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Z á p i s n i c a  

z 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi,  
ktoré sa konalo dňa 08.07.2022 o 18.30 h. 

 
 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny – príloha č. 1 
 

Program:  
1. Otvorenie zasadania. 
2. Schválenie programu rokovania. 
3. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
4. Schválenie VZN o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochrany verejnej zelene v obci Krásna 

Ves. 
5. Schválenie VZN o verejnom poriadku. 
6. Schválenie VZN o organizácii miestneho referenda v obci Krásna Ves. 
7. Schválenie VZN o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na 

výchovu a vzdelanie a nákladov  spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, 
ktorých zriaďovateľom je Obec Krásna Ves. 

8. Majetkovo-právne usporiadanie podielového spoluvlastníctva obce v pozemkoch v zastavanom 
území obce. 

9. Určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2022-2026. 
10. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na volebné obdobie 2022-2026. 
11. Rôzne. 
12. Záver. 

 

K bodu č. l: Starosta obce Ing. Milan Došek otvoril dvadsiate druhé 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 22. zasadnutia 
obecného zastupiteľstva. Neboli vznesené ďalšie návrhy, ani pripomienky. Následne dal 
o programe hlasovať.  
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 155/2022: 
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 Martina Mikušová  a za 
overovateľov zápisnice boli navrhnutí Milan Mišák a Ing. Ľuboš Mutňanský. 
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 156/2022 
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: Starosta obce predložil na schválenie návrh VZN č. 1/2022 pravidlá na 
udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene v obci Krásna Ves, ktorý bol v zákonnej lehote 
zverejnený na pripomienkovanie. 
V rámci pripomienkového konania do zasadania obecného zastupiteľstva neboli predložené 
žiadne pripomienky a návrhy.  
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 157/2022: 
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: Starosta obce predložil na schválenie návrh VZN č. 2/2022 o verejnom poriadku, 
ktorý bol v zákonnej lehote zverejnený na pripomienkovanie. 
V rámci pripomienkového konania do zasadania obecného zastupiteľstva neboli predložené 
žiadne pripomienky a návrhy.  
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 158/2022: 
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: Starosta obce predložil na schválenie návrh VZN č. 3/2022 o organizácii 
miestneho referenda v obci Krásna Ves, ktorý bol v zákonnej lehote zverejnený na 
pripomienkovanie. 
V rámci pripomienkového konania do zasadania obecného zastupiteľstva neboli predložené 
žiadne pripomienky a návrhy.  
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 159/2022: 
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. 7: Starosta obce predložil na schválenie návrh VZN č. 4/2022 o určení výšky 
finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov 
spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec 
Krásna Ves, ktorý bol v zákonnej lehote zverejnený na pripomienkovanie. 
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V rámci pripomienkového konania do zasadania obecného zastupiteľstva neboli predložené 
žiadne pripomienky a návrhy.  
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 160/2022: 
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: Poslanec pán Jozef Staník predložil zápis komisie výstavby, územného 
plánovania a životného prostredia zo dňa 24.04.2022. Z hľadiska realizácie odvodňovacieho 
kanála na parcele číslo 175 pre odvodnenie miestnej komunikácie je potrebná minimálna šírka 
4 m od parcela číslo 174, z uvedeného dôvodu odporúča OZ schváliť kúpu časti pozemku 
v minimálnej šírke 4 m (cca 400 m2) od parcely číslo 174. Súčasne navrhuje, aby bol 
vypracovaný znalecký posudok na stanovenie ceny pozemku.  
Starosta obce predniesol návrh zámeny - vysporiadania podielov v pozemkoch parcely číslo 
325/1, 325/2, 326/3, 327 a 332/2, uvedený návrh odporučil predložiť pánovi Ľudovítovi 
Suchému st.. Pokiaľ bude z jeho strany prejavený súhlas s návrhom reálnej deľby a zámeny 
pozemkov, dá sa vypracovať geometrický plán.  
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 161/2022: 
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      
 
Následne starosta obce opätovne predložil žiadosť Igora Filina ml. o kúpu pozemku 
parc.č.333/1 (chybne uvedená v žiadosti 331/1) a 334/1 v KÚ Krásna Ves. Stavebná komisia 
neodporučila odpredať predmetné pozemky z dôvodu, že sa nejedná o prebytočný majetok obce 
a zákon v takom prípade nedovoľuje jeho predaj.  
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 162/2022: 
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      
 
