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Z á p i s n i c a 
 

z piateho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi,  
ktoré sa konalo dňa 27.9.2019 v knižnici OcÚ o 18.00 h. 

 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny  
 
Program:  

1. Otvorenie zasadania. 
2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
4. Prerokovanie Upozornenia prokurátora- Povinnosť obcí viesť evidenciu pozemkov vhodných na 

náhradnú výsadbu vo svojom územnom obvode. 
5. Zásady čerpania finančných prostriedkov z fondu prevádzky, údržby a opráv (dispozičné 

oprávnenia, limit čerpania, účel použitia) v Nájomnom bytovom dom sup. č. 316.  
6. Schválenie osobitného zreteľa pri priamom predaji pozemku C KN parc. č. 255/19. 
7. Žiadosť Ing. Rudolfa Buzinkaya o odkúpenie pozemku C KN parc.č.255/5 vo výmere 12 m2, 

žiadosť Mária Šebeňa o odkúpenie pozemku C KN parc. č. 255/4 o výmere 71 m2.  
8. Žiadosť o prenájom stožiaru na cintoríne. 
9. Poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady pre rok 2020. 
10. Informácia o stave projektov financovaných z EU a z dotácii.  
11. Rôzne 
12. Záver. 

 
 

K bodu č. l.: Starosta obce Ing. Milan Došek otvoril 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 návrh programu piateho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva. Neboli vznesené ďalšie návrhy, ani pripomienky. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 34/2019: 
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 Martina Mikušová a za 
overovateľov zápisnice boli navrhnutí Andrea Galušťáková a Ing. Ľudovít Suchý. O návrhu dal 
starosta hlasovať. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 35/2019: 
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 prítomných s upozornením prokurátora. Hlavný 
kontrolór Ing. Miroslav Kubica navrhol iba vziať na vedomie upozornenie a nikomu neukladať 
povinnosť stanoviť konkrétne pozemky na náhradnú výsadbu. Ing. Suchý navrhol pozemky za 
ihriskom v časti „kúpaliska“. Starosta oponoval, že sa tam nachádzajú ochranné pásma napr. VN, 
vodného. Starosta uviedol, že obec nemá konkrétne pozemky vhodné na náhradnú výsadbu. Ďalej 
uviedol, že občania neudržiavajú stromy, takže ohrozujú nielen ľudí, ale aj majetok a spomenul 
konkrétny prípad orecha, ktorý musela obec dať vyrúbať tento rok na vlastné náklady. 
Starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia.  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 36/2019: 
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 k Zásadám čerpania finančných prostriedkov z fondu prevádzky, 
údržby a opráv v Nájomnom bytovom dome súp. č. 316 oboznámil prítomných s faktom, že zákon 
o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní priamo definuje čo sa môže z fondu uhrádzať. 
Hlavný kontrolór Ing. Kubica uviedol, že usmernenie – príručka pre tvorbu fondu prevádzky, 
údržba a opráv MDaV SR odporuje nariadeniu vlády. Navrhol uhradiť faktúru za opravu 
plynového kotla v byte z fondu. Starosta obce povedal, že o fonde opráv účtuje nájomca bytového 
domu. Ing. Suchý: Obec nemá z bytového domu prakticky nič. Fond opráv sa musel zvýšiť, 
postupne sa navyšovali percentá. Navrhol riešenie: súčasnú tvorbu fondu 1,25% navrhol rozdeliť 
na 0,5% povinné minimum a zvyšok na osobitný fond. Navrhol, aby to nehradila obec, ale ani 
nájomca, keďže vlastníkom kotla je obec, nie nájomca. Opravy čističky, aby sa neustále nehradili 
z fondu opráv, pretože sa rýchlo odčerpá. Uviedol, že zatiaľ nemá vyúčtovanie za rok 2018, 
starosta mu prisľúbil zaslať. P. Staník: Aj to 1,25% je málo, aby sa prevádzkové náklady riešili 
z iných zdrojov. Z diskusie vzišiel návrh na rozdelenia tvorby terajšieho fondu opráv.  
 

O 18.30 h. sa dostavil poslanec Ivan Kollárik st. 
O 18.50 h. sa dostavil poslanec Milan Mišák.  
O 19.10 h. odišiel poslanec Ivan Kollárik st. 
 

