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Z á p i s n i c a  

 
zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi, ktoré sa konalo  dňa 28.10.2015 

v malej sále KD o 18.00 h. 
 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny  
 

Program:  
1. Otvorenie zasadania. 
2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Kontrola plnenia uznesení OZ. Plán kontrolnej činnosti I. a II. polrok 2015.  
4. Návrh kúpy a kúpnych zmlúv, zámeny a zámenných zmlúv na pozemky v areáli športového 

ihriska a vodnej nádrže II. etapa. 
5. Schválenie zámeru zámeny pozemkov. 
6. Žiadosť o prenájom poľnohospodárskej pôdy. 
7. Návrh na vyradenie hnuteľného majetku. 
8. Prerokovanie otvoreného listu Ľudovíta Suchého, Horné Motešice 288, 913 26 Motešice, 

starostovi obce, Obecnému zastupiteľstvu a Komisii výstavby, územného plánovania 
a životného prostredia. 

9. Schválenie PHSR obce na obdobie rokov 2015-2024. 
10. Diskusia. 
11. 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 – Milan 
Mišák - príde neskôr. Vyzval prítomných na doplnenie programu. Následne dal o programe 
hlasovať. Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 47/2015: 
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 navrhnutá Ing. Jana Mišáková a za 
overovateľov zápisnice boli navrhnutí Igor Filin a Helena  Božiková.  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 48/2015: 
Počet poslancov  Neprítomní poslanci Hlasovali ZA Hlasovali PROTI  ZDRŽALI SA  
1. Jozef Staník   x     
2. Dušan Mišák  x     
3. Milan Mišák x x     
4. Ing. Ľudovít Suchý  x     
5. Igor Filin  x     
6. Helena Božiková  x     
7. Alena Bučková  x     

 

K bodu č. 3: Kontrolu plnenia uznesení predniesol  hlavný kontrolór obce Ing Roman Krbata, 
PhD.: Uznesenie č. 37/2015 – Obecnému úradu pripraviť návrhy kúpnych a zámenných 
zmlúv na odkúpenie pozemkov pod futbalovým ihriskom a vodnou nádržou, zverejniť zámer 
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zameniť pozemky na internetovej stránke obce a predložiť návrhy zmlúv na schválenie na 
nasledujúce zasadanie obecného zastupiteľstva – splnené. Na zasadnutie sa dostavil  o 18,20 
hod. 7-mi poslanec Milan Mišák. Uznesenie č. 41/2015 – predsedovia komisií prerokujú 
návrh nového PHSR v komisiách a doručia pripomienky na zapracovanie na Obecný úrad do 
nasledujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Krásna Ves – splnené. Záver: Uznesenia  
č.  37/2015 a č.  41/2015 sú splnené. Hlasovanie k návrhu uznesenia č. 49/2015: 
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   
 

Ďalej hlavný kontrolór obce Ing. Roman Krbata, PhD. predložil prítomným poslancom 
Správu o plnení plánu kontrolnej činnosti za I. polrok 2015 a Správu o výsledku kontroly za 
uvedené obdobie. Následne predložil návrh Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015.  
Hlasovanie k návrhu uznesenia č. 50/2015: 
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 oboznámil prítomných s návrhmi kúpnych zmlúv na základe 
geometrického plánu č. 44169647-15/2015. Jedná sa o novovytvorené parcely KN-C číslo 
86/22, 86/26, 86/27, 90/28 a 90/39. 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 51/2015: 

