
Uznesenia 

zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krasňany 

 konaného dňa 09.09.2021 
 

Uznesenie č. 240/2021 

Obecné zastupiteľsvo schvaľuje program rokovania 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v  Krasňanoch tak, ako bol predložený na pozvánke. 

 

 Hlasovanie:   za: 5 (Ing. Andrej Kubala, Branislav Gacho, Mgr. Sidónia Stanková,   

                                 Eva Ferjancová, Lenka Štefúnová Šamajová ) 

                       proti: 0 

                       zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie č. 241/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu.  

Návrhová  komisia: predseda – Eva Ferjancová 

                                 členovia  komisie – Ing. Andrej Kubala, Lenka Štefúnová Šamajová 

  

Hlasovanie:   za:  5 (Ing. Andrej Kubala, Branislav Gacho, Mgr. Sidónia Stanková, 

                                  Eva Ferjancová, Lenka Štefúnová Šamajová)         

                      proti:   0   

                      zdržal sa: 0  

Uznesenie bolo prijaté.  

 

Uznesenie č. 242/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice.  

Overovatelia zápisnice: Mgr. Sidónia Stanková, Branislav Gacho  

 

Hlasovanie:   za: 5 (Ing. Andrej Kubala, Branislav Gacho, Mgr. Sidónia Stanková, 

                                Eva Ferjancová, Lenka Štefúnová Šamajová)         

                      proti: 0              

                      zdržal sa: 0  

Uznesenie bolo prijaté. 

 
Uznesenie č. 243/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z 15. zasadnutia OZ.  

 

Hlasovanie:   za: 5 (Ing. Andrej Kubala, Branislav Gacho, Mgr. Sidónia Stanková, 

                                Eva Ferjancová, Lenka Štefúnová Šamajová)         

                     proti: 0              

                      zdržal sa: 0  

 

Uznesenie č. 244/2021  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu audítora k 31.12.2020 

 

Hlasovanie: za: 5 (Ing. Andrej Kubala, Mgr. Sidónia Stanková, Branislav Gacho, 

                              Lenka Štefúnová Šamajová, Eva Ferjancová) 

                    proti: 0              

                    zdržal sa: 0 



Uznesenie č. 245/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Konsolidovanú výročnú správu za rok 2020. 

 

Hlasovanie: za: 5 (Ing. Andrej Kubala, Branislav Gacho, Mgr. Sidónia Stanková, 

                                Eva Ferjancová, Lenka Štefúnová Šamajová) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0  

 

Uznesenie č. 246/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer na „Návrh memoranda o spolupráci s obcou v rámci 

kandidatúry mesta Žilina na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026“ 

s týmito podstatnými náležitosťami: 

 

a) zmluvné strany:  

Mesto Žilina, so sídlom: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 00321796  

a 

Obec Krasňany, adresa: Krasňany 22, 013 03 Varín, IČO: 00321401 

(ďalej ako „Obec“), 

 

b) predmet memoranda: návrh spolupráce pri príprave kandidatúry a programu mesta Žilina 

do súťaže o titul Európske hlavné mesto kultúry v roku 2026 spoločne s partnerskými 

mestami a obcami regiónu pod spoločným názvom Žilina Beskydy 2026 a v prípade víťazstva 

realizácia plánovaných investičných a kultúrnych aktivít 

c) záväzky vyplývajúce zmluvným stranám v prípade, že mesto Žilina bude komisiou 

vyhlásené za víťaza súťaže o Európske hlavné mesto kultúry 2026 v SR (EHMK): 

 

1. mesto Žilina sa zaväzuje: 

- poskytovať Obci všetky informácie potrebné pre spoluprácu a súčinnosť v rámci    

   pripravovaných projektových návrhov; 

- poveriť konkrétneho zamestnanca, ako kontaktnú osobu zodpovednú za plnenie úloh  

  v súvislosti so spoluprácou a koordináciou spoločných aktivít; 

- pripraviť prihlášku do súťaže zahrňujúc kultúrne aktivity na území Obce s prípadným       

  zapojením lokálnych kultúrnych operátorov do tvorby programu; 

- propagovať počas kandidátskeho procesu región, do ktorého Obec spadá. 

  V prípade víťazstva mesta Žilina v súťaži o titul EHMK 2026: 

- zahrnúť Obec do realizačných aktivít a podporovať partnerskú samosprávu v realizácii  

  plánovaných aktivít EHMK na jej území; 

- poskytnúť mobilný kultúrny program k realizácii na území Obce v celkovej hodnote    

  rovnajúcej sa minimálne trojnásobku celkového príspevku Obce do spoločného rozpočtu    

  projektu; 

- zapojiť Obec a miestne organizácie do rozvojového programu s cieľom posilnenia  

  spolupráce medzi kultúrnymi operátormi oboch samospráv; 

- pripraviť budúcu zmluvu o spolupráci vrátane návrhu programu a finančných rámcov   

  v priebehu roka 2022;  

- propagovať Obec, destináciu Beskydy a región zapojený do projektu Žilina Beskydy 2026    

  na  európskej úrovni v rámci vytvorenej marketingovej koalície. 

