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Z á p i s n i c a 
 

zo siedmeho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi,  
ktoré sa konalo dňa 21.02.2020 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. Návrh okruhu kandidátov na voľbu členov Správnej rady CSSP, n.o. 
5. Prerokovanie ponúk uchádzačov o prenájom poľnohospodárskych pozemkov Obce Krásna 

Ves. 
6. Schválenie predaja majetku obce a to pozemku v katastrálnom území Krásna Ves a to CKN 

parcely č. 255/19 o výmere 31 m2, ktorého zámer bol zverejnený na internetovej stránke 
obce. 

7. Správa HK obce z finančnej kontroly 1/2019. 
8. Správa o stave realizácie projektov realizovaných z finančných prostriedkov EU a dotácii ŠR. 
9. Schválenie Zmeny rozpočtu Obce Krásna Ves č. 1/2020 
10. Rôzne 
11. Záver. 

 
 

K bodu č. l.: Starosta obce Ing. Milan Došek otvoril zasadnutie a privítal všetkých prítomných. 
Konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní piati poslanci obecného zastupiteľstva zo siedmich, a tak 
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  
 

K bodu č. 2.: Ing. Milan Došek predložil návrh programu siedmeho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva. Neboli vznesené ďalšie návrhy, ani pripomienky. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 54/2020: 
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 Jozef Staník a Milan Mišák. O návrhu dal starosta hlasovať. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 55/2020: 
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 dňa 12.2.2020  Centrum sociálnej 
starostlivosti Podhorie n.o., Krásna Ves č.95 oznámilo obci, že dňa 12.3.2020 končí funkčné 
obdobie členov správnej rady CSSP n.o. Listom správna rada CSSP vyzvala obec  v zmysle 
Štatútu CSSP n.o. a jeho Dodatku č.3, článok 8, bod 10 na podanie návrhu okruhu osôb na členov 
správnej rady na nové funkčné obdobie. Zakladatelia majú predložiť minimálne dvoch kandidátov.  
Navrhnutí boli Alena Bučková a Mgr. Ing. Roman Krbata PhD. 
Starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia.  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 56/2020: 
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 informoval, že  koncom roku 2019 PD Slatina nad 
Bebravou a Prima Group s.r.o. Trenčín zaslali na obecný úrad návrh zmluvy na prenájom 
poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území Krásna Ves. Keďže obec musí v zmysle zákona 
o majetku obcí postupovať v zmysle zákona, obecný úrad na základe uznesenia OZ č.50/2019 
zverejnil 5.2.2020 na internetovej stránke obce zámer prenájmu dočasne neupotrebiteľného 
majetku Obce Krásna Ves v súlade s ustanovením zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a v Zmysle zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Krásna Ves 
a s majetkom štátu, a to na poľnohospodársku pôdu v KÚ Krásna Ves : 
LV č. 987 :  KN-E parcela č. 527/201 Trvalý trávnatý porast o výmere 5 155 m2 
                    KN-E parcela č.543/202 Orná pôda o výmere 691 m2 

KN-E parcela č.557 Trvalý trávnatý porast o výmere 1 109 m2 
KN-E parcela č.582/1 Orná pôda o výmere 2 615 m2 
KN-E parcela č.582/2 Orná pôda o výmere 9 989 m2 

Doručovanie ponúk bolo stanovené do 20.2.2020 do 12. hodiny. Do tohto termínu neboli doručené 
žiadne ponuky.  
 

K bodu č. 6: Starosta obce predložil predaj majetku obce a to pozemku v katastrálnom území 
Krásna Ves a to KN C parcely č. 255/19 o výmere 31 m2. Osobitný zreteľ predaja uvedeného 
majetku bol schválený uznesením na predošlom zasadaní OZ a zámer predaja bol zverejnený na 
internetovej stránke obce. Obecnému zastupiteľstvu bol predložený návrh uznesenia. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 57/2020: 
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: Hlavný kontrolór obce Ing. Miroslav Kubica sa ospravedlnil z účasti na zasadaní OZ 
z rodinných dôvodov a požiadal o odklad prerokovania tohto bodu zasadania na nasledujúce 
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zasadanie OZ. Starosta obce prečítal len čiastkovú správu z finančnej kontroly a odporučil OZ 
presunúť tento bod na nasledujúce zasadanie.   
 
