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Z á p i s n i c a  

z 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi,  
ktoré sa konalo dňa 08.04.2022 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 Záverečného účtu Obce Krásna Ves za rok 2021. 
5. Schválenie zmeny rozpočtu Obce Krásna Ves č.1/2022 
6. Schválenie sadzobníka cien za služby poskytované obcou. 
7. Informácia o investičných akciách obce. 
8. Informácia o stave súdnych sporov obce. 
9. Optimalizácia zberu odpadov ako účinné zamedzenie vzniku čiernych skládok v obci. 
10. Audit spotreby energií, režijných a prevádzkových nákladov obce. 
11. Návrh na riešenie spoluvlastníckych podielov obce v pozemkoch v KÚ Krásna Ves.    
12. Rôzne. 
13. Záver. 

 
 

K bodu č. l: Starosta obce Ing. Milan Došek otvoril dvadsiateprvé 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 predložil na schválenie návrh programu 21.zasadnutia 
obecného zastupiteľstva. Uviedol , že sa mení bod č.3 na : Určenie zapisovateľa a overovateľov 
zápisnice. Ostatné body sa týmto posúvajú o jedno číslo.  Neboli vznesené ďalšie návrhy, ani 
pripomienky. Následne dal o programe hlasovať.  
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 142/2022: 
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 Jozef Staník a Helena Božiková. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 143/2022 
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: Ing. Eva Janegová informovala prítomných o hospodárení Obce Krásna Ves v 
roku 2021. Celkové hospodárenie v roku 2021 bolo  s  prebytkom 29. 107,98 EUR. Záverečný 
účet obce za rok 2021 s prílohou č.1 (čerpanie rozpočtu za rok 2021) boli zverejnené na 
pripomienkovanie. Následne prečítala stanovisko hlavného kontrolóra Ing. Miroslava Kubicu, 
ktorý sa nemohol zúčastniť zasadania z dôvodu  PN. Vo svojom stanovisku uviedol, že 
odporúča obecnému zastupiteľstvu Záverečný účet Obce Krásna Ves za rok 2021  schváliť.  
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 144/2022: 
 

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: Ing. Eva Janegová oboznámila prítomných s jednotlivými položkami úprav 
v zmene rozpočtu obce č.1/2022. Ide o navýšenie príjmov aj výdavkov o čiastku 148 507 eur. 
Najväčšia úprava v sume 102 961 eur sa týka akcie : Zníženie energetickej náročnosti budovy 
obecného úradu. Obec použila na úhradu záväzkov preklenovací úver vo výške 102 961 eur, 
pokiaľ finančné prostriedky podľa zmluvy nedostaneme od MŽP SR. 
Celková suma rozpočtu tak ako na strane príjmov aj na strane  výdavkov bude po zmene 
rozpočtu č.1/2022 vo výške 654 838 eur.  
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 145/2022: 
 

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. Milan Došek uviedol, že v súvislosti s dokončením investičnej akcie : 
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu je potrebné prehodnotiť poplatok 
v sadzobníku cien za služby poskytované obcou za používanie malej a veľkej sály kultúrneho 
domu po rekonštrukcii. V rámci dotácii z EU , tieto priestory obec nemôže komerčne využívať. 
Pokiaľ tieto priestory budú použité na akcie Podniku služieb spol. s r.o. , na úhradu režijných 
nákladov spojených s použitím sály je návrh poplatku za malú sálu 7,-eur/hod. a veľkú sálu 
10,- eur/hod. Akcie usporiadané miestnymi organizáciami ako ŠK Podhoran Krásna Ves, 
Jednota dôchodcov , DHZ ,  materská škola budú  bez poplatku na úhradu režijných nákladov.. 
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 146/2022: 
 

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     
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5. Ing. Ľudovít Suchý  x    
6. Ivan Kollárik (st.) x      

