
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 
 

Z á p i s n i c a   

 
zo  14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, konaného dňa 03.06.2021 

 

Prítomní: starostka obce  - Ing. Jana Žáková, PhD.  

poslanci -  Branislav Gacho, František Hliník, Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková,  

                  Eva Ferjancová,  Mgr. Sidónia Stanková Ing. Miroslav Bielka 

Neprítomní – Lenka Šamajová Štefúnová, František Cigánik 

Kontrolór obce - Janka Miklúšová  

 

Program zasadnutia: 

1.   Otvorenie zasadnutia.  

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

3.   Kontrola uznesení z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

4.   Záverečný účet obce Krasňany a rozpočtové hospodárenie za rok 2020. 

5.   Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2021 – zmena rozpočtu. 

6.   Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020. 

7.   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2021. 

8.   Prerokovanie žiadostí občanov. 

9.   Informácie starostky obce. 

10. Rôzne. 

11. Záver. 

 

Bod č.1) Otvorenie zasadnutia   

Rokovanie zastupiteľstva otvorila starostka obce. Privítala všetkých prítomných. Oboznámila ich 

s programom zasadnutia a predložila  program rokovania 14. zasadnutia OZ v Krasňanoch na 

schválenie.  

OZ schvaľuje program rokovania 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva v  Krasňanoch tak, ako 

bol predložený na pozvánke. Starostka dala hlasovať. 

Hlasovanie:  

za:  5 (František Hliník, Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Ing. Miroslav Bielka, 

          Mgr. Sidónia Stanková) 

proti: 0   

zdržal sa: 0 

 

Bod č.2) Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.  

Návrhová komisia -starostka navrhla:  predseda – František Hliník 

                                členovia  komisie: Lýdia Cigániková, Mgr. Sidónia Stanková 

OZ schvaľuje návrhovú komisiu. Starostka dala hlasovať. 

Hlasovanie:  

za:  5 (František Hliník, Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Ing. Miroslav Bielka, 

          Mgr. Sidónia Stanková) 

proti: 0   

zdržal sa: 0 

Starostka navrhla za overovateľov zápisnice: Ing. Miroslava Bielku a Ing. Andreja Kubalu 

OZ schvaľuje  overovateľov zápisnice. 

Hlasovanie:   

za:  5 (František Hliník, Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Ing. Miroslav Bielka, 

          Mgr. Sidónia Stanková) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

OZ určuje za zapisovateľku:  Ing. Margitu Rusnákovú 



Bod č.3) Kontrola uznesení z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z 13. zasadnutia OZ.  

 

Hlasovanie:  

za:  5 (František Hliník, Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Ing. Miroslav Bielka, 

          Mgr. Sidónia Stanková) 

proti: 0   

zdržal sa: 0 

 

Bod č.4) Záverečný účet obce Krasňany a rozpočtové hospodárenie za rok 2020. 

Prišla poslankyňa Eva Ferjancová a poslanec Branislav Gacho. 

Záverečný účet Obce Krasňany za rok 2020 bol zverejnený na webovej stránke obce a tiež bol 

vyvesený na úradnej tabuli oznam, že záverečný účet obce Krasňany za rok 2020 je k nahliadnutiu 

na OÚ Krasňany v čase úradných hodín. Starostka informovala, že za účtovné obdobie z roku 2020 

má obec prebytok vo výške 156 809,62 EUR, ktorý navrhuje použiť na tvorbu rezervného fondu. 

Zároveň ich oboznámila s výsledkom hospodárenia za účtovné obdobie z roku 2020: 

Obec prebytok vo výške 109 734,00€ a rozpočtová organizácia: prebytok vo výške 1 377,71€. 

Hlavný kontrolór obce – p. Miklúšová J. predložila stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 

2020, v ktorom odporučila, aby záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2020  

obecné zastupiteľstvo schválilo bez výhrad, tak ako bolo predložené. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému 

účtu obce za rok 2020. 

