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Z á p i s n i c a  

zo 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi,  
ktoré sa konalo dňa 19.11.2021 o 18.00 h. 

 
 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny – príloha č. 1 
 

Program:  
1. Otvorenie zasadania. 
2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
4. Schválenie VZN č. 1/2021 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a ... 
5. Schválenie prenájmu poľnohospodárskej pôdy v majetku obce. 
6. Schválenie rozpočtu Obce Krásna Ves na roky 2022-2024. 
7. Informácia o investičných akciách obce. 
8. Rôzne. 
9. 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 osemnásteho  
zasadnutia obecného zastupiteľstva. Neboli vznesené ďalšie návrhy, ani pripomienky. Následne 
dal o programe hlasovať.  
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 125/2021: 
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 navrhnutá Ing. Eva Janegová  a za 
overovateľov zápisnice boli navrhnutí Ivan Kollárik a Andrea Galušťáková. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 126/2021: 
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: Starosta obce informoval, že Okresná prokuratúra v Bánovciach nad Bebravou  
vykonala v čase jún až august 2021 v našej obci previerku stavu zákonnosti v postupe 
o rozhodovaní orgánov verejnej správy v oblasti životného prostredia so zameraním ochrany 
vôd a zistila, že Obec Krásna Ves nemá schválené Všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom 
obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného 
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp 
podľa miestnych podmienok na území obce Krásna Ves. Súčasne okresná prokurátorka žiadala 
prejednať upozornenie prokurátora na účel odstránenia nečinnosti v súvislosti s nevydaním 
VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd 
a o zneškodňovaní žúmp podľa miestnych podmienok na základe § 36 ods. 7 písm. c) 
zák.č.442/2002 Z.z. Pracovníčka Spoločného obecného úradu so sídlom v Krásnej Vsi, kde sa 
spracováva uvedená agenda pani Martina Mikušová vypracovala návrh VZN č.1/2021, ktoré 
bolo zverejnené na pripomienkovanie. V rámci pripomienkového konania do zasadania 
obecného zastupiteľstva neboli predložené žiadne pripomienky a návrhy.  
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 127/2021: 
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: Uznesením č.119/2021 dňa 10.9.2021 bol schválený zámer prenájmu 
nehnuteľného majetku obce Krásna Ves, poľnohospodárska pôda, katastrálne územie Krásna 
Ves, lokalita Veľké Lúky – pozemky KN-E parcela číslo 492/1 orná pôda o výmere 2 4451 m2 

a 492/2 orná pôda o výmere 4 1135 m2 vo vlastníctve Obce Krásna Ves zapísané v LV číslo 
987 v zmysle zákona o nakladaní s majetkom obce a Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom Obce Krásna Ves. Na túto poľnohospodársku pôdu dňa 31.10.2021 skončil nájom 
Petrovi Viktorínovi , 957 03 Dežerice č.197. Dňa 8.9.2021 požiadal o predĺženie  nájomnej 
zmluvy na obdobie od 1.11.2021 do 31.10.2026. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 128/2021: 
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. 6: Starosta obce Ing. Milan Došek uviedol, že bol zverejnený Návrh rozpočtu Obce 
Krásna Ves na roky 2022-2024. Hlavný kontrolór Obce Ing. Miroslav Kubica zaslal 
stanovisko, v ktorom odporúča obecnému zastupiteľstvu predložený rozpočet schváliť. Ing. 
Ľudovít Suchý upozornil, že obecné zastupiteľstvo pred rokom schválilo, že bude postupne 
navyšovať niektoré sadzby daní z nehnuteľnosti rovnomerne do roku 2024 podľa § 8 zákona 
č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Starosta obce potvrdil, že  zosúladenie sadzieb 
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dane z nehnuteľnosti v zmysle zákona do roku 2024 bolo premietnuté aj do VZN č.3/2020 
s účinnosťou od 1.1.2021. Prijatý zámer obecného zastupiteľstva rovnomerne rozložiť 
zvyšovanie sadzieb do roku 2024 tak vyžaduje úpravu VZN o miestnych daniach a miestnych 
poplatkoch za komunálne odpady aj na rok 2022. Na základe uvedeného zámeru predkladá 
starosta obce návrh VZN, ktorý bude v zákonnej lehote zverejnený na pripomienkovanie 
a predložený s pripomienkami na schválenie na nasledujúce zasadanie obecného zastupiteľstva 
dňa 10.12.2021. Popísané kroky ovplyvnia aj príjmovú časť rozpočtu obce. Upravený návrh 
rozpočtu bude zverejnený a predložený na schválenie na nasledujúce zasadnutie OZ. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 129/2021: 
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. 7: Starosta obce informoval o postupe  prác na akcii Zníženie energetickej 
náročnosti budovy OcU. Doteraz boli vyfakturované práce v hodnote cca 206 tis. eur.  
 
