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Z á p i s n i c a 
 

z dvanásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi,  
ktoré sa konalo dňa 27.11.2020 v knižnici KD o 18.00 h. 

 
 
 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny  
 
Program:  

1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
4. Schválenie VZN Obce Krásna Ves č.3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
5. Schválenie VZN č.4/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 

území obce Krásna Ves. 
6. Schválenie zmenu rozpočtu č.3 Obce Krásna Ves. 
7. Schválenie rozpočtu Obce Krásna Ves na roky 2021-2023. 
8. Informácia o príprave nového verejného obstarávania na projekt : Zníženie energetickej náročnosti 

budovy OcU. 
9. Uzatvorenie Dohody o zriadení vecného bremena k nehnuteľnostiam vo vlastníctve obce 
10. Rôzne 
11. Záver. 

 
 

K bodu č. l.: Starosta obce Ing. Milan Došek otvoril zasadnutie a privítal všetkých prítomných. 
Konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní štyria poslanci obecného zastupiteľstva zo siedmich, a 
tak zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 
 
K bodu č. 2.: Ing. Milan Došek navrhol zverejnený návrh programu dvanásteho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva, doplniť  o ďalší bod programu s číslom 9: uzatvorenie Dohody o zriadení 
vecného bremena k nehnuteľnostiam vo vlastníctve obce. Neboli vznesené ďalšie návrhy, ani 
pripomienky. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 87/2020: 
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 Ing. Eva Janegová a za 
overovateľov zápisnice boli navrhnutí Jozef Staník a Ing. Ľudovít Suchý. O návrhu dal starosta 
hlasovať. Dostavil sa piaty poslanec Milan Mišák. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 88/2020: 
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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. 4.: Starosta obce Ing. Milan Došek  uviedol, že bol zverejnený návrh nového VZN č. 
3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady, ktorý počíta so zvýšením poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
z doterajších 0,0382 eur na 0,0493 eur za osobu a kalendárny deň s platnosťou od 1.1.2021. 
Predseda finančnej komisie Ing. Ľudovít Suchý uviedol, že finančná komisia na svojom stretnutí 
prehodnotila okrem návrhu na zvýšenie poplatku za TKO aj sadzby daní z nehnuteľností 
a navrhuje, aby boli tiež od 1.1.2021 zvýšené. Zmeny sadzieb jednotlivých druhov daní budú 
následne zapracované do nového návrhu VZN a zverejnené. Obecné zastupiteľstvo tak prerokuje 
toto VZN na ďalšom zasadnutí. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 89/2020: 
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  upozornil, že predmetné VZN o určení pravidiel 
času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krásna Ves bolo schválené na 
predchádzajúcom zasadnutí. Okresná prokurátorka po preskúmaní VZN podala protest a niektoré 
ustanovenia napadla. Tieto ustanovenia boli v návrhu nového VZN č.4/2020 preto zrušené 
a predkladá túto zmenu na schválenie obecnému zastupiteľstvu. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 90/2020: 
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. Eva Janegová predniesla návrh zmeny rozpočtu č.3 Obce Krásna Ves a podala 
informáciu k zmene jednotlivých položiek rozpočtu obce. Uviedla, že na základe nových 
metodických pokynov tam budú zapracované dodatočne zmeny vo funkčnej klasifikácii v čerpaní 
rozpočtu ohľadom COVIDU -19 na strane príjmov aj výdavkov. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 91/2020: 
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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. 7: Starosta obce Ing. Milan Došek oboznámil prítomných s návrhom rozpočtu obce 
Krásna Ves na roky 2021-2023. Uviedol, že návrh rozpočtu na rok 2021 je predložený ako 
prebytkový. Celkové príjmy rozpočtu sú navrhnuté vo výške 294 174,-€ a výdavky vo výške 
287 650,-€ Následne dal slovo hlavnému kontrolórovi obce Ing. Miroslavovi Kubicovi, ktorý 
predniesol svoje stanovisko k návrhu rozpočtu obce a odporučil OZ predložený rozpočet schváliť. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 92/2020: 
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. 8: Starosta obce Ing. Milan Došek informoval prítomných o príprave III. verejného 
obstarávania na projekt: Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna 
Ves. Na riadiaci orgán boli zaslané dokumenty k VO za účelom ex ante kontroly a čaká sa na ich 
schválenie. Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 93/2020: 
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. 9: Starosta obce Ing. Milan Došek uviedol, že manželia Beňoví začali v obci s 
výstavbou rodinného domu a prístupová cesta k nemu vedie cez majetok obce a to – parcelu 
registra „C“ č.791 - vodnú plochu o výmere 215 m2. Keďže túto obecnú parcelu budú trvalo 
používať na prístup k svojim nehnuteľnostiam, je na mieste v takomto prípade uzavrieť medzi 
obcou a stavebníkom dohodu o zriadení vecného bremena za týmto účelom.  Vecné bremeno sa 
zriaďuje bezodplatne a bez časového obmedzenia. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 94/2020: 
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. 10: Ing. Bachová sa informovala , či sa bude naďalej v obci pokračovať v budovaní 
kanalizácie. Starosta uviedol, že obec aj tento rok podá žiadosť o dotáciu na Environmentálny 
fond. Tak isto sú prioritou aj projekt ohľadom regulácie potoka Bebrava a rozšírenie kapacít CSSP 
n.o. Krásna Ves č.95. Ing. Mišáková sa informovala o možnosti vývozu odpadových vôd, pretože 
obec Timoradza odmieta prijať na ČOV odpad zo žúmp z našej obce.  
 
