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Z á p i s n i c a  

 
z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi, ktoré sa konalo  dňa 07.08.2015 

v malej sále KD o 19.00 h. 
 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny  
 

Program:  

1. Otvorenie zasadania. 

2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Schválenie Konsolidovanej účtovnej závierky Obce Krásna Ves za rok 2014. 

Správa audítora ku Konsolidovanej účtovnej závierke. 

4. Schválenie Výročnej správy Obce Krásna Ves za rok 2014. 

5. Schválenie zámeny a zámenných zmlúv, kúpy a kúpnych zmlúv na pozemky v areáli 

športového ihriska a vodnej nádrže (II. časť). 

6. Správa komisie na ochranu verejného záujmu. 

7. Prerokovanie internej smernice na používanie služobného a súkromného motorového 

vozidla. 

8. Informácia o prijatej internej smernici „Zásady podávania, preverovania a evidovania 

podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach 

súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.  
9. Pripomienkové konanie k návrhu nového Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho 

rozvoja obce Krásna Ves (PHRaSR). 

10. Riešenie platieb za klientov CSSP n.o. prijatých na základe žiadosti obce. 

11. Schválenie úveru na financovanie schválených investičných aktivít obce. 

12. Plán investičných aktivít obce a ich financovanie: 

13. Žiadosť Emílie Salaničovej  o odkúpenie časti obecného pozemku. 

14. Informácia o zápise zmien Podniku služieb s.r.o. v obchodnom registri. 

15. Diskusia (plán kultúrnych aktivít do konca roka 2015). 

16. Záver. 

 
 

K bodu č. l: Starosta obce Ing. Milan Došek otvoril zasadnutie a privítal všetkých 

prítomných. Konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní šiesti poslanci obecného zastupiteľstva 

zo siedmich, a tak zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Ospravedlnený poslanec – Igor Filin -

príde neskôr. Vyzval prítomných na doplnenie programu. Následne dal o programe hlasovať. 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 33/2015: 
 

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. 2: Za zapisovateľku zápisnice a uznesení bola navrhnutá Ing. Jana Mišáková a za 

overovateľov zápisnice boli navrhnutí Ing. Ľudovít Suchý a Alena Bučková.  

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 34/2015: 
 

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 Konsolidovanej účtovnej závierky Obce Krásna 

Ves za rok 2014 a prečítal Správu nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej 

závierky zostavenej k 31.12.2014. Do rozpravy sa nikto neprihlásil.  

Hlasovanie k návrhu uznesenia č. 35/2015: 
 

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 predložil návrh Výročnej správy Obce Krásna Ves za rok 2014. 

Súčasne otvoril rozpravu, do ktorej sa nikto neprihlásil.  

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 36/2015: 

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 predložil návrh na odkúpenie resp. zámenu pozemkov v časti na ihrisku 

a vodnej nádrži. Konštatoval, že je potrebné vypracovať kúpne zmluvy, v prípade zámenných 

zmlúv dať vypracovať znalecký posudok na pozemky obce, ktoré chce obec poskytnúť na 

zámenu, vyvesiť zámer na 15 dní  na úradnej tabuli obce. Starosta predložil návrh na 

uznesenie: 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 37/2015: 

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. 6: Správu Komisie na ochranu verejného záujmu predniesol Ing. Ľudovít Suchý, 

predseda komisie. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 38/2015: 

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   

 

Dostavil sa siedmy poslanec  Igor Filin (19,55 hod.). 

K bodu č. 7: Starosta obce predložil na schválenie novú „Vnútornú smernicu pre organizáciu 

a prevádzku cestných motorových vozidiel Obce Krásna Ves“   

Hlasovanie o návrhu  uznesenia č. 39/2015: 

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. 8: Starosta prítomných informoval o prijatej internej smernici „Zásady podávania, 

preverovania a evidovania podnetov podávaných z zmysle zákona č. 307/2014 Z.z.  

o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti“. Z podstaty 

smernice vyplýva, že ten kto prijíma podnety je hlavný kontrolór obce. Táto smernica bude 

zverejnená na internetovej stránke Obce Krásna Ves. Do diskusie sa nikto prihlásil.  