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 zámenu cca 1,7 ha pozemkov parciel  KN-C číslo 
86/29, 88, 90/5, 90/4, 90/41 a časť parcely 974/1 zapísané na LV číslo  995 na členov 
Urbárskeho spoločenstva Krásna Ves, za pozemok KN-E parcela číslo 340 vo vlastníctve 
Obce Krásna Ves zapísanej na LV číslo 987, za účelom vysporiadania pozemkov pod 
športovým ihriskom. Starosta predložil návrh na uznesenie: 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 52/2015: 
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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 oboznámil prítomných so žiadosťou Petra Viktorína, 957 03 Dežerice 
197, ktorý písomne požiadal dňa 25.09.2015 o prenájom poľnohospodárskej pôdy vo výmere 
cca 7 ha v lokalite Veľké Lúky za účelom pestovania trávnatého porastu na výrobu 
sena/senáže. Starosta následne pripomenul a zhrnul situáciu v predmetnej lokalite: Obec je 
vlastníkom poľnohospodárskej pôdy a to KN-E parcely č. 492/1 Orná pôda o výmere 2 4451 
m2 a 492/2 Orná pôda o výmere 4 1135 m2. Tieto parcely v minulosti obhospodarovali 
poľnohospodárske podniky v obci. Z dôvodu nachádzajúcej sa mokrade na týchto parcelách 
postupne problémové miesta z hospodárenia vynechávali a v súčasnosti cca na 1/3 týchto 
parciel sa nachádza neudržovaný náletový porast. Zostávajúca časť parciel  užíva v súčasnosti 
právny subjekt KMG. s.r.o. Podlužany, ktorý sporadicky obrába túto pôdu a to spôsobom 
mulčovania. Za užívanie pôdy obci neplatí nájomné a po zápise ROEPu vyjadril názor, že 
užíva predmetné pozemky neoprávnene v rozpore s právnymi predpismi. Zároveň 
skonštatoval, že v zmysle zákona  o nakladaní z majetkom obce a Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom VZN Obce Krásna Ves a s majetkom štátu, ktorý obec užíva Obec a 
správca majetku obce môže veci, ktoré dočasne nepotrebuje na plnenie svojich úloh 
(neupotrebiteľný a prebytočný majetok),  prenechať zmluvou na dočasné užívanie inej 
právnickej alebo fyzickej osobe a to zásadne odplatne. Predmetné pozemky bude treba, 
v prípade súhlasu obecného zastupiteľstva s nájmom, geometrickým plánom zamerať a 
vyznačiť hranice. Žiadateľ predbežne prisľúbil, že v prípade podpisu nájomnej zmluvy na 
dlhšiu dobu by znášal tieto náklady. V rámci nájmu by pôdu a časť náletom porastenej pôdy 
zrekultivoval. 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 53/2015: 

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: Na základe návrhu riaditeľky MŠ Krásna Ves pani Ivety Červenej   o vyradenie 
5 ks lehátok  s odôvodnením, že sú polámané, opotrebované a nespĺňajú hygienické 
požiadavky  a na základe  odporučenia Vyraďovacej komisie, dal starosta hlasovať o návrhu 
na uznesenie.    
Hlasovanie o návrhu  uznesenia č. 54/2015: 
Počet poslancov  Neprítomní poslanci Hlasovali ZA Hlasovali PROTI  ZDRŽALI SA  
1. Jozef Staník    x     
2. Dušan Mišák   x     
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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 oboznámil prítomných, že dňa 25.09.2015 bol doručený na 
Obecný úrad otvorený list od pána Ľudovíta Suchého, Horné Motešice 288, 913 26 Motešice, 
adresovaný starostovi obce, Obecnému zastupiteľstvu a Komisii výstavby, územného 
plánovania a životného prostredia. Starosta následne o liste informoval Stavebnú komisiu, 
ktorá na svojom zasadaní dňa 04.10.2015 uvedenú skutočnosť prerokovala a odporučila 
prerokovať predmetný dopis na riadnom zasadaní obecného zastupiteľstva. Po rozsiahlej 
diskusii sa prítomní poslanci zhodli na návrhu zvolať stretnutie stavebnej komisie, predsedov 
komisií a poslancov s písomným pozvaním pána Ľudovíta Suchého v termíne 7.-8. 11.2015 
(termín sa upresní po vzájomnej dohode) za účelom doriešenia otvoreného listu a vzniknutej 
situácie. Starosta dal o návrhu na uznesenie hlasovať. 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 55/2015: 
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 stručne pripomenul priebeh aktualizácie pôvodného dokumentu 
PHSR, ktorý bol schválený na obdobie, ktoré sa končí a z dôvodu novej legislatívy a tiež 
nového programovacieho obdobia európskych fondov, je potrebné schváliť nový Plán 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja na obdobie 2015-2024. Aktualizácia bola zadaná 
pôvodnému spracovateľovi, ktorý na základe obcou doložených anketových hárkov pripravil 
aktualizáciu a zaslal ju obci na pripomienkovanie. Komisia výstavby a Finančná komisia 
predložili svoje pripomienky, ktoré boli do schvaľovaného dokumentu zapracované a tento sa 
predkladá na schválenie obecnému zastupiteľstvu. 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 56/2015: 