Súčastne stavebná komisia konštatovala, že uvedené pozemky parc.č. 333/1 a 334/1 sú často 
využívané susediacimi občanmi na ukladanie súkromného materiálu a dreva. Z uvedeného 
dôvodu navrhla komisia uložiť obecnému úradu povinnosť upovedomiť užívateľov 
predmetných obecných pozemkov, aby vypratali pozemky v termíne do 31.12.2022. Súčasne 
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odporúča starostovi obce v termíne do roku 2023 usporiadať prístupovú cestu parc.č.332/2, za 
účelom užívanie pre všetkých občanov obce. 
 
 
 Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 163/2022:  
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: V zmysle § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov má obecné zastupiteľstvo určiť počet poslancov obecného zastupiteľstva 
na nasledujúce volebné obdobie 2022-2026. Obecnému zastupiteľstvu bol predložený návrh na 
určenie počtu piatich poslancov obecného zastupiteľstva volených vo voľbách do orgánov 
samosprávy obcí pre volebné obdobie 2022-2026. 
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 164/2022:  
 

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: V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov má obecné zastupiteľstvo určiť na celé nové funkčné obdobie 
rozsah výkonu funkcie starostu obce v % pracovného úväzku. Obecnému zastupiteľstvu bol 
predložený návrh na celé nové funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu obce na 100% 
pracovného úväzku. 
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 165/2022:  
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: Starosta obce uviedol, že pán Tibor Štefánik prispel pri príležitosti 90. výročia 
futbalu v našej obci sumou 1000,00 Eur. Starosta predložil návrh použitia predmetnej dotácie 
doplnenej o prostriedky z rozpočtu Obce Krásna Ves na nákup kosačky, ktorá by slúžila len na 
kosenie areálu futbalového ihriska, multifunkčného ihriska a detského ihriska (mimo areálu 
požiarnej nádrže). Na dofinancovanie kúpy kosačky z rozpočtu obce navrhol použiť 
prostriedky poskytnuté z Environmentálneho fondu z poplatkov za uloženie odpadov v roku 
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2021 a 2022 za splnenie percenta vytriedenia odpadu nad 40 % a prostriedky získané 
z odpredaja vytriedených zložiek odpadu a to železného šrotu. Použitie prostriedkov 
z Environmentálneho fondu na tieto účely by bolo v súlade s metodickým usmernením 
Ministerstva životného prostredia SR v prípade, že pokosená tráva bude kompostovaná resp.  
mulčovaná.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 166/2022:  
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      
 
 
O 20 hodine odišiel pán hlavný kontrolór Ing. Kubica. 
 
Starosta ďalej uviedol že v rámci podanej Žiadosti o dotáciu na Environmentálny fond pre rok 
2022 na „Kanalizáciu a ČOV pre obce Timoradza a Krásna Ves“ bola obci oznámená správa 
o zaradení projektu do zásobníka projektov.  
 
 
Starostom obce bola predložená žiadosť pána Antona Valjenta o odkúpenie pozemku 
parc.č.72/1. Členovia komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia boli 
poverení vypracovaním stanoviska k predmetnej žiadosti. 
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 167/2022:  
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. 12: Na záver starosta obce Ing. Milan Došek poďakoval prítomným za účasť  
a o 20:30 hod. ukončil 22. 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 dvadsiatehodruhého zasadania Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi 

konaného dňa 08.07.2022  
(155 – 167) 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom dvadsiatomdruhom zasadnutí prerokovalo 
 
 

2. Schválenie programu zasadania.  
 

Uznesenie č. 155/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje  program rokovania dvadsiatehodruhého 
zasadania Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 08.07.2022. 
                                                
 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 

3. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice. 
 

Uznesenie č. 156/2022 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
A. berie na vedomie určenie Martiny Mikušovej za zapisovateľku zápisnice a uznesení 
z dvadsiatehodruhého zasadania Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 
08.07.2022. 
B. schvaľuje overovateľov zápisnice Milana Mišáka a Ing. Ľuboša Mutňanského 
z dvadsiatehodruhého zasadania Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 
08.07.2022.  
                                                
 

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

4. Schválenie  VZN č.1/2022 pravidlá na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene v obci 
Krásna Ves  

Uznesenie č. 157/2022 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje  
VZN č.1/2022 pravidlá na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene v obci Krásna Ves.  
   