 

2. Obec sa zaväzuje: 

- poskytovať všetky informácie mestu Žilina, resp. osobe poverenej mestom Žilina, potrebné   

  pre spoluprácu a súčinnosť v rámci plánovaných projektových návrhov; 



- poveriť konkrétneho zamestnanca, ako kontaktnú osobu zodpovednú za plnenie úloh  

  v súvislosti so spoluprácou a koordináciou spoločných aktivít; 

- poskytnúť pomoc a informácie pri identifikovaní aktuálnych tém a potrieb samosprávy  

  v kultúrnej oblasti, ako aj lokálnych kultúrnych operátorov za účelom nadviazania   

  spolupráce pri plánovaných projektoch kultúrno-umeleckého programu EHMK.V prípade   

  víťazstva mesta Žilina v súťaži o titul EHMK 2026: 

- byť súčasťou projektu Žilina Beskydy 2026 ako partnerská samospráva; 

- umožniť realizovanie mobilného kultúrneho programu na svojom území v zmysle spoločnej   

  dohody; 

- poskytnúť súčinnosť a všetky potrebné informácie na zabezpečenie turistickej propagácie  

  destinácie Obce; 

- participovať na spoločnom rozpočte spolufinancovaním bežných výdavkov projektu vo    

  výške 1€ na obyvateľa v každom z rokov 2024, 2025 a 2026, pričom uvedený príspevok   

  bude použitý na administratívu, marketing a propagáciu regiónu a kultúrny program projektu 

- aktívne sa zúčastňovať propagácie plánovaných projektových aktivít a zodpovedne    

  realizovať spoločné akcie v rámci projektu EHMK a aktuálnej ponuky mobilného kultúrneho   

  programu;   

- podpísať vzájomnú dohodu o spolupráci ako partnerské samosprávy vrátane programu  

  a finančných rámcov v priebehu roka 2022 

d) platnosť memoranda: memorandum sa uzatvára na dobu určitú - do 31.12.2021. 

 

Základným princípom je príspevok počas rokov 2024, 2025, 2026 vo výške 1€/obyv. za 

rok. Minimálna garantovaná návratnosť príspevku vo forme hodnoty programu v danom 

mieste je minimálne 2,33-násobok príspevku. 

 

Hlasovanie:  

za: 5 (Ing. Andrej Kubala, Mgr. Sidónia Stanková, Lenka Štefúnová Šamajová,  

          Eva Ferjancová, Branislav Gacho) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie č. 247/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Františka Trnku – odvodnenie ulice. 

 

Hlasovanie:  

za: 2 (Eva Ferjancová, Branislav Gacho) 

proti: 0 

zdržal sa: 3 (Ing. Andrej Kubala, Mgr. Sidónia Stanková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje opätovné prerokovanie žiadosti Františka Trnku (Krasňany 

č.12) v marci 2022. 

 

Hlasovanie:  

za: 5 (Ing. Andrej Kubala, Eva Ferjancová, Branislav Gacho, Mgr. Sidónia Stanková,  

          Lenka Štefúnová Šamajová) 

proti: 0 

zdržal sa: 0   

Uznesenie bolo prijaté. 



Uznesenie č. 248/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh, aby opravu príjazdovej komunikácie  do IBV Krasňany 

Kút zrealizovala firma s najnižšou cenovou ponukou t. j. 4 450.-€ - Chovan Michal – Varín. 

 

Hlasovanie:  

za: 5 (Ing. Andrej Kubala, Eva Ferjancová, Branislav Gacho, Mgr. Sidónia Stanková,  

          Lenka Štefúnová Šamajová) 

proti: 0 

zdržal sa: 0   

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie č. 249/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie cenovú ponuku na opravu výtlkov na cestách v obci 

Krasňany na sumu 6 024,65€. 

 

Hlasovanie:  

za: 5 (Ing. Andrej Kubala, Eva Ferjancová, Branislav Gacho, Mgr. Sidónia Stanková,  

          Lenka Štefúnová Šamajová) 

proti: 0 

zdržal sa: 0   

 

 

 

                                 

 

 

 

 

                                                                                   Ing. Jana Žáková, PhD. 

                                                                                   starostka obce Krasňany 


