
                       Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
obce Krásno, ktoré sa konalo 

dňa 3.7.2021 o 11.00 hod. v KD Krásno

Prítomní poslanci: Ivan Ondruška, Jozef Smatana, Andrea Jakubíková, Milan Žiak
  
Prítomná bola nadpolovičná  väčšina  poslancov obecného zastupiteľstva – zasadnutie  bolo
uznášaniaschopné. 

Návrh programu: 
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a 2 overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva Krásno
4. Schválenie kúpnej zmluvy, súhlas s predajom
5. Schválenie odkúpenia budovy Jednota TO
6.Rôzne 
7.-Správa nezávislého audítora za rok 2020 
8-Záverečný účet obce Krásno za rok 2020
9-Výročná správa obce Krásno za rok 2020
10. Návrh uznesenia
11. Záver

ROKOVANIE 
K bodu 1: 
Obecné zastupiteľstvo v Krásne k o n š t a t u j e, ž e schôdza je platná a uznášania schopná,
počet prítomných poslancov 4 z 5

K bodu 2: 
Za zapisovateľa bol určený starosta obce Ing. Martin Mikloš PhD za overovateľov zápisnice
boli určení poslanci Milan Žiak a Jozef Smatana

K bodu 3:
Schvaľuje program zastupiteľstva

K bodu 4: 
Obecné zastupiteľstvo v Krásne schvaľuje kúpnu zmluvu o prevode vlastníckeho práva 
k nehnuteľnosti  č. 1/2021,
t.j.predaj nehnuteľností zapísaných na LV č. 271, k.ú.Krásno, obec Krásno, v podiele 1/1. a to:
stavba -rodinný dom súpisné číslo 15 v Krásne, okres Partizánske, postavenú na pozemku 
parcela C KN č. 279 
pozemok -parcela C KN č. 279 -zastavená plocha a nádvorie o výmere 1041m2 pozemok -
parcela C KN č. 278/3, záhrada o výmere 329m2



K bodu 5:
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odkúpením druhej polovice budovy Jednota TO vo vlastníctve
COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo,Stummerova 5 955 21 Topoľčany, ičo 00168904 
za dohodnutú cenu a súhlasí s uzavretím dlhodobej nájomnej zmluvy na tieto priestory (doba 
nájmu min.10 rokov s opciou predĺženia nájmu) s COOP Jednota Topoľčany, spotrebné 
družstvo,Stummerova 5 955 21 Topoľčany, ičo 00168904 za dohodnutý nájom

K bodu 6:
a)Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odkúpením parcely č.472/4, KNC, zastavaná plocha 
a nádvorie , o výmere 24m2, v podiely ½,zapísanej na LV č.254 na mene MIŠENKA Jozef r. 
Mišenka, Krásno 54, KRÁSNO, PSČ 958 43, SR, Dátum narodenia: 07.09.1971, 
v k.ú.Krásno, obec Krásno, za cenu 216 eur, pričom predávajúci zaplatí všetky poplatky s tým
spojené. 
b) Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce zabezpečiť montáž kamerového systému na 
ulici ku kostolu, na miestnom rybníku a kopci Chríb, taktiež zabezpečiť  montáž rampy na 
prístupovej ceste ku historickému cintorínu alebo nahlásenie značky s možnosťou 
pokutovania za jej porušenie.
c)Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zaradením pramice Blesk s motorom a vozíkom,traktor 
Zetor  do prebytočného majetku obce s dôvodu ich zlého technického stavu, a súhlasí s ich 
predajom a následným dokúpením komunálnej techniky

 k bodu č. 7
Martin Mikloš podal informáciu o správa nezávislého audítora za rok 2020
Obecné zastupiteľstvo v Krásne berie na vedomie Správa nezávislého audítora za rok 2020 

k bodu č. 8
Martin Mikloš podal informáciu o hospodárení Obce Krásno v roku 2020. Hospodárenie v 
roku 2020 bolo s prebytkom . Záverečný účet obce za rok 2020 bol zverejnené na 
pripomienkovanie. Následne prečítal stanovisko hlavného kontrolóra Ing. V.Pechočiaka, ktorý
sa nemohol zúčastniť zasadania z rodinných dôvodov. Vo svojom stanovisku uviedol, že 
odporúča obecnému zastupiteľstvu Záverečný účet Obce Krásno za rok 2020 schváliť. 

Obecné zastupiteľstvo v Krásne schvaľuje Záverečný účet obce Krásno za rok 2020 bez 
výhrad

 k bodu č. 9
Martin Mikloš podal informáciu o Výročnej správe obce Krásno za rok 2020
Obecné zastupiteľstvo v Krásne berie na vedomie -Výročnú správu obce Krásno za rok 2020

K bodu 10: 
Obecné zastupiteľstvo v Krásne jednohlasne súhlasí s zapisovateľom prečítaným uznesením z
OZ a schvaľuje ho.



Záver:  
Po skončení diskusie starosta zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. Zastupiteľstvo sa
skončilo o 12,30 hod. 
Prijaté uznesenie tvorí prílohu zápisnice. 

Zápisnicu zapísal: Ing. Martin Mikloš PhD. ......................

Overovatelia: .....................        ..................... 

Starosta obce Krásno: Ing. Martin Mikloš PhD.   ...........................                     

                                                                                                              V Krásne 3.7.2021