 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 

5. Schválenie VZN č.2/2022 o verejnom poriadku 
  

Uznesenie č. 158/2022 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje  
VZN č.2/2022 o verejnom poriadku.  
   
 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
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6. Schválenie VZN č.3/2022 o organizácii miestneho referenda v obci Krásna Ves 
  

Uznesenie č. 159/2022 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje  
VZN č.3/2022 o organizácii miestneho referenda v obci Krásna Ves.  
   
 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 

7. Schválenie VZN č.4/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu 
nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských 
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Krásna Ves 
  

Uznesenie č. 160/2022 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje  
VZN č.4/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu 
a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých 
zriaďovateľom je obec Krásna Ves.  
   
 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
 

8. Majetkovo-právne usporiadanie podielového spoluvlastníctva obce v pozemkoch 
v zastavanom území obce.  

Uznesenie č. 161/2022 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi:  
A. schvaľuje odkúpenie časti pozemok parc.č.175 v min. šírke 4,00 m od parcely č. 174 pre 
realizáciu odvodňovacieho kanála. 
B. odporúča predložiť návrh o zámeny a reálnej deľby pozemkov parc.č.322/2, 325/1  a 325/2, 
326/3 a 327 a to tak, že Obec Krásna Ves sa stane výlučným vlastníkom parcely č. 332/2 
a parcely č. 325/2 a rozdelenej parcely 325/1, rozdelenej parcely 326/3 v časti od melioračného 
kanála. P. Ľudovít Suchý sa stane výlučným vlastníkom parc. č. 327 a rozdelenej parcely 
325/1, rozdelenej parcely 326/3 v časti od par. č. 328. Počet metrov štvorcových pred reálnou 
deľbou a zámenou a po reálnej deľbe a zámene bude u oboch strán zachovaný. Obecný úrad  
požiad o písomné vyjadrenie  k návrhu o zámene a a reálnej deľbe predmetných pozemkov 
pána Ľudovíta Suchého st.  

Uznesenie č. 162/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi zamieta žiadosť Igora Filina ml. o odkúpenie 
pozemkov parc.č. 333/1 (chybne uvedená v žiadosti 331/1) a 334/1 z dôvodu, že predmetné 
pozemky neboli zaradený do prebytočného majetku obce a v takom prípade zákon o nakladaní 
s majetkom obce predaj neumožňuje. 
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Uznesenie č. 163/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi ukladá obecnému úradu 
Upovedomiť užívateľov parc.č.333/1 a 334/1, aby vypratali pozemky ku dňu 31.12.2022.   
 
   
 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
 
 
9. Určenie počtu poslancov volených vo voľbách do orgánov samosprávy obcí pre volebné 
obdobie 2022-2026. 
 

Uznesenie č. 164/2022 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
určuje v zmysle § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov počet poslancov na nasledujúce volebné obdobie 2022-2026 v počte 
piati. 

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

 

10. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na volebné obdobie 2022-2026. 
 

Uznesenie č. 165/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
určuje v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov na celé nové funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu na 100% 
pracovného úväzku. 
 
 

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

 

11. Rôzne . 
Uznesenie č. 166/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhnutý spôsob dofinancovania kúpy kosačky len pre 
účely kosenia športového areálu, okolia multifunkčného ihriska a detského ihriska (mimo 
areálu požiarnej nádrže). 
Obecné zastupiteľstvo ukladá Obecnému úradu predložiť návrh na rozpočtové opatrenia za 
účelom dofinancovania kúpy kosačky. 
 
 

Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
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11. Rôzne . 
Uznesenie č. 167/2022 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi poveruje stavebnú komisiu vypracovaním stanoviska k  
žiadosť Antona Valjenta o odkúpenie pozemku parc.č.72/1.  

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

 
 
 
V Krásnej Vsi, dňa 08.07.2022 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:                Zapisovateľ zápisnice: 
 
 
-------------------------  -------------------------   ------------------------- 
Milan Mišák   Ing. Ľuboš Mutňanský             Martina Mikušová 