 
K bodu č. 6: Starosta obce upresnil postup odpredaja pozemkov (odvolávajúc sa na  protestu 
prokurátora pri postupe obce Klátova Nová Ves.) Najprv treba schváliť zámer odpredaja pozemku 
a zámer zverejniť min. na 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke obce. Konkrétne pri 
odpredaji pozemku parc.č. 255/19 manželom Mikušovým sa jedná v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) 
zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí o pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov 
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so 
stavbou. A preto sa môže použiť § 9a, ods. 8 písm. e) pri prevodoch majetku obce z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer predať majetok týmto 
spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným 
zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, 
pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby, 
Následne starosta obce prečítal návrh na uznesenie. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 37/2019: 
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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 žiadosti Ing. Rudolfa Buzinkaya  o odpredaj pozemku CKN 
par. č. 255/5 a Mária Šebeňa o odpredaj pozemku CKN par. č. 255/4, ktorí užívajú pozemky vo 
vlastníctve obce reálne zahradené oplotením. Parcely sú už zamerané geometrickým plánom 
vyhotoveným pri odpredaji obecného pozemku CKN par. č. 255/1 a CKN par. č. 255/2 v roku 
1995.  Obec má v úmysle odpredať aj pozemky CKN par. č. 255/8 až 255/9, okrem par. č. 255/6, 
keďže tam vystupujú v susednej par. aj neznámi vlastníci. Navrhol vyzvať potencionálnych 
kupcov – majiteľov priľahlých pozemkov na odkúpenie predmetných užívaných pozemkov. 
Starosta obce dal hlasovať o predloženom návrhu. 
 Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 38/2019 : 
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      

 

O 19.20 h. sa vrátil poslanec Ivan Kollárik st. 
 
K bodu č. 8: Ing. Suchý vysvetlil podrobne predstavu žiadateľa o prenájom stožiara na cintoríne. 
Potencionálny nájomca navrhuje buď poskytnutie služieb obci – napr. internet v obci alebo priamo 
finančnú hotovosť, asi 1200 € ročne. Ing. Mutňanský sa spýtal, či to nemôže byť na pôvodnom 
stožiari. Ing. Suchý odpovedal, že pôvodný stožiar premerali a nevyhovoval, takže bude 
umiestnený nový stožiar na budove „márnice“. Starosta dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 39/2019 : 
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 bude inicializovať stretnutie ohľadom uzatvorenia nájomnej zmluvy s firmou Global 
Network Systems s.r.o., Obrancov mieru 1773/36, Dubnica nad Váhom s cieľom poskytovania 
služieb pod značkou „kiki“ za finančnú hotovosť. 
 

K bodu č. 9: Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o inventarizácii počtu nádob 
určených na komunálny odpad. Priemer 160 kusov smetných nádob nerešpektoval vývozca 
a uviedol vyše 200 kusov smetných nádob, starosta obce mu oponoval, že určite neboli všetky 
naplnené a pravidelne vyvážané. Terajší stav inventarizácie a označenia nádob štítkami je aktuálne 
považovaný za počet vyvážaných nádob. Náklady na manipuláciu s jednou nádobou predstavujú 
cca 20 € ročne, teda ak sa pri jednom užívateľovi nehnuteľnosti platí poplatok 12 €, takže obec 
dopláca 8 €. Ďalej uviedol, že každé zberné vozidlo musí byť od roku 2021 vybavené vážiacim 
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zariadením a čipom, ktorý identifikuje majiteľa. Terajší vývozca, p. Hunka túto variantu odmietol 
zatiaľ zaviesť, takže obec čaká výberové konanie na dodávku tejto služby. 
 

O 19.50 h. odišiel hlavný kontrolór Ing. Miroslav Kubica 
 

Separovaný zber občan ani obec neplatí. Je vhodné prejsť na transparentnejšie vyberanie 
poplatkov. Zákon neumožňuje kombinovanú platbu na osobu a množstvo. Starosta odporučil 
komisiám prerokovanie návrhu poplatku za vývoz komunálneho odpadu v termíne do 
novembrového zasadania obecného zastupiteľstva. Prítomní poslanci sa zhodli na tom, že 
spoločné kontajneri sa nedajú usledovať, občania tam nahádžu doslova čokoľvek. Ing. Jozef 
Kolárik navrhol inicializovať stretnutie komisií a občanov a oboznámiť ich konkrétne o spôsobe 
separovania odpadu. Prípadne vydať kalendár alebo brožúru systému vývozu odpadu, doslova 
farebne rozlíšiť separovaný zber.  
 