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 40/2015: 

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 otvoril rozpravu k pripomienkovému konaniu k návrhu nového 

Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Krásna Ves (PHRaSR). 

S poslancami sa dohodli, že pripomienky a návrhy predložia do nasledujúceho zasadnutia OZ.  
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Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 41/2015: 

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:  Obec Krásna Ves požiadala CSSP n.o. o poskytovanie služieb  pre klientku 

Jaroslavu Šebíkovú, ktorá  je v zariadení umiestnená od 13.3.2015. Keďže o službu požiadala 

obec, táto by mala v zmysle pôvodného znenia zákona  doplácať za klientku sumu, ktorá 

klientke chýba na úhradu služieb a to 110,50 € mesačne. Súčasné znenie zákona však túto 

povinnosť obci neukladá. Rozpočet obce však obsahuje položku „ jednorazová sociálna 

výpomoc“ z ktorej by bolo možné uvedenú úhradu zrealizovať. Starosta dal o návrhu 

hlasovať.  

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 42/2015: 

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 stručne zhrnul investičné aktivity obce a finančnú spoluúčasť na nich. 

Spoločne s poslancami skonštatovali, že je potrebný prijať preklenovací úver na 

predfinancovanie projektu cezhraničnej spolupráce v plnej výške.  

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 43/2015: 

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 predložil prítomným návrh Plánu investičných aktivít obce a ich 

financovanie v programovacom období 2016-2020.  

       - Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane  

         zatepľovania (Environmentálny fond, Očakávaná výzva z OP) 

       - Zberné dvory (Očakávaná výzva z OP) 

       - Kanalizácia a ČOV pre obce Timoradza a Krásna Ves (Environmentálny fond,  

         Očakávaná výzva z OP Životné prostredie) 

       - Rekonštrukcia miestnej komunikácie.  

V rozprave poslanci diskutovali o potrebe jednotlivých aktivít v obci ako je zateplenie 

obvodového plášťa a vykurovanie v MŠ a KD, kanalizácia a ČOV, potreba zberného dvora či 
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rekonštrukcia miestnej komunikácie. Na  záver sa poslanci zhodli, že je potrebné rozpracovať 

všetky zámery. Pri poslednom bode Rekonštrukcia miestnej komunikácie poslanci zdôraznili 

potrebu upozorniť Správu ciest TSK na nebezpečný úsek na ceste III. triedy pred rodinnými 

domami súpisné číslo 116 a 117. Ide o  chýbajúce zábradlie pri vpusti dažďovej kanalizácie 

prechádzajúcu popod cestu.  V čase údržby uvedenej komunikácie správca zábradlie dočasne 

odstránil, a do dnešného dňa ho nenamontoval späť.  

 Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 44/2015: 

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. 13: Pani Emília Salaničová, Krásna Ves  podala žiadosť o odkúpenie obecného 

pozemku a to časti z CKN parcela číslo 857/1, na ktorom má podzemnú pivnicu na ovocie 

a zeleninu a pozemok na ktorom má vybudovaný prístup do RD s  dvorom. Po ukončení 

ROEP-u sa zistilo, že uvedený pozemok je vo vlastníctve obce. Vo svojej žiadosti uvádza, že 

si nebola tejto situácie vedomá a chcela by ju napraviť odkúpením tohto pozemku. Starosta 

dal o návrhu uznesenia hlasovať. 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 45/2015: 

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. 14: Starosta informoval prítomných o zápise zmien v obchodnom 

registri obchodnej spoločnosti Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Zmeny sa týkajú skončenia 

funkcie konateľov Mária Matejová, Krásna Ves 93 a Milan Rýdzi, Krásna Ves 16 a zápisu 

nového konateľa Ing. Branislava Hložu.  