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 otvoril diskusiu. 
Starosta informoval poslancov a všetkých prítomných  o prebiehajúcich aktivitách 
a realizovaných projektoch  v obci ako sú  pokračujúce zemné práce na realizáciu 
multifunkčného ihriska, o príprave asfaltovania cesty v časti obce Za riečkami, kde sa 
vybudovala kanalizácia, ako pokračuje výstavba cesty Do Sádkov, oboznámil prítomných  
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s čerstvo vypracovanou  Monitorovacou správou v súvislosti s projektom cezhraničnej 
spolupráce ČR-SR  Bezpečnejší život v povodí Bebravy a Vláry, o prebiehajúcom územnom 
konaní líniovej stavby Realizácia optických sietí Krásna Ves – Petrova Lehota. Ďalej  
prítomní diskutovali o novom bezdrôtovom obecnom rozhlase o potrebe overenia  hlasitosti 
reproduktorov umiestnených na niektorých betónových elektrických stĺpoch v obci. 
Poslankyňa pani Bachová upozornila na zlý technický stav dažďovej kanalizácie smerom k  
bytovému domu č. 103. Členovia kultúrnej komisie pripomenuli tradíciu hodov v našej obci 
a v tej súvislosti usporiadať v obci husacie hody. Vo všeobecnosti je potrebné pri  akciách  
takéhoto charakteru riešiť ich realizáciu aj z hľadiska dodržania platnej legislatívy. Ďalej  
poslanec Milan Mišák  navrhol s výhľadom do budúcnosti postaviť v časti nad kúpaliskom 
zásobáreň pitnej vody – vzhľadom na klimatické zmeny, stále častejšie obdobia 
dlhotrvajúceho sucha.  
Starosta obce a poslankyňa Alena Bučková predložili pripomienky z konanej Správnej rady 
CSSP n.o. Krásna Ves dňa a to v súvislosti s umiestnením klientky Jaroslavy Šebíkovej na 
žiadosť Obce Krásna Ves, so zmenou v legislatíve a s otázkou doplatku za klientku 
v zariadení. 
 
K bodu č. 11: Na záver starosta obce Ing. Milan Došek poďakoval prítomným za účasť  
a o 22,00 hod. ukončil 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi.  
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U Z N E S E N I A 

 

zo štvrtého zasadania Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi 
konaného dňa 28.10.2015  

(47–56/2015 ) 
 

Obecné zastupiteľstvo na svojom druhom zasadnutí prerokovalo 
 

1. Schválenie programu zasadania.  
 

Uznesenie č. 47/2015 
 

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

 
 
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.  
 

Uznesenie č. 48/2015 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie: 
A) určenie Ing. Jany Mišákovej  za zapisovateľku zápisnice a uznesení zo 4. zasadania 
Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 28.10.2015, 
B) určenie overovateľov zápisnice Igora Filina a Helenu Božikovú zo 4. zasadania Obecného 
zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 28.10.2015. 
     
 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
 
3. Kontrola plnenia uznesení OZ. 

Uznesenie č. 49/2015 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie 
kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva predloženú Ing Romanom Krbatom, PhD, 
hlavným kontrolórom obce. 
 

 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
 
3. Plán kontrolnej činnosti. 

Uznesenie č. 50/2015 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  
A. schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015, 
B. berie na vedomie plnenie Plánu kontrolnej činnosti za I. polrok 2015 a Správu o výsledku 
kontroly za uvedené obdobie . 
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4. Návrhy kúpy a kúpnych zmlúv, zámeny a zámenných zmlúv na pozemky v areáli 
športového ihriska a vodnej nádrže II. etapa. 

