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Z á p i s n i c a 
 

zo štrnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi,  
ktoré sa konalo dňa 12.03.2021 o 18.00 h. 

 
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny  
 
Program:  

1. Otvorenie zasadania. 
2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
4. Stanovisko finančnej komisie k žiadosti o prehodnotenie výšky nájmu stožiaru na 

miestnom cintoríne. 
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020. 
6. Postup pri realizácii schválených projektov financovaných z EU, ŠR a rozpočtu obce. 
7. Rôzne: SOBD 2121, e-rozhlas. 
8. 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 štrnásteho 
zasadnutia obecného zastupiteľstva. Neboli vznesené ďalšie návrhy, ani pripomienky. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 99/2021: 
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 Milan Mišák a Helena Božiková. O návrhu dal starosta 
hlasovať.  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 100/2021: 
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.: Stanovisko finančnej komisie k žiadosti o prehodnotenie výšky nájmu stožiaru na 
miestnom cintoríne. 
Starosta obce odovzdal slovo predsedovi finančnej komisie Ing. Ľudovítovi Suchému, ktorý 
prečítal stanovisko, v ktorom boli uvedené dva návrhy riešenia (stanovisko tvorí prílohu zápisnice) 
Starosta obce informoval, že obaja nájomníci prišli s návrhom odkúpiť stožiar na ktorom majú 
inštalované svoje technické zariadenia, avšak neskôr už začali rokovať individuálne a uvedený 
návrh až z rokovaní vylúčili.  
O návrhu dal po rozprave starosta hlasovať.  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 101/2021: 
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.: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020.Starosta obce predložil 
správu hlavného kontrolóra obce Ing. Miroslava Kubicu na schválenie. Plánované kontrolnej činnosti 
zostávajú v platnosti a budú vykonané postupne po ukončení núdzového stavu. K návrhu plánu neboli 
vznesené žiadne pripomienky. Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 102/2021: 
Počet poslancov  Neprítomní poslanci Hlasovali ZA Hlasovali PROTI ZDRŽALI SA  
1. Jozef Staník   ≤     
2. Andrea Galušťáková  ≤     
3. Milan Mišák  ≤     
4. Helena Božiková  ≤     
5. Ing. Ľudovít Suchý  ≤    
6. Ivan Kollárik (st.)  ≤     

7. Milan Šlosár x      

 
K bodu č. 6: Starosta obce informoval o stave čerpania dotácií.  
Dotácia na hasičskú zbrojnicu: Začali sa robiť prípravné práce, ktoré si vieme urobiť sami a nie sú 
predmetom projektu. Pripravujú sa podklady pre verejné obstarávanie na zhotoviteľa. 
Príprava projektu na čerpanie NFP (prostredníctvom MAS) na napojenie chodníka od kultúrneho 
domu do uličky k CSSP. Pripravuje sa projektová dokumentácia pre stavebné povolenie. 
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves. Prebieha verejné 
obstarávanie. Predložených bolo 11 ponúk. Prebieha doplňovanie ponúk na základe výzvy 
obstarávateľa. Proces je konzultovaný s nezávislou odbornou firmou v zmysle predošlých 
požiadaviek obecného zastupiteľstva. Proces VO bude postúpený na kontrolu riadiacemu orgánu. 
Ing. Suchý uviedol, že treba kontrolovať podľa stavebného denníka, či je všetko vykonávané 
v zmysle harmonogramu úkonov a či sa práce prevádzajú odborne a používa sa požadovaný 
materiál. 
Dotácia na detské ihrisko je už zaúčtovaná, museli sme vrátiť časť nevyčerpaných prostriedkov. 
Požiadali sme o dotáciu na kanalizáciu, predpoklad je až po kultúrny dom. Vedenie kanalizácie 
musí byť iba po verejného priestranstvách, takže obec musí odkúpiť pozemky do majetku obce. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 103/2021: 
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Počet poslancov  Neprítomní poslanci Hlasovali ZA Hlasovali PROTI ZDRŽALI SA  
1. Jozef Staník   ≤     
2. Andrea Galušťáková  ≤     
3. Milan Mišák  ≤     
4. Helena Božiková  ≤     
5. Ing. Ľudovít Suchý  ≤    
6. Ivan Kollárik (st.)  ≤     

7. Milan Šlosár x      
 
V rôznom starosta obce uviedol, že rodičia zamestnaní v kritickej infraštruktúre majú možnosť 
umiestniť deti v Materskej škole na výnimku aj počas mimoriadneho stavu, u nás je to šesť detí. 
 
K bodu č. 7: Na záver starosta obce Ing. Milan Došek poďakoval prítomným za účasť  a o 20:00 
hod. ukončil štrnáste 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 

 

zo štrnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi 
konaného dňa 12.03.2021  
( 99/2021 – 103/2021 ) 

Obecné zastupiteľstvo na štrnástom zasadnutí prerokovalo 
 
2. Program rokovania štrnásteho zasadnutia 

Uznesenie č. 99/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje program rokovania štrnásteho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 12.03.2021. 

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

 
3. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

Uznesenie č. 100/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
A. berie na vedomie určenie Martiny Mikušovej za zapisovateľku zápisnice a uznesení zo 
štrnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 12.03.2021, 
B. schvaľuje overovateľov zápisnice Milan Mišák a Helena Božiková zo štrnásteho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 12.03.2021. 

 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
 
4. Stanovisko finančnej komisie k žiadosti o prehodnotenie výšky nájmu stožiaru na miestnom 
cintoríne. 

Uznesenie č. 101/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi odporúča začať rokovanie s firmami v zmysle 2. návrhu 
finančnej komisie: Výška nájmu pre oboch nájomníkov bude znížená na úroveň 250 €/rok od 
roku 2022. Každý nájomca si zároveň bude platiť el. energiu podľa podružného elektromera 
a pomernú časť paušálnych platieb za elektromer. Nájomca CNS doplatí nájom za rok 2020 
a uhradí nájomné za rok 2021 v rovnakej výške ako nájomca GNS, teda 1200 €/rok.   
 
 

Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
 5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020 
  

Uznesenie č. 102/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce za rok 2020. 
 
 

Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
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6. Správa o stave a realizácie projektov realizovaných z finančných prostriedkov EU a dotácii ŠR 
Uznesenie č. 103/2021 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie Správu o stave a realizácii projektov 
realizovaných z finančných prostriedkov EU a dotácii ŠR. 

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

Overovatelia zápisnice:           Zapisovateľka zápisnice: 
 
 
Milan Mišák  .......................................      Martina Mikušová      ................................ 
 
 
Helena Božiková ....................................... 
 
 
V Krásnej Vsi, dňa 12.03.2021 