K bodu č. 8: Starosta obce predniesol správu o stave projektov realizovaných z finančných 
prostriedkov EU a dotácii zo ŠR. Uviedol, že čo sa týka projektu: Zníženie energetickej náročnosti 
budovy materskej školy Krásna Ves , prebehla 11.2.2020 kolaudácia stavby. Čaká sa už len na 
laboratórne výsledky vody a stanovisko RUVZ. Od 1.3.2020 bude  prevádzka MŠ už vo 
vynovených a zrekonštruovaných priestoroch. Od marca 2020 by obec mala začať s realizáciou 
projektu : Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu.  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 59/2020 : 
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     

 

Dostavil sa šiesty poslanec Milan Šlosár (18,45 h.) 
 
K bodu č. 9: Ing. Eva Janegová predniesla Návrh zmeny rozpočtu č.1/2020. Uviedla, že sa 
rozpočet upravuje na príjmovej aj výdavkovej časti prevažne o nevyčerpané dotácie, ktoré obec 
dostala zo ŠR v roku 2019  a budú sa realizovať v roku 2020. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 60/2020 : 
Počet poslancov  Neprítomní poslanci Hlasovali ZA Hlasovali PROTI ZDRŽALI SA  
1. Jozef Staník   x     
2. Andrea Galušťáková  x     
3. Milan Mišák   x     
4. Helena Božiková  x   
5. Ing. Ľudovít Suchý   x     
6. Ivan Kollárik (st.) x     
7. Milan Šlosár  x    
 
K bodu č. 10 : Ing. Ľudovít Suchý uviedol, že finančná komisia na svojom stretnutí prerokovala  
nasledovné opatrenia ohľadom zvýšenia finančných príjmov do rozpočtu obce, o ktorých sa 
rokovalo v súvislosti so zvyšovaním daní a poplatkov na 6. zasadaní OZ Krásna Ves. Odporúča 
starostovi obce začať rokovanie o: 
1. Uzavretie Zmluvy na  prenájom stožiara na cintoríne s CNS, s.r.o.,  Bratislava vo výške 1.200,- 

eur/rok. Doposiaľ uvedený nájom bol odplatný za bezplatný prístup na internet pre jeden bod 
obce. 

2. Zvýšenie nájmu o 50% so Slovak Telekom a.s., Bratislava na prenájom telefónnej ústredne 
v budove kultúrneho domu od 1.1.2021 

3. Úpravu nájmu za pozemok pod vysielačom so Slovak Telekom a.s., Bratislava na sumu  
2.000,- eur/rok od 1.1.2021 
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 61/2020 : 
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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Ing. Eva Janegová informovala o nevymožiteľných pohľadávkach v oblasti daní a poplatkov. 
Uviedla , že  ich vymáhanie by bolo pre obec nákladnejšie ako samotná výška pohľadávok. Jedná 
sa o osoby, ktoré sa v obci  nezdržiavajú a nepreberajú ani zásielky doručované obcou. Navrhuje 
odpis pohľadávok vo výške :  

a) Daňové : daň z nehnuteľnosti   82,73- eur , TKO  96,05- eur 
b) Nedaňové: 80,00- eur 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 61/2020 : 
Počet poslancov  Neprítomní poslanci Hlasovali ZA Hlasovali PROTI ZDRŽALI SA  
1. Jozef Staník   x     
2. Andrea Galušťáková  x     
3. Milan Mišák   x     
4. Helena Božiková  x   
5. Ing. Ľudovít Suchý   x     
6. Ivan Kollárik (st.) x      
7. Milan Šlosár  x     

