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Z á p i s n i c a 
 

zo šiesteho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi,  
ktoré sa konalo dňa 29.11.2019 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. Upozornenia prokurátora- Schválenie pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu . 
5. Schválenie Zmeny rozpočtu Obce Krásna Ves č. 2/2019 
6. Schválenie VZN Obce Krásna Ves č.3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
7. Schválenie rozpočtu Obce Krásna Ves na roky 2020 - 2022. 
8. Žiadosť Igora Filina ml. o odkúpenie pozemku C KN par. č. 331/1 o výmere 136 m2    a pozemku C 

KN par. č. 334/1 o výmere 208 m2.. 
9. Žiadosť o prenájom poľnohospodárskej pôdy v KÚ Krásna Ves – Poľnohospodárske družstvo 

Slatina nad Bebravou,  
Žiadosť o prenájom poľnohospodárskej pôdy v KÚ Krásna Ves od PRIMA GROUP s.r.o, Trnčín. 

10. Schválenie úpravy podmienok čerpania municipálneho úveru. 
11. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020. 
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 štyria poslanci obecného zastupiteľstva zo siedmich, a tak 
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  
 

K bodu č. 2.: Ing. Milan Došek predložil návrh programu šiesteho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva. Neboli vznesené ďalšie návrhy, ani pripomienky. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 43/2019: 
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 boli navrhnutí Andrea Galušťáková a Milan Mišák. O návrhu dal starosta hlasovať. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 44/2019: 
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, že  Komisia výstavby, regionálneho 
rozvoja a životného prostredia na svojom stretnutí dňa 24.11.2019 prerokovala určenie vhodných  
pozemkov na náhradnú výsadbu drevín v súvislosti s upozornením prokurátora, ktoré sa riešilo na 
minulom zasadaní OZ.  Komisia odporučila na  náhradnú výsadbu parcelu E KN č.553 o výmere 
13 049 m2. 
Ing. Ľudovít Suchý položil otázku či nevzniká problém, že navrhovaná parcela sa nachádza 
v extraviláne a či by nebol vhodnejší pozemok za kúpaliskom.  
Starosta uviedol, že navrhnutých môže byť viac pozemkov, osobne by viac preferoval zaplatenie 
poplatku za spoločenskú hodnotu dreviny, ktorý by obec použila na riadenú náhradnú výsadbu nových 
drevín na pozemkoch obce ako parkovú zeleň, ktorá sa nedá vysádzať sporadickým spôsobom, na 
základe ktorého sa riadi výrub stromov a ich náhradná výsadba. Parcele, ktorá bola navrhnutá sa musí 
venovať patričná pozornosť jej čistením  a udržiavaním. 
Starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia.  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 45/2019: 
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.: Ing. Eva Janegová vysvetlila prítomným nutné úpravy na jednotlivých položkách na 
strane príjmov a výdavkov v rozpočte obce. Na strane príjmov boli navýšené položky, ktoré sa 
týkajú finančných prostriedkov z dotácii, ktoré obec dostala v priebehu roka, úprava výšky 
prijatých podielových daní, dane z nehnuteľnosti. V rozpočte bola zrušená položka na strane 
príjmov aj výdavkov - Zníženie energetickej náročnosti budovy OcU, pretože táto investícia sa 
presúva do roku 2020. Na strane výdavkov boli navýšené prostriedky na mzdy OcU./schválené 
preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostovi obce pri ukončení volebného obdobia 2015-2018 
za roky 2017 a 2018, prijatie pracovníka na práce pri rekonštrukcii materskej školy/. V MŠ boli 
mzdy navýšené v súvislosti s  novou pani učiteľkou, ktorá je začínajúca a musí pod dohľadom 
uvádzajúceho zamestnanca /Iveta Červená/ absolvovať adaptačné vzdelávanie, pričom počas tejto 
doby sa obom vypláca so zákona príplatok, navýšenie úväzku školníčky počas doby, kým budú 
deti počas rekonštrukcie materskej školy umiestnené v kultúrnom dome. Taktiež bola prijatá cez 
projekt z ÚPSVaR (§ 54)  osobná asistentka dieťaťa na základe odporučenia lekára dieťaťa. 
ÚPSVaR bude preplácať len časť mzdy tohto zamestnanca.  Navýšené boli výdavky ohľadom 
zakúpenia materiálu a drobného majetku  na vyvolané investície v súvislosti s realizáciou projektu 
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Krásna Ves, odsúhlasené preplatenie 
nákladov na materiál v súvislosti s chodníkom popri miestnej komunikácii pri rodinnom dome 
Jána Hrušku, so zákona povinná kontrola bezpečnosti ihrísk pri požiarnej nádrži a multifunkčného 
ihriska, navýšenie poistného verejného osvetlenia z dôvodu rekonštrukcie v 12/2018, zvýšenie 
príspevku do SF z dôvodu prijatia nových zamestnancov, zvýšenie príspevku na stravu 
zamestnancom (zvýšenie stravného podľa zmluvy s Podnikom služieb s.r.o. v 8/2019), zvýšenie 
príspevku na stravu dôchodcom (z 8  na cca 13 občanov obce v priebehu roka), na vývoz TKO 
v súvislosti s navýšením počtu zberných nádob v zmysle fyzickej inventarizácie, rekonštrukcia 
verejného osvetlenia na súbežnej ulici vedľa cesty III. triedy.  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 46/2019: 
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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. 6: Starosta obce predložil návrh VZN č.3/2019 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý bol zverejnený na pripomienkovanie 
spolu s ostatnými materiálmi na zasadanie v zákonnej lehote 15 dní. K uvedenému VZN zasadali 
jednotlivé komisie OZ, a keďže predseda stavebnej komisie Jozef Staník sa ospravedlnil z účasti na 
zasadaní, starosta prečítal stanovisko stavebnej komisie. 
Stavebná komisia navrhuje zvýšiť poplatok za TKO na 16 €/osoba/rok. Doporučuje OZ zvýšenie daní 
z pozemkov nasledovne :  
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, TTP 1,2% so základu dane, 
b) záhrady z 0,7% na 1,0 % zo základu dane, 
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy z 0,7% na 1,0 % zo základu dane, 
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné 1,2%zo základu 
dane 
hospodársky využívané vodné plochy z 0,7% na 1,0 % 
e) stavebné pozemky z 0,7% na 1,0% zo základu dane. 
 
