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Z á p i s n i c a 

 

z jedenásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi,  
ktoré sa konalo dňa 09.10.2020 vo veľkej sále KD o 18.30 h. 

 
 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny  
 
Program:  

1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
4. Správa audítora k IUZ a KUZ za rok 2019. 
5. Riešenie realizácie projektu :“ Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu 

v obci Krásna Ves“. 
6. Rôzne 
7. 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. 
 
 
K bodu č. 2.: Ing. Milan Došek predložil zverejnený návrh programu jedenásteho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva, doplneného v bode rôzne – prehodnotenie výšky miestneho poplatku za 
vývoz komunálneho odpadu. Neboli vznesené ďalšie návrhy, ani pripomienky. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 83/2020: 
Počet poslancov  Neprítomní poslanci Hlasovali ZA Hlasovali PROTI ZDRŽALI SA  
1. Jozef Staník   x     
2. Andrea Galušťáková  x     
3. Milan Mišák  x     
4. Helena Božiková  x     
5. Ing. Ľudovít Suchý  x    
6. Ivan Kollárik (st.)  x     

7. Milan Šlosár x      
 
 

K bodu č. 3.: Za zapisovateľku zápisnice a uznesení bola určená Martina Mikušová a za 
overovateľov zápisnice boli navrhnutí Andrea Galušťáková a Ivan Kollárik st. O návrhu dal 
starosta hlasovať. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 84/2020: 
Počet poslancov  Neprítomní poslanci Hlasovali ZA Hlasovali PROTI ZDRŽALI SA  
1. Jozef Staník   x     
2. Andrea Galušťáková  x     
3. Milan Mišák  x     
4. Helena Božiková  x     
5. Ing. Ľudovít Suchý  x    
6. Ivan Kollárik (st.)  x     

7. Milan Šlosár x      
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K bodu č. 4.: Starosta obce Ing. Milan Došek  uviedol, že Konsolidovaná účtovná závierka za rok 
2019, je súhrnom údajov hospodárenia za Obec a jej dcérsku spoločnosť Podnik služieb s.r.o. 
Zverejnená bola na nahliadnutiu na webovej stránke obce aj so stanoviskom audítora 
k Individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 a Konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2019.  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 85/2020: 
Počet poslancov  Neprítomní poslanci Hlasovali ZA Hlasovali PROTI ZDRŽALI SA  
1. Jozef Staník   x     
2. Andrea Galušťáková  x     
3. Milan Mišák  x     
4. Helena Božiková  x     
5. Ing. Ľudovít Suchý  x    
6. Ivan Kollárik (st.)  x     

7. Milan Šlosár x      
 
 

K bodu č. 5.: Starosta obce Ing. Milan Došek  predniesol obsiahlu správu o priebehu a súčasnej 
situácii ohľadom nevysporiadania finančných pohľadávok v rámci realizácie projektu: Zníženie 
energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Krásna Ves, so zhotoviteľom: Construction s r.o., 
Nadlice. Súčasne uviedol, že s tým istým dodávateľom bola vypovedaná zmluva na stavbu: 
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves. V prípade, že obecné 
zastupiteľstvo rozhodne o pokračovaní v realizácii projektu je nevyhnutné vypísať nové verejné 
obstarávanie na zhotoviteľa stavby. 
Starosta obce hovoril o tom, že súťažným podkladom je treba venovať zvýšenú pozornosť 
a dôsledne ich odkonzultovať s viacerými odborníkmi, aby sa tak obec vyhla riziku výberu 
nevhodného dodávateľa. Hlavný kontrolór uviedol, že nedokonalosť zákona o verejnom 
obstarávaní a neochota viacerých serióznych potencionálnych dodávateľov zúčastniť sa verejného 
obstarávania zvyšuje riziko výberu nevhodného dodávateľa.  
Z pohľadu obce je realizácia projektu potrebná a tak starosta obce navrhol, aby sa verejné 
obstarávanie realizovalo po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom. Zástupca starostu Jozef Staník 
doplnil, aby v rámci zmluvy bol stanovený presný harmonogram prác a možnosť pravidelnej 
kontroly jeho plnenia (kontrolne dni). Pán Ing. Dušan Pilch uviedol, že treba skontrolovať či sú 
v projekte uvedené komponenty, ktoré sa vyrábajú, alebo sú reálne dostupné. 
Starosta vyzval prítomných poslancov, aby sa vyjadrili svoj názor s návrhom na vyhlásenie 
nového verejné obstarávanie. Následne dal starosta obce hlasovať o prednesenom návrhu. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 86/2020: 
Počet poslancov  Neprítomní poslanci Hlasovali ZA Hlasovali PROTI ZDRŽALI SA  
1. Jozef Staník   x     
2. Andrea Galušťáková  x     
3. Milan Mišák  x     
4. Helena Božiková  x     
5. Ing. Ľudovít Suchý  x    
6. Ivan Kollárik (st.)  x     

