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Z á p i s n i c a  

z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi,  
ktoré sa konalo dňa 15.12.2022 o 17.30 h. 

 
 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny – príloha č. 1 
 

Program:  
1. Otvorenie zasadania. 
2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
4. Zloženie sľubu poslanca novozvoleného obecného zastupiteľstva. 
5. Schválenie VZN č. 5/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 
6. Schválenie VZN č. 6/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu 

nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách. 
a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Krásna Ves. 

7. Schválenie Zmluvy o budúcej zmluve na odpredaj majetku obce z titulu osobitného 
zreteľa. 

8. Žiadosť o zámenu pozemkov. 
9. Schválenie rozpočtu Obce Krásna Ves na roky 2023-2025. 
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 štyria poslanci obecného zastupiteľstva z piatich, a tak 
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 
 
K bodu č. 2: Ing. Milan Došek predložil na schválenie návrh programu prvého  zasadnutia 
obecného zastupiteľstva. Vypúšťa sa bod č. 4 – zloženie sľubu poslanca novozvoleného 
obecného zastupiteľstva. Tretí náhradník poslanec Peter Fidrik sa nezúčastnil zasadnutia, svoju 
neúčasť ospravedlnil odoslaním SMS-správy starostovi obce dňa 15.12.2022. Neboli vznesené 
ďalšie návrhy, ani pripomienky. Následne dal starosta obce o programe hlasovať.  
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 188/2022: 
Počet poslancov  Neprítomní poslanci Hlasovali ZA Hlasovali PROTI  ZDRŽALI SA  
1. Jozef Staník    x     
2. Ing. Ľudovít Suchý   x     
3. Ing. Dušan Pilch   x     
4. Ing. Ľuboš Mutňanský  x   
       

 
K bodu č. 3: Za zapisovateľku zápisnice a uznesení bola navrhnutá Martina Mikušová  a za 
overovateľov zápisnice boli navrhnutí Jozef Staník a Alena Bučková. 
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 189/2022: 
Počet poslancov  Neprítomní poslanci Hlasovali ZA Hlasovali PROTI  ZDRŽALI SA  
1. Jozef Staník    x     
2. Ing. Ľudovít Suchý   x     
3. Ing. Dušan Pilch   x     
4. Ing. Ľuboš Mutňanský  x   
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K bodu č. 5: Starosta obce predložil na schválenie návrh VZN č. 5/2022 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2023, ktorý bol 
v zákonnej lehote zverejnený na pripomienkovanie. Starosta obce uviedol, že na priemerného 
daňovníka našej obce dopad nových sadzieb predstavuje 7,13€ navyše. Predseda finančnej 
komisie Ing. Ľudovít Suchý predložil prepočet výšky platieb na vývoz a uloženie odpadov čo 
predstavuje navýšia o 30%  na rok 2023 v celkovej sume predpokladaných nákladov 14.200€. 
Na základe počtu poplatníkov 591 navrhol upraviť poplatok za komunálne odpady vo výške 
24,02€ na poplatníka a rok. Predseda stavebnej komisie Jozef Staník navrhol sumu 25€ 
z dôvodu započítania nákladov na platy zamestnancov zabezpečujúcich separovaný zber. 
Následne prebehla diskusia medzi poslancami. Z rozpravy vzišiel návrh na výšku poplatku pre 
rok 2023 a to 24,82€ na poplatníka, pri 365 dní prepočtom 0,068€ na deň. Starosta informoval, 
že v súčasnosti máme zazmluvnených 194 nádob, ušetrili by sme cca 30% za vývoz pri 
používaní 1100 l smetných nádobách. Navrhol vážiť vývoz aspoň 4-krát za rok, aby sa 
skontrolovala tonáž na faktúre. Ďalej upozornil, že musíme zaviesť zber biologicky 
rozložiteľný kuchynský odpad, ktorý nie je vhodné kompostovať. Obci bola predložená 
predbežná ponuka na vývoz jednej zbernej nádoby v cene 8,50€+DPH. Je potrebné stanoviť 
miesta umiestnenia nádob na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Predbežný návrh 
predpokladá rozmiestnenie 4-5 zberných nádob po obci.  
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 190/2022: 
Počet poslancov  Neprítomní poslanci Hlasovali ZA Hlasovali PROTI  ZDRŽALI SA  
1. Jozef Staník    x     
2. Ing. Ľudovít Suchý   x     
3. Ing. Dušan Pilch   x     
4. Ing. Ľuboš Mutňanský  x   
       

 
 

K bodu č. 6: Starosta obce predložil na schválenie návrh VZN č. 6/2022 o určení výšky 
finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov 
spojených so stravovaním v školách. a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec 
Krásna Ves, ktorý bol v zákonnej lehote zverejnený na pripomienkovanie. 
V rámci pripomienkového konania do zasadania obecného zastupiteľstva neboli predložené 
žiadne pripomienky a návrhy.  
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 191/2022: 
Počet poslancov  Neprítomní poslanci Hlasovali ZA Hlasovali PROTI  ZDRŽALI SA  
1. Jozef Staník    x     
2. Ing. Ľudovít Suchý   x     
3. Ing. Dušan Pilch   x     
4. Ing. Ľuboš Mutňanský  x   
       