Alena Bučková sa informovala o možnosti umiestnenia ďalšieho kontajnera na zber papiera. 
Starosta uviedol, že umiestnené kontajnery v obci by kapacitne mali postačovať za podmienky, 
že sa bude znižovať objem najmä kartónov rozložením a rozrezaním krabíc, a takto bude 
ukladaný do zberných kontajnerov.  
 
Na záver starosta obce Ing. Milan Došek poďakoval prítomným za účasť  a o 20.00 hod. 
ukončil 18. 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 
z osemnásteho zasadania Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi 

konaného dňa 19.11.2021  
(125 – 129) 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom osemnástom zasadnutí prerokovalo 
 
 

2. Schválenie programu sedemnásteho zasadania.  
 

Uznesenie č. 125/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje  program rokovania osemnásteho zasadania 
Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 19.11.2021.   
                                                

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

 
 

3. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.  
 

Uznesenie č. 126/2021 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
A. berie na vedomie určenie Ing. Evy Janegovej   za zapisovateľku zápisnice a uznesení z 18. 
zasadania Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 19.11.2021. 
B. schvaľuje overovateľov zápisnice Ivana Kollárika a Andreu Galušťákovú z 18. zasadania 
Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 19.11.2021. 
     

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

4. Schválenie  VZN č.1/2021 Obce Krásna Ves o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania 
pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 
odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na 
území obce Krásna Ves. 

Uznesenie č. 127/2021 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  
A. schvaľuje VZN č.1/2021 Obce Krásna Ves o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania 
pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 
odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na 
území obce Krásna Ves.  
B. berie na vedomie upozornenie prokurátora na nečinnosť v súvislosti s nevydaním VZN 
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd 
a o zneškodňovaní žúmp podľa miestnych podmienok na základe § 36 ods. 7 písm. c) 
zák.č.442/2002 Z.z. 
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    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
 

5. Schválenie predĺženia nájmu dočasne neupotrebiteľného nehnuteľného majetku Obce Krásna 
Ves. 

Uznesenie č. 128/2021 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje 
A. predĺženie nájmu na obdobie od 1.11.2021 do 31.10.2026 dočasne neupotrebiteľného 

majetku obce v katastrálne územie Krásna Ves, lokalita Veľké lúky, pozemky KN-E parcela 
číslo 492/1 orná pôda o výmere 24 451 m2 a KN-E parcela číslo 492/2 orná pôda o výmere 
41 135 m2 vo výške 292,- € /rok Petrovi Viktorínovi, bytom 957 03 Dežerice 197. 

B. Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve na nájom nehnuteľností uvedených v bode A. tohto 
uznesenia.     

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

6. Schválenie  rozpočtu Obce Krásna Ves na roky 2022-2024. 
 

Uznesenie č. 129/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  berie na vedomie:  
1. stanovisko hlavného kontrolóra obce k predloženému návrhu rozpočtu na rok 2022, 
2. návrh pripomienok a doplnenia predloženého rozpočtu Obce Krásna Ves na rok 2022. 
 
 

Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
V Krásnej Vsi, dňa 19.11.2021 
 
 
Overovatelia zápisnice:                Zapisovateľ zápisnice: 
 
 
-------------------------  -------------------------   ------------------------- 
Ivan Kollárik st.  Andrea Galušťáková              Ing. Eva Janegová 
 
 
  


