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Z á p i s n i c a  
 

z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi, ktoré sa konalo  dňa 10.4.2015 
v malej sále KD o 19.00 h. 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny  
 

Program:  
1. Otvorenie zasadania. 
2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Návrh záverečného účtu Obce Krásna Ves za rok 2014. 
4. Návrh pracovného poriadku zamestnancov Obce Krásna Ves. 
5. Návrh kúpy a kúpnych zmlúv na pozemky v areáli športového ihriska a vodnej nádrže. 
6. Správa o činnosti správcu „Nájomného bytového domu 9. b.j. Krásna Ves“ za r. 2014. 
7. Výzva MH SR pre mestá a obce na modernizáciu osvetlenia. 
8. Informácia o dotácii z Environmentálneho fondu na kanalizačný zberač „A“ pre rok 

2015.  
9. Návrh na projektovú prípravu budovania chodníka s dažďovou kanalizáciou II. etapa. 
10. Informácia a elektronickej aukcii na obstaranie EE pre rok 2016. 
11. Prerokovanie návrhov na aktualizáciu PHSR obce. 
12. Diskusia. 
13. Záver. 

 

K bodu č. l: Starosta obce Ing. Milan Došek otvoril zasadnutie a privítal všetkých 
prítomných. Vyzval prítomných na doplnenie programu. Následne dal o programe hlasovať. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 13/2015: 
 

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 zapisovateľku zápisnice a uznesení bola určená Ing. Jana Mišáková a za 
overovateľov zápisnice bol navrhnutý Ing. Ľudovít Suchý a Dušan Mišák. Dostavila sa šiesta 
poslankyňa Alena Bučková (19,15 hod.).  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 14/2015: 
 

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: Starosta obce predložil návrh záverečného účtu obce za rok 2014. Záverečný 
účet Obce Krásna Ves za rok 2014 bol zverejnený na úradnej tabuli obce a internetovej 
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stránky obce od 25.3.2015. Starosta prečítal stanovisko hlavného kontrolóra obce  k Návrhu 
záverečného účtu Obce Krásna Ves za rok 2014 a Správu nezávislého audítora k záverečnému 
účtu Obce Krásna Ves za rok 2014. Hlavný kontrolór sa vyjadril  k záverečnému účtu obce a 
odporučil jeho schválenie.  
Hlasovanie k návrhu uznesenia č. 15/2015: 
 

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: Starosta obce predniesol návrh nového Pracovného poriadku Obce Krásna Ves, 
Zároveň navrhol zmenu v § 5 Predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme,  odst. 3, 
ktorá spočíva vo vyčiarknutí slovného spojenia „organizácie zriadené obcou“, nakoľko Obec 
Krásna Ves takéto organizácie nemá a v § 12  Pracovný čas a prestávky v práci v ods. 3 
navrhuje vymeniť text za: Pracovná doba zamestnancov Obce Krásna Ves je pružná, pričom 
obec Krásna Ves zabezpečí chod obecného úradu počas stránkových dní a hodín a to:  
Pondelok 7.15 – 15.15 hod. 
Utorok     7.15 – 15.15 hod. 
Streda      7.15 – 17.00 hod. 
Štvrtok     nestránkový deň 
Piatok      7.15 – 13.15 hod. 
Obedňajšia prestávka  11.00 – 11.30 hod. 
 

V krátkej rozprave požiadala riaditeľka MŠ Krásna Ves o poskytnutie jedného právoplatného 
výtlačku do MŠ Krásna Ves, nakoľko sa pracovný poriadok dotýka aj pracovníčok MŠ.  