 

Hlasovanie: za: 7 (František Hliník, Eva Ferjancová, Lýdia Cigániková, Mgr. Sidónia Stanková,       

                               Branislav Gacho, Ing. Miroslav Bielka, Ing. Andrej Kubala) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2020 

bez výhrad. 

 

Hlasovanie: za: 7 (František Hliník, Eva Ferjancová, Lýdia Cigániková, Mgr. Sidónia Stanková,       

                               Branislav Gacho, Ing. Miroslav Bielka, Ing. Andrej Kubala) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia z roku 2020  vo 

výške 156 809,62 EUR na tvorbu rezervného fondu. 

 

Hlasovanie: za: 7 (František Hliník, Eva Ferjancová, Lýdia Cigániková, Mgr. Sidónia Stanková,       

                               Branislav Gacho, Ing. Miroslav Bielka, Ing. Andrej Kubala) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výsledok hospodárenia za účtovné obdobie z roku 2020,  

obec: prebytok vo výške 109 734,00 € a  rozpočtová organizácia: prebytok vo výške 1 377,71€  

 

Hlasovanie: za: 7 (František Hliník, Eva Ferjancová, Lýdia Cigániková, Mgr. Sidónia Stanková,       

                               Branislav Gacho, Ing. Miroslav Bielka, Ing. Andrej Kubala) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

 

 

 



Bod č. 5) Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2021  

Starostka obce informovala prítomných o úprave rozpočtu obce na rok 2021. Vysvetlila jednotlivé 

položky. Mali predložený materiál ku schváleniu Rozpočtového opatrenia č. 1 – návrh úpravy 

rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2021 a plnenie príjmov a výdavkov k obdobiu 05.2021 za obec 

a rozpočtovú organizáciu  

ZŠ s MŠ Krasňany. Starostka informovala, že zmena nastala hlavne vytvorením stavebného úradu, 

ktorý má sídlo v našej obci a tiež opatrenia proti COVID-19. 

Starostka otvorila k tomuto bodu diskusiu. F. Hliník sa spýtal, prečo je navýšená položka verejnej 

zelene. Starostka odpovedala, že kosenie veľkých trávnatých plôch bude vykonávať firma a nie 

zamestnanci obce, tým sa navýšila uvedená položka.  

Obec bude mať po úprave schválený vyrovnaný rozpočet.  

Rozpočtové opatrenie č. 1: 

príjmy za obec a RO vo výške 1 057 422,00€ a výdavky za obec a RO vo výške 1 057 422,00 €. 

Po ukončení diskusie dala starostka hlasovať za upravené Rozpočtové opatrenie č. 1. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu - Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2021 

 

Hlasovanie:  za:  7 (František Hliník, Eva Ferjancová, Lýdia Cigániková, Mgr. Sidónia Stanková,       

                                  Branislav Gacho, Ing. Miroslav Bielka, Ing. Andrej Kubala) 

                       proti: 0 

                       zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Plnenie príjmov a výdavkov za obec a RO ZŠ s MŠ 

k 05.2021 

 

Hlasovanie:  za:  6 (František Hliník, Eva Ferjancová, Lýdia Cigániková, Mgr. Sidónia Stanková,       

                                   Ing. Miroslav Bielka, Ing. Andrej Kubala) 

                       proti: 0 

                       zdržal sa: 1 (Branislav Gacho) 

 

Bod č.6)  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020.  

Hlavný kontrolór - p. J. Miklúšová predložila správu o kontrolnej činnosti. Kontrola bola vykonaná:  

OcÚ Krasňany, ZŠ s MŠ – ŠJ Krasňany, DHZ Krasňany, TJ Fatran Krasňany, KST Krasňany,  

FS DÚHA Krasňany. V správe zhodnotila, či neboli porušené VZN, či boli plnené uznesenia 

a kontrola čerpania príspevkov na činnosť jednotlivých organizácií. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje správu hlavného kontrolóra. 