Uznesenie č. 51/2015 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje 
A. Kúpnu zmluvu na kúpu podielu v nehnuteľnostiach. Predmetom tejto kúpnej zmluvy 
sú nehnuteľnosti v k.ú. Krásna Ves. Na základe geometrického plánu č. 44169647-15/2015 sa 
jedná o novovytvorené parcely registra „C“ a to:  
- par.č. 86/22 Ostatné plochy  o výmere 134 m2, 
- par.č. 86/26 Ostatné plochy  o výmere 259 m2, 
- par.č. 86/27 Ostatné plochy  o výmere 195 m2, 
- par.č. 90/28 Ostatné plochy  o výmere 434 m2, 
- par.č. 90/39 Ostatné plochy  o výmere   42 m2, 
(na GP označené ako diel č. 10, 14, 15, 23 a 29) vzniknuté z parcely registra „E“ evidovanej 
na mape určeného operátu č. 388/11 Orná pôda o výmere 1064. Predmetom kúpy je podiel 
5/21 v hore uvedených nehnuteľnostiach zapísaný v LV č. 901 pod B2 na mene 
predávajúceho Ondrej Hlocký rod. Hlocký nar.     nar. ............., r.č. ............,  bytom 
Timoradza č. 20, PSČ 956 52, SR. Kúpna cena 841,- €. 
B. Kúpnu zmluvu na kúpu podielu v nehnuteľnostiach. Predmetom tejto kúpnej zmluvy sú 
nehnuteľnosti v k.ú. Krásna Ves. Na základe geometrického plánu č. 44169647-15/2015 sa 
jedná o novovytvorené parcely registra „C“ a to:  
- par.č. 86/22 Ostatné plochy  o výmere 134 m2, 
- par.č. 86/26 Ostatné plochy  o výmere 259 m2, 
- par.č. 86/27 Ostatné plochy  o výmere 195 m2, 
- par.č. 90/28 Ostatné plochy  o výmere 434 m2, 
- par.č. 90/39 Ostatné plochy  o výmere   42 m2, 
(na GP označené ako diel č. 10, 14, 15, 23 a 29) vzniknuté z parcely registra „E“ evidovanej 
na mape určeného operátu č. 388/11 Orná pôda o výmere 1064. Predmetom kúpy je podiel: 
 -5/42 v hore uvedených nehnuteľnostiach, zapísaný v LV č. 901 pod B4 na mene 
predávajúceho Jozef Hlocký rod. Hlocký nar. .................., r.č. ..................., bytom Krásna Ves 
č. 259, PSČ 956 53, SR. Kúpna cena 420,- €. 
 -3/21 v hore uvedených nehnuteľnostiach, zapísaný v LV č. 901 pod B5 na mene 
predávajúceho Elena Grňová rod. Hrušková, nar. ................, r.č. ..................., bytom Mateja 
Bela 2450/31, Trenčín, PSČ 911 08, SR. Kúpna cena 505,- €.  
 -5/21 v hore uvedených nehnuteľnostiach, zapísaný v LV č. 901 pod B6 na mene 
predávajúceho Martin Hlocký rod. Hlocký, nar. ......................, r.č. ............................. bytom 
A. Hlinku 1184/1 Bánovce nad Bebravou, PSČ 957 01, SR. Kúpna cena 841,- €.  
C. Kúpnu zmluvu na kúpu podielu v nehnuteľnostiach. Predmetom tejto kúpnej zmluvy 
sú nehnuteľnosti v k.ú. Krásna Ves. Na základe geometrického plánu č. 44169647-15/2015 sa 
jedná o novovytvorené parcely registra „C“ a to:  
- par.č. 86/22 Ostatné plochy  o výmere 134 m2, 
- par.č. 86/26 Ostatné plochy  o výmere 259 m2, 
- par.č. 86/27 Ostatné plochy  o výmere 195 m2, 
- par.č. 90/28 Ostatné plochy  o výmere 434 m2, 
- par.č. 90/39 Ostatné plochy  o výmere   42 m2, 
na GP označené ako diel č. 10, 14, 15, 23 a 29) vzniknuté z parcely registra „E“ evidovanej na 
mape určeného operátu č. 388/11 Orná pôda o výmere 1064. Predmetom kúpy je podiel 5/42 
v hore uvedených nehnuteľnostiach, pôvodne zapísaný v LV č. 901 pod B3 na mene Mária 
Matejová rod. Hlocká, ktorý dedičským rozhodnutím 6D/109/2014, D not 181/2014 zdedila 
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predávajúca Rozeta Budošová rod. Matejová, nar. ....................., r.č. ........................ , bytom 
Krásna Ves č. 161, PSČ 956 53, SR. Kúpna cena 420,- €. 
D. Kúpnu zmluvu na kúpu podielu v nehnuteľnostiach. Predmetom tejto kúpnej zmluvy 
sú nehnuteľnosti v k.ú. Krásna Ves. Na základe geometrického plánu č. 44169647-15/2015 sa 
jedná o novovytvorené parcely registra „C“ a to:  
- par.č. 86/22 Ostatné plochy  o výmere 134 m2, 
- par.č. 86/26 Ostatné plochy  o výmere 259 m2, 
- par.č. 86/27 Ostatné plochy  o výmere 195 m2, 
- par.č. 90/28 Ostatné plochy  o výmere 434 m2, 
- par.č. 90/39 Ostatné plochy  o výmere   42 m2, 
na GP označené ako diel č. 10, 14, 15, 23 a 29) vzniknuté z parcely registra „E“ evidovanej na 
mape určeného operátu č. 388/11 Orná pôda o výmere 1064. Predmetom kúpy je podiel 3/21 
zapísaný v LV č. 901 pod B1 na Alžbetu Dohnalkovú r. Hlockú, ktorý dedičským 
rozhodnutím 3D/735/2015, D not 227/2015, IČS 4615208298 zdedili predávajúci nasledovne:  
 -1/21 predávajúci Július Dohnálek rod. Dohnálek, nar ...................,  r.č. ......................, bytom 
Brezolupy č. 66, PSČ 957 01, SR.  Kúpna cena 168,- €. 
 - 1/21 predávajúca Vlasta Gérová rod. Dohnálková, nar. .................., r.č. ....................., bytom 
Považská Bystrica, sídl. Hliny 1318/141, PSČ 017 01, SR. Kúpna cena 168,- €. 
 -1/42 predávajúca Ivana Průžková rod. Dohnálková, nar. .................., r.č. ................... , bytom 
Timoradza 54, PSČ 956 52, SR. Kúpna cena 84,- €. 
 - 1/42 predávajúca Mgr. Tatiana Remo rod. Dohnálková, nar. .................., r.č. ..................... 
bytom Trenčín, Východná 17/31, PSČ 911 08, SR. Kúpna cena 84,- €.  
 