 
K bodu č. 7: Starosta obce predložil žiadosť Centra sociálnej starostlivosti Podhorie, n.o., 
o odkúpenie nehnuteľného majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa parc.č. 325/1 v podiele 
1/3, parc.č.326/3 v podiele 1/1 a parc.č.327 v podiele 1/1 z dôvodu výstavby komunitných 
zariadení. Na pozemku CSSP, n.o. postaví komunitné sociálne zariadenie pre 12 klientov, 
ktorým sa budú poskytovať sociálne služby. Zmluvou o budúcej zmluve sa obec zaväzuje, že 
odpredáme CSSP za cenu znaleckého posudku uvedené parcely. Podmienkou je zábezpeka - 
ťarcha, použitie pozemku na uvedené účely. Návrh uznesenia na schválenie zámer odpredaja 
pozemkov. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 192/2022: 
Počet poslancov  Neprítomní poslanci Hlasovali ZA Hlasovali PROTI  ZDRŽALI SA  
1. Jozef Staník    x     
2. Ing. Ľudovít Suchý   x     
3. Ing. Dušan Pilch   x     
4. Ing. Ľuboš Mutňanský  x   
       

 
K bodu č. 8: Na obec bola doručená žiadosť o zámenu pozemkov od Ľuboša Mišák, bytom 
Krásna Ves č. 82, jedná sa o pozemky registra „E“ parc.č.573/901 o výmere 2194 m2, 
parc.č.415/101 o výmere 1440 m2 a parc.č.414/106 o výmere 678 m2. Ako protihodnotu za 
zámenu pozemkov ponúka na výber zo zoznamu pozemkov vypísaných v prílohe jeho žiadosti. 
Bude zverejnený zámer zámeny pozemkov z titulu osobitného zreteľa. Výhodnosť zámeny 
musí byť zrejmá. Benefitom zámeny pre obec by bolo získanie dostatočnej výmery pozemkov.  
K procesu pozemkových úprav z dôvodu zabezpečenia prístupovej cesty potrebnej k údržbe 
verejnej kanalizácie postavenej na pozemkoch mimo zastavaného územia obce.  
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 193/2022: 
Počet poslancov  Neprítomní poslanci Hlasovali ZA Hlasovali PROTI  ZDRŽALI SA  
1. Jozef Staník    x     
2. Ing. Ľudovít Suchý   x     
3. Ing. Dušan Pilch   x     
4. Ing. Ľuboš Mutňanský  x   
       

 
K bodu č. 9: Starosta obce uviedol, že bol zverejnený Návrh rozpočtu Obce Krásna Ves na 
roky 2023-2025 a súčasne oboznámil prítomných poslancov s návrhom rozpočtu. Predložil 
pripomienky vedúcej Obecnej knižnice a ŠK Podhoran Krásna Ves, ktoré navrhol zapracovať 
do rozpočtu. Hlavný kontrolór obce Ing. Miroslav Kubica zaslal stanovisko, v ktorom odporúča 
obecnému zastupiteľstvu predložený rozpočet schváliť.   
Riaditeľ n.o. Ing. Jozef Bučko požadoval zakomponovať do výdavkovej časti rozpočtu 
povinnosť obce platiť príspevok na klienta umiestneného v Zariadení pre seniorov – CSSP, 
n.o., Krásna Ves. Starosta obce obšírne vysvetlil podmienky poskytnutia požadovaného  
príspevku deklarované v zákone. Vychádzajúc z ekonomicky oprávnených výdavkov CSSP, 
n.o. za rok 2021 tento príspevok v roku 2022 nemohol byť žiadateľovi poskytnutý. Keďže obec 
nemá prognózu vývoja ekonomicky oprávnených výdavkov žiadateľa za rok 2022, nevie do 
rozpočtu stanoviť návrh na príspevok pre rok 2023. 
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 194/2022: 
Počet poslancov  Neprítomní poslanci Hlasovali ZA Hlasovali PROTI  ZDRŽALI SA  
1. Jozef Staník    x     
2. Ing. Ľudovít Suchý   x     
3. Ing. Dušan Pilch   x     
4. Ing. Ľuboš Mutňanský  x   
       

 
K bodu č. 10: Starosta obce predložil návrh Systému a kalendár zberu odpadov v obci Krásna 
Ves na rok 2023. Vyzval predsedov komisií na prípravu nového návrhu odmeňovania 
poslancov a členov komisií. Jozef Staník navrhol zverejňovať fotky z obecných akcií na našej 
internetovej stránke. Starosta obce prečítal zaslané vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra Ing. 
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Miroslava Kubicu k dátumu 31.12.2022. Pán Ing. Dušan Pilch navrhol vyhotoviť nábehovú 
plochu zo zámkovej dlažby pre dobrovoľných hasičov pri ihrisku. 
 
