
                   Zápisnica

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krásno, ktoré sa konalo

dňa 7.2.2020 o 17.00 hod. v KD Krásno.

Prítomní poslanci: Andrea Jakubíková, Milan Žiak, Jozef Smatana, Radovan 
KašičkaNeprítomní poslanci:  Ivan Ondruška

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. Návrh rozpočtu na rok 2020-2022

5. Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice

6. Úprava okolia budovy Jednoty a následné dokončenie rekonštrukcie budovy 

7. Plánované akcie na rok 2020

8.Zámer získania do vlastníctva chodníka ku kostolu(p.č.9 a p.č.8) kultúrny dom 
sup.č.56 a okolie, bývala sýpka sup.č.112 a okolie, dom p.Peciara súp.č.160,stavba 
sup.č.205 a okolie, E pozemok  489/1,2,3, 178/1

9.opilovanie a vypilovanie stromov a výsadba nových stromov, rozdávanie 
kompostérov,  separovanie,  zberný dvor

10.Vyhlasenie voľba kontrolóra

11.Smernica na podávanie sťažnosti ,spôsob podávania sťažnosti

12. Návrh uznesenia

13. Záver



ROKOVANIE

K bodu 1:

Obecné zastupiteľstvo v Krásnek o n š t a t u j e, ž e schôdza je platná a uznášania 
schopná, počet prítomných poslancov 4 z 5 pán Ivan Ondruška sa ospravedlnený, 
ostatní sú prítomní

K bodu 2:

Za zapisovateľa bol určený Ing. Martin Mikloš, za overovateľov zápisnice boli určení 
poslanci  Andrea Jakubíková a Milan Žiak

K bodu 3:

schvaľuje program  zastupiteľstva

K bodu 4:

Obecné zastupiteľstvo v Krásne schvaľuje  návrh rozpočtu na rok 2020-2022                                  

K bodu 5:

Obecné zastupiteľstvo v Krásne presúva riešenie rekonštrukciu požiarnej zbrojnice  
na ďalšie plánované zasadnutie (17.4.2020) na ktoré budú pozvaní aj zástupcovia 
DHZ v Krásne.

K bodu 6:

Obecné zastupiteľstvo v Krásne berie na vedomie pokračovanie v prácach na budove 
Jednoty (plynofikácia , okná)- účel využitia -knižnica múzeum. 

K bodu 7:

Obecné zastupiteľstvo v Krásne berie na vedomie:                                                                     
- plánované akcie na rok 2020                                                                                                           
- v diskusii poukázané problémy ohľadom hlásenia všetkých akcií a oznamov 
v miestnom rozhlase



K bodu 8:

Obecné zastupiteľstvo v Krásne  schvaľuje  zámer získania do vlastníctva                                
-chodníka ku kostolu(p.č.9 a p.č.8)                                                                                                       
-kultúrny dom sup.č.56 a okolie                                                                                                 
-bývala sýpka sup.č.112 a okolie                                                                                                             
-dom p.Peciara súp.č.160                                                                                                                           
-stavba sup.č.205 a okolie                                                                                                                        
-E pozemok  489/1,2,3, 178/1

K bodu 9:                                                                                                                                   
Obecné zastupiteľstvo v Krásne  berie na vedomie                                                                           
- opilovanie a vypilovanie stromov a výsadbu nových stromov a uvíta  pomoc  
poslanca R.Kašičku pri tejto práci ako skúseného v tomto obore.                                                        
- rozdávanie kompostérov,  separovanie,  zberný dvor 

K bodu 10:                                                                                                                                        
Obecné zastupiteľstvo v Krásne                                                                                                          
a) berie na vedomie skončenie funkčného obdobia hlavného kontrolóra                                 
b) vyhlasuje konanie voľby hlavného kontrolóra obce Krásno na deň 11.2.2020 
zverejnením na úradnej tabuli a  webovej stránke obce  spolu s podmienkami pre 
uchádzačov na uvedenú funkciu                                                                                                      
c) schvaľuje                                                                                                                                              
1. náležitosti prihlášky:                                                                                                                           
• profesijný životopis                                                                                                                                
• údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov                                                                  
• doklad o vzdelaní - ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie                                                 
• súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov podľa § 5 písm. a) a v zmysle                            
§ 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na účel vykonania voľby    
na funkciu hlavného kontrolóra obce Krásno                                                                                      
2. spôsob vykonania voľby schváliť pred samotnou voľbou hlavného kontrolóra                           
3. miesto a spôsob odovzdania prihlášok: osobne alebo poštou na adresu Obecný 
úrad Krásno, Krásno č. 68, 958 43 v zalepenej obálke s označením                                    
„Voľba hlavného kontrolóra - NEOTVÁRAŤ“



K bodu 11:

Obecné zastupiteľstvo v Krásne schvaľuje smernice na podávanie sťažností a ich 
spôsob podávania.

K bodu 12:

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 18:30.

Prijaté uznesenie tvorí prílohu zápisnice.

Zápisnicu zapísal: Ing. Martin Mikloš 

Overovatelia: Andrea Jakubíková ...............................

                         Milan Žiak                ...............................

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

V Krásne 7.2.2020

          