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 46/2015: 

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. 15: Starosta obce otvoril diskusiu. 

V súvislosti s návrhom zmien za účelom zlepšenia ekonomických a rozvojových 

ukazovateľov  spoločnosti Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. sa v diskusii prihlásil poslanec 

Igor Filin. Poukázal na majetok spoločnosti – minibager, ktorý je v súčasnosti už 
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v nepojazdnom stave. Výsledkom diskusie prítomných poslancov bola buď oprava stroja, 

alebo jeho odpredaj.   

V diskusii bol taktiež podaný návrh na umiestnenie platobného terminálu v predajni Krásna 

Ves a Šípkov.  

Starosta obce Ing. Milan Došek oboznámil prítomných  o účasti Obce Krásna Ves v MAS  

Strážovské vrchy, ktorú tvoria Mikroregióny Teplička, Podhorie a Uhrovská dolina. 

Poslankyňa Alena Bučková upozornila na blížiace sa kultúrne podujatie Dni ovocia a medu 

v Trebichave v októbri 2015 a informovala prítomných o príprave kultúrnej komisie na  toto 

podujatie. Ďalším podujatím bude stretnutie seniorov z celého okresu v Krásnej Vsi. 

 

K bodu č. 16: Na záver starosta obce Ing. Milan Došek poďakoval prítomným za účasť  

a o 22,30 hod. ukončil 3. 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 07.08.2015  

(33–46/2015 ) 

 
Obecné zastupiteľstvo na svojom druhom zasadnutí prerokovalo 
 

1. Schválenie programu zasadania.  
 

Uznesenie č. 33/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje                                                   

program na druhé zasadanie Obecného zastupiteľstva Krásna Ves.   

                                                
 

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

 
 

2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.  
 

Uznesenie č. 34/2015 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie: 

A) určenie Ing. Jany Mišákovej  za zapisovateľku zápisnice a uznesení, 

B) určenie overovateľov zápisnice Ing. Ľudovíta Suchého a Alenu Bučkovú. 

     
 

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

 

 

3. Schválenie Konsolidovanej  účtovnej závierky Obce Krásna Ves za rok 2014. 

    Správa audítora ku Konsolidovanej  účtovnej závierke Obce Krásna Ves za rok 2014. 

Uznesenie č. 35/2015 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 

 1. schvaľuje  

  Konsolidovanú účtovnú závierku Obce Krásna Ves za rok 2014  

 2. berie na vedomie 

  Správu audítora ku Konsolidovanej účtovnej závierke  Obce Krásna Ves za rok 2014. 

 

 

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

 

 

4. Schválenie Výročnej správy Obce Krásna Ves za rok 2014. 

Uznesenie č. 36/2015 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje 

 Výročnú správu Obce Krásna Ves za rok 2014. 

 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
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5. Návrh kúpy a kúpnych zmlúv, zámeny a zámenných zmlúv na pozemky v areály 

športového ihriska a vodnej nádrže II. etapa. 

Uznesenie č. 37/2015 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi ukladá 
Obecnému úradu pripraviť návrh kúpnych a zámenných zmlúv na odkúpenie pozemkov pod 

futbalovým ihriskom a vodnou nádržou, zverejniť zámer zameniť pozemky na internetovej 

stránke obce a predložiť návrhy zmlúv na schválenie na nasledujúce zasadanie obecného 

zastupiteľstva. 

    

 

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

 

 

6.  Správa Komisie na ochranu verejného záujmu. 
 

Uznesenie č. 38/2015 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie 

Správu komisie na ochranu verejného záujmu. 

  

 

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

 

 

7. Vnútorná smernica pre organizáciu a prevádzku cestných motorových vozidiel. 
 

Uznesenie č. 39/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje 

Vnútornú smernicu pre organizáciu a prevádzku cestných motorových vozidiel Obce Krásna 

Ves. 

