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Z á p i s n i c a 

 

zo štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi,  
ktoré sa konalo dňa 28.6.2019 v malej sále KD o 19.00 h. 

 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny  
 
Program:  

1. Otvorenie zasadania. 
2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
4. Kontrola plnenia uznesení . 
5. Informácia o konaní Valného zhromaždenia Podniku služieb Krásna Ves, s. r. o. 
6. Schválenie konsolidovanej účtovnej závierky Obce Krásna Ves za rok 2018. 

Správa audítora k IUZ a KUZ za rok 2018. 
7. Konsolidovaná výročná správa za rok 2018 
8. Schválenie VZN č.2/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na 

výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach. 
9. Správa o projektoch obce financovaných z EU a projektoch obce financovaných zo ŠR a rozpočtu 

obce. 
10. Schválenie Zmeny č.1 rozpočtu obce Krásna Ves. 
11. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 
12. Rôzne 
13. 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 návrh programu štvrtého zasadnutia obecného 
zastupiteľstva voči zverejnenému doplnený na podnet Hlavného kontrolóra obce o návrh Plánu 
kontrolnej činnosti na II. polrok 2019. Neboli vznesené ďalšie návrhy, ani pripomienky. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 20/2019: 
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 Ing. Eva Janegová a za overovateľov 
zápisnice bol navrhnutý Ivan Kollárik a Milan Mišák O návrhu dal starosta hlasovať. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 21/2019: 
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 Ing. Milan Došek informoval prítomných, o kontrole plnenia uznesení 
nasledovne: 

- Uznesenie č.79/2018 z prvého zasadnutia OZ zo dňa 13.12.2018-plnené priebežne, 
- Uznesenie č.11/2019 z tretieho zasadnutia OZ zo dňa 5.4.2019 – výkon uznesenia pozastavený 

starostom obce z dôvodu riešenia nepriaznivej situácie  so zásobovaním pitnou vodou 
a následného riešenia dodržiavania režimu v ochranných pásmach vodných zdrojov, do 
ktorého patria aj predmetné pozemky. Starosta navrhuje pozastaviť výkon uznesenia do času 
po ukončení šetrenia zakaľovania vody v prameni Kopanička, 

- Uznesenie č.12/2019 z tretieho zasadnutia OZ zo dňa 5.4.2019 – k uvedenej veci zasadla 
stavebná komisia 2x, a to dňa 7.4. a 9.6.2019. Správa komisie bude predložená na dnešnom 
zasadnutí. 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 22/2019: 
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 Ing. Milan Došek dal slovo konateľovi spoločnosti Podniku služieb s.r.o., 
Ing. Branislavovi Hložovi, ktorej je obec 100% vlastníkom. Konateľ podal informáciu o zasadnutí 
valného zhromaždenia zo dňa 28.6.2019. Na zasadnutí bola schválenia účtovná závierka s kladným 
hospodárskym výsledkom po zdanení vo výške 5 783,25 eur, ktorý bude  použitý na vysporiadanie 
strát predošlých rokov.  
V otvorenej rozprave sa o slovo prihlásil Hlavný kontrolór obce a uviedol, že v Bánovciach nad 
Bebravou pôsobnosť valného zhromaždenia v minulosti v spoločnosti s r. o., ktorá bola majetkom 
mesta vykonával primátor. Každá zmena v riadení spoločnosti musí  byť upravená zmenou 
v zakladateľskej listine (spoločenská zmluva). V Podniku služieb s.r.o. túto funkciu plnia poslanci OZ, 
ktorí rozhodujú o fungovaní spoločnosti, čiže je otvorenejšia čo sa týka informovanosti voči 
zástupcom obce, nerozhoduje len starosta. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 23/2019: 

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 Konsolidovaná účtovná závierka za rok 
2018, je akýmsi súhrnom údajov hospodárenia za Obec a jej dcérsku spoločnosť Podnik služieb s.r.o. 
Zverejnená bola na nahliadnutiu na webovej stránke obce aj so stanoviskom audítora k Individuálnej 
účtovnej závierke za rok 2018  a Konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2018.  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 24/2019 