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 16/2015: 
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 oboznámil prítomných o možnosti získania finančných  
prostriedkov na vybudovanie multifunkčného ihriska, pričom žiadosť je potrebné podať do 
20.5.2015. Následne ich oboznámil s návrhom kúpy a kúpnych zmlúv na pozemky potrebné 
pre vybudovanie multifunkčného ihriska. Predmetné pozemky sa nachádzajú v areáli 
športového ihriska a vodnej nádrže. Vyzval prítomných, aby predložili návrh na cenu za m2. 
Poznamenal, že doposiaľ obec kupovala takéto pozemky za cenu 3,32 €/m2. Súčasne navrhol 
aj inú variantu, že pozemky by odkúpila tretia osoba a obec by si od nej pozemky prenajalo. 
Tento variant by bol na začiatok pre obec najlacnejším riešením. Do rozpravy sa zapojil 
poslanec Milan Mišák, ktorý vyjadril podporu takejto možnosti.  Ďalšou možnosťou by bolo 
vybudovať multifunkčné ihrisko v priestore pri bývalej ZŠ, nie v areáli športového ihriska 
a vodnej nádrže. V takom prípade je nutná dohoda s inými vlastníkmi súkromných pozemkov.  
Súhlasne s týmto návrhom sa vyjadril poslanec Jozef Staník, súčasne navrhol i možnosť 
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kamerového systému, keďže uvedený pozemok susedí s budovou Obecného úradu.  Poslanec 
Milan Mišák prišiel s návrhom zámeny pozemkov. Starosta o takejto možnosti uvažoval, 
avšak obec momentálne nemá k dispozícii vhodný pozemok v intraviláne obce na zámenu. Na 
záver rozpravy navrhol poslanec Ľudovít Suchý postupovať následne: pokúsiť sa dohodnúť 
s väčšinovým vlastníkom pozemkov o možnosti predaja týchto pozemkov a  dohoda na cene 
za m2, následne sa rozhodnú ďalšie kroky. Všetci prítomní poslanci sa zhodli na maximálnej 
cene 3,32 €  za m2  za  predmetné pozemky.   
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 17/2015: 
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: Starosta obce oboznámil prítomných o Správe o činnosti správcu „Nájomného 
bytového domu 9. b.j. Krásna Ves“ za r. 2014. Pripomenul blížiace sa končiace trojročné 
obdobie platnosti nájomných zmlúv v Nájomnom bytovom dome 9 b. j. Krásna Ves a z toho 
plynúca povinnosť všetkých nájomníkov predložiť výšku príjmu. Ak jednotliví nájomníci 
podmienku stanovenej  výšky príjmu splnia, bude im nájomná zmluva obnovená, v opačnom 
prípade im dá Obec Krásna Ves výpoveď. Starosta obce navrhol zvýšenie príspevku do fondu 
opráv. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 18/2015: 
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 v ďalšom bode zasadnutia upozornil na pripravovanú Výzvu 
Ministerstva hospodárstva SR pre mestá a obce na modernizáciu osvetlenia, ktorú by mala 
obec Krásna Ves využiť a uchádzať sa o tieto finančné prostriedky. Obec má vypracovaný 
projekt, ten je však pre túto výzvu nepriechodný – aktuálne nespĺňa stanovené kritériá. Je tu 
však možnosť osloviť projektantku tohto projektu formou žiadosti o doplnenie predpísaných 
náležitostí.  
Hlasovanie o návrhu  uznesenia č. 19/2015: 
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. 8: Starosta obce predložil informáciu o schválení dotácie z Environmentálneho 
fondu vo výške 90 000,- € na „Kanalizácia a ČOV pre obce Timoradza a Krásna Ves“. 
Podmienkou poskytnutia dotácie je preukázanie zabezpečenia obce z iných zdrojov vo výške 
5% nákladov, t.j. 4 736,85 €. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 20/2015: 
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 obce Krásna Ves Ing. Milan Došek predložil návrh na prípravu 
budovania „Chodníka s dažďovou kanalizáciou II. etapa“ a zadanie vypracovania projektovej 
dokumentácie pre stavebné povolenie. Starosta ďalej oboznámil prítomných s návrhom 
pokračovania chodníka smerom k bytovému domu Krásna Ves 316, kde bude končiť. Táto 
časť chodníka  by mohla byť financovaná zo združených finančných prostriedkov a to 
v spolupráci s pekárňou. Stavebná komisia vyjadrila názor, že druhá etapa by mala 
v neposlednom rade riešiť bezpečný vstup/výstup z Materskej školy (vrátane prechodu pre 
chodcov).  Ponuková cena na vypracovanie projektovej dokumentácie je  600,- €. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 21/2015: 
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: Starosta obce poskytol všetkým informáciu, že Obec Krásna Ves sa zúčastnila 
elektronickej aukcie na obstaranie elektrickej energie pre Obec Krásna Ves na rok 2016, 
pričom obec vysúťažila nižšiu cenu elektrickej energie, zároveň zdôraznil, že ide iba o cenu 
za  elektrickú energiu, nie  za distribúciu.  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 22/2015: 
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 stručne prehodnotil v súčasnom Pláne hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja úspešnosť plnenia stanovených prioritných cieľov v jednotlivých 
rozvojových  oblastiach. Prítomní sa spoločne zhodli na podiele plnenia väčšiny stanovených  
opatrení.  
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Dokument PHSR je pre obec nevyhnutný,  je základom pre využitie možnosti čerpania 
Európskych fondov a dotácií v nasledujúcom programovacom období 2014 - 2020. 
Vzhľadom na končiace sa programovacie obdobie 2007-2016 Plánu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce Krásna  Ves, je potrebné pristúpiť k jeho aktualizácii. Pre splnenie 
tejto úlohy vyzvala obec občanov, poslancov a členov komisií aby sa zapojili do tohto procesu 
vyplnením dotazníka, ktorý bol uverejnený na úradnej tabuli obce prostredníctvom  
internetovej stránky obce. Tieto dotazníky budú použité pre návrh hlavných zámerov na 
aktualizáciu PHSR obce Krásna Ves. Prihliadnuc na zdĺhavosť takéhoto procesu by bolo 
vhodné zvolať osobitné stretnutie pre nový PHSR vrátane diskusie občanov. Starosta dal 
návrh zvolať o dva týždne verejné zhromaždenie občanov k PHSR a dal o tomto návrhu 
hlasovať. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 23/2015: 
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: Starosta obce vyzval prítomných k diskusii. 
Hlavný kontrolór obce Krásna Ves Ing. Roman Krbata, PhD. predložil Plán kontrolnej 
činnosti na 1. polrok 2015. Po oboznámení s plánom starosta obce vyzval prítomných 
poslancov hlasovať za schválenie Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015.  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 24/2015: 
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    
 