7. Milan Šlosár x      

 
K bodu č. 7: Starosta obce informoval o dokončovacích prácach, ktoré  vykonávajú naši 
pracovníci ohľadom rekonštrukcie OcU a KD. Ďalej uviedol, že 2 platby za práce firmy CDI 
s.r.o. na akcii : Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu, ktoré obec 
prefinancovala  z úveru , nám riadiaci orgán pozastavil kvôli údajnému šetreniu. Ďalej uviedol, 
že tento rok by sme mali vyčerpať dotáciu 30 000,- eur , ktorú sme dostali v roku 2020 na 
prestavbu hasičskej zbrojnice. Dôležité je urobiť strechu , dvere, piliere. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 147/2022: 
 

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 informoval o súdnom spore, ktorý vedie Obec Krásna Ves s firmou BFF 
s.r.o ohľadom údajného postúpenia pohľadávky vo výške 67 131,42 eur vo veci realizácie akcie 
: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Krásna Ves. Informoval o tom, že odvolací 
Krajský súd v Trenčíne potvrdil rozsudok Okresného súdu Bánovce nad Bebravou a žalobu 
BFF zamietol. Obec zároveň stiahla žalobu na túto pohľadávku voči firme Construction s.r.o. 
Nadlice na incidenčnom súde . 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 148/2022: 
 

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: Andrea Galušťáková uviedla, že občania obce neustále vytvárajú v obci drobné 
nelegálne skládky, kde vyvážajú odpad z domácností. Žiadala o možnosť umiestnenia 
označenia zákazu v týchto lokalitách. Starosta obce navrhol informovať domácnosti letákom 
a spôsobe triedenia odpadu. Súčasne starosta obce  uviedol, že obec má predbežne dohodnutú 
lokalitu na vývoz odpadu z orezu stromov a biologického odpadu kompostovaním v malom 
obecnom kompostovisku (do 100 t ročne). Čaká sa na súhlas orgánu životného prostredia.  
V rozprave k tomuto bodu programu bola nastolená potreba informovania občanov. Starosta 
informoval, že za týmto účelom sa pripravuje registrácia záujemcov do aplikácie Munipolis, 
ktorá zabezpečí zaslanie aktuálnych správ z diania v obci priamo do mobilných telefónov.  
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Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 149/2022: 
 

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.10: Ing. Ľudovít Suchý uviedol, že vzhľadom na situáciu vo svete v oblasti energií, 
by bolo vhodné , aby sa prehodnotila energetická náročnosť spotreby jednotlivých budov v 
majetku obce. Tá by jednotkovo vyčíslila, aká je zaťaženosť obce energiami, režijnými a 
prevádzkovými nákladmi. Súčasne by bolo vhodné , aby obecné zastupiteľstvo schválilo tvorbu 
fondu prevádzky na takéto náklady. Z tohto fondu by sa potom financovali napr. filtre, 
rekuperácia, kotol a ostatné zariadenia. Ing. Milan Došek uviedol, že napr. Západoslovenská 
vodárenská a.s. sa chystá schváliť tvorbu takéhoto fondu  vo výške 40%  z oprávnených 
odpisov majetku. Ing. Suchý uviedol, že náklady treba vyčísliť v reálnej spotrebe a podľa 
aktuálnej ceny nastaviť tvorbu rezervy. 
 
 Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 150/2022:  
 