 

Hlasovanie:  za:  7 (František Hliník, Eva Ferjancová, Lýdia Cigániková, Mgr. Sidónia Stanková,       

                                  Branislav Gacho, Ing. Miroslav Bielka, Ing. Andrej Kubala) 

                       proti: 0 

                       zdržal sa: 0 

 

Hlavný kontrolór J. Miklúšová  prečítala Správu z knihy jázd vozidla KIA CEED ZA 753 EZ. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu z knihy jázd vozidla KIA CEED ZA 753 EZ. 

 

Hlasovanie:  za:  7 (František Hliník, Eva Ferjancová, Lýdia Cigániková, Mgr. Sidónia Stanková,       

                                  Branislav Gacho, Ing. Miroslav Bielka, Ing. Andrej Kubala) 

                       proti: 0 

                       zdržal sa: 0 

 

Bod č.7)  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2021. 

Hlavný kontrolór - J. Miklúšová predložila OZ Obce Krasňany „Návrh plánu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021“. 



 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  „Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2021“. 

 

Hlasovanie:  za:  7 (František Hliník, Eva Ferjancová, Lýdia Cigániková, Mgr. Sidónia Stanková,       

                                  Branislav Gacho, Ing. Miroslav Bielka, Ing. Andrej Kubala) 

                       proti: 0 

                       zdržal sa: 0 

 

Bod č. 8)  Prerokovanie žiadostí občanov. 

1. Žiadosť: LEMICORP a. s., Žilina – odkúpenie pozemku. 

Starostka prečítala žiadosť spoločnosti LEMICORP a. s., ktorá žiada o odpredaj pozemku 

 parc. č. C 580/2 v k. ú. Krasňany o výmere 3 898 m², za účelom výstavby bytového domu  

so 46 bytovými jednotkami, ktorý je navrhnutý v zmysle platného územného plánu obce.  

Pozemok je majetkom obce Krasňany. Po krátkej diskusii OZ pristupuje k hlasovaniu. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť spoločnosti LEMICORP a. s. o odkúpenie pozemku  

parc. č. C 580/2 v k. ú. Krasňany. 

 

Hlasovanie:  za:  0  

                       proti: 6 (František Hliník, Eva Ferjancová, Lýdia Cigániková, Mgr. Sidónia  

                                     Stanková, Branislav Gacho, Ing. Andrej Kubala) 

                       zdržal sa: 1 ( Ing. Miroslav Bielka) 

 

2. Žiadosť: Peter Trnka, ul. Mládežnícka – vybudovanie cestných spomaľovačov na ul. 

Mládežnícka. 

Starostka prečítala žiadosť P. Trnku, ktorá bola podpísaná všetkými obyvateľmi ulice Mládežnícka. 

Obyvatelia žiadajú vybudovanie cestných spomaľovačov (retardérov) na danej ulici z dôvodu 

bezpečnosti a plynulosti účastníkov cestnej premávky. Tiež upozorňujú na znečistenie 

a zdeformovanie uvedenej komunikácie, po ktorej sa presúva ťažká nákladná technika z dôvodu 

výstavby cyklotrasy a žiadajú nápravu tohto stavu. 

V diskusii sa p. Eva Ferjancová vyjadrila, že je za spomaľovače.  

Starostka – treba naplánovať umiestnenie spomaľovača. Navrhuje 1 asfaltový spomaľovač v strede, 

ale až keď sa dobuduje cyklotrasa. 

Ing. M. Bielka – umiestnenie by mal posúdiť odborník na dopravu. 

Obecné zastupiteľstvo sa zhodlo, že po skončení prác na cyklotrase sa obyvatelia Mládežníckej 

ulice dohodnú na umiestnení spomaľovača,  následne sa to dá posúdiť odborníkovi na dopravu. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť obyvateľov Mládežníckej ulice o vybudovanie 

spomaľovača na uvedenej komunikácii.  

  

Hlasovanie:  

za:  7 (František Hliník, Eva Ferjancová, Lýdia Cigániková, Mgr. Sidónia Stanková,       

           Branislav Gacho, Ing. Miroslav Bielka, Ing. Andrej Kubala) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

3. Žiadosť: Ing. Milana Staňu – odvodnenie miestnej komunikácie. 