7. Milan Šlosár x      

 

K bodu č. 6:  
Ing. Milan Došek uviedol, že dnešným dňom boli na cintoríne vyvesené tabuľky pre neplatičov 
za nájom hrobového miesta v počte cca 180. Uvedené kroky boli vykonané v súlade s Všeobecne 
záväzným nariadením č.4/2011 o správe a prevádzke pohrebísk v obci Krásna Ves (Prevádzkovým 
poriadkom pohrebiska).   
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Hlavný kontrolór obce oboznámil poslancov o doručenom liste z Ministerstva financií SR 
upozorňujúci na nezaplatené záväzky po termíne splatnosti, ktorých výška naznačuje povinnosť 
obce riešiť ozdravný režim. Po komunikácii s ekonómkou obce Ing. Evou Janegovou boli dané 
veci na pravú mieru.   
Starosta obce upovedomil OZ o možnosti žiadať finančnú dotáciu z environmentálneho fondu až  
500 000 € ročne na budovanie kanalizácie obce. Žiadosť treba podať do 15.12.2020. Zároveň 
upozornil na zastaranú projektovú dokumentáciu, ktorej prevažná časť už nevyhovuje súčasným 
technickým požiadavkám.  
Ing. Ľudovít Suchý predniesol krátku správu k výške miestneho poplatku za vývoz odpadu. 
Poplatky za vývoz TKO za celý rok 2020 nepokryjú náklady. Je treba prehodnotiť poplatok za 
vývoz TKO od občanov. Porovnal výšku faktúr s inými obcami, v ktorých majú iného vývozcu. 
Vykonaná analýza príjmov a výdavková naznačuje nutnosť zvýšenia poplatku.  
 
K bodu č. 7: Na záver starosta obce Ing. Milan Došek poďakoval prítomným za účasť  
a o 21:30.h ukončil jedenáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi.  
 
Zoznam príloh: 
Príloha č. 1    Prezenčná listina 
                      Prerokovávané materiály podľa jednotlivých bodov. 
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U Z N E S E N I A 

 

z jedenásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi 
konaného dňa 09.10.2020  

( 83/2020 – 86/2020 ) 
Obecné zastupiteľstvo na jedenástom zasadnutí prerokovalo 
 
2. Program rokovania jedenásteho zasadnutia 

Uznesenie č. 83/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje program rokovania jedenásteho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 09.10.2020 

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

 
3. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

Uznesenie č. 84/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
A. berie na vedomie určenie Martiny Mikušovej za zapisovateľku zápisnice a uznesení z 
jedenásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 09.10.2020, 
B. schvaľuje overovateľov zápisnice Andreu Galušťákovú a Ivana Kollárika st. z jedenásteho 
zasadnutia Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 09.10.2020. 

 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
4. Schválenie konsolidovanej účtovnej závierky Obce Krásna Ves za rok 2019 
    Správa audítora k IUZ a KUZ za rok 2019 

Uznesenie č. 85/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  
A.  schvaľuje Konsolidovanú účtovnú závierku Obce Krásna Ves za rok 2019, 
B. berie na vedomie Správu audítora k Individuálnej účtovnej závierke a Konsolidovanej 
účtovnej závierke Obce Krásna Ves za rok 2019. 
 
 

Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
 5. Schválenie vyhlásenia nového výberového konania na realizáciu projektu „ Zníženie 
energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves“. 

Uznesenie č. 86/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje vyhlásenie nového verejného obstarávania  na 
realizáciu projektu „ Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna 
Ves“, s presne stanovenými súťažnými podkladmi, ktoré budú konzultované okrem poverenej 
firmy na realizáciu verejného obstarávania s ďalšou nezávislou odborne spôsobilou osobou. 
 
 

Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
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Overovatelia zápisnice:           Zapisovateľka zápisnice: 
 
 
Andrea Galušťáková .......................................       Martina Mikušová      ................................ 
 
 
Ivan Kollárik st. ....................................... 
 
 
V Krásnej Vsi, dňa 09.10.2020 


