozemkov nasledovne:  
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady z 0,8 % na 1,2 % zo základu dane,   
b) trvalé trávne porasty z 0,8 % na 1,2 % zo základu dane, 
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy z 1,0 % na 1,2 % zo základu dane, 
a následne zrušenie ods. (7) tohto článku.  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č.  57/2018: 
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 informoval obecné zastupiteľstvo o vykonaných zmenách v projekte 
„Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Krásna Ves“, ktorá sa týka miestnej komunikácie 
od materskej školy po futbalové ihrisko. Zmena spočíva v zmene umiestnenia priepustu na C 
KN parc. č. 175 v KÚ Krásna Ves a bola iniciovaná samotným obecným zastupiteľstvom. 
Zmenený projekt by mal byť podkladom pre vypracovanie žiadosti o NFP z EU na 
zabezpečenie financovania tejto investičnej akcie. V rámci zabezpečenia oprávnenosti výstavby 
priepustu na uvedenom pozemku je nutné zabezpečiť buď súhlas vlastníka pozemku, alebo 
odkúpiť uvedený pozemok do vlastníctva obce. 
 
K bodu č. 12: Starosta obce informoval o žiadosti pani Nadeždy Ondrejkovej o predčasné 
ukončenie nájomného vzťahu na školský byt v budove súp. č. 145. Dňa 29.10.2018 sa zúčastnil 
spolu s Jozefom Staníkom a Ing. Ľudovítom Suchým na prebratí bytu po vyprataní. Bolo 
zistené, že pani Ondrejková si so sebou vzala neoprávnene kuchynskú linku, 3ks dverí a 6 ks 
elektrických ohrievačov. Cena týchto hnuteľných vecí bola započítaná v nákladoch pri 
rekonštrukcii bytu v roku 2013, ktoré boli odkúpené obcou formou investície na započítanie 
nájomného. Ing. Suchý poznamenal, že životnosť kuchynskej linky je dlhšia ako 5 rokov 
a spolu s ostatným menovaným hnuteľným majetkom je výlučným vlastníctvom Obce Krásna 
Ves. Treba vyzvať pani Ondrejkovú na vrátenie do 14 dní, alebo na úhradu 50% nadobúdacej 
ceny. 
Starosta ďalej informoval, že dostal cenovú ponuku na opravu miestneho rozhlasu – výmenu 
batérií od firmy ELMIK vo výške 427,-€ bez DPH.  
Starosta oznámil, že Obec Krásna Ves dala výpoveď doterajšiemu dodávateľovi el. energie V- 
Elektra a.s. z dôvodu porušenia zmluvných podmienok a zároveň bol verejným obstarávaním 
vybraný iný dodávateľ pre obdobie rokov 2019 a 2020.  
 
K bodu č. 13: Na záver starosta obce Ing. Milan Došek poďakoval prítomným za účasť  
a o 22.00 h ukončil 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi.  
 
Zoznam príloh: 
Príloha č. 1 Prezenčná listina 
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U Z N E S E N I A 

 

z dvadsiateho prvého zasadania Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi 
konaného dňa 31.10.2018  

(49 - 56/2018 ) 
 

Obecné zastupiteľstvo na svojom 21. zasadnutí prerokovalo 
 
 
 

2. Schválenie programu zasadania.  
 

Uznesenie č. 49/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje                                                   
program rokovania dvadsiatehoprvého zasadania Obecného zastupiteľstva Krásna Ves 
konaného dňa 31.10.2018.   
                                                
 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
 

3. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.  
 

Uznesenie č. 50/2018 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie: 
A) určenie Ing. Evy Janegovej  za zapisovateľku zápisnice a uznesení z 21. zasadania 
Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 31.10.2018. 
B) určenie overovateľov zápisnice Helenu Božiková a Jozefa Staníka z 21. zasadania Obecného 
zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 31.10.2018. 
     
 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
 

4. Schválenie preklenovacieho úveru na financovanie stavby : 
    “ Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves“. 

Uznesenie č. 51/2018 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje:  
1.  prijatie úveru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. vo výške do 446 021,04 EUR 

na predfinancovanie NFP projektu “Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného 
úradu v obci Krásna Ves“, Kód projektu: NFP310040L535, Kód výzvy: OPKZP-PO4-
SC431-2017-9  

2. zabezpečenie úveru formou blankozmenky obce. 
    
 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
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5. Schválenie preklenovacieho úveru na financovanie stavby :                                                      
“Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Krásna Ves“. 

Uznesenie č. 52/2018 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje:  
1.  prijatie úveru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. vo výške do 219 449,18 EUR 

na predfinancovanie NFP projektu “Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej 
školy v obci Krásna Ves“, Kód projektu: NFP310040J463, Kód výzvy: OPKZP-PO4-
SC431-2017-9  

2. zabezpečenie úveru formou blankozmenky obce. 
    
 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
 

6. Zmena rozpočtu č.3 Obce Krásna Ves na rok 2018. 
Uznesenie č. 53/2018 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje  
Zmenu rozpočtu č.3 Obce Krásna Ves na rok 2018 
    
 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
 

7. Príprava rozpočtu Obce Krásna Ves na roky 2019-2021.  
Uznesenie č.  54/2018 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi ukladá obecnému úradu: 
1. zverejniť návrhu rozpočtu obce na roky 2019 - 2021 v hlavných kategóriách ekonomickej 
klasifikácie na verejné pripomienkovanie podľa rozpočtového harmonogramu. 
2.  predložiť návrh rozpočtu obce na roky 2019 – 2021 na pripomienkovanie poslancom 
obecného zastupiteľstva v podpoložkách ekonomickej klasifikácie. 
    
 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
 

8. Vyhlásenie voľby na funkciu hlavného kontrolóra.  
Uznesenie č.  55/2018 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi vyhlasuje 
Voľbu Hlavného kontrolóra Obce Krásna Ves. 
Schvaľuje 
Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky, 
ktoré tvoria prílohu zápisnice. 
    
 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
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9. Schválenie dodatkov č. 2 k zmluve o nájme bytu v Nájomnom bytovom dome 9 b. j. súpisné 
číslo 316. 

Uznesenie č. 56/2018 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje  
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 6 v Nájomnom bytovom dome 9 b. j. súpisné číslo 316 
na dobu určitú od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019 pre: Ingrid Bočincovú  
    
 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
 

10. Návrh zmien VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a 
drobné stavebné odpady. 

Uznesenie č. 57/2018 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje  
zverejniť návrhu zmeny VZN č. 3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na verejné pripomienkovanie do 16.11.2018 . 
 
    
 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
 
 
V Krásnej Vsi, dňa 31.10.2018 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:                Zapisovateľka zápisnice: 
 
 
 
-------------------------  -------------------------   ------------------------- 
Helena Božiková                         Jozef Staník       Ing. Eva Janegová 


