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Z á p i s n i c a 

 

z trinásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi,  
ktoré sa konalo dňa 15.12.2020 v malej sále KD o 19.00 h. 

 
 
 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny  
 
Program:  

1. Otvorenie zasadania. 
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 Dohody o zriadení vecného bremena k nehnuteľnostiam. 
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 na schválenie zverejnený návrh programu trinásteho 
zasadnutia obecného zastupiteľstva. Neboli vznesené ďalšie návrhy, ani pripomienky. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 95/2020: 
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 zapisovateľa zápisnice a uznesení bol určený Ing. Milan Došek a za 
overovateľov zápisnice boli navrhnutí Ivan Kollárik a Andrea Galušťáková. O návrhu dal starosta 
hlasovať. Dostavil sa piaty poslanec Milan Mišák. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 96/2020: 
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  predložil zverejnený návrh nového VZN č. 3/2020 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  
Ing. Suchý podrobne vysvetlil dopad navrhnutých zvýšených sadzieb daní a poplatkov na 
priemerného daňovníka ako aj na rozpočet obce. Následne starosta obce Ing. Milan Došek 
upozornil obecné zastupiteľstvo o zákonnej povinnosti vyrovnať do roku 2024 maximálny rozdiel 
sadzieb daní napr. zo stavieb medzi najnižšou a najvyššou sadzbou na max 10 násobok. 
V súčasnosti najnižšia navrhnutá sadzba za stavby RD predstavuje 0,052 Eur za m2 a maximálna 
za stavby na podnikanie vo výške 1,80 Eur za m2. Tento rozdiel výrazne prekračuje povolený 10-
násobok od roku 2024. Jednou z možností je znižovať najvyššiu sadzbu, resp. zvyšovať najnižšiu, 
poprípade kombinácia oboch variant. Obecné zastupiteľstvo sa vyslovilo za neznižovanie 
maximálnej sadzby. Následne Ing. Suchý predstavil tri varianty navyšovania najnižšej sadzby: 

a) Jednorazové navýšenie už pre rok 2021,  
b) postupné rovnomerné navyšovanie najnižšej sadzby, 
c) jednorazové navýšenie už pre rok 2024. 

Starosta obce poznamenal, že rovnako sa to bude týkať aj sadzby za byty a nebytové priestory 
v bytových domoch. 
V rozsiahlej rozprave vyjadrili svoj názor všetci prítomní poslanci OZ. Všetci okrem poslanca 
Milana Šlosára navrhovali postupné rovnomerné ročné navyšovanie najnižšej sadzby za stavby na 
bývanie a drobné  stavby  do roku 2024. Milan Šlosár navrhol jednorazové zvýšenie tejto sadzby 
až pre rok 2024. 
O zverejnenom návrhu VZN upravenom o navrhovane zmeny pre sadzby dane zo stavieb na 
bývanie a drobné stavby, ako aj byty a nebytové priestory v bytových domoch vo výške 0,08 Eur 
za m2 dal po rozprave starosta hlasovať.  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 97/2020: 
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 uviedol, že návrh zámeru uzatvorenia dohody o zriadení vecného 
bremena predložený na 12. zasadaní obecného zastupiteľstva bol zverejnený na 15 dní na 
internetovej stránke obce, na verejnej tabuli obce ako aj na CUET (Centrálnej elektronickej tabuli) 
a tak boli splnené zákonné povinnosti na schválenie dohody obecným zastupiteľstvom. Z krátkej 
rozpravy vzišiel návrh, aby predmetom dohody bolo aj právo vstupu obce na pozemky C KN par. 
č. 810 a 815 za účelom údržby koryta potoka a pozemku  na CKN par. č. 791 v majetku Obce 
Krásna Ves. O zverejnenom návrhu dohody s uvedeným doplnením dal starosta hlasovať. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 98/2020: 
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. 7: 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 trinásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi 
konaného dňa 15.12.2020  

( 95/2020 – 98/2020 ) 
Obecné zastupiteľstvo na trinástom zasadnutí prerokovalo 
 
2. Program rokovania dvanásteho zasadnutia 

Uznesenie č. 95/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje program rokovania trinásteho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 15.12.2020. 

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

 
3. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

Uznesenie č. 96/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
A. berie na vedomie určenie Ing. Milana Došeka za zapisovateľa zápisnice a uznesení z 
trinásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 15.12.2020, 
B. schvaľuje overovateľov zápisnice Ivan Kollárik a Andrea Galušťáková z trinásteho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 15.12.2020. 

 
    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. 97/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Krásna 
Ves č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady.  
 
 

Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
 5. Dohoda o zriadení vecného bremena k nehnuteľnostiam 

Uznesenie č. 98/2020 
 

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,  Dohodu o zriadení vecného 
bremena k nehnuteľnostiam uzatvorenú v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka na pozemky 
v katastrálnom území Krásna Ves : 
A.  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. 
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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. 
 
B. KN C parcela č. 810 záhrada o výmere 55 m2 a KNC parcela č. 815 záhrada o výmere 44 m2 na 

Ondrej Beňo a Mgr. Ivana Beňová, trvale bytom Krásna Ves č.317, 956 53  Slatina nad 
Bebravou.   

Povinní z vecného bremena : Ondrej Beňo a Mgr. Ivana Beňová, trvale bytom Krásna Ves č.317, 
956 53  Slatina nad Bebravou. 
Oprávnený z vecného bremena : Obec Krásna Ves , 956 53  Krásna Ves č.142, IČO : 00310581. 
Vecné bremeno : spočívajúce v práve prechodu a prejazdu cez pozemok parcela registra „C“ 810 
záhrada o výmere 55 m2 a KNC a parcela registra „C“ č. 815 záhrada o výmere 44 m2 za účelom 
údržby koryta potoka a priľahlého pozemku na parcele registra „C“  č. 791 vodná plocha vo 
výmere 215 m2. 
 
Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne a bez časového obmedzenia. 
 
 

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

Overovatelia zápisnice:           Zapisovateľa zápisnice: 
 
 
Ivan Kollárik .......................................        Ing. Milan Došek      ................................ 
 
 
Andrea Galušťáková ....................................... 
 
 
V Krásnej Vsi, dňa 15.12.2020 