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.11: Ing. Milan Došek predložil upomienku vlastníka Ľudovíta Suchého st. na 
dlhodobé neriešenie žiadosti o vysporiadanie spoločnej nehnuteľnosti pri ceste Do Sádkov 
smerujúcej k novým stavebným pozemkom. Ľudovít Suchý st. doručil 4.4.2022 žiadosť na 
OcU, kde žiada obecné zastupiteľstvo, aby doriešilo jeho žiadosť z roku 2015 a 2017 , ktorej 
predmetom bola zámena nehnuteľnosti s finančným dorovnaním. Starosta uviedol, že obec 
nebude v tejto časti realizovať pôvodne plánovanú výstavbu nájomných bytov. Jozef Staník 
uviedol, že pokiaľ nebude výstavba bytovky, je potrebné, aby obec vlastnila aspoň prístupovú 
cestu k budúcim stavebným pozemkom. Starosta uviedol, že tieto pozemky by bolo vhodné 
vysporiadať reálnou deľbou, nie predajom, zvolať vlastníkov a dohodnúť sa. Jozef Staník 
uviedol, že ideálne by bolo, keby potencionálny developer tieto pozemky odkúpil od 
vlastníkov, pretože obec nemá finančné prostriedky na vysporiadanie týchto pozemkov 
a vybudovanie sietí k stavebným pozemkom. Je teda potrebné nechať potrebnú výmeru na 
prístupovú cestu, ostatné buď zameniť, odpredať spoluvlastníkom, alebo rozdeliť reálnou 
deľbou . 
 Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 151/2022:  
 

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 

5. Ing. Ľudovít Suchý     x 
6. Ivan Kollárik (st.) x      

7. Milan Šlosár x      

 
K bodu č.12:  
Ing. Milan Došek uviedol, že ako vlastník pozemku  Na Rybníku prisľúbil obci v minulosti 
tento pozemok prenechať na kanál pre odvedenie vody z cesty, za týmto účelom bola zmenená 
aj projektová dokumentácia na chodník a cestu. Oslovil ho spoluvlastník susednej 
nehnuteľnosti, ktorý by  chcel celú parcelu od neho  odkúpiť.  Starosta preto vyzval obecné 
zastupiteľstvo, aby zvážilo, koľko m2 by si obec prenechala, prípadne od neho odkúpila. Jozef 
Staník uviedol, že na kanál je potrebných cca 3 m2. 
 
 Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 152/2022:  
 

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      
 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh týchto všeobecne záväzných nariadení 
na pripomienkovanie: 

1. VZN o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochrany verejnej zelene v obci Krásna Ves. 
2. VZN o verejnom poriadku. 
3. VZN o organizácii miestneho referenda v obci Krásna Ves. 

 
Uviedol, že všetky sú zverejnené na pripomienkovanie na webovej stránke obce . Schválené 
budú na ďalšom zasadnutí OZ. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 153/2022:  
 

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      
 
Ing. Eva Janegová  uviedla, že vzhľadom k stúpajúcim cenám potravín a vysokej inflácii bude 
Podnik služieb spol. s r.o. Krásna Ves v najbližších dňoch zvyšovať ceny jedál. V obci Krásna 
Ves odoberá denne stravu zhruba 11 starobných dôchodcov, na ktorú im obec prispieva sumou 
0,17 eur/1 jedlo na deň od roku 2004.  Navrhla, aby im tento príspevok bol zvýšený. Obecné 
zastupiteľstvo navrhlo upraviť cenu na 0,40 eur /1 jedlo na deň od 1.4.2022 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 154/2022:  
 

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. 13: Na záver starosta obce Ing. Milan Došek poďakoval prítomným za účasť  
a o 21:00 hod. ukončil 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi.  
 

Zoznam príloh: 
Príloha č. 1  Prezenčná listina 

         Prerokované materiály podľa jednotlivých bodov 
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U Z N E S E N I A 
z dvadsiatehoprvého zasadania Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi 

konaného dňa 08.04.2022  
(142 – 154) 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom dvadsiatomprvom zasadnutí prerokovalo 
 
 

2. Schválenie programu dvadsiatehoprvého zasadania.  
 

Uznesenie č. 142/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje  program rokovania dvadsiatehoprvého 
zasadania Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 08.04..2022. 
 
 
   
                                                

 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
3. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice. 
 

Uznesenie č. 143/2022 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
A. berie na vedomie určenie Ing. Evy Janegovej za zapisovateľku zápisnice a uznesení 
z dvadsiatehoprvého zasadania Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 08.04.2022. 
B. schvaľuje overovateľov zápisnice Helenu Božikovú a Jozefa Staníka z dvadsiatehoprvého 
zasadania Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 08.04.2022. 
   
