
Zápisnica

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krásno, ktoré sa konalo
dňa 12.12.2020 o 17.00 hod. v KD Krásno.
Prítomní poslanci: Jozef Smatana, Ivan Ondruška, Milan Žiak, Andrea Jakubíková, Radovan Kašička
Prítomná boli všetci poslanci obecného zastupiteľstva – zasadnutie bolo uznášaniaschopné.
Návrh programu:

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. Kontrola plnenia uznesení

6. Schválenie voľby hlavnej kontrolórky 

7. Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice, projekt wifi pre Teba

8. príprava návrhu rozpočtu

9. Aktualizácia Plánu odpadového hospodárstva

10.Aktualizácia PHSR

11.Návrh VZN o poskytovaní dotácií a komunálnych odpadoch

12.Schválenie výročnej správy a záverečného účtu obce

13.Stav bezúročnej pôžičky z MFSR 

14.Schválenie podania žiadosti projektu s názvom: Triedený zber komunálnych odpadov v obci 
Krásno.

15.Schválenie podania žiadosti projektu s názvom: Vodozádržné opatrenia v obci Krásno

16.Schválenie prebytočného hnuteľného a nehnuteľného majetku obce - knc p.č.16/1, dom č.15, 
p.č.279,p.č.278, p.č.kne 66, p.č.kne 88/2, obecný traktor Zetor, podmienky a spôsob jeho predaja.

17. Diskusia
18. Návrh uznesenia
19.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 zapisovateľa bol určený Ivan Ondruška, za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Milan 
Žiak a Andrea Jakubíková.

K bodu 3:
schvaľuje program zastupiteľstva

K bodu 4:

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

K bodu 5:
OcZ berie na vedomie správu o kontrole uznesení zo zasadnutia OcZ konaného 6.7..2020

K bodu     6:  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje voľbu hlavného kontrolóra obce

K bodu     7:  
Obecné zastupiteľstvo v Krásne schvaľuje nový projekt hasičskej zbrojnice aj jeho realizáciu.
Obecné zastupiteľstvo v Krásne berie na vedomie predĺženú lehotu na realizáciu projektu wifi pre Teba.

K     bodu 8:   
Obecné zastupiteľstvo v Krásne podalo návrh podľa možnosti vyhradiť v rozpočte čiastku na: 
-podávanie projektov
-rekonštrukciu chodníkov a ciest 
-rekonštrukciu miestneho kanála pretekajúceho stredom obce

K     bodu 9:  
Obecné zastupiteľstvo v Krásne schvaľuje návrh aktualizácie Plánu odpadového hospodárstva.

K     bodu 10:  
Obecné zastupiteľstvo v Krásne schvaľuje návrh aktualizácie PHSR

K     bodu 11:  
Obecné zastupiteľstvo v Krásne berie na vedomie návrh VZN o poskytovaní dotácií a komunálnych 
odpadoch

K     bodu 12:  
Obecné zastupiteľstvo v Krásne schvaľuje výročnú správu a záverečný účet obce.

K     bodu 13:  
Obecné zastupiteľstvo v Krásne berie na vedomie stav bezúročnej pôžičky z MFSR.

K     bodu 14:  
Obecné zastupiteľstvo v Krásne schvaľuje podanie žiadosti projektu s názvom:                                
Triedený zber komunálnych odpadov v obci Krásno.

K     bodu 15:  
Obecné zastupiteľstvo v Krásne schvaľuje podanie žiadosti projektu s názvom: Vodozádržné opatrenia 



v obci Krásno.

K     bodu 16:  
  Obecné zastupiteľstvo v Krásne jednohlasne schvaľuje prebytočný majetok obce 
  Obecné zastupiteľstvo v Krásne jednohlasne schvaľuje odpredaj hnuteľného aj    
  nehnuteľného  prebytočného majetku obce     

    K bodu 17  
 Obecné zastupiteľstvo v Krásne berie na vedomie v diskusii poukázané návrhy ohľadom  
 terénnych úprav a výsadby zelene na Chribe a zároveň jednohlasne súhlasí s úpravou  tejto 
 časti obce. 

K bodu 18
Obecné zastupiteľstvo v Krásne jednohlasne súhlasí s zapisovateľom prečítaným uznesením  z OZ a 
schvaľuje ho

  Záver
Po skončení diskusie zástupca starostu zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. Zastupiteľstvo
sa skončilo o 18,30 hod.
Prijaté uznesenie tvorí prílohu zápisnice. Zápisnicu zapísal: Ivan 
Ondruška ......................
Overovatelia: Milan Žiak .....................

Andrea Jakubíková .....................

Zástupca starosta obce Krásno: Ivan Ondruška  ...............................

V Krásne 14.12.2020
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