
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 
 

Z á p i s n i c a   

 
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, konaného dňa 09.09.2021 

 

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

poslanci - Ing. Andrej Kubala, Mgr. Sidónia Stanková, Lenka Štefúnová Šamajová,  

                 Branislav Gacho,  Eva Ferjancová 

Neprítomní – František Cigánik, Ing. Miroslav Bielka, František Hliník, Lýdia Cigániková 

Kontrolór obce - Janka Miklúšová  

 

Program zasadnutia: 

1.   Otvorenie zasadnutia.  

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

3.   Kontrola uznesení z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

4.   Správa audítora k 31.12.2020.  

5.   Konsolidovaná výročná správa za rok 2020 

      (https://www.obeckrasnany.sk/uradne-dokumenty/ostatne-dokumenty/1443-konsolidovana-     

       vyrocna-sprava-obce-krasnany-za-rok-2020) 

6.   Informatívna správa o zámere mesta Žilina uzatvoriť Memorandá o spolupráci s obcami  

      a mestami Žilinského samosprávneho kraja. 

7.   Prerokovanie žiadostí občanov. 

8.   Informácie starostky obce. 

9.   Rôzne. 

10. Záver. 

 

Bod č.1) Otvorenie zasadnutia   

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

s programom zasadnutia a predložila  program rokovania 16. zasadnutia OZ v Krasňanoch na 

schválenie.  

OZ schvaľuje program rokovania 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva v  Krasňanoch tak, ako 

bol predložený na pozvánke. Starostka dala hlasovať. 

Hlasovanie:  

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

           Branislav Gacho) 

proti: 0   

zdržal sa: 0 

 

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

Návrhová komisia -starostka navrhla:  predseda – Eva Ferjancová 

                                členovia  komisie: Ing. Andrej Kubala, Lenka Štefúnová Šamajová 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu. Starostka dala hlasovať. 

Hlasovanie:  

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

           Branislav Gacho) 

proti: 0   

zdržal sa: 0 

 

Starostka navrhla za overovateľov zápisnice: Mgr. Sidóniu Stankovú, Branislava Gachu 

OZ schvaľuje  overovateľov zápisnice. 

 

 

 

https://www.obeckrasnany.sk/uradne-dokumenty/ostatne-dokumenty/1443-konsolidovana-


Starostka dala hlasovať:   

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

           Branislav Gacho) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľku:  Ing. Margitu Rusnákovú 

 

Bod č.3) Kontrola uznesení z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Starostka sa spýtala, či má niekto nejaké otázky ku kontrole uznesení  a dala hlasovať. 

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

Hlasovanie:  

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

           Branislav Gacho) 

proti: 0   

zdržal sa: 0 

 

Bod č.4) Správa audítora k 31.12.2020. 

Starostka informovala, že audit vykonal Ing. Ladislav Adamec podľa medzinárodných štandardov 

(Internacional Standards on Auditing, ISA). 

Celá správa bola k nahliadnutiu aj na OZ. 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie  Správu audítora k 31.12.2020 

Starostka dala hlasovať. 

Hlasovanie:  

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

          Eva Ferjancová, Branislav Gacho) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 5) Konsolidovaná výročná správa za rok 2020. 

Správa bola zverejnená na stránke Obce Krasňany:  

https://www.obeckrasnany.sk/uradne-dokumenty/ostatne-dokumenty/1443-konsolidovana-     

vyrocna-sprava-obce-krasnany-za-rok-2020 

Vypracovanú si ju mohli pozrieť aj na zastupiteľstve. 

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

Starostka dala hlasovať. 

Hlasovanie:  

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

          Eva Ferjancová, Branislav Gacho) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

     

Bod č. 6) Informatívna správa o zámere mesta Žilina uzatvoriť Memorandá o spolupráci      

s obcami a mestami Žilinského samosprávneho kraja. 