                                                

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

 

4. Schválenie Záverečného účtu Obce Krásna Ves za rok 2021. 
Uznesenie č. 144/2022 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
A. Berie na vedomie, 
Stanovisko Hlavného kontrolóra obce Krásna Ves k predloženému Záverečnému účtu Obce 
Krásna Ves za rok 2021. 
 
B. Schvaľuje,  
1. Záverečný účet Obce Krásna Ves za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2021 vo výške 29 107,98 eur na tvorbu 
rezervného fondu vo výške 2 910,80 eur a peňažných fondov vo výške 26 197,18 eur. 
   
 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
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5. Schválenie Zmeny rozpočtu č.1/2022 Obce Krásna Ves. 
Uznesenie č. 145/2022 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje  Zmenu rozpočtu č. 1/2022 . 

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

6. Schválenie sadzobníka cien za služby poskytované obcou 
Uznesenie č. 146/2022 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje  zmenu poplatku v sadzobníku cien za 
poskytované služby obcou na úhradu režijných nákladov za použitie malej sály kultúrneho 
domu vo výške 7,-eur/hod. a veľkej sály kultúrneho domu vo výške 10,-eur/hod.  
Poplatok sa netýka akcií organizovaných pre občanov obce Krásna Ves miestnymi 
organizáciami ako ŠK Podhoran, DHZ, Jednota dôchodcov, materská škola a pod. 

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

7. Informácia o investičných akciách obce Krásna Ves. 
Uznesenie č. 147/2022 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie   
Informáciu o investičných akciách obce. 

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

 
 

8. Informácia o stave súdnych sporov obce Krásna Ves. 
Uznesenie č. 148/2022 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie   
Informáciu o stave súdnych sporov obce. 

 
 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
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9. Optimalizácia zberu odpadov ako účinné zamedzenie vzniku čiernych skládok v obci  
Uznesenie č. 149/2022 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi ukladá obecnému úradu informovať občanov 
prostredníctvom letákov a verejného rozhlasu o spôsobe separovania a zberu odpadov v obci.   

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

 

10. Audit spotreby energií, režijných a prevádzkových nákladov obce . 
Uznesenie č. 150/2022 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi poveruje finančnú a stavebnú komisiu na spracovanie 
analýzy  spotreby energií, režijných a prevádzkových nákladov obecných objektov a návrh 
opatrení na ich optimalizáciu. 

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

 

11. Návrh na riešenie spoluvlastníckych podielov obce v pozemkoch KÚ Krásna Ves . 
Uznesenie č. 151/2022 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi poveruje stavebnú komisiu  predložením návrhu na 
optimálne umiestnenie plánovanej cesty do Horných Sádkov.  

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

 

12. Rôzne . 
Uznesenie č. 152/2022 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi poveruje stavebnú komisiu na preverenie potreby 
pozemku v KÚ Krásna Ves , CKN parc. č. 175 na odvodný kanál na rybníku podľa projektovej 
dokumentácie. 

Uznesenie č. 153/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie zverejnenie návrhov všeobecných 
záväzných prepisov na pripomienkovanie: 
1. VZN o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochrany verejnej zelene v obci Krásna Ves. 
2. VZN o verejnom poriadku v obci Krásna Ves. 
3. VZN o organizácii miestneho referenda v obci Krásna Ves. 
 

Uznesenie č. 154/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje príspevok  z obce starobným dôchodcom 
v obci Krásna Ves v sume 0,40 eur/ 1jedlo na deň od 1.4.2022. 

 
Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
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V Krásnej Vsi, dňa 08.04.2022 
 
 
Overovatelia zápisnice:                Zapisovateľ zápisnice: 
 
 
-------------------------  -------------------------   ------------------------- 
Jozef Staník   Helena Božiková               Ing. Eva Janegová 