K bodu č. 10: Starosta obce informoval o postupe prác na stavbe „Zníženie energetickej 
náročnosti budovy MŠ v obci Krásna Ves“ (na budove materskej školy). Strecha sa bude 
v predpoklade dokončovať v pondelok 30.9.2019. Vznikajú nepredvídateľné zmeny voči projektu, 
keďže sa musí riešiť dodávka nových technológií ako náhrada za už nevyrábané. Vzniká veľa 
vyvolaných investícií, ktoré budú spísané a zastupiteľstvo bude o nich dodatočne informované. 
Verejné obstarávanie na stavbu „Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Krásna 
Ves“ bolo skontrolované riadiacim orgánom a je v poriadku, takže sa môže podpísať zmluva s 
dodávateľom. Reálne by sa mohlo začať v marci 2020. Investícia Detské ihrisko Krásna Ves (areál 
materskej školy) sa presunie na rok 2020, keďže sa teraz rekonštruuje materská škola. P. Staník: 
Demontované okná z materskej školy už obec nevyužije. (zápisnica komisie tvorí prílohu 
zápisnice) V rámci likvidačnej komisie sa navrhnú okná na vyradenie. Starosta obce: Ríny sa 
môžu použiť na budovu športových kabín. 
Správa o projektoch obce financovaných z EÚ a projektoch obce financovaných zo ŠR a rozpčtu 
obce: 

1. Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Krásna Ves 
208.477,00 € Dotácia; 10.973,00 € vlastné prostriedky; Spolu 219.450,00 € 

2. Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves 
3. 423.720,00 € Dotácia;      22.301,00 € vlastné prostriedky; Spolu 446 021,00 € 
4. Kanalizácia a ČOV pre obce Timoradza a Krásna Ves 

200.000,00 € Dotácia; 10.526,32 € vlastné prostriedky; Spolu 210.526,32 € 
5. Detské ihrisko Krásna Ves 

    8.000,00 Dotácia ;         421,00 € vlastné prostriedky; Spolu     8.421,00 €            
6. Prestavba časti objektu na hasičskú zbrojnicu 

  30.000,00 € Dotácia; 83.093,83 € vlastné prostriedky; Spolu 113.093,83 € 
7. Rekonštrukcia malej sály KD 

    3.000,00 € Dotácia;      158,00 € vlastné prostriedky; Spolu     3.158,00 € 
 Spolu:873.197,00 € Dotácia;     127.473,15 € vlastné prostr.;   Spolu 1.000.670,15 € 

8. Chodník k CSSP 
14.745,83 € Dotácia;      776,00 € vlastné prostriedky; Spolu     15.521,92 

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 40/2019 : 
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. 11: Starosta obce informoval o navýšení nákladov na prevádzku Materskej školy: zo 
67% na 100% pracovný úväzok pre školníčku a novú požiadavku na asistentku pre jedno dieťa na 
mentorované zapracovanie do MŠ cez čiastočnú refundáciu z Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR.  
V rámci výstavby kanalizácie v roku 2019 bude kanalizačný zberač ukončený tesne pred prvými 
rodinnými domami v intraviláne obce. Prípojky nie sú vyprojektované, ani pretlak pod cestu. 
Starosta navrhol riešiť prípojky v roku 2020 svojpomocne. 
 

Chodník popri nehnuteľnosti manželov Hruškových je už zrealizovaný. Zhotoviteľom boli 
manželia Hruškovi. Chodník má slúžiť pre všetkých občanov. Návrh „stavebnej komisie“ je 
preplatiť materiálové náklady na stavbu.  
Starosta preniesol návrh na uznesenie. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 41/2019 : 
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      
 
Informáciu o plnení rozpočtu za rok 2019 predniesol starosta obce: príjmy sú plnené na 88% 
a výdavky sú plnené na 71%.  
Následne dal starosta hlasovať o návrhu uznesenia.  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 42/2019 : 
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      
 
Ing. Jozef Kolárik: V čom vidí starosta obce riziká plnenia rozpočtu. Starosta odpovedal, že určite 
v nákladoch na „rekonštrukciu MŠ“. Ale na príjmovej strane sa navýšia podielové dane, teda je 
predpoklad, že bude rozpočet vyrovnaný. Ing. Jozef Kolárik: Či sa stihne dokončiť MŠ do konca 
roka. Starosta odpovedal, že sa musí, pretože provizórna prevádzka MŠ je povolená od „hygieny“ 
iba do konca roka 2019. 
P. Jozef Hlocký: Vrchný „dekel na čističke“ pri ceste do „bane“ je narušený-zdvihnutý kamiónom, 
treba to aspoň farebne označiť. A či sa bude dokončovať chodník od obecného úradu k novej 
bytovke. Skládka pneumatík v „bani“ ako bude riešiť. Starosta: Neustále pneumatiky pribúdajú, 
chceli sme to riešiť odvozom. 
P. Pavol Šlosár: Ako treba postupovať pri terénnych trojkolkách, ktoré sa pohybujú aj po našej 
obci a ohrozujú občanov nielen hlukom. Starosta: Treba okamžite volať políciu. 
Ing. Jozef Kolárik:  Kedy sa dokončí chodník. A kedy sa prerobí priepust k bytovke. 
Starosta:  
 