Starostka prečítala žiadosť Ing. M. Staňu, v ktorej žiada o riešenie odvodnenia miestnej komunikácie 

pri jeho rodinnom dome – ul. SNP č. 72. Nakoľko je miestna komunikácia klopená smerom k jeho 

rodinnému domu a nie smerom do potoka, tak počas daždivých dní a topiaceho sa snehu sa pri jeho 

dome zhromažďuje veľké množstvo vody, ktorá následne pri jazde motorových vozidiel vyšplechuje 

na ich dom - vchodovú dlažbu a bránu, čo spôsobuje poškodzovanie ich súkromného majetku. 

Ing. Staňo žiada o vhodné riešenie v predmetnej veci. 

Po krátkej rozprave sa obecné zastupiteľstvo dohodlo, že daný úsek komunikácie bude riešený pri 

najbližšej úprave, resp. rekonštrukcii ulice SNP. 

 



Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, že daný úsek komunikácie bude riešený pri najbližšej úprave, 

resp. rekonštrukcii ulice SNP. 

Hlasovanie: za:  5 (František Hliník, Lýdia Cigániková, Mgr. Sidónia Stanková, Ing. M. Bielka,     

                               Ing. Andrej Kubala) 

                    proti: 0 

                    zdržal sa: 2  (Eva Ferjancová, Branislav Gacho) 

 

4. Žiadosť: Pavol Kasák ml. – opätovne žiada o zrealizovanie odvodnenia miestnej 

komunikácie. 

Starostka prečítala žiadosť P. Kasáka, kde žiada o zrealizovanie odvodnenia miestnej komunikácie 

– Družstevná ul. pri parcele č. 844/32, 844/13 a 844/134 z dôvodu zhromažďovania sa veľkého 

množstva dažďovej vody (priložené foto). Na zasadnutí OZ dňa 03.09.2020 bola žiadosť 

o zrealizovanie schválená, no nebolo uvedené riešenie, akým spôsobom. 

Starostka informovala, že mali sedenie s P. Kasákom, ona aj zástupca František Hliník, no nevedeli 

sa dohodnúť. P. Kasák navrhoval žľaby a odvodovú rúru, F. Hliník navrhoval vsaky, no s tým  

P. Kasák nesúhlasil. 

V diskusii Branislav Gacho navrhol , že by súhlasil, aby sa tam dali žľaby a odvodová rúra. 

Starostka navrhla, aby poslanec Branislav Gacho spolupracoval s P. Kasákom pri riešení a aj 

realizácii odvodnenia uvedenej komunikácie. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, že poslanec Branislav Gacho  bude spolupracovať s P. Kasákom 

pri riešení a aj realizácii odvodnenia uvedenej komunikácie. 

 

Hlasovanie:  za:  7 (František Hliník, Eva Ferjancová, Lýdia Cigániková, Mgr. Sidónia Stanková,       

                                  Branislav Gacho, Ing. Miroslav Bielka, Ing. Andrej Kubala) 

                       proti: 0 

                       zdržal sa: 0 

 

5. Žiadosť: obyvatelia ul. KÚT I. – vybudovanie miestnej komunikácie. 

Starostka prečítala žiadosť obyvateľov ul. KÚT I. , ktorí žiadajú vybudovanie miestnej komunikácie 

tak, aby boli dodržané normové parametre minimálnych výsledných sklonov, čo sa dá dodržať napr. 

asfaltovým povrchom, vrátane riadneho ukončenia s kolaudačným rozhodnutím. 

Následne prebehla diskusia medzi poslancami a prítomnými obyvateľmi uvedenej ulice. 

Poslanci navrhli spracovať projektovú dokumentáciu, v ktorej bude zohľadnený sklon komunikácie, 

povrch, odvodnenie a tiež predpokladaný rozpočet. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spracovať projektovú dokumentáciu pre ulicu Kút I., v ktorej 

bude zohľadnený sklon komunikácie, povrch, odvodnenie a tiež odporúča vypracovať 

predpokladaný rozpočet. 

