
                                                                       

STAROSTA  OBCE  KRÁSNO 

Krásno, 17. 06. 2022 

P O Z V Á N K A 

V zmysle § 13, odst. 4a), Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

z v o l á v a 

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krásne, ktoré sa uskutoční dňa 

24. 06. 2022 (piatok)  o 16.00 hodine v  Kultúrnom dome v Krásne. 

PROGRAM: 

1. Otvorenie. 

 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa. 

 

3. Schválenie programu zasadnutia. 

 

4. Správa starostu obce o činnosti od posledného zasadnutia OZ. 

 

5. Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice. 

 

6. Záverečný účet obce za rok 2021 a celoročné hospodárenia obce. 

 

7. Schválenie úväzku starostu obce a počtu poslancov na volebné obdobie 2022 – 2026. 

 

8.  Výstavba altánku na Chríbe. 

 

9.  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2022. 

 

10. Rôzne. 

 

11. Diskusia. 

 

12. Návrh uznesenia. 

 

13.  Záver. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Krásno 

dátum: 24.06.2022 

 

Miesto: Kultúrny dom Krásno o 17.00 hod 

UZNESENIA zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Krásno, konaného dňa 24. 06. 2022 v Kultúrnom dome 

Krásno o 17.00 hod 

 

Uznesenie k bodu  č. 1  

Obecné zastupiteľstvo v Krásne konštatuje, že schôdza je platná a uznášania schopná, počet prítomných poslancov 5 

z 5.  

Uznesenie k bodu  č. 2 

Za zapisovateľa bola určená poslankyňa Andrea Jakubíková, za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Milan 

Žiak a Jozef Smatana. 

Uznesenie k bodu  č. 3 

Obecné zastupiteľstvo v Krásne schvaľuje program zastupiteľstva. 

za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0 

Uznesenie k bodu č. 4 

OcZ berie  na vedomie správu starostu obce o činnosti od posledného zasadnutia OcZ. 

Uznesenie k bodu č. 5 

Obecné zastupiteľstvo v Krásne berie na vedomie postup pre rekonštrukciu hasičskej zbrojnice a predbežné náklady 

na jej rekonštrukciu. 

Uznesenie k bodu č. 6 

Obecné zastupiteľstvo v Krásne schvaľuje záverečný účet obce a výročnú správu. 

za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0  

Uznesenie  k bodu č. 7 

Obecné zastupiteľstvo v Krásne schvaľuje úväzok starostu obce na volebné obdobie 2022 – 2026 vo výške 100 

percent a schvaľuje počet poslancov na volebné obdobie 2022 – 2026 v počte 5. 

za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0 

Uznesenie k bodu č. 8 

Obecné zastupiteľstvo v Krásne schvaľuje výstavbu Friesenhofovho altánku na Chríbe. 

za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0 

 

 



 

Uznesenie k bodu č. 9 

Obecné zastupiteľstvo v Krásne  schvaľuje plán činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2022. 

za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0 

Uznesenie k bodu č. 10 

Obecné zastupiteľstvo v Krásne schvaľuje scudzovaciu zmluvu /kúpa, darovanie/ z majetku cirkvi do majetku obce: 

- chodník par. 8, 9, 

- kultúrny dom par. 380/1 súpisné číslo 56. 

Obecné zastupiteľstvo v Krásne schvaľuje spevnenie miestnych  komunikácii a poľných ciest asfaltovou drťou. 

za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo v Krásne berie na vedomie: 

- aktualizáciu  PHSR 2020-2028, 

- použitie výdavkov na testovanie Covid 19. 

Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce: 

- zabezpečiť kvalitnejšie kosenie miestneho cintorína,  

- vyriešiť parkovanie súkromných a služobných vozidiel na námestí a pred obchodom Jednota, 

- zabezpečiť umiestnenie spomaľovacích prahov aspoň na dvoch miestach cesty smerom od pošty ku KD.  

Uznesenie k bodu č. 11 

V diskusii  p. Kubinyí – chcel informáciu o rekonštrukcii poškodenej miestnej komunikácie, chcel vedieť či bude 

možná rekonštrukcia, aby sa predišlo zhoršeniu.                                                                                  

Starosta obce  podal vyjadrenie k danej situácii, že navrhovaná technológia nie je možná. 

Uznesenie k bodu č. 12 

Obecné zastupiteľstvo v Krásne jednohlasne súhlasí so zapisovateľom a prečítaným uznesením z OZ a schvaľuje ho, 

za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

zapisovateľ:  Andrea Jakubíková ................... 

 

overovatelia: Milan Žiak .................    Jozef Smatana  .................... 

 

V Krásne, dňa 24.6.2022                                              Ing. Martin Mikloš - starosta obce 

 

 

 