K bodu č. 12: Na záver starosta obce Ing. Milan Došek poďakoval prítomným za účasť  a o 21:30 
hod ukončil piate 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 piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi 
konaného dňa 27.09.2019  

( 34/2019 – 42/2019 ) 
Obecné zastupiteľstvo na piatom zasadnutí prerokovalo 
 
2. Program rokovania piateho zasadania 

Uznesenie č. 34/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje program rokovania piateho zasadania Obecného 
zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 27.09.2019. 

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

 

 

3. Určenie  zapisovateľky a overovateľov zápisnice 
Uznesenie č. 35/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
A. berie na vedomie určenie Martiny Mikušovej za zapisovateľku zápisnice a uznesení z piateho 
zasadania Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 27.09.2019. 
B. schvaľuje overovateľov zápisnice Andreu Galušťákovú a Ing. Ľudovíta Suchého z piateho 
zasadania Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 27.09.2019. 

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

4. Upozornenie prokurátora 
Uznesenie č. 36/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  
A. berie na vedomie 
Upozornenie prokurátora na povinnosť viesť evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu 
v územnom obvode obce. 
B. ukladá 
Obecnému úradu v spolupráci s Komisiou výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia 
vyhľadať vhodné pozemky na náhradnú výsadbu a predložiť návrh na prerokovať ich zaradenie do 
evidencie s ich vlastníkmi. V termíne do 31.12.2019 
 
 

Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
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6. Schválenie osobitného zreteľa  pri priamom predaji pozemku CKN parcela č. 255/19 

Uznesenie č. 37/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
A. oznamuje v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zámer 
previesť majetok obce a to predaj pozemku v katastrálnom území Krásna Ves a to CKN 
parcely č. 255/19 o výmere 31 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria vzniknutej na 
základe nového GP č. 36 319 830-062/19 vyhotoveného vyhotoviteľom GERYS plus, s.r.o., SNP 
22, Bánovce nad Bebravou, geodetom Ing. Petrom Žiklom a úradne overeného dňa 16. mája 2019, 
pod číslom: 175/2019 Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, odbor katastrálny, odčlenením 
od CKN parcely č. 255/3 Trvalý trávnatý porast o výmere 50 m2, zapísaného na LV 415 na Obec 
Krásna Ves a odčlenením od CKN parcely č. 230 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 2182 m2, 
zapísaného na LV 415 na Obec Krásna Ves,  Ivanovi Mikušovi, rod. Mikuš, nar. 29.03.1973, r. č. 
730329/7133 a Martine Mikušovej, rod. Viktorínová, nar. 04.06.1973, r. č. 735604/7149, obaja 
bytom  956 53  Krásna Ves č. 85, občanom Slovenskej republiky z dôvodu osobitného zreteľa.  
 
B. schvaľuje osobitný zreteľ pri prevode majetku obce pozemku v katastrálnom území Krásna 
Ves a to CKN parcely č. 255/19 o výmere 31 m2 Zastavané plochy a nádvoria vzniknutej na 
základe nového GP č. 36 319 830-062/19 vyhotoveného vyhotoviteľom GERYS plus, s.r.o., SNP 
22, Bánovce nad Bebravou, geodetom Ing. Petrom Žiklom a úradne overeného dňa 16. mája 2019, 
pod číslom: 175/2019 Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, odbor katastrálny, odčlenením 
od CKN parcely č. 255/3 Trvalý trávnatý porast o výmere 50 m2, zapísaného na LV 415 na Obec 
Krásna Ves a odčlenením od CKN parcely č. 230 Zastavaná plocha o výmere 2182 m2, 
zapísaného na LV 415 na Obec Krásna Ves.  
Novovytvorená parcela je oplotená oplotením, ktoré zhotovili kupujúci na základe stavebného 
povolenia rodinného domu v roku 1997 na základe geodetického vytýčenia vlastnej stavebnej 
parcely C KN par. č. 255. Ohradený priestor užívali kupujúci v dobrej viere, že je ich 
vlastníctvom. O ohradený pozemok sa viac ako 20 rokov starali, vysadili na ňom ovocné a okrasné 
dreviny. Svojim charakterom C KN par. č. 255/19 vytvorila funkčný celok s pozemkom C KN par. 
č. 255/2 a 255/17 na ktorom majú kupujúci postavený rodinný dom. 
Na predmetnom pozemku sa nachádza čiastočne vstup na pozemok žiadateľov a upravená 
zastavaná plocha.  