Za finančnú komisiu prečítal stanovisko Ing. Ľudovít Suchý: 
Komisia sa zaoberala návrhom VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady, ktoré bolo predložené obecnému zastupiteľstvu na najbližšie 
zasadnutie. Návrh VZN pojednáva o zmene sadzieb daní a sadzby za vývoz a spracovanie 
komunálneho odpadu.  
Stanovisko k zmene sadzieb daní: 
Zmena sadzieb bola iniciovaná očakávaným znížením príjmov z podielových daní, ktorá 
vyplynula zo schváleného zákona o zvýšení nezdaniteľného minima. Navrhovaná zmena sadzieb 
daní by mala vplyv na zmenu príjmu obce vo výške približne 930 €, priemerné zvýšenie na 
jedného daňového poplatníka by bolo vo výške 2,85 €.  Finančná komisia po vzájomnej diskusií 
zaujala stanovisko k navrhovanej zmene: nakoľko má predložené zvýšenie sadzieb dane 
zanedbateľný vplyv na príjmy obce, finančná komisia navrhuje v prvom rade zvyšovať príjmy 
inou formou ako zvýšením dani a znížiť náklady obce v rámci navrhovaných finančných opatrení. 
Stanovisko k zmene poplatkov za komunálny odpad: 
Analýzou nákladov na zber a spracovanie komunálneho odpadu v predchádzajúcom období, 
a výberu poplatkov za zber a spracovanie komunálneho odpadu, finančná komisia dospela 
k záveru, že v nasledujúcom období by túto službu občanom musela obec dotovať, vzhľadom na 
rozdiel medzi príjmom a nákladmi na zber a spracovanie komunálneho odpadu. Po prekalkulovaní 
aktuálneho stavu, zohľadnení sadzieb na nasledujúce obdobie, finančná komisia odporúča schváliť 
obecnému zastupiteľstvu navrhovanú sadzbu za zber a spracovanie komunálneho odpadu, ktorá 
bola predložená obecnému zastupiteľstvu na prerokovanie. 
Navrhované finančné opatrenia: 
Finančná komisia odporúča OZ prijatie navrhované finančné opatrenia: 
Na  strane príjmov: 