 
Ing. Eva Janegová informovala prítomných poslancov  o finančnej situácii a predpokladanom 
hospodárskom výsledku Podniku služieb spol. s r.o. Krásna Ves za rok 2019, ktorého je Obec 
100% vlastníkom. Uviedla, že v poslednom období sa zvyšujú ceny potravín, nastali zmeny 
v zákonníku práce, čo malo výrazný vplyv na zvyšovanie mzdových nákladov ako aj s tým 
spojených príplatkov . Toto všetko má dopad na hospodárenie spoločnosti. Podnik služieb spol. 
s r.o. je nútený zvyšovať ceny tovaru v predajniach, ceny jedál pre odberateľov stravy z kuchyne.  
Od 1.3.2020 dlhoročný odberateľ Poľnohospodárske družstvo Slatina nad Bebravou a SED Slatina 
n. Bebravou nepodpísal zmluvu o zvýšení ceny stravného. Vzhľadom k tomu, že prebiehala 
rekonštrukcia materskej školy a deti boli umiestnené  v kultúrnom dome  a od 1.3.2020 sa začne 
s rekonštrukciou obecného úradu a kultúrneho domu s predpokladaným termínom ukončenia 
8/2020 Podnik služieb spol. s r.o. prichádza o možnosť využívať prenajaté priestory, čím zároveň 
prichádza o príjmy z akcií, na ktoré využíva priestory  kultúrneho domu podľa Zmluvy o nájme 
nebytových priestorov. Tie tvorili značnú časť príjmov podniku. Starosta obce navrhol odpustenie 
nájmu za nebytové priestory za obdobie počas ktorého nemôže Podnik služieb s.r.o. priestory 
využívať. Rovnako už podnik nebude využívať Peugeot boxer na rozvoz stravy od 1.3.2020, 
keďže PD Slatina a SED Slatina n.B. odstúpilo od zmluvy. Podnik služieb spol. s r.o. dal žiadosť 
o vrátenie pomernej časti nájmu, keďže zaplatil celý nájom  na rok 2020 dopredu. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 62/2020 : 
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: Na záver starosta obce Ing. Milan Došek poďakoval prítomným za účasť  a o 21:30 h 
ukončil siedme zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi.  
 
Zoznam príloh: 
Príloha č. 1    Prezenčná listina 
                      Prerokovávane materiály podľa jednotlivých bodov. 
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U Z N E S E N I A 

 

zo siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi 
konaného dňa 21.02.2020  

( 54/2020 – 62/2020 ) 
Obecné zastupiteľstvo na siedmom zasadnutí prerokovalo 
 
2. Program rokovania siedmeho zasadania 

Uznesenie č. 54/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje program rokovania siedmeho zasadania 
Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 21.02.2020 

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

 

3. Určenie  zapisovateľky a overovateľov zápisnice 
Uznesenie č. 55/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
A. berie na vedomie určenie Ing. Evy Janegovej za zapisovateľku zápisnice a uznesení zo 
siedmeho zasadania Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 21.02.2020 
B. schvaľuje overovateľov zápisnice Jozefa Staníka a Milana Mišáka zo siedmeho zasadania 
Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 21.02.2020 

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

4. Návrh okruhu kandidátov na voľbu členov Správnej rady CSSP , n.o. Krásna Ves 
Uznesenie č. 56/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje  okruh kandidátov na voľbu členov Správnej 
rady CSSP, n.o. Krásna Ves od 13.3.2020 a to Alenu Bučkovú a  Mgr. Ing. Romana Krbatu PhD. 
 
 

Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
 
6. Schválenie predaja majetku Obce, a to pozemku v katastrálnom území Krásna Ves a to CKN 
parcely č. 255/19 o výmere 31 m2 Ivanovi Mikušovi a Martine rod. Viktorínovej. 