 

 

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

 

8.  Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov. 

Uznesenie č. 40/2015 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  berie na vedomie 

informáciu o prijatej internej smernici „Zásady podávania, preverovania a evidovania 

podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich 

s oznamovaním protispoločenskej činnosti“. 

    

 

    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
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9. Pripomienkové konanie k návrhu nového Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho 

rozvoja obce Krásna Ves (PHRaSR). 
 

Uznesenie č. 41/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi ukladá  

predsedom komisií prerokovať návrh nového PHRaSR v komisiách a pripomienky doručiť na 

zapracovanie na Obecný úrad do nasledujúceho zasadania OZ. 

     

 

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

 

     

10. Riešenie platieb za klientov CSSP n.o. prijatých na základe žiadosti obce. 

Uznesenie č. 42/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi neschvaľuje 

poskytovanie úhrad za poskytovanie sociálnej služby v CSSP n.o., 956 53 Krásna Ves 95 za 

Jaroslavu Šebíkovú vo výške 110,50 € mesačne od 13.3.20215 pre rok 2015 z kapitoly 

jednorazové sociálne výpomoci. 

 

 

 

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

 

 

11. Schválenie úveru na financovanie schválených investičných aktivít obce. 

Uznesenie č. 43/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje: 

1. prijatie úveru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. vo výške 101 279,50 EUR na 

    predfinancovanie NFP projektu: „Spoločne za bezpečnejší život v povodiach Bebravy 

a Vláry“, Operačný program: „Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – 

Česká republika 2007 – 2013“,  spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho 

rozvoja, Prioritná os: 2. Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného prostredia, 

Oblasť podpory: 2.2 Zachovanie životného prostredia a rozvoja krajiny, 

2. zabezpečenie úveru formou blankozmenky obce. 

3. zmenu rozpočtu Obce Krásna Ves č. 2. na rok 2015 

 

 

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

 

12. Plán investičných aktivít obce pre nasledujúceho programovacie obdobie a ich 

financovanie. 

Uznesenie č. 44/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje 

plán investičných aktivít obce a ich financovanie: 

- Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania 

(Environmentálny fond, Očakávaná výzva z OP). 

- Zberný dvor (Očakávaná výzva z OP). 
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- Kanalizácia a ČOV pre obce Timoradza a Krásna Ves (Environmentálny fond, Očakávaná 

výzva z OP Životné prostredie). 

- Rekonštrukcia miestnej komunikácie. 

 

 

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

 

 

13. Žiadosť Emílie Salaničovej o odkúpenie časti obecného pozemku. 

Uznesenie č. 45/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje  

zámer odpredaja obecného pozemku Emílii Salaničovej a to v časti z CKN parcela číslo 

857/1, na ktorej má žiadateľka vybudovanú podzemnú pivnicu na skladovanie ovocia 

a zeleniny a dvor a to formou priameho predaja z titulu osobitného zreteľa. 

b) ukladá Obecnému úradu na nasledujúce zasadanie na základe vyhotovenia GP 

predloženého žiadateľkou na predmet kúpy, zverejniť zámer priameho predaja predmetnej 

časti pozemku na internetovej stránke obce a pripraviť kúpnu zmluvu a príslušné znenie 

uznesenia v zmysle titulu osobitného zreteľa na predaj predmetného pozemku. 

 

 

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

 

 

14. Informácia o zápise zmien Podniku služieb Krásna Ves, s.r.o. v obchodnom registri. 

Uznesenie č. 46/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie 

informáciu o zápise zmien Podniku služieb Krásna Ves, s.r.o. v obchodnom registri. 

 

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

 

V Krásnej Vsi dňa 07.08.2015 

 

 

Overovatelia zápisnice:                Zapisovateľka zápisnice: 

 

 

-------------------------  -------------------------   ------------------------- 

 

Ing. Ľudovít Suchý                  Alena Bučková     Ing. Jana Mišáková  