‐ prehodnotiť výšku nájmu priestorov telefónnej ústredne, ktoré si prenajíma Slovak 
Telekom, a. s. 

‐ prehodnotiť výšku nájmu parcely č. C-KN 881/2, kde je umiestnený telekomunikačný 
stožiar spoločnosti Slovak Telekom. 
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‐ doriešiť zmluvný vzťah so spoločnosťou CNS, s.r.o., ktorá využíva stožiar na miestnom 
cintoríne bezodplatne. 

Na strane výdavkov: 
‐ prehodnotiť náklady na vedenie bankových účtov obce. 
‐ doriešiť nájomnú zmluvu Z 2015/010, prevod vlastníctva predmetu nájmu z prenajímateľa 

na nájomcu a ukončenie nájmu. 
 

Ing. Ľudovít Suchý : Ing. Mgr. Roman Krbata, PhD. navrhol, aby sa riešilo komplexné zvyšovanie 
daní až budúci rok.  

Milan Mišák : obec nemôže dotovať náklady na vývoz odpadu, občan by si to mal zaplatiť sám. 
Ing. Eva Janegová: návrh poplatku vo VZN  vo výške 14 €/občan /rok bol vypočítaný na základe 

nákladov za rok 2019, tzn. že už teraz je obec v mínuse vo výške zhruba 1.300- €, pretože 
v roku 2019 sa vybralo  12 €/občan/rok. 

Starosta obce upovedomil zastupiteľstvo, že poplatok za komunálny odpad sa stanovuje na osobu 
a deň a tak pre rok 2020 podľa predloženého návrhu pri zaokrúhlení na štyri desatinné miesta je 
prepočet poplatku 0,0382 € na osobu a deň a  predstavuje informatívnu čiastku po zaokrúhlení 
13,9812 € /osobu/rok a predložil návrh na uznesenie.  
Návrh č.1 – stavebná komisia 
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      

