
                                Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
obce Krásno, ktoré sa konalo 

dňa 6.3.2021 o 17.00 hod. v KD Krásno. 

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

Návrh programu: 
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a 2 overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva Krásno
4. Voľba hlavného kontrolóra obce Krásno
5. Opilovanie a vypilovanie stromov a výsadba nových stromov
6. Schválenie aktualizácie Štatútu obce Krásno
7. Výdavky na testovanie
8. Rôzne
9. Návrh uznesenia
10. 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 3 z 5.
K bodu 2:  Za zapisovateľa bol  určený Ing.  Martin  Mikloš  PhD. za overovateľov zápisnice boli  určení
poslanci Milan Žiak a Ivan Ondruška.
K bodu 3: schvaľuje program zastupiteľstva
K bodu 4: Obecné zastupiteľstvo v Krásne  zvolilo v súlade s § 18, 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení do funkcie hlavného kontrolóra obce p. Vladislava Pechočiaka, na funkčné obdobie 15. marec 2021 
– 15. marec 2027 (6 rokov), na úväzok 0,08 t.j. 3 hod./týždeň, funkčné obdobie a výšku pracovného úväzku.
K bodu 5: Obecné zastupiteľstvo v Krásne berie na vedomie a zároveň schvaľuje prečítanú správu starostom
obce o opilovaní stromov.
K bodu 7: Obecné zastupiteľstvo v Krásne berie na vedomie  informáciu o nákladoch vynaložených na 
celoplošné testovanie v našej obci a použitie finančných prostriedkov získaných z testovania na potreby 
obce.  
K bodu 8: Obecné zastupiteľstvo v Krásne schvaľuje obchodnú verejnú súťaž na dom č.15 a pozemky.
Obecné zastupiteľstvo v Krásne schvaľuje výmenu strešnej krytiny na objekte Obecného úradu
K bodu 9: 
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 18,00
hod. 
Prijaté uznesenie tvorí prílohu zápisnice. 

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

 Overovatelia: Milan Žiak ..................... Ivan Ondruška ..................... 

Starosta obce Krásno: Ing. Martin Mikloš PhD.   ...........................                         V Krásne 6.3.2021




