
                       Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
obce Krásno, ktoré sa konalo 

dňa 16.12.2022 o 18.00 hod. v KD Krásno

Prítomní  poslanci: Ivan  Ondruška,  Jozef  Smatana,  Andrea  Jakubíková,  Milan  Žiak,
Jozef Bohuš
  
Prítomná  boli  všetci  poslancov  obecného  zastupiteľstva  –  zasadnutie  bolo
uznášaniaschopné. 

Návrh programu: 
1. Otvorenie                                                                                                                                
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice                                                                        
3. Kontrola plnenia uznesení                                                                                                      
4. Stanovisko HK obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2023 a viacročného rozpočtu na roky
2024 a 2025.                                                                                                                               
5.Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2023 a viacročného rozpočtu na roky 2024 a 2025     
6. Návrh na schválenie VZN  

 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné 
stavebné odpady
- prerokovanie námietok proti návrhu 

 2/2022 o organizácií miestneho referenda 
 3/2022 o výške príspevku v materskej škole Krásno
 4/2022 o dodržiavaní čistoty obce Krásno
 5/2022 o státí a parkovaní vozidiel a hlásení nežiaducich vozidiel 
 6/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb
 7/2022 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi 

znečisťovania na území obce Krásno
 8/2022 o podmienkach predaja výrobkov, poskytovaní služieb na trhových miestach 

a podmienkach podomového predaja v obci Krásno
-  prerokovanie námietky proti návrhu                                                                             

7. Schválenie zmluvy o výpožičke na parcelu č.495/7 o výmere 7 574 m2.     
8. Schválenie zásad o postupe a spôsobe vymáhania pohľadávok Obce Krásno         
9. Schválenie účel a poskytnutie priestorov bývalej šatne TJ Krásno v budove s.č. 
223 na parcele 135/2 v prípade potreby na dočasné bývanie. Poplatok za užívanie 
bude stanovený podľa skutočných nákladov prenajímaných priestorov    
10. Schválenie nájomnej zmluvy medzi COOP Jednota Topoľčany a obcou Krásno.    
11. Voľba hlavného kontrolóra na ďalšie funkčné obdobie 2023-2028                           
12. Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Krásne na 1. polrok 2023         
13. Príkaz starostu na vykonanie inventarizácie ku dňu 31.12.2022.
14. Rôzne                                                                                                                       
15. Schválenie uznesenia                                                                                               
16. 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 5 z 5

K bodu 2: 
Za zapisovateľku bola určená zástupkyňa starostu obce Andrea Jakubíková za overovateľov
zápisnice boli určení poslanci Milan Žiak a Jozef Bohuš.

K bodu 3:
Schvaľuje program zastupiteľstva

K bodu 4: 
Obecné zastupiteľstvo v Krásne berie na vedomie prečítané stanovisko hlavného kontrolóra
obce Vladislava Pechočiaka  k návrhu rozpočtu 2023-2025.

K bodu 5:
Obecné zastupiteľstvo v Krásne schvaľuje rozpočet obce Krásno na rok 2023 bez výhrad do 
úrovne rozpočtových položiek a berie na vedomie návrh rozpočtu obce Krásno                       
na roky 2024-2025.
Obecné zastupiteľstvo splnomocňuje starostu obce v súlade s § 11, ods. 4, pís. b) zákona     
č. 369/1990 Zb., vykonávať zmeny rozpočtu v rozsahu jednotlivých položiek podľa 
ekonomickej klasifikácie.

K bodu 6:
Po prerokovaní všetkých zmien vykonaných v daných VZN ich obecné zastupiteľstvo 
v Krásne jednohlasne schvaľuje podľa § 4, § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné 
stavebné odpadoch

 2/2022 o organizácií miestneho referenda 
 3/2022 o výške príspevku v materskej škole Krásno
 4/2022 o dodržiavaní čistoty obce Krásno
 5/2022 o státí a parkovaní vozidiel a hlásení nežiaducich vozidiel 
 6/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb
 7/2022 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi 

znečisťovania na území obce Krásno
 8/2022 o podmienkach predaja výrobkov, poskytovaní služieb na trhových miestach 

a podmienkach podomového predaja v obci Krásno                                                     
za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0

K bodu č. 7
Po prerokovaní zámeru použitia parcely č.495/7 o výmere 7 574 m2 na dobu neurčitú obecné
zastupiteľstvo zmluvu o bezplatnej výpožičke schválilo.

K bodu č. 8
Obecné zastupiteľstvo v Krásne jednohlasne schvaľuje zásady o postupe a spôsobe 
vymáhania pohľadávok Obce Krásno.

K bodu č. 9
Obecné zastupiteľstvo v Krásne jednohlasne schvaľuje účel a poskytnutie priestorov bývalej 
šatne TJ Krásno v budove s. č. 223 na parcele 135/2 v prípade potreby na dočasné bývanie. 
Poplatok za užívanie bude stanovený podľa skutočných nákladov prenajímaných priestorov.  



K bodu č. 10
Obecné zastupiteľstvo v Krásne schvaľuje  nájomnú zmluvu medzi COOP Jednota 
Topoľčany, spotrebné družstvo, Stummerova 5 955 21 Topoľčany, ičo 00168904 a obcou 
Krásno. Schválená suma mesačného nájmu je 200 eur. 

K bodu 11: 
Na základe vyhlásenej voľby HK (uznesenie č. 1/2022 zo dňa 15.11.2022) do funkcie HK
obce Krásno bol jednohlasne zvolený Ing. Jozef Baraník, ktorý podľa predloženej prihlášky
spĺňa všetky predpoklady podl'a § 18a ods. 2l Zak. d.369190 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov pre voľbu hlavného kontrolóra obce Krásno s nástupom od
1.1.2023 na funkčné obdobie 6 rokov.

K bodu 12:
Obecné zastupiteľstvo v Krásne schvaľuje harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva
na rok 2023 v termínoch:
21.03.2023
27.06.2023
26.09.2023
12.12.2023  

K bodu 13:
Obecné zastupiteľstvo v Krásne schvaľuje vykonanie inventarizácie a inventarizačnú komisiu
na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Krásno
k 31.12.2022 .   
Zloženie komisie je nasledovné:
Predseda: Jozef Bohuš
Člen: Milan Žiak
Člen: Jozef Smatana
Zodpovedný pracovník: Renáta Blahová

K bodu 14:
Obecné zastupiteľstvo v Krásne po návrhu prítomných občanov berie na vedomie:

 zabezpečenie bezpečnejšej zóny na vyhliadkovej časti kopca Chríb,
 zabezpečiť rešpektovanie a dodržiavanie  dopravného značenia v obci,
 označenie parkovacích miest v obci a zároveň ich dodržiavanie (námestie),
 zabezpečenie lepšej údržby ihriska TJ a jeho okolia,
 zabezpečiť  lepšiu  informovanosť  občanov  o konaných  OZ  formou  hlásenia

v miestnom rozhlase.

Záver:  
Po skončení diskusie bolo zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončené. Zastupiteľstvo sa
skončilo o 20,00 hod. 
Prijaté uznesenie tvorí prílohu zápisnice. 

Zápisnicu zapísal: Andrea Jakubíková ......................

Overovatelia: Milan Žiak..................        Jozef Bohuš..................... 

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

                                   Andrea Jakubíková v. z.     ...........................



                                                                                                               V Krásne 16.12.2022