 
Návrhu č.2 – finančná komisia : uznesenie č. 47/2019: 
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. 7: Starosta obce uviedol, že návrh rozpočtu na rok 2020 je predložený ako prebytkový. 
Príjmy rozpočtu sú navrhnuté vo výške 708 516 € a výdavky vo výške 708 424 €. Rozdiel činí 
92,-€.Upozornil na riziká navrhnutého rozpočtu. Výpadok dane z príjmov v nasledujúcom roku je 
predpokladaný okolo 20%.  V prípade, že by sme boli úspešní v projekte : Kanalizácia a ČOV 
obcí Timoradza a Krásna Ves , ktorý bol podaný na rok 2020, chýbajú finančné prostriedky na náš 
podiel. Tak isto nie je v rozpočte počítané so spoluúčasťou na projektoch, na ktoré sme dostali 
dotáciu v roku 2019 vo výške 11.000,-€ (športoviská, rekonštrukcia KD z prostriedkov MF)  
a zrealizujeme ich  v roku 2020. V budúcom roku bude prebiehať aj projekt : Zníženie 
energetickej náročnosti budovy OcU a tiež tam môžu byť vyvolané nejaké  nečakané investície. 
Projekt bol robený pred dvomi rokmi, odvtedy sa zmenili ceny materiálu, ale všetko musí byť 
vykonané v cene projektu. Vyvolané investície si musíme zaplatiť z vlastných prostriedkov. 
Ing. Ľudovít Suchý :  finančná komisia navrhla opatrenia, ktoré by zvýšili príjem do obce. Týka sa 
to uzatvorenia zmluvy na prenájom stožiara na cintoríne. Čo sa týka zámeny pozemku na ihrisku 
mohli sa dva problémy vyriešiť jedným razom a to tak, že pozemok, za ktorý platí obec nájom, sa mal 
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ponúknuť majiteľovi zámenou za parcelu č. 553, čím by sa rozdelil a   druhá časť by sa použila na 
náhradnú výsadbu. 
Starosta : majiteľovi prenajatého pozemku pod ihriskom bola daná ponuka na zámenu a to 
lukratívneho pozemku v lokalite Sádky. Túto ponuku odmietol a doposiaľ písomne nereagoval.  
Ing. Ľudovít Suchý : treba to riešiť, pretože podľa zmluvy o nájme pozemku za 10 rokov bude výška 
nájmu neadekvátna a môže sa stať , že nás z pozemku vykáže. 
Starosta : nemôže, pretože obec je podielovým spoluvlastníkom a v zmysle zákona pokiaľ má obec na 
pozemku stavby, ktoré boli obci delimitované, má obec na pozemok za špecifických podmienok 
definovaných zákonom prednostné právo. 
Jozef Farkaš predniesol Žiadosť o zvýšenie dotácie pre ŠK Podhoran Krásna Ves na rok 2020 na 
sumu 8.000 €, čo je o 3.000 € viac ako je navrhnuté v rozpočte. Oboznámil prítomných 
s predpokladanými príjmami a výdavkami klubu. Uviedol, že celkové náklady v rozpočte 
žiadateľa činia 12.000 €. Tiež zanalyzoval príjmy a výdavky za roky 2014 – 2019. Ing. Ľudovít 
Suchý uviedol, že  momentálne nie je možné v rozpočte uvažovať s navýšením dotácie pre ŠK 
Podhoran v roku 2020. Obec nemá voľné finančné prostriedky, rozpočet je navrhnutý skoro 
vyrovnaný. Dva týždne sa diskutuje o tom či sa zvýšia dane z nehnuteľnosti vo výške cca 800,- €. 
Ak to finančná situácia dovolí , bude sa o tom rokovať v priebehu budúceho roka.  
Hlavný kontrolór obce Ing. Miroslav Kubica prečítal stanovisko k rozpočtu na roky  2020 – 2022 
a odporučil OZ predložený rozpočet schváliť . 
Starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 48/2019 : 
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 žiadosť Igora Filina ml. o odkúpenie pozemku  C KN parc. č. 
331/1 o výmere 136 m2 a parc. C KN č. 334/1 o výmere 208 m2 z dôvodu okrášlenia  a využitia 
na odstavnú plochu pre dopravné prostriedky. Uviedol, že pozemok v zmysle zákona nemôže byť 
predaný priamym predajom. V prvom rade musí OZ rozhodnúť či je uvedený pozemok pre obec 
nepotrebný. Následne musí byť vyhlásená dražba pozemku, do ktorej by sa mohli prihlásiť viacerí 
záujemcovia. OZ odporúča prehodnotiť žiadosť Igora Filina ml. stavebnej komisii. 
Starosta dal hlasovať. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 49/2019 : 
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. 9: Starosta obce prečítal žiadosť PD Slatina nad Bebravou a PRIMA GROUP s.r.o. 
Trenčín na prenájom obecných pozemkov. Obec musí vyhlásiť a zverejniť súťaž na prenájom za 
cenu minimálne obvyklú , ktorá nesmie byť nižšia ako cena SPF .  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 50/2019 : 
Počet poslancov  Neprítomní poslanci Hlasovali ZA Hlasovali PROTI ZDRŽALI SA  
1. Jozef Staník  x      
2. Andrea Galušťáková  x     
3. Milan Mišák   x     
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4. Helena Božiková  x   
5. Ing. Ľudovít Suchý   x     
6. Ivan Kollárik (st.) x     
7. Milan Šlosár x     