Starostka dala k nahliadnutiu Návrh memoranda o spolupráci s obcou v rámci kandidatúry mesta 

Žilina na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026, informovala o výhodách a podmienkach 

uvedeného návrhu. 

Tento materiál sa predkladá na základe prípravy projektu Žilina Beskydy 2026 a spolupráce mesta 

Žilina a obcí a miest Žilinského samosprávneho kraja na prihláške pre 2. kolo súťaže o titul 

Európske hlavné mesto kultúry 2026 v Slovenskej republike (EHMK). Mesto Žilina a obce a mestá 

kraja, ktoré sa rozhodli spolupracovať na príprave projektu sa rozhodli dohodnutý spôsob 

spolupráce legitimizovať schválením Memoranda o spolupráci. Memorandum upravuje základné 

podmienky budúcej spolupráce v prípade, že projekt Žilina Beskydy 2026 bude medzinárodnou 

porotou vyhlásený za víťazný. Zároveň memorandum upravuje záväzky strán memoranda počas 

prípravy projektu. Obce a mestá, ktoré boli do spolupráce prizvané sa nachádzajú na teritóriu 

https://www.obeckrasnany.sk/uradne-dokumenty/ostatne-dokumenty/1443-konsolidovana-


Euroregiónu Beskydy, resp. s ním priamo susedia. Mesto Žilina súčasne s mestami a obcami 

Žilinského samosprávneho kraja uzatvára memorandá o spolupráci so Žilinským samosprávnym 

krajom a mestami Frýdek-Místek v Českej republike a Bielsko-Biala v Poľsku. Súčasťou projektu 

Žilina Beskydy 2026 je aj spolupráca  s Moravsko-sliezskym krajom a Sliezskym vojvodstvom. 

Súčasťou projektu Žilina Beskydy 2026 je aj návrh tkz. operatívneho rozpočtu, ktorý zahŕňa okrem 

iného aj predpokladaný príspevok Ministerstva kultúry na kultúrny program EHMK 2026 vo výške 

12 mil. €. Na základe tohto memoranda bude z operatívneho rozpočtu projektu, v prípade jeho 

úspechu, vyčlenená čiastka na mobilný kultúrny program pre zapojené obce a mestá, ktorý bude v 

súlade s programovými piliermi projektu Žilina Beskydy 2026. 

Toto memorandum predstavuje právny základ, v ktorom sú definované základné body pre budúcu 

spoluprácu zmluvných strán.  

Po diskusii dala hlasovať. 

 

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. 

 

Starostka dala hlasovať. 

Hlasovanie:  

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

          Eva Ferjancová, Branislav Gacho) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č. 7)  Prerokovanie žiadostí občanov. 

1. Žiadosť: František Trnka – žiadosť o odvodnenie ulice pri RD č. 12. 

Starostka prečítala žiadosť p. F. Trnku o odvodnenia miestnej komunikácie na Družstevnej ulici pri 

domoch č.10 a č.12  z dôvodu zhromažďovania sa veľkého množstva dažďovej vody (+ foto). 

Začala diskusia, v ktorej bolo poukázané na to, že pri rodinnom dome č. 10 sa už odvodnenie ide 

realizovať, no až po zime uvidíme, ako to bude fungovať a či to ovplyvní aj cestu pri rodinnom 

dome č. 12 (žiadateľ). 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Františka Trnku – odvodnenie ulice. 

Starostka dala hlasovať. 

Hlasovanie:  

za: 2 (Eva Ferjancová, Branislav Gacho) 

proti: 0 

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

 

Obecné zastupiteľstvo neschválilo žiadosť Františka Trnku. 

 

Starostka navrhla, aby sa žiadosť opätovne prerokovala v marci, keď už budeme vedieť, ako bude 

odvodnenie pri RD č. 10 fungovať. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje opätovné prerokovanie žiadosti Františka Trnku (Krasňany č.12) 

v marci 2022. 

