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Z á p i s n i c a  

zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi,  
ktoré sa konalo dňa 09.10.2021 o 16.00 h. 

 
 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny – príloha č. 1 
 

Program:  
1. Otvorenie zasadania. 
2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
3. Schválenie úveru na prefinancovanie projektu „Zníženie energetickej náročnosti 

Obecného úradu v obci Krásna Ves“. 
4. Rôzne. 
5. Záver. 

 
 

K bodu č. l: Starosta obce Ing. Milan Došek otvoril zasadnutie a privítal všetkých prítomných. 
Konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní piati poslanci obecného zastupiteľstva zo siedmich, a 
tak zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 
 
K bodu č. 2: Ing. Milan Došek predložil na schválenie návrh programu sedemnásteho  
zasadnutia obecného zastupiteľstva. Neboli vznesené ďalšie návrhy, ani pripomienky. Následne 
dal o programe hlasovať.  
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 123/2021: 
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: Starosta zdôvodnil potrebu prijatia úveru na prefinancovanie investičnej akcie 
„Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Krásna Ves. 
Uviedol, že pôvodne ešte v roku 2018 bol OZ uznesením č. 51/2018 zo dňa 31.10.2018 
schválený úver na tieto účely od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky vo výške 446 021,04 
Eur. Tento nebol pre omeškanie prác nikdy využitý a po uplynutí doby, na ktorú bola zmluva s 
bankou platná zanikla možnosť jeho čerpania. 
V súčasnosti boli dodávateľom predložené dve faktúry za práce na predmetnej stavbe a to: 
- za mesiac júl Faktúra číslo DF2021/208 vo výške 32 285,95 Eur v zmysle Zmluvy o dielo 
doručená dňa  23.8.2021 so splatnosťou 60 dní, t.j. dňa 23.10.2021. 
- za mesiac august Faktúra číslo DF2021/2011 vo výške 42 512,64 Eur v zmysle Zmluvy o 
dielo doručená dňa 10.9.2021 so splatnosťou 60 dní, t.j.  dňa 12.11.2021. 
- za mesiac september očakávame predloženie faktúry do 15.10.2021 v predpokladanej výške 
cca 20 000 Eur. 
Vzhľadom k tomu, že Žiadosť o platbu na riadiaci orgán môže obec zaslať až po schválení 
Závažnej zmeny projektu, o ktorú riadiaci orgán žiadame z dôvodu zmeny niektorých už 
nevyrábaných svietidiel a pod. a schválenie tejto zmeny potrvá ešte niekoľko dní, vzniká riziko 
nedodržania termínu splatnosti s následnými sankciami. 
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Z uvedeného dôvodu preto starosta navrhol uhradiť uvedené faktúry z úveru a žiadať riadiaci 
orgán o refundáciu a nie predfinancovanie. 
Rozdiel cca 70 000 Eur medzi sumou za predmetné faktúry a žiadanou výškou úveru by bola 
rezerva na predpokladanú faktúru za mesiac október, ak by nebola do doby splatnosti 
októbrovej faktúry ešte schválená zmena projektu riadiacim orgánom.  
Úver bude splácaný z refundácie od riadiaceho orgánu - poskytovateľa NFP.  
K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 
Starosta predložil e-mailom doručené stanovisko Hlavného kontrolóra obce. 
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 124/2021: 
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: Na záver starosta obce Ing. Milan Došek poďakoval prítomným za účasť  
a o 16.40 hod. ukončil 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi.  
 

Zoznam príloh: 
Príloha č. 1 Prezenčná listina 
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U Z N E S E N I A 
zo sedemnásteho zasadania Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi 

konaného dňa 09.10.2021  
(123 – 124) 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom sedemnástom zasadnutí prerokovalo 
 
 

2. Schválenie programu sedemnásteho zasadania.  
 

Uznesenie č. 123/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje  program rokovania sedemnásteho zasadania 
Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 09.10.2021.   
                                                

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

 
 

3. Schválenie úveru na prefinancovanie projektu „Zníženie energetickej náročnosti Obecného 
úradu v obci Krásnej Vsi“. 

Uznesenie č. 124/2021 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
A. berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k preklenovaciemu úveru, 
B. schvaľuje  
poskytnutie úveru vo výške 160 000,00 EUR od Prima banky Slovensko, a.s Hodžova 11, 010 
11 Žilina, Regionálne obchodné centrum, Hviezdoslavova 2, 911 00 Trenčín na 
prefinancovanie projektu „Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Krásna 
Ves“ realizovaného z programu EU Operačný program Kvalita životného prostredia.  
    

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

 
V Krásnej Vsi, dňa 09.10.2021 
 
 
Overovatelia zápisnice:                Zapisovateľ zápisnice: 
 
 
-------------------------  -------------------------   ------------------------- 
Jozef Staník   Andrea Galušťáková              Ing. Milan Došek 
 
 
-------------------------  -------------------------    
Milan Mišák   Helena Božiková 
 
 
-------------------------     
Ing. Ľudovít Suchý   