 
K bodu č. 10 : Starosta obce oboznámil prítomných s ponukou Prima banky Slovensko a.s., 
v ktorej má obec schválený municipálny úver do roku 2024 na čerpanie do výšky 40.000 € . Banka 
ponúkla jeho navýšenie s 1% úrokom o 30%  do výšky 52.000 €. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 51/2019 : 
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: Hlavný kontrolór obce Ing. Miroslav Kubica predložil návrh plánu kontrolnej 
činnosti na I. polrok 2020. K návrhu neboli žiadne pripomienky zo strany OZ 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 52/2019 : 
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 x     
7. Milan Šlosár x      
 
K bodu č. 12: 
Starosta obce informoval prítomných o stave projektov. 

1. Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Krásna Ves 
208.477,00 € Dotácia; 10.973,00 € vlastné prostriedky; Spolu 219.450,00 € 
Informácia o fakturácii, rozparacovaných prác a dodávok, žiadosť o posunutie termínu ukončenia, 
predpoklade ukončenia. 
Predpokladané vyvolané investície vo výške 12.000,00 € 

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 € 

Podpísaná a zverejnená zmluva po kontrole VO, predpokladaný začiatok prác 1.3.2020 
4. Kanalizácia a ČOV pre obce Timoradza a Krásna Ves 

200.000,00 € Dotácia; 10.526,32 € vlastné prostriedky; Spolu 210.526,32 € 
Konečná fakturácia, čaká sa na kontrolu a preplatenie prác a na geodetické zameranie skutočného stavu. 

5. Detské ihrisko Krásna Ves 
    8.000,00 Dotácia ;         421,00 € vlastné prostriedky; Spolu     8.421,00 €    
Presúvame na rok 2020.         

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 z prostriedkov MF SR. 
    3.000,00 € Dotácia;      158,00 € vlastné prostriedky; Spolu     3.158,00 € 
Presúvame na rok 2020. 

 Spolu: 
873.197,00 € Dotácia;     127.473,15 € vlastné prostr.;   Spolu 1.000.670,15 € 

 
Pripravované 
 

8. Chodník k CSSP 
14.745,83 € Dotácia;      776,00 € vlastné prostriedky; Spolu     15.521,92 
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Ďalej informoval, že obec by sa mohla zapojiť do výzvy Environmentálneho fondu s projektom 
Kanalizácia a ČOV pre obce Timoradza a Krásna Ves, ktorá bola vyhlásená, v decembri je 
uzávierka prihlášok. Z uvedenej výzvy by obec mohla získať finančné prostriedky na dokončenie 
celej investičnej akcie v objeme cca 2 mil. €.  Problém je však v tom, že obec má starú projektovú 
dokumentáciu a nová by sa nestihla urobiť, ďalšia vec je spoluúčasť obce vo výške  100 tis. € , na 
ktoré by obec musela zobrať úver. Výstavba kanalizácie by v budúcom roku mohla pokračovať aj 
v prípade úspešnej žiadosti, ktorú štandardne obec posiela na Environmentálny fond. Výhodu 
máme v tom, že naša obec patrí do vodohospodársky významnej oblasti Strážovské vrchy. Žiadosť 
o NFP na projekt : Chodník od OcÚ po CSSP, sa zatiaľ nebude podávať, pretože by to obec 
nezvládla finančne so spoluúčasťou. Urobíme tak až v ďalšej výzve, ktorú vyhlási MAS. 
 