Obec preto schvaľuje zámer  predať predmetný pozemok v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v nadväznosti na § 7 ods. 4 písm. b) Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Krásna Ves a s majetkom štátu ktorý obec užíva, za 
102,92 €, stanovenej Znaleckým posudkom č. 144/2012 vypracovaným znalcom Ing. Ľubomír 
Knotko, 957 03 Horné Ozorovce 217, pre stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov Obce Krásna 
Ves pre účely ich evidencie v účtovníctve obce.    
 
 

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



 

 8

 
 

7. Žiadosti o odkúpenie pozemkov 
Uznesenie č. 38/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
A. oznamuje v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zámer 
previesť majetok obce a to predaj pozemku v katastrálnom území Krásna Ves a to: 
1. parcelu CKN č. 255/4 o výmere 71 m2, druh pozemku Záhrada zapísaného na LV 415 na Obec 
Krásna Ves žiadateľovi Mário Šebeň, bytom SNP 11/41, 018 51 Nová Dubnica, občanovi 
Slovenskej republiky z dôvodu osobitného zreteľa. Pozemok, parc.č.255/4 je reálne zahradený 
oplotením a tvorí neoddeliteľný funkčný celok s pozemkom na ktorom je postavený rodinný dom 
žiadateľa. 
2. parcelu CKN č. 255/5 o výmere 12 m2, druh pozemku Záhrada zapísaná na LV 415 na Obec 
Krásna Ves žiadateľovi Ing. Rudolf Buzinkay, bytom  Svätoplukova 8, 821 08 Bratislava, 
občanovi Slovenskej republiky v podiele 1/2, Ing. Romanovi Janáčovi, Krátka 2, 962 06 Komárno 
v podiele 1/4, Barbore Chalúpkovej rod. Buzalkovej, Mesačná 6, 821 02, Bratislava v podiele 1/8 
a Kataríne Remeselnikovej rod. Buzalkovej, Mesačná 6, 821 02 Bratislava z dôvodu osobitného 
zreteľa. Pozemok CKN par. č.255/5 je reálne zahradený oplotením a tvorí neoddeliteľný funkčný 
celok s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov na ktorom majú postavené rodinné domy. 
 
 

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

 

8. Žiadosť o prenájom stožiara na cintoríne 
Uznesenie č. 39/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  
A.  súhlasí s umiestnením telekomunikačného zariadenia firmy Global Network Systems, s.r.o., 
Obrancov mieru 1773/36, Dubnica nad Váhom, na cintoríne na budove „márnice“ s cieľom 
poskytovať služby pod značkou „kiki“ – moderné pripojenie k internetu a služby modernej 
digitálnej televízie IPTV pre občanov obce 
B. odporúča starostovi obce vyvolať jednanie za účelom uzatvorenia nájomnej zmluvy s výškou 
nájomného 1.200 € ročne. 
 
 

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

 

10. Správa o projektoch obce financovaných z EU a projektoch obce financovaných zo ŠR 
a rozpočtu obce. 

Uznesenie č. 40/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie Správu o projektoch obce 
financovaných z EÚ a projektoch obce financovaných zo ŠR a rozpočtu obce. 

 
 

Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
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11. Refundácia časti materiálových – finančných nákladov na realizáciu časti obecného chodníka, 
parcela číslo 907/39. 

Uznesenie č. 41/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje 
Preplatenie časti materiálových nákladov na realizáciu časti obecného chodníka pred rodinným 
domom manželov Hruškových, pozemok CKN par. č. 907/39 

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

 

 

11. Plnenie rozpočtu.  
Uznesenie č. 42/2019 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie 
Plnenie rozpočtu ku dňu 27.9.2019. 

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

 
 

 
 
Overovatelia zápisnice:          Zapisovateľka zápisnice: 
 
 
Andrea Galušťáková .......................................      Martina Mikušová      ................................ 
 
 
Ing. Ľudovít Suchý ....................................... 
 
 
V Krásnej Vsi, dňa 27.09.2019 