K bodu č. 11: Na záver starosta obce Ing. Milan Došek poďakoval prítomným za účasť  
a o 21.00 hod. ukončil 1. 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 prvého zasadania Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi 
konaného dňa 15.12.2022  
(188/2022 – 194/2022) 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom prvom zasadnutí prerokovalo 
 
 

2. Schválenie programu prvého zasadania.  
 

Uznesenie č. 188/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje  program rokovania prvého zasadania 
Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 15.12.2022. Vypúšťa sa bod č. 4 – zloženie 
sľubu poslanca novozvoleného obecného zastupiteľstva.   
                                                

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

 
3. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.  
 

Uznesenie č. 189/2022 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi: 
A. berie na vedomie určenie Martiny Mikušovej za zapisovateľku zápisnice a uznesení z 1. 
zasadania Obecného zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 15.12.2022. 
B. schvaľuje overovateľov zápisnice Jozefa Staníka a Alenu Bučkovú z 1. zasadania Obecného 
zastupiteľstva Krásna Ves konaného dňa 15.12.2022. 
     

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

5. Schválenie  VZN č. 5/2022 Obce Krásna Ves o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

Uznesenie č. 190/2022 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje  
VZN č. 5/2022 Obce Krásna Ves o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na rok 2023.   

 
 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
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6. Schválenie  VZN č. 6/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu 
nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských 
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Krásna Ves.  

Uznesenie č. 191/2022 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje  
VZN č. 6/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na 
výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, 
ktorých zriaďovateľom je Obec Krásna Ves.   

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

7. Schválenie  Zmluvy o budúcej zmluve na odpredaj majetku obce z titulu osobitného zreteľa  
 

Uznesenie č. 192/2022 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi schvaľuje: 
A. osobitný zreteľ pri prevode majetku obce -  
pozemku v katastrálnom území Krásna Ves a to parc.č. 325/1 Záhrada o výmere 1294 m2, 
zapísaného na LV č. 934 v podiele 1/3 na Obec Krásna Ves, parc.č.326/3 Záhrada o výmere 
154 m2, zapísaného na LV č. 415 v podiele 1/1 na Obec Krásna Ves a parc.č.327 Zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 13 m2, zapísaného na LV č. 415 v podiele 1/1 na Obec Krásna. 
Novovytvorená parcela bude zameraná geometrickým plánom úradne overeným na Okresnom 
úrade Bánovce nad Bebravou, odbor katastrálny. 
Osobitný zreteľ je zdôvodnený: Plánovanou výstavbou komunitných zariadení. 
Novovytvorený pozemok, v prípade odkúpenia sa využije na účel: výstavby zariadenia pre 
poskytovanie sociálnych služieb. 

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 cenu stanovenú znaleckým posudkom pre stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov Obce 
Krásna Ves pre účely ich evidencie v účtovníctve obce.    
B. Zmluvu o budúcej zmluve na odpredaj majetku obce z titulu osobitného zreteľa.  
    
 
 
 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
 

8. Žiadosť o zámenu pozemkov.  
Uznesenie č. 193/2022 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi oznamuje v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí zámer previesť majetok obce a to zámenou pozemkov 
v katastrálnom území Krásna Ves a to: 
- parcelu registra „E“ parc.č. 573/901 o výmere 2194 m2, druh pozemku Ostatná plocha 
zapísaného na LV č. 987 na Obec Krásna Ves v podiele 1/1, 
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- parcelu registra „E“ parc.č. 415/101 o výmere 1440 m2, druh pozemku Orná pôda zapísaného 
na LV č. 987 na Obec Krásna Ves v podiele 1/1, 
- parcela registra „E“ parc.č. 414/106 o výmere 678 m2, druh pozemku Orná pôda zapísaného 
na LV č. 1284 na Obec Krásna Ves v podiele 1/2. 
 
    
 
 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
 

9. Schválenie rozpočtu Obce Krásna Ves na roky 2023 – 2025.  
 

Uznesenie č. 194/2022 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  
A. berie na vedomie:  
1. stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2023,           
2. návrh rozpočtu Obce Krásna Ves na roky 2023-2025 
 
B. schvaľuje rozpočet Obce Krásna Ves na úrovni hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie 
rozpočtovej klasifikácie, vo výdavkovej časti podľa oddielov funkčnej klasifikácie na rok 2023. 
  
 

 
    Ing. Milan Došek  starosta obce   ------------------------ 
 
 
V Krásnej Vsi, dňa 15.12.2022 
 
 
Overovatelia zápisnice:                Zapisovateľ zápisnice: 
 
 
-------------------------  -------------------------   ------------------------- 
Jozef Staník   Alena Bučková   Martina Mikušová  