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     
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7. Milan Šlosár  x     
 
K bodu č. 7: Starosta predložil  Konsolidovanú výročnú správu Obce Krásna Ves za rok 2018. 
Konštatoval, že správa bola zverejnená na webovej stránke obce v dokumentoch na schvaľovanie 
k dnešnému zasadaniu OZ. Prítomní nepredložili žiadne pripomienky a tak dal starosta o návrhu 
hlasovať. 
 Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 25/2019 : 
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 obce  predložil o návrhu VZN č.2/2019 o určení výšky finančných príspevkov na 
čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách 
a školských zariadeniach. Predmetné VZN bolo v zákonnej lehote zverejnené na webovej stránke obce na 
pripomienkovanie. Do konania obecného zastupiteľstva neboli predložené žiadne pripomienky. 
Uviedol, že Ministerstvo školstva SR od 1.9.2019 vydalo nové finančné pásma  pre školské stravovanie. 
Naša Materská škola doteraz podľa nákladov na nákup potravín bola zaradená do 4. finančného pásma. 
Podľa nového usmernenia sú už len tri finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 
kategórií stravníkov. Vedúca školskej jedálne navrhuje stanoviť výšku príspevku zákonného zástupcu 
dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín na jedlo  podľa 2. finančného pásma plus poplatok 
za prevádzkovú réžiu 0,15 eur na deň. Ďalej predložený návrh VZN predpokladá zvýšenie poplatku za 
pobyt dieťaťa v našej materskej škole na 10,-eur/mesačne. Poplatok nebol zvýšený približne 24 rokov. 
Starosta obce uviedol, že v poslednej dobe sa zo strany rodičov zvyšujú nároky na chod MŠ a teda na 
rozhodovanie pani riaditeľky. Chod MŠ počas školského roka a prázdnin rieši prevádzkový poriadok MŠ, 
ktorý schvaľuje Rada školy, ktorej zástupcov volia priamo rodičia. V prevádzkovom poriadku je jasne 
deklarované, za akých podmienok je možné udržať prevádzku pri min. počte detí, čo je v prípade MŠ 
Krásna Ves osem detí. Pani riaditeľka sa snaží v maximálnej miere vyjsť v ústrety rodičom, napr. aj tým, že 
počas nedávneho problému s pitnou vodou zabezpečila chod MŠ aj pri počte 5 detí. Rodičia si však musia 
uvedomiť, aké právomoci má pani riaditeľka, ktorú volí rada školy a o čom rozhoduje zriaďovateľ školy. 
Vznikajú potom rôzne dezinformácie medzi rodičmi. Je dôležité si uvedomiť, že obec musí dodržiavať aj 
ustanovenia príslušných zákonov a Zákonníka práce a umožniť čerpať dovolenku zamestnancom počas 
prázdnin, čo je v prípade pedagogických zamestnancov 45 dní za rok. Musí zabezpečiť personálne 
vybavenie aj počas choroby a zastupovania. To vyžaduje zvýšenie finančných nákladov na chod MŠ.  
Na návrh reagoval poslanec Milan Šlosár. Konštatoval, že predložený návrh zvýšenia mesačného poplatku 
za pobyt dieťaťa predstavuje navýšenie o 100 % a navrhol, aby sa zvyšovalo postupne. Na podnet starostu 
obce predložil návrh na postupné  zvýšenie  a to tak, že od 1.9.2019 o 3 Eurá a od 1.1.2020 o 2 Eurá. 
Následne dal starosta hlasovať o prvom predloženom návrhu v rámci predloženého VZN.  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 26/2019 : 
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   

Keďže hlasovaním bol schválený pôvodný návrh o návrhu p. Šlosara sa už nehlasovalo. 
 
