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Z á p i s n i c a 
 

z ôsmeho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi,  
ktoré sa konalo dňa 22.05.2020 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. Schválenie Záverečného účtu Obce Krásna Ves za rok 2019 
5. Správa HK obce z finančnej kontroly 1/2019. 
6. Prerokovanie návrhu úpravy rozpočtu obce z dôvodu dopadu koronakrízy na ekonomiku obce. 
7. Správa o stave realizácie projektov realizovaných z finančných prostriedkov EU a dotácii ŠR 
8. Rôzne 
9. 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. Dvaja poslanci sú PN. 
 

K bodu č. 2.: Ing. Milan Došek predložil návrh programu ôsmeho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva. Neboli vznesené ďalšie návrhy, ani pripomienky. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 63/2020: 
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 Ing. Branislav Hloža. O návrhu dal starosta hlasovať. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 64/2020: 
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. 4.: Ing. Eva Janegová informovala o hospodárení obce za rok 2019. Uviedla, že informácie 
ohľadom čerpania rozpočtu boli zverejnené spolu so Záverečným účtom Obce Krásna Ves za rok 2019 
na pripomienkovanie. Obec v roku 2019 hospodárila s celkovým prebytkom hospodárenia vo výške 
11 845,96 eur. Hlavný kontrolór obce Ing. Miroslav Kubica skonštatoval, že Záverečný účet Obce 
Krásna Ves za rok 2019 bol vypracovaný v súlade so zákonom a odporúča obecnému zastupiteľstvu 
Záverečný účet Obce  Krásna Ves za rok 2019 schváliť. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 65/2020: 
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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. 5.: Ing. Miroslav Kubica v zmysle zákona č.357/2001 Z.z. o finančnej kontrole 
a vnútornom audite predložil správu hlavného kontrolóra obce z finančnej kontroly: 
č.1/2019 – Preverenie vedia prvotnej evidencie pokladne a vykonávanie finančnej kontroly. 
č.2/2019-Postup obce pri výbere dane z nehnuteľnosti a uplatňovanie postihu za včas resp. neuhradenú 
daň z nehnuteľnosti. 
č.3/2019 – Kontrola kapitoly rozpočtu 08.1.0 Rekreačné a športové služby za rok 2018. 
č.4/2019 – Preverenie evidencie a postupu pri vybavovaní sťažností. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 66/2020: 
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. 6: Starosta obce vysvetlil poslancom, že dopad pandémie COVID 19, ktorá trvá od 
marca 2020 má negatívny vplyv na plnenie príjmovej časti rozpočtu obce najmä na príjem 
z podielových daní. Zároveň sa očakávajú zvýšené výdavky na zabezpečenie ochranných 
pomôcok a dezinfekčných prostriedkov na zabezpečenie prevádzky obecného úradu a materskej 
školy. Predpokladaný prognózovaný výpadok v podielových daniach uvádzaný rozpočtovou radou 
a zaslaný poslancom a členom komisií OZ dňa 26.3.2020 predstavuje pri scenári č. 3 sumu 34.468 
EUR. Obec bude musieť prijať nevyhnutné opatrenia a  upraviť rozpočet obce. Predbežný návrh 
úpravy rozpočtu bol preto zaslaný poslancom a členom komisií na pripomienkovanie a je 
predpoklad, že na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva bude potrebné schváliť zmenu 
rozpočtu. Zároveň vyzval poslancov a komisie na aktívny prístup pri hľadaní rezerv v rozpočte na 
prekrytie prognózovaného výpadku na príjmovej časti rozpočtu. 
 
K bodu č. 7: Starosta obce Ing. Milan Došek informoval o stave realizácie projektov 
financovaných z prostriedkov EU a dotácií so ŠR. Uviedol, že vzhľadom k situácii ohľadom 
nevysporiadania finančných záväzkov z dôvodu exekúcie zhotoviteľa ako aj  postúpenia 
pohľadávky zhotoviteľa tretej osobe a následne prebiehajúcim sporom so zhotoviteľom stavby: 
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Krásna Ves, Zhotoviteľom Construction s.r.o., 
Nadlice, je potrebné zvážiť, ako bude Obec Krásna Ves ďalej postupovať pri realizácii projektu: 
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves. Obec v zmysle 
Zmluvy o dielo , aj z dôvodu vyššie uvedeným problémom odstúpila od zmluvy na tento projekt 
s rovnakým zhotoviteľom. Je na zváženie, ak chceme aby dotácia, ktorú obec dostala, neprepadla . 
Budova OcU potrebuje nevyhnutné opravy, na ktoré obec nebude mať do budúcna potrebnú výšku 
finančných prostriedkov z vlastných zdrojov. Vyzval prítomných poslancov na vyjadrenie, či obec 
vyhlási nové verejné obstarávanie a bude pokračovať v realizácii projektu. V rozprave 
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k pokračovaniu, alebo ukončeniu projektu boli vyslovené rozdielne názory poslancov, a tak dal 
starosta hlasovať o ukončení projektu. 
Hlasovanie o návrhu: 
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     
Hlasovaním poslancov nebolo prijaté uznesenie nadpolovičnou väčšinou hlasov. 
Starosta navrhol preveriť možnosti nového verejného obstarávania na Zhotoviteľa a možnosť 
posunúť termín ukončenia projektu dodatkom k zmluve s riadiacim orgánom a následne zvážiť 
zastupiteľstvom pokračovanie v projekte. 
     