 

Hlasovanie:  za:  7 (František Hliník, Eva Ferjancová, Lýdia Cigániková, Mgr. Sidónia Stanková,       

                                  Branislav Gacho, Ing. Miroslav Bielka, Ing. Andrej Kubala) 

                       proti: 0 

                       zdržal sa: 0 

 

6. Žiadosť: JUDr. Ing. Tibor Kobela s manželkou – žiadosť o zaradenie pozemku p. č. 1328/14 

do územného plánu obce Krasňany, ako stavebný pozemok určený na výstavbu 2 rodinných domov.  

OZ berie na vedomie žiadosť JUDr. Ing. Tibora Kobelu s manželkou o zaradenie pozemku 

parc. č. 1328/14 do územného plánu Obce Krasňany, ktorá bude riešená pri nasledujúcom 

prerokovaní ÚPN Obce Krasňany v Dodatku č. 8. 

 

Hlasovanie:  za: 7 (František Hliník, Eva Ferjancová, Lýdia Cigániková, Mgr. Sidónia Stanková,       

                               Branislav Gacho, Ing. Miroslav Bielka, Ing. Andrej Kubala) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 



6. Žiadosť: Ing. Dušan Franek s manželkou – žiadosť o zaradenie p. č. 1328/12KN do územného 

plánu obce Krasňany, na výstavbu 2 rodinných domov. 

OZ berie na vedomie žiadosť Ing. Dušana Franeka s manželkou o zaradenie p. č. 1328/12 KN do 

územného plánu Obce Krasňany, ktorá bude riešená pri nasledujúcom prerokovaní ÚPN Obce 

Krasňany v Dodatku č. 8. 

Hlasovanie:   

 za: 7 (Branislav Gacho, František Hliník, Ing. Andrej Kubala, Eva Ferjancová, Lýdia Cigániková,  

           Mgr. Sidónia Stanková, Ing. Miroslav Bielka) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

7. Žiadosť: Branislav Gacho – žiadosť o predĺženie nájmu nebytových priestorov. 

Starostka prečítala žiadosť a po diskusii sa OZ dohodlo, že doba nájmu sa zníži z 5 rokov na 3 roky 

a cena nájmu zostáva pôvodná 2,40 €/m², teda celková výška nájomného je 139,20 €/mesiac. 

Žiadateľa B. Gachu upozornili, že zabezpečí zákaz konzumácie alkoholu na verejnom priestranstve 

a dodržiavanie čistoty v celom okolí OÚ. 

OZ schvaľuje žiadosť B. Gachu na dobu nájmu 3 roky za cenu 2,40€/ m² t.j. cena 139,20 €/mesiac. 

 

Hlasovanie:   za: 6 (František Hliník, Ing. Andrej Kubala, Eva Ferjancová, Lýdia Cigániková, Ing.    

                                 M. Bielka, Mgr. Sidónia Stanková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 1 (Branislav Gacho) 

   

8. Žiadosť: ORION TIP SK, a. s. – žiadosť o vydanie súhlasu obce s prevádzkovaním 

kurzových stávok v prevádzke „Pohostinstvo pod Kúrom“ - Krasňany 52. 

Starostka prečítala žiadosť a po diskusii sa pristúpilo k hlasovaniu. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť spoločnosti ORION TIP SK, a. s. o vydanie súhlasu 

s prevádzkovaním kurzových stávok v Pohostinstve pod Kúrom. 

 

Hlasovanie:  za:  6 (František Hliník, Eva Ferjancová, Lýdia Cigániková, Branislav Gacho                              

                                   Ing. Miroslav Bielka, Ing. Andrej Kubala) 

                       proti: 0 

                       zdržal sa: 1 (Mgr. Sidónia Stanková) 

 

Bod č.9) Informácie starostky obce 

Starostka informovala prítomných: 

- o ukončení funkčného obdobia riaditeľky školy Mgr. Zuzany Lackovej. Informovala, že na 

funkciu riaditeľa školy je vypísané výberové konanie. 