K bodu č.9 : Starosta obce Ing. Milan Došek informoval o stave projektov. 

a. Projekt :„Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Krásna Ves.“  
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Prebieha kontrola verejného obstarávania, dopĺňajú sa niektoré dokumenty. Predpokladáme, že 
pokiaľ sa úspešne a včas ukonči kontrola možno predpokladať, že tieto prázdniny by sa mohli 
vykonať čiastkové práce/výmena okien, dverí a a ostatné práce v interiéri prebehnú až počas 
prázdnin v roku 2020. 

b. Projekt : „Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu  v obci Krásna Ves.“  
Na podnet riadiaceho orgánu bolo vykonané nové verejné obstarávanie a v súčasnosti sa pripravuje 
dokumentácia z verejného obstarávania na kontrolu.   

c. Projekt :„ Kanalizácia a ČOV pre obce Timoradza a Krásna Ves“  
V rámci schválenia dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2019 vo výške 200.000,00 Eur 
prebiehajú nevyhnutné doplňovania dokumentov za účelom podpisu zmluvy. 

d. Projekt : „Detské ihrisko Krásna Ves“  
Na realizáciu projektu bola obci schválená dotácia vo výške 8.000 eur, 5% bude účasť obce. 
Detské ihrisko  bude vyrobené z kovových prvkov. Očakávame doručenie návrhu zmluvy na 
dotáciu. 

e. Projekt : „Prestavba časti objektu na hasičskú zbrojnicu“ 
Rozpočet projektanta predpokladá náklady na kompletnú rekonštrukciu časti budovy bývalej ZŠ na 
hasičskú zbrojnicu vo výške 113.093,83- eur. Pre rok 2019 bola podaná žiadosť o dotáciu 
v maximálnej možnej výške a to 30.000 Eur, s 5% účasťou obce čo činí 1.700 Eur, 

f. Projekt : „Rekonštrukcia OcÚ. Zo žiadanej dotácie vo výške 10.000 Eur nám bola schválená 
dotácia vo výške 3.000 Eur a je treba rozhodnúť ktoré plánované práce z rekonštrukcie malej sály 
sa z uvedenej dotácie zrealizujú. 

 
Uvedené projekty sú v j sume 873 197 Eur so spoluúčasťou obce 127.473 Eur a  celkovej hodnota 
projektov 1.000.670 Eur. 
 
Ďalším pripravovaným projektom v rámci združenia MAS je chodník k CSSP n. o. v sume dotácie 14.745 
Eur, s podielom obce 5%: 776 Eur, celkovou sumou 15.521 Eur. 
 