 
Riaditeľka MŠ Krásna Ves p. Iveta Červená oboznámila kultúrnu komisiu s program, 
ktorý pripravili spolu s deťmi ku Dňu matiek 17.5.2015. Ďalej informovala prítomných o tom, 
že rodičovské združenie neusporiada tento rok zábavu za účelom získania finančných 
prostriedkov pre MŠ, ale zorganizujú Deň detí pre deti z MŠ, obec a široké okolie. Presný 
termín ešte nie určený. Pani riaditeľka ďalej apelovala na bezpečnosť detí na dvore MŠ, 
konkrétne  na výrub stromov, ide o jabloň a slivku, tieto stromy sú suché a majú zlomené 
konáre. Nakoniec  vo svojom príspevku do diskusie požiadala o zvýšenie rozpočtu MŠ o cca 
130,- € za účelom kúpy lehátok – navrhuje vymeniť každým rokom napr. 5 lehátok. 
Poslanec   p. Milan Mišák upozornil, že je v niektorých častiach obce nie je dobre počuť 
vyhlasovanie z miestneho rozhlasu, súhlasne sa k nemu pridala Ing. Oľga Bachová. Súčasne 
p. Mišák navrhol, či by nebolo možné vyhlasovať správy miestneho rozhlasu v neskorších 
popoludňajších hodinách, prípadne v sobotu. Na to starosta uviedol možnosť občanom  
zasielať SMS správy, ak poskytnú číslo MT.  
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Poslanec p. Dušan Mišák poukázal  na neodpratané vyrúbané kríky a stromy pod cintorínom 
s otázkou, kto to odstráni a o odvezie. Odpoveď: upratovať spomenutý priestor budú UoZ – 
aktivačné činnosti formou menších obecných služieb pre obec. 
Do diskusie sa zapojil zástupca starostu p. Jozef Staník – na jeseň sme sa snažili odstrániť 
v obci všetky čierne skládky, no už sú v obci ďalšie dve a to na cintorína a v Paušovej. Je 
však možné, že odpad na uvedené miesta nevozia len občania našej obce.  Možno by bolo 
vhodné  uvažovať o použití  fotopasce .  
Poslankyňa Alena Bučková pripomenula nutnosť riešiť neporiadok na cintoríne. Starosta 
odpovedal, že obec umiestni na cintoríne 4 ks kompostérov. Ďalším problémom na cintoríne 
je v neskorých hodinách voľne sa pohybujúca zver, ktorá najmä ničí kvety a zeleň na hroboch 
zosnulých. 
Poslankyňa Helena Božiková si v poslednej dobe  všimla časté umývanie áut v potoku. 
Starosta odporučil v takýchto prípadoch volať políciu. 
 
