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Z á p i s n i c a  

 
zo 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi, ktoré sa konalo  dňa 16.11.2016 

v malej sále KD o 18.00 h. 
 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny  
 

Program:  
1. Otvorenie zasadania a schválenie programu. 
2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Návrh Dodatku č. 3 k VZN č.10/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ. 
4. Návrh zmien VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady pre rok 2017. 
5. Informácia o stave elektronizácie verejnej správy v pôsobnosti obce.  
6. Návrh zmien VZN č. 3/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Krásna Ves a riešenie dodávateľa služby zberu a uloženia TKO. 
7. Návrhy rozpočtu obce na roky 2017 s výhľadom do roku 2019. 
8. Pripomienkovanie návrhu nájomnej zmluvy areálu športového ihriska. 
9. Záver. 

 
K bodu č. l: Starosta obce Ing. Milan Došek otvoril zasadnutie a privítal prítomných. 
Konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní piati poslanci obecného zastupiteľstva zo siedmich, a 
tak zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  
Hlasovanie o návrhu programu - uznesenia č. 32/2016: 
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 zapisovateľa zápisnice a uznesení bola navrhnutá Ing. Eva Janegová a za 
overovateľov zápisnice Dušan Mišák a Helena Božiková. O návrhu dal hlasovať. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 33/2016: 
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: Ing. Milan Došek predložil návrh Dodatku č.3 k VZNč.10/2008 o výške 
príspevku za pobyt dieťaťa a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky 
úhrady v školskej jedálni. Zmena sa týka platieb za poplatky v MŠ, ktoré boli doteraz 
realizované hotovostne a rodičia na rodičovskom združení v MŠ navrhli, aby od nového 
školského roka 2016/2017 boli uhrádzané prevodom na bankový účet.  Dostavil sa 6-ty 
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poslanec Jozef Staník. (18,15) Starosta informoval, že návrh je zverejnený v zmysle zákona 
na pripomienkovanie a na nasledujúcom zasadaní bude predložený na schválenie. 
 
K bodu č. 4: Starosta informoval o možnosti dodatku k VZN o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Upozornil, že v obci 
sa nachádza množstvo tzv.:“čiernych stavieb“ a stavieb, za ktoré nie sú podané daňové 
priznania, čím obec prichádza o finančné prostriedky do rozpočtu obce, prípadne by sa mohli 
znížiť sadzby na iné druhy daní. Taktiež v prípade poplatku za TKO od občanov, ktorí 
vlastnia v obci nehnuteľnosť a nemajú tu  trvalý pobyt by sa mohol odpustiť poplatok, pokiaľ 
ide o viacerých vlastníkov, aby platil len jeden.  
V rozprave poslanci obecného zastupiteľstva nenavrhli žiadne zmeny VZN, ktoré by menili 
sadzby daní a poplatkov. 
 
K bodu č. 5:  Starosta obce informoval o súčasnom stave elektronizácie verejnej správy. Naša 
obec je zapojená do projektu DCOM a momentálne boli zmigrované  všetky dáta z evidencie 
obyvateľstva, daní a poplatkov do nového systému, v ktorom sme povinný pracovať od 
novembra 2016. Z toho vyplýva, že občan bude môcť komunikovať s obecným úradom 
elektronicky a vybavovať niektoré záležitosti prostredníctvom portálu e-Slovensko. 
 
K bodu č. 6: Starosta obce  vyzval prítomných na podávanie návrhov na zmenu VZN 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krásna 
Ves. Zároveň konštatoval, že v roku 2016 zaplatili len dvaja občania z obce poplatok za 
vývoz drobného stavebného odpadu. Upozornil, že Zmluva s doterajším dodávateľom na 
služby spojené s vývozom a uložením TKO je podpísaná na dobu neurčitú s výpovednou 
dobou. Pokiaľ chce obec zmeniť dodávateľa je potrebné dať výpoveď v zmysle zmluvy 
a následne vypísať výberové konanie na nového dodávateľa služby. 
Na zmenu predmetného VZN neboli predložené žiadne návrhy.  
 
K bodu č. 7: Starosta obce predložil návrh rozpočtu Obce Krásna Ves na roky 2017 -2019. 
Uviedol, že návrh je zverejnený na pripomienkovanie a zároveň vyzval prítomných na nové 
návrhy, prípadne zmeny v navrhovanom rozpočte. Člen komisie Jozef Znášik požiadal 
o slovo a odporučil vyčleniť finančné prostriedky na vytvorenie parkoviska za cintorínom. 
Poslankyňa Alena Bučková podotkla, že je potrebné zakúpiť podsedáky na stoličky v dome 
smútku. Zároveň odporučila vyriešiť odvetrávanie v budove OcU a to z dôvodu, že výpary z  
kuchyne prenikajú na vstupné chodby. Poslanec Igor Filin  poznamenal, že by bolo vhodné 
investovať do  opravy pomníka padlým partizánom na miestnom cintoríne a tiež opraviť 
budovu starého MNV ( náter okien, výmena dverí, oprava strechy kvôli zatekaniu). Starosta 
uviedol, že v kultúrnom dome sa budú rekonštruovať z dotácie pánske toalety, kde je 
potrebný počítať aj z podielom obce. Nutná je tiež výmena podlahy v malej sále s nutnosťou 
opravy vývodu odpadových vôd. Ďalej poznamenal, že je vhodné uvažovať s finančnými 
prostriedkami v roku 2018 na realizáciu osláv 810. výročia prvej písomnej zmienky o našej 
obci a to na prípadnú prípravu kalendára na rok 2018. 
 
K bodu č. 8: Starosta pripomenul, že k zverejnenej novej nájomnej zmluve na objekty 
futbalového ihriska zatiaľ neprišli žiadne pripomienky a blíži sa termín jej schvaľovania. 
Preto odporučil, aby poslanci tomu venovali náležitú pozornosť.  
 
K bodu č. 9 Na záver starosta obce Ing. Milan Došek poďakoval prítomným za účasť  
a o 21,00 hod. ukončil 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi.  
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U Z N E S E N I A 
 

z deviateho zasadania Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi 
konaného dňa 16.11.2016  

(32 – 33/2016 ) 
 

Obecné zastupiteľstvo na svojom druhom zasadnutí prerokovalo 
 

1. Schválenie programu zasadania.  
 

Uznesenie č. 32/2016 
 

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

 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  
 

Uznesenie č. 33/2016 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
A) berie na vedomie určenie Ing. Evy Janegovej za zapisovateľku zápisnice a uznesení z 9. 
zasadania Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 16.11.2016. 
B) schvaľuje overovateľov zápisnice Dušana Mišáka a Heleny Božikovej z 9. zasadania 
Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 16.11.2016. 
     
 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
 
 
 
V Krásnej Vsi dňa 16.11.2016 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:                Zapisovateľka zápisnice: 
 
 
------------------------  -------------------------   ------------------------- 
Dušan Mišák               Helena Božiková              Ing.Eva Janegová  