K bodu č. 12: Na záver starosta obce Ing. Milan Došek poďakoval prítomným za účasť  a o 21:30 h 
ukončil šieste 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 šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi 
konaného dňa 29.11.2019  

( 43/2019 – 53/2019 ) 
Obecné zastupiteľstvo na šiestom zasadnutí prerokovalo 
2. Program rokovania piateho zasadania 

Uznesenie č. 43/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje program rokovania šiesteho zasadania 
Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 29.11.2019 

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

 

3. Určenie  zapisovateľky a overovateľov zápisnice 
Uznesenie č. 44/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
A. berie na vedomie určenie Ing. Evy Janegovej za zapisovateľku zápisnice a uznesení zo 
šiesteho zasadania Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 29.11.2019. 
B. schvaľuje overovateľov zápisnice Andreu Galušťákovú a Milana Mišáka zo šiesteho zasadania 
Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 29.11.2019. 

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

4. Schválenie pozemkov na náhradnú výsadbu 
Uznesenie č. 45/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi určuje v súvislosti s vedením evidencie pozemkov podľa § 
48 ods. 3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej iba zákon č.543/2002 Z.z.), na 
vhodných na náhradnú výstavbu E KN par. č.553 o výmere 13 049 m2. 
 
 

Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
5. Schválenie Zmeny rozpočtu Obce Krásna Ves č.2/2019 

Uznesenie č. 46/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje zmenu rozpočtu Obce Krásna Ves č. 2/2019 
 
 

Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
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6. Schválenie VZN Obce Krásna Ves č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Uznesenie č. 47/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje VZN Obce Krásna Ves č. 3/2019 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s navrhnutými 
zmenami a v plnom znení predošlých dodatkov. 
 
 

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

 

7. Schválenie rozpočtu Obce Krásna Ves na roky 2020 -2022 
Uznesenie č. 48/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  
A.  berie na vedomie: 
      1. stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2020, 
      2. návrh rozpočtu na roky 2021 a 2022, 
B. schvaľuje Rozpočet obce Krásna Ves na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie 
rozpočtovej klasifikácie, vo výdavkovej časti podľa oddielov funkčnej klasifikácie na rok 2020. 
 
 

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

8. Žiadosť Igora Filina ml. o odkúpenie pozemku C KN parc.č. 331/1 o výmere 136 m2 
a pozemku C KN par. č. 334/1  o výmere 208 m2. 

Uznesenie č. 49/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  odporúča Stavebnej komisii prerokovať žiadosť Igora 
Filina ml. a predložiť obecnému zastupiteľstvu návrh. 

 
 

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

9. Žiadosť o prenájom poľnohospodárskej pôdy v KÚ Krásna Ves – Poľnohospodárske družstvo 
Slatina nad Bebravou 
Žiadosť o prenájom poľnohospodárskej pôdy v KÚ Krásna Ves – PRIMA GROUP s.r.o., Trenčín. 

Uznesenie č. 50/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi odporúča starostovi obce Vyhlásiť verejné obstarávanie na 
prenájom poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve obce minimálne za cenu bežnú. 

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

 

 



 

 10

10. Schválenie úpravy podmienok čerpania municipálneho úveru  
Uznesenie č. 51/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje  
navýšenie limitu Municipálneho úveru – Univerzál zo 40 000,-€ o 30% na 52 000,-€ podľa 
Indikatívnej ponuky financovania pre Obec Krásna Ves od Prima banky Slovensko, a. s. 

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

11. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020  
Uznesenie č. 52/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  
1. schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020, 
2. poveruje HK vykonaním kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti. 

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

 
 

12. Informácia o priebehu a stave investičných akcií obce 
Uznesenie č. 53/2019 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie Správu o stave a priebehu investičných 
akcií obce ku dňu konania zasadania obecného zastupiteľstva 

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

 
 
Overovatelia zápisnice:          Zapisovateľka zápisnice: 
 
 
Andrea Galušťáková .......................................      Ing. Eva Janegová      ................................ 
 
 
Milan Mišák ....................................... 
 
 
V Krásnej Vsi, dňa 29.11.2019 