K bodu č. 8: Starosta obce informoval, že je potrebné do rozpočtu zapracovať zmenu ohľadom 
naprojektovania sietí, pretože v obci sú noví 4 záujemcovia o výstavbu rodinných domov.  
 
Ďalej informoval o možnosti otvorenia materskej školy od 1.6.2020 z dôvodu uvoľňovania 
opatrení v čase pandémie COVID -19. Podľa opatrení RUVZ môžu byť vytvorené v materskej 
škole skupiny detí s max. počtom 15 podľa presne stanovených podmienok. Vyzval poslancov na 
určenie jednotlivých skupín detí.  
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 67/2020 : 
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. Milan Došek uviedol, že dňa 15.7.2020 uplynie doba nájmu na byt č.8 v Nájomnom bytovom 
dome 9bj. Keďže nájomníčka predložila doklady, podľa ktorých spĺňa požiadavku na predĺženie 
nájmu na tri roky odporúča Zmluvu o nájme bytu zo dňa 15.07.2019 predĺžiť do 15.07.2023. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 68/2020 : 
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. 9: Na záver starosta obce Ing. Milan Došek poďakoval prítomným za účasť  a o 21:15 h 
ukončil ôsme 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 

 

z ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi 
konaného dňa 22.05.2020  

( 63/2020 – 68/2020 ) 
Obecné zastupiteľstvo na ôsmom zasadnutí prerokovalo 
 
2. Program rokovania ôsmeho zasadania 

Uznesenie č. 63/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje program rokovania ôsmeho zasadania 
Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 22.05.2020 

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

 

3. Určenie  zapisovateľky a overovateľov zápisnice 
Uznesenie č. 64/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
A. berie na vedomie určenie Ing. Evy Janegovej za zapisovateľku zápisnice a uznesení z ôsmeho 
zasadania Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 22.05.2020 
B. schvaľuje overovateľov zápisnice Jozefa Staníka a Ing. Branislava Hložu z ôsmeho zasadania 
Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 22.05.2020 

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

4. Schválenie Záverečného účtu Obce Krásna Ves za rok 2019 
Uznesenie č. 65/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  
A. berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k predloženému Záverečnému účtu 
za rok 2019. 
B. Schvaľuje: 
1. Záverečný účet obce Krásna Ves za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2019 vo výške 11.845,96 eur na tvorbu 
rezervného fondu vo výške 1.184,60 eur a peňažných fondov vo výške 10.661,36 eur. 
 
 

Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
 
 5. Správa hlavného kontrolóra z finančnej kontroly 

Uznesenie č. 66/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi berie na vedomie správu hlavného kontrolóra Ing, 
Miroslava Kubicu z finančnej kontroly obce Krásna Ves  č.1/2019, č.2/2019, č.3/2019,č.4/2019 
 
 

Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
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8. Vytvorenie skupín detí v materskej škole od 1.6.2020 
Uznesenie č. 67/2020 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  
schvaľuje od 1.6.2020 na základe nariadenia RUVZ v čase COVID-19 v materskej škole 
Krásna Ves skupiny detí po 15 detí, z toho : 
1. skupina bude v materskej škole od 1.6.-26.6.2020 
2. skupina bude v materskej od 29.6.2020 do termínu podľa potreby a záujmu rodičov pri 
rešpektovaní Školského poriadku materskej školy o minimálnej prítomnosti detí. 
 

Uznesenie č. 68/2020 
 
Schvaľuje predĺženie Zmluvy o nájme bytu č.8 v bytovom dom 9 b. j. Krásna Ves č.316 do 
15.07.2023 so súčasnou nájomníčkou.  

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

Overovatelia zápisnice:          Zapisovateľka zápisnice: 
 
 
Jozef Staník .......................................      Ing. Eva Janegová      ................................ 
 
 
Ing. Branislav Hloža ....................................... 
 
 
V Krásnej Vsi, dňa 22.05.2020 