-  o vypracovaní cenovej ponuky na špeciálne kamery na snímanie evidenčných čísiel motorových 

vozidiel, ktoré by boli umiestnené na hlavnej ceste. Cena sa pohybovala od 1 656.- € do 1 986.- € 

- o dokončení verejného osvetlenia v Tavačovom laze. 

- o vypracovaní znaleckého posudku na pozemok pri vodojeme, ktorý by chcela využiť na 

rozšírenie objemu súčasného vodojemu. Vlastníkom pozemku je MH Invest s. r. o., ktorá tiež dala 

svoj znalecký posudok. Cena nášho znaleckého posudku je 22 900.- EUR a cena MH Invest  s.r.o. 

bola cez 40 000.-EUR. 

Po diskusii  poslanci poverili starostku, aby ešte rokovala o cene. 

- o presakovaní vody na ulici Kút I.- je nutné tam vybudovať ochrannú hrádzu. Starostka 

informovala, že bude ešte jednať s Povodím Váhu a s právnikom. 

- o hasičoch, ktorí mali počas výdatných dažďov niekoľko výjazdov, tiež aj pri cyklotrase, kde voda 

strhla pod novým mostom kovovú konštrukciu.  Starostka im ďakovala a tiež aj p. Grenčíkovi, 

ktorý bol ochotný pomáhať poškodeným. 

- o podaní projektu na dokúpenie kníh do knižnice a tiež na zateplenie ZŠ. Čakáme na odpoveď. 

- o akcii „Uvítanie detí do života“, ktorá sa bude konať dňa 11.6.2021 o 13,30 hod., zároveň 

pozvala poslancov, aby sa akcie zúčastnili. 



- o tom, že dňa 1.6.2021 bol deň detí a za obec bola starostka rozdať žiakom ZŠ darčeky. Do škôlky 

pôjde 14.6.2021, keď sa vrátia deti z najmenšej triedy.  

 

Bod č.10) Rôzne 

- František Hliník – treba vyčistiť vodozádržné opatrenia, nakoľko už budú aj nefunkčné 

- Mgr. S. Stanková – či sa do budúcnosti nepočíta s nadstavbou MŠ, nakoľko sa zvyšuje počet detí. 

Starostka odpovedala, že na podanie projektu musíme mať určitý počet detí, ktoré z kapacitných 

dôvodov nemôžu byť umiestnené v škôlke. V tomto roku to boli len 4 deti. 

- E. Ferjancová – aby sa pri Pohostinstve Kúr dala spevniť plocha pod odpadkové koše a pri MŠ 

dali miesto 2 malých modrých košov 1 veľký kontajner na papier. 

- vystúpil Ing. arch. Barčiak informoval poslancov, v akom štádiu je Doplnok č. 7 k ÚPN obce 

Krasňany. Ing. arch P. Krajč mal robiť dodatok, no nakoľko dal vysokú cenu, tak starostka oslovila 

ešte 4 ďalších architektov, ktorí dali nižšiu cenu a následne cenu znížil aj Ing. arch. Krajč. Zatiaľ sa 

nerozhodlo o konečnom architektovi. 

Ďalej mal dotaz na chaty a rôzne prístrešky, smerom do Kúrskej doliny a v Kúrskej doline, či sú 

postavené v súlade so zákonom? A tiež, či majiteľ, ktorý chová hovädzí dobytok v Kúrskej doline 

spĺňa všetky predpisy a zákony životného prostredia pre chov dobytka.  

 

Bod č.11) Záver 

Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

    

 

 

Zapísala:          Ing. Margita Rusnáková 

 

 

Overovatelia:  Ing. Miroslav Bielka 

 

 

                         Ing. Andrej Kubala 

                            

 

 

                                         

 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Jana Žáková, PhD. 

                                                                                                        starostka  obce 

                                                                  