K bodu č. 13: Na záver starosta obce Ing. Milan Došek poďakoval prítomným za účasť  
a o 23,10 hod. ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi.  
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U Z N E S E N I A 
 

z druhého zasadania Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi 
konaného dňa 10.4.2015  

(13 – 24/2015 ) 
 

Obecné zastupiteľstvo na svojom prvom zasadnutí prerokovalo 
 

1. Schválenie programu zasadania.  
 

Uznesenie č. 13/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje                                                   
program na prvé zasadanie Obecného zastupiteľstva Krásna Ves   

 
 

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

 
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.  
 

Uznesenie č. 14/2015 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie: 
A) určenie Ing. Jany Mišákovej  za zapisovateľku zápisnice a uznesení, 
B) určenie overovateľov zápisnice: Ing. Ľudovít Suchý a Dušan Mišák 
     
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
 

3. Návrh Záverečného účtu Obce Krásna Ves za rok 2014. 
Uznesenie č. 15/2015 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
 1. schvaľuje  
 A) celoročné hospodárenie za rok 2014 bez výhrad 
 B) prevod 10% z prebytku hospodárenia za rok 2014 vo výške 217 € do rezervného fondu 
     obce 
 C) prevod zostatku prebytku hospodárenia za rok 2014 vo výške 1 954 € do finančného 
fondu obce 
 2. berie na vedomie 
 A) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu záverečného účtu Obce Krásna Ves za rok 
     2014 
 B) Správu nezávislého audítora k záverečnému účtu Obce Krásna Ves za rok 2014. 
 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
 
 
 
 



 

 8

 
 
4.  Návrh pracovného poriadku zamestnancov Obce Krásna Ves. 

Uznesenie č. 16/2015 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje Pracovný poriadok zamestnancov Obce 
Krásna Ves. 
 

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

5.  Návrh kúpy a kúpnych zmlúv na pozemky v areáli športového ihriska a vodnej nádrže. 
Uznesenie č. 17/2015 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje 
kúpnu cenu 3,32 €/m2 na kúpu pozemkov pod multifunkčné ihrisko  
    
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
 
6.  Správa o činnosti správcu Nájomného bytového domu 9 b.j. Krásna ves za rok 2014. 
 

Uznesenie č. 18/2015 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie 
Správu o činnosti správcu Nájomného bytového domu 9 b.j. Krásna Ves za rok 2014. 

  
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
 
7. Výzva MH SR pre mestá a obce na modernizáciu osvetlenia. 
 

Uznesenie č. 19/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje  
vypracovanie projektovej dokumentácie a podanie žiadosti o dotáciu na modernizáciu 
verejného osvetlenia v obci Krásna Ves v zmysle pripravovanej výzvy MH SR. 
    

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

8.  Informácia o dotácii z Environmentálneho fondu na kanalizačný zberač A pre rok 2015 
Uznesenie č. 20/2015 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  berie na vedomie 
informáciu o schválenej dotácii na akciu „Kanalizácia a ČOV pre obce Timoradza a Krásna 
Ves vo výške  90 000,- € na rok 2015. 

    
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
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9. Návrh na projektovú prípravu budovania chodníka s dažďovu kanalizáciou II. etapa. 
 

Uznesenie č. 21/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje 
návrh na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na akciu „Chodník 
s dažďovou kanalizáciou II. etapa. 
     

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

10. Informácia o elektronickej aukcii na obstaranie elektrickej energie na rok 2016 . 
 

Uznesenie č. 22/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie 
Informáciu o realizovanej elektronickej aukcii na obstaranie elektrickej energie pre Obec 
Krásna Ves na rok 2016. 
     
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
 
 

11. Prerokovanie návrhov na aktualizáciu PHSR obce. 
Uznesenie č. 23/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje 
návrh hlavných  zámerov na aktualizáciu PHSR obce Krásna Ves. 
 
 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
 
12. Plán kontrolnej činnosti  na I. polrok 2015 

Uznesenie č. 24/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje 
Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2015. 
 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
 
 
V Krásnej Vsi dňa 10.04.2015 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:       Zapisovateľka zápisnice 
 
 
-------------------------  -------------------------   ------------------------- 
 
Ing. Ľudovít Suchý                  Dušan Mišák      Ing. Jana Mišáková  