K bodu č. 11: Na záver starosta obce Ing. Milan Došek poďakoval prítomným za účasť  a o 20:00 
hod. ukončil dvanáste 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 dvanásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi 
konaného dňa 27.11.2020  

( 87/2020 – 94/2020 ) 
Obecné zastupiteľstvo na dvanástom zasadnutí prerokovalo 
 
2. Program rokovania dvanásteho zasadnutia 

Uznesenie č. 87/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje program rokovania dvanásteho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 27.11.2020. 

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

 
3. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

Uznesenie č. 88/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
A. berie na vedomie určenie Ing. Evy Janegovej za zapisovateľku zápisnice a uznesení z 
dvanásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 27.11.2020, 
B. schvaľuje overovateľov zápisnice Jozefa Staníka a Ing. Ľudovíta Suchého z dvanásteho 
zasadnutia Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 27.11.2020. 

 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
 
4. Schválenie VZN Obce Krásna Ves č.3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Uznesenie č. 89/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  
berie na vedomie návrh finančnej komisie na zvýšenie sadzieb daní spolu s návrhom na zvýšenie 
poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady a po zapracovaní do návrhu VZN a zverejnení  
s pripomienkami predložiť na schválenie na nasledujúce zasadnutie OZ Krásna Ves. 
 
 

Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
 5. Schválenie  VZN Obce Krásna Ves č.4/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území Obce Krásna Ves. 

Uznesenie č. 90/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje VZN Obce Krásna Ves č. 4/2020 o určení 
pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Krásna Ves  
 
 

Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
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6. Schválenie  zmeny rozpočtu č. 3 Obce Krásna Ves na rok 2020 
Uznesenie č. 91/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje zmenu rozpočtu Obce Krásna Ves č. 3/2020. 
 
 

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

7. Schválenie  rozpočtu Obce Krásna Ves na roky 2021-2023. 
Uznesenie č. 92/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi   
A. berie na vedomie: 1. stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2021, 
                          2. návrh rozpočtu na roky 2022 a 2023 
B. schvaľuje rozpočet Obce Krásna Ves na úrovni hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie 
rozpočtovej klasifikácie, vo výdavkovej časti podľa oddielov funkčnej klasifikácie na rok 2021. 
 
 

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

8. Informácia o príprave nového verejného obstarávania na projekt :“Zníženie energetickej 
náročnosti budovy OcU“. 

Uznesenie č. 93/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie Informáciu o príprave III. verejného 
obstarávania na projekt :“Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna 
Ves. 
 
 

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

9. Dohoda o zriadení vecného bremena k nehnuteľnostiam . 
Uznesenie č. 94/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje v súlade s ustanovením zákona č.138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom Obce Krásna Ves a s majetkom štátu, ktorý obec užíva,  zverejniť zámer Obce 
Krásna Ves   zriadiť vecné bremeno k nehnuteľnostiam obce a to: Dohodou o zriadení vecného 
bremena k nehnuteľnostiam uzatvorenú v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka na pozemky 
v katastrálnom území Krásna Ves KN C parcela č.791 – vodná plocha o výmere 215 m2, zapísané 
na LV č.415 na Obec Krásna Ves v podiele 1/1. 
Oprávnení z vecného bremena : Ondrej Beňo a Mgr. Ivana Beňová, trvale bytom Krásna Ves 
č.317, 956 53  Slatina nad Bebravou. 
Povinný z vecného bremena : Obec Krásna Ves , 956 53  Krásna Ves č.142, IČO : 00310581. 
Vecné bremeno : spočívajúce v práve prechodu a prejazdu cez pozemok par. registra „C“ č. 791 – 
vodná plocha vo výmere 215 m2 ako aj uloženia inžinierskych sietí cez pozemok parc. registra 
„C“ č. 791, ich údržbu, rekonštrukciu a za týmto účelom vstup a prejazd na pozemok parc. registra 
„C“ č. 791 v prospech vlastníka pozemkov parc. registra „C“ č. 810 – záhrada vo výmere 55 m2, 
parc. registra „C“ č. 811 – záhrada vo výmere 382 m2, parc. registra „C“ č. 814 – záhrada 
o výmere 393 m2 a parc. registra „C“ č. 815 – záhrada vo výmere 44 m2. 
Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne a bez časového obmedzenia. 
 

Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
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Overovatelia zápisnice:           Zapisovateľka zápisnice: 
 
 
Jozef Staník .......................................       Ing. Eva Janegová      ................................ 
 
 
Ing. Ľudovít Suchý ....................................... 
 
 
V Krásnej Vsi, dňa 27.11.2020 