Helena Božiková  chce vedieť či kultúrna komisia môže dočasne používať miestnosť, ktorú mala predtým  
kaderníčka, na uskladnenie aparatúry a prezliekanie účinkujúcich počas kultúrnych podujatí. Starosta obce 
odpovedal, že nie je problém. 
Ing. Bachová chce vedieť, kedy sa vykoná oprava mostíka k  byt. domu súp.č.103, je tam veľká jama a je to 
zdemolované. Starosta odpovedal, že sa čaká na vyhlásenie výzvy z fondov EU v rámci ktorej by sa mal 
realizovať chodník od OcÚ po uvedený mostík. Z vlastných prostriedkov finančne obec tento projekt 
nedokáže zabezpečiť.  
Ing. Bachová uviedla, že nad byt. domom súp.č.103 nie je pokosený pozemok, nikto sa o to nestará, ani 
neplatí poplatok na daň z nehnuteľnosti. Každý vlastník by mal udržiavať svoje pozemky. Starosta obce 
uviedol, že predtým platilo daň Poľnohospodárske družstvo Krásna Ves, potom KMG s.r.o. Podlužany, 
pokiaľ mali pozemky v nájme.  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 27/2019 : 
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. Eva Janegová predložila návrh Zmeny rozpočtu č.1 na jednotlivých položkách. 
Zverejnený však bol návrh zmeny rozpočtu so schodkom hospodárenia medzi príjmami a výdavkami. 
Na vyrovnanie rozpočtu starosta navrhol použiť finančné prostriedky z rezervného fondu, ktoré 
pokryjú náklady na spoluúčasť pri realizácii projektu Kanalizácia a ČOV pre obce Timoradza a Krásna 
Ves v roku 2019. Upozornil, že treba zapracovať ešte náklady na projektovú dokumentáciu na projekt: 
„Prestavba časti objektu na hasičskú zbrojnicu“ v sume 2.388,-eur, s ktorými sme pri schvaľovaní rozpočtu 
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na rok 2019 nepočítali. Na príjmovej časti sa o túto sumu  navýši položka výnosu dane z príjmov FO a to 
podľa aktuálnych prepočtov..  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 28/2019 : 
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 dal slovo hlavnému kontrolórovi Ing. Miroslavovi Kubicovi, ktorý 
predložil na schválenie Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019. Vyzval poslancov o doplnenie 
návrhov na kontrolu kedykoľvek počas roka. K návrhu plánu neboli vznesené žiadne pripomienky. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 29/2019 : 
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: 
Starosta obce Ing. Milan Došek požiadal predsedu stavebnej komisie Jozefa Staníka, aby predložil 
stanovisko Stavebnej komisie k žiadosti Ivana Mikuša o odkúpenie časti obecného pozemku, ktorá sa 
prejednávala na predošlom zasadaní. Jozef Staník  podal stanovisko k nasledovným bodom, ktoré 
stavebná komisia prejednala: 
1)Žiadosť pána Ivana Mikuša na odkúpenie pozemku. 
2)Preskúmanie možnosti vjazdu na plánovanú rekonštrukciu hospodárskej budovy na otvorenú garáž 
rod. Mutňanskej .  
3)Prerokovanie stavu pitnej vody a znečistenie vodného zdroja, možnosť riešenia daného stavu. 
Stavebná komisia skonštatovala : 
Ad 1) Predseda stavebnej komisie Jozef Staník informoval, že stavebná komisia sa stretla v dňoch 
7.4.2019  a 9.6.2019. Žiadosť je akceptovaná a daný stav povoľuje podľa prítomných členov odpredaj 
časti obecných pozemkov parc. č.230 a č.255/3 a nebráni k budúcemu rozšíreniu infraštruktúry. Podľa 
nového geometrického plánu vznikne parc.č.255/19 vo výmere 31 m2, ktorá bude odpredaná 
žiadateľovi za cenu 3,32eur/m2. Stavebná komisia odporučila žiadateľovi dať si vypracovať 
geometrický plán. Tento bol predložený a prerokovaný stavebnou komisiou následne dňa 9.6.2019. 
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu zverejniť zámer obce na odpredaj pozemku parc. 
č.255/19 vo výmere 31 m2, podľa nového geometrické plánu na základe osobitého zreteľa za cenu 
stanovenú znalcom 3,32 eur/m2. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 30/2019 : 
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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Ad 2) Stavebná komisia žiada Ing. Mutňanského o zapracovanie požiadavky v rámci projektu, a to 
posun steny z DT od úrovne +-00 a plánovanej ŽB dosky smerom od štátnej cesty do objektu 
rekonštruovanej hospodárskej budovy. Z dôvodu lepšieho výhľadu pri výjazde z miestnej komunikácie 
na štátnu cestu. Zábradlie na zvyšnej časti rekonštruovanej budovy a vjazdu do prístrešku treba riešiť 
tak, aby nebolo plné ale čo najviac priehľadné z dôvodov už spomínaného výjazdu. Upozorňujú 
investora o vytýčenie inž. sietí pri realizácii vjazdu a o dodržanie ochranných vzdialeností. 
Odvodnenie prístrešku treba zrealizovať a odvodniť do vsaku alebo na povrch zeleného pásu nie na 
miestnu komunikáciu. Od strany štátnej cesty odporúča zrealizovať drenážovanie s obsypom 
z triedeného kameňa pre odvedenie dažďových vôd, keďže cesta je spádovaná smerom na 
rekonštruovanú budovu. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 31/2019 : 
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     