Uznesenie č. 57/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí predaj pozemku v katastrálnom území Krásna Ves a to KN C 
parcely č.255/19 o výmere 31 m2 , druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria vzniknutú na 
základe nového GP č. 36 319 830-062/19 vypracovaného geodetom GERYS plus s.r.o., SNP 22, 
Bánovce nad Bebravou, geodetom Ing. Petrom Žiklom  a úradne overeného dňa 16.mája 2019 
Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, odbor katastrálny pod č.175/2019, odčlenením od 
KN C  par. č. 255/3 trvalý trávnatý porast  o výmere 50 m2, zapísanej na LV č. 415 a odčlenením 
od KN C parcely č.230 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2182 m2 , zapísaného na LV 415 na 
Obec Krásna Ves,  Ivanovi Mikušovi, nar. 29.03.1973, r. č. 730329/7133 a Martine Mikušovej, 
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rod. Viktorínovej, nar.04.06.1943 .r.č. 735604/7149, obaja bytom 956 53  Krásna Ves č.85, 
občania Slovenskej republiky z dôvodu osobitného zreteľa za cenu 102,92 Eur. Osobitný zreteľ 
bol Obecným zastupiteľstvom Krásna Ves schválený uznesením č. 37/2019. zo dňa 27.09.2019. 
Zámer predaja bol zverejnený 07.02.2020 na internetovej stránke obce 
 
 

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

 
 

8. Správa o stave a realizácie projektov realizovaných z finančných prostriedkov EU a dotácii ŠR 
Uznesenie č. 58/2020 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie Správu o stave a realizácii projektov 
realizovaných z finančných prostriedkov EU a dotácii ŠR. 

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

9. Schválenie Zmeny rozpočtu Obce Krásna Ves č.1/2020  
Uznesenie č. 59/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje  Zmenu rozpočtu Obce Krásna ves č.1/2020. 
 
 

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

10. Rôzne 
Uznesenie č. 60/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi odporúča starostovi obce začať rokovanie o:    
1. Uzatvorenie Zmluvy na prenájom stožiara na cintoríne v KÚ Krásna Ves KN C č.65/1, LV 
č.415 s CNS, s.r.o. , Ivánska cesta 23 ,821 04 Bratislava , IČO : 35872926 za cenu  1.200,-eur/rok. 
2. Zvýšenie nájmu o 50% od 1.1.2021 podľa Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 
18.12.2008 a dodatku č.1  so Slovak Telekom a.s., Bratislava , IČO: 35763469 na prenájom 
nebytových priestorov v objekte kultúrneho domu , ktorý je vo vlastníctve Obce Krásna Ves, 
umiestnenom v nehnuteľnosti súp. č.142 v k.ú. Krásna Ves, KN C č .155 na umiestnenie 
telefónnej ústredne . 
3. Úpravu výšky nájmu za pozemok podľa Zmluvy o nájme pozemku č. T1392/2003 zo dňa 
25.8.2003 a dodatkov so Slovak Telekom a.s., Bratislava , IČO: 35763469 v k.ú. Krásna Ves , KN 
C č.881/2, LV č.784 na osadenie nosičov antén a telekomunikačnej techniky na sumu 2.000,- 
eur/rok od  1.1.2021. 
 

Uznesenie č. 61/2020 
 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje  odpis daňových pohľadávok Obce Krásna Ves 
vo výške 178,78 eur a nedaňových pohľadávok vo výške 80,00-eur. 
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 Uznesenie č.62/2020 
 
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi 
1. schvaľuje odpustenie nájmu podľa Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.1/2009 zo dňa 
30.12.2008 a  dodatku č.1 s Podnikom služieb spol. s r.o. Krásna Ves, IČO :34108301 za obdobie 
od 8/2019 do ukončenia rekonštrukcie budovy obecného úradu a kultúrneho domu. 
2. berie na vedomie ukončenie Zmluvy o nájme  č.3/2006 na vozidlo Peugeot boxer  EČ:BN 
964AS zo dňa 1.7.2006 s Podnikom služieb spol. s r.o. Krásna Ves , IČO: 34108301, ku dňu 
29.02.2020.   
 
 

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

 
 
 
Overovatelia zápisnice:          Zapisovateľka zápisnice: 
 
 
Jozef Staník .......................................      Ing. Eva Janegová      ................................ 
 
 
Milan Mišák ....................................... 
 
 
V Krásnej Vsi, dňa 21.02.2020 