 

 

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

 
 
 

5. Schválenie zámeru zámeny pozemkov. 
Uznesenie č. 52/2015 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  
A schvaľuje zámer Obce Krásna Ves zameniť pozemky KN-C parcela číslo 86/29, 88, 90/5, 
90/4, 90/41 a časť parcely 974/1 vzniknuté z parcely KN-E (533) 533/100, 533/200, 533/300 
a 533/400 zapísané v LV číslo 995 na členov Urbárskeho spoločenstva Krásna Ves, pozem. 
spol. za účelom vysporiadania pozemkov pod športovým ihriskom a s ním spojené obslužné 
plochy za pozemok KN-E číslo 340 vo vlastníctve Obce Krásna Ves zapísaného v LV č. 987, 
B odporúča starostovi obce začať s výborom Urbárskeho spoločenstva Krásna Ves, pozem. 
spol., rokovanie o podmienkach zámeny predmetných pozemkov a s prípravou geometrických 
plánov na zamieňané pozemky. 
    
 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
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6.  Žiadosť o prenájom poľnohospodárskej pôdy. 
 

Uznesenie č. 53/2015 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi 
A ukladá vyzvať  KMG s.r.o. Podlužany 348 na okamžité ukončenie užívania pôdy 
nachádzajúcej sa v k.ú. Krásna Ves v časti Veľké Lúky – pozemky KN-E parcela číslo 492/1 
a 492/2 vo vlastníctve Obce Krásna Ves zapísané v LV číslo 987,  v zmysle zákona číslo 
504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku 
a lesných pozemkov v znení neskorších predpisov. 
B odporúča Obci Krásna Ves v zmysle zákona o nakladaní s majetkom obce a Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Krásna Ves a v záujme ochrany podzemných 
vôd I. stupňa ochranného pásme podzemných vôd, zverejniť zámysel obce prenechať  
uvedené pozemky, ktoré dočasne nepotrebuje na plnenie svojich úloh, odplatne  zmluvou na 
dočasné užívanie inej právnickej alebo fyzickej osobe,. 

  
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
 
7. Návrh na vyradenie hnuteľného majetku. 
 

Uznesenie č. 54/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi súhlasí 
s vyradením 5 ks lehátok z MŠ Krásna Ves na základe odporučenia Vyraďovacej komisie. 

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

 

8.  Prerokovanie otvoreného listu Ľudovíta Suchého, Horné Motešice 288, 913 26 Motešice, 
starostovi obce, Obecnému zastupiteľstvu a Komisii výstavby, územného plánovania 
a životného prostredia. 

Uznesenie č. 55/2015 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  ukladá 
stavebnej komisii, predsedom komisií a poslancom zvolať stretnutie za účelom doriešenia 
otvoreného listu v termíne 7.-8.11.2015 a písomne naň pozvať pána Ľudovíta Suchého, Horné 
Motešice 288, 913 26 Motešice. 

    
 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
 
9. Schválenie PHSR Obce Krásna Ves na obdobie rokov 2015-2024. 
 

Uznesenie č. 56/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje  
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Krásna Ves na roky 2015-2024. 
 
     

Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
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V Krásnej Vsi dňa 28.10.2015 
 
 
Overovatelia zápisnice:                Zapisovateľka zápisnice: 
 
 
 
-------------------------  -------------------------   ------------------------- 
Igor Filin                           Helena  Božiková     Ing. Jana Mišáková  