 
Ad 3) Stavebná komisia odporúča informovať občanov a prijať opatrenia na zníženia spotreby vody 
počas jej nedostatku v krízových situáciách za účelom zabezpečenia základných hygienických potrieb 
a pitného režimu obyvateľov obce. Zároveň obmedziť spotrebu pitnej vody zákazom polievania záhrad 
a plnenia bazénov. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 32/2019 : 
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 informoval o žiadosti občana Jána Hrušku o finančný príspevok na úpravu obecného 
pozemku s chodníkom pozemku a úpravou vjazdu z jeho rodinného domu na miestnu komunikáciu. 
Obec by prispela na materiál cca 300 eur, práce by urobil na vlastné náklady v súlade so zachovaním 
technických parametrov projektu. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 33/2019 : 
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 informoval prítomných o neprimeranom chovaní občanov voči jeho osobe a pracovníkom 
ZSVs. a.s. v čase riešenia problému odstávky pitnej vody v čase kalenia prameňa Kopanička od 
6.6.2019. Za odstávku vody zodpovedala Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., ktorá 
odstraňovala príčinu zakalenia prameňa a riešila uvedený krízový stav. Po zhodnotení situácie, 
prijímala opatrenia, zabezpečila náhradné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a zároveň sa snažila 
zistiť vplyv ľudskej činnosti (ťažba dreva v ochrannom pásme vodných zdrojov počas intenzívnych 
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májových a júnových dažďov) na zakaľovanie a prípadnom odstránení vplyvov ľudskej činnosti na 
kalenie vody. Prebiehala ťažba dreva v čase vegetácie v chránenom vtáčom území, počas hniezdenia 
vtákov, kedy to zákon nepovoľuje. 
Starosta obce sa snažil zabezpečiť pitnú vodu pre občanov obce tromi cisternami, z ktorých jedna bola 
odstavená pri obecnom úrade a druhá pri budove Centra sociálnej starostlivosti Podhorie n.o. Krásna 
Ves č.95 a tretia v pravidelných intervaloch prechádzala ulicami obce. Zároveň starosta zabezpečil 
balenú pitnú vodu pre každú domácnosť s jej rozvozom v prvých hodinách nedostatku pitnej vody. 
Napriek tomu na adresu starostu boli použité nemiestne výrazy s tým, že mu bola kladená 
zodpovednosť za vzniknutý stav a niektorí občania verbálne útočili na starostu bez overenia 
skutkového stavu a skutočných dôvodov vzniku uvedenej krízovej situácie. Len málo občanov sa 
postavilo k problému objektívne a ponúklo aj pomoc ako pán Ján Báčik ml., Ivana Mikušová a Ing. 
Ľudovít Suchý. Poďakovanie patrí aj poslancom Ing. Ľudovítovi Suchému, Jozefovi Staníkovi, členom 
komisií Igorovi Filinovi, ktorí hľadali riešenie na zabezpečenie prístupu cisterien k zásobníkom vody 
nad obcou. Problém bol vyriešený aj vďaka osobnej zainteresovanosti menovaných a pracovníkov 
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti zo závodu Topoľčany a prevádzky v Bánovciach nad 
Bebravou bola dodávka pitnej vody pre väčšinu občanov obce obnovená náhradným riešením.  
Z dôvodu neadekvátnej reakcie zo strany CSSP n.o. na vzniknutú situáciu zároveň zvažuje starosta 
obce svoje ďalšie pôsobenie v dozornej rade CSSP, n. o. a dáva k dispozícii túto funkciu člena 
dozornej rady obecnému zastupiteľstvu.   
 
K bodu č. 12: Na záver starosta obce Ing. Milan Došek poďakoval prítomným za účasť  a o 21,15hod 
ukončil štvrté 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 štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi 
konaného dňa 28.06.2019  

( 20/2019 – 33/2019 ) 
Obecné zastupiteľstvo na štvrtom zasadnutí prerokovalo 
 
2. Program rokovania štvrtého zasadania 

Uznesenie č. 20/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
schvaľuje program rokovania štvrtého zasadania Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného  
dňa 28.06.2019 

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

 

 

3. Určenie  zapisovateľky a overovateľov zápisnice 
Uznesenie č. 21/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
A. berie na vedomie určenie Ing. Evy Janegovej za zapisovateľku zápisnice a uznesení z tretieho 
zasadania Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 28.06.2019. 
B. schvaľuje overovateľov zápisnice Milan Mišák a Ivan Kollárik zo štvrtého zasadania 
Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 28.06.2019. 