Starostka dala hlasovať. 

 

 

 



Hlasovanie:  

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

          Lenka Štefúnová Šamajová) 

proti: 0 

zdržal sa: 0   

Obecné zastupiteľstvo schválilo prerokovanie žiadosti v marci 2022. 

 

Bod č.8) Informácie starostky obce 

Starostka informovala prítomných, že obec: 

- na základe uznesenia č. 237/2021 dala vypracovať cenovú kalkuláciu na opravu príjazdovej 

komunikácie do IBV Krasňany Kút. Prišli 4 cenové ponuky a najnižšia bola na sumu 4 450.-€. 

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

firma s najnižšou cenovou ponukou 4 450.-€ - Chovan Michal - Varín 

Starostka dala hlasovať. 

Hlasovanie:  

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

          Lenka Štefúnová Šamajová) 

proti: 0 

zdržal sa: 0   

Obecné zastupiteľstvo schválilo opravu príjazdovej cesty do IBV Kút. 

 

-  dostala cenovú ponuku na opravu výtlkov na cestách v obci, ktorá je na sumu 6 024,65€. Zatiaľ sa 

oprava nebude realizovať, ale na jar 2022 sa oslovia aj ďalšie firmy. 

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

sumu 6 024,65€.  

Starostka dala hlasovať. 

Hlasovanie:  

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

          Lenka Štefúnová Šamajová) 

proti: 0 

zdržal sa: 0   

 

- dostala najnižšiu cenovú ponuku na nové dvere na dome smútku v sume 1 616,08 € od firmy   

   Herplast, s. r. o., Oravská Polhora 

- dňa 3.9.2021 bola v spoločenskej miestnosti ochutnávka vín 

- 2.9.2021 začal školský rok, na otvorení bola aj starostka 

- 4.9.2021 nás pred požiarnou zbrojnicou navštívili členovia Klubu Českého pohraničí  

- 5.9.2021 sa uskutočnila výročná schôdza DHZ Krasňany 

- 22.09.2021 (streda) od 7:00 do 12:00 hod. sa uskutoční zber nebezpečného odpadu 

- 24.09.2021 - 26.09.2021 (piatok - nedeľa) sa uskutoční zber objemného odpadu 

- 19.10.2021 (utorok) sa uskutoční zber elektroodpadu 

- kúpila vitrínu na prezenty 

- obec Varín oznamuje začatie verejného prerokovávania konceptu územného plánu a predkladá ho    

  na verejné nahliadnutie a na uplatnenie pripomienok. Starostka bude pripomienkovať časť, ktorá     

  sa týka obce Krasňany (obchvat obce). 

- s Ing. arch. P. Krajčom podpísala zmluvu o spracovaní územného plánu 

- z fondu na podporu umenia sme dostali 1 000.-EUR na nákup kníh do knižnice – teraz sa realizuje  

  nákup kníh 

- robí sa údržba zásahového hasičskej mašiny, ktorú financuje obec 

- z DPO SR hasiči dostali 3 000.-€ na výstroj 

- 4 000.-€ hasiči vyhrali z KIE 

 

 

 



 

Bod č.9) Rôzne 

Starostka dostala od poslancov otázku, či dostali hasiči všetky peniaze na svoju činnosť, ako bolo 

plánované. 

Starostka odpovedala, že sumu 3 500.-€, ktorá bola plánovaná na rok 2021 dostali v sumách: 

1 200.-€  dňa 7.5.2021, 800.-€ - 11.6.2021 a 1 500.-€  dňa 21.7.2021. 

 

Bod č.10) Záver 

Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

    

 

 

Zapísala:          Ing. Margita Rusnáková 

 

 

Overovatelia:  Mgr. Sidónia Stanková 

 

                          Branislav Gacho 

 

                          

                                      

 

 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Jana Žáková, PhD. 

                                                                                                        starostka  obce 

                                                         

          