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

4. Kontrola plnenia uznesení 
Uznesenie č. 22/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie 
Kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 
 
 

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

5. Informácia o konaní valného zhromaždenia Podniku služieb Krásna Ves s.r.o. 
Uznesenie č. 23/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie 
Informáciu o konaní Valného zhromaždenia Podniku služieb Krásna Ves s.r.o. zo dňa 28.06.2019 
o 17.30 hod.  
 
 

Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
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6. Schválenie konsolidovanej účtovnej závierky Obce Krásna Ves za rok 2018 
    Správa audítora k IUZ a KUZ za rok 2018 

Uznesenie č. 24/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  
A.  schvaľuje Konsolidovanú účtovnú závierku Obce Krásna Ves za rok 2018, 
B. berie na vedomie Správu audítora k Individuálnej účtovnej závierke a Konsolidovanej 
účtovnej závierke Obce Krásna Ves za rok 2018. 
 
 

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

 

 

7. Konsolidovaní výročná správa za rok 2018  
Uznesenie č. 25/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie 
Konsolidovanú výročnú správu Obce Krásna Ves za rok 2018. 

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

 

8. Schválenie VZN č.2/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na 
výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach 

Uznesenie č. 26/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje 
VZN č.2/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie 
a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach. 

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

 
 

9.Informácia o stave projektov: 
Uznesenie č. 27/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie informáciu o stave projektov: 
„ Zníženie energetickej náročnosti budovy  Materskej školy v Krásnej Vsi“. 
„Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Krásna Ves“. 
„Kanalizácia a ČOV pre obce Timoradza a Krásna Ves“. 
„Detské ihrisko Krásna Ves“. 
„Prestavba časti objektu na hasičskú zbrojnicu“. 
„Rekonštrukcia malej sály KD“. 
 
 
                                                                  Ing. Milan Došek starosta obce                -------------------------- 
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10. Schválenie Zmeny rozpočtu č.1 Obce  Krásna Ves. 

Uznesenie č. 28/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje  
 Zmenu rozpočtu č.1 Obce  Krásna Ves na rok 2019. 
 
 
 
                                                               Ing. Milan Došek starosta obce                 --------------------------- 
 
 
11. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 

Uznesenie č. 29/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje 
 Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019. 
 
 
     Ing. Milan Došek starosta obce               ---------------------------- 
 

 
12. Rôzne 

Uznesenie č. 30/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
ukladá obecnému úradu zverejniť zámer obce na odpredaj pozemku parc. č.255/19 vo výmere 31 m2 , 
podľa nového geometrické plánu z titulu  osobitého zreteľa za cenu stanovenú znalcom 3,32 eur/m2. 
 
 

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

 
Uznesenie č. 31/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  zastupiteľstvo berie na vedomie 
informáciu o stanovisku stavebnej komisie vo veci vjazdu z miestnej komunikácie na plánovanú 
rekonštrukciu hospodárskej budovy na otvorenú garáž Ing. Mutňanského . 
 
 

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

Uznesenie č. 32/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  zastupiteľstvo berie na vedomie 
informáciu starostu obce o riešení vzniknutej situácie s pitnou vodou a stanovisko stavebnej komisie 
s navrhovanými opatreniami k náhradnému zásobovaniu obyvateľov obce pitnou vodou.  
 
 

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

Uznesenie č. 33/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
Ukladá stavebnej komisii preveriť skutkový stav výjazdu od RD Jána Hrušku na miestnu komunikáciu 
a k žiadosti menovaného predložiť stanovisko na zasadanie obecného zastupiteľstva. 
 
 
     Ing. Milan Došek starosta obce               ---------------------------- 



 

 11

 
 
 
Overovatelia zápisnice:          Zapisovateľka zápisnice: 
 
 
Milan Mišák  .......................................      Ing. Eva Janegová      ................................ 
 
 
Ivan Kollárik  ....................................... 
 
 
V Krásnej Vsi, dňa 28.06.2019 


