
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 

 
Z á p i s n i c a   

 
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, konaného dňa 27.06.2019 

 

 

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

poslanci -  Branislav Gacho, František Hliník,  Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Bc. Andrej  

Kubala, František Cigánik, Lýdia Cigániková  

kontrolór obce – Janka Miklúšová  

Neprítomní – Mgr. Katarína Palajová - ospravedlnená, Bc. Miroslav Bielka 

 

Program zasadnutia: 

1.   Otvorenie zasadnutia.  

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

3.   Kontrola uznesení zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

4.   Zámer o odpredaj vedenia káblovej televízie firme TES Media, s.r.o..   

5.   Záverečný účet obce Krasňany a rozpočtové hospodárenie za rok 2018. 

6.   Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2019.      

7.   Návrh VZN obce Krasňany  č.1/2019  o výške   mesačného príspevku   zákonného zástupcu na       

      čiastočnú úhradu   výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku  

      zákonného zástupcu  na čiastočnú úhradu  nákladov  na činnosti  školského klubu detí,  o výške   

      mesačného príspevku  zákonného zástupcu  na čiastočnú úhradu nákladov a  podmienky úhrady        

      v školskej jedálni.  

8.   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019. 

9.   Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krasňany za rok 2018. 

10. Žiadosti občanov. 

11. Informácie starostky obce. 

12. Rôzne. 

13. Záver. 

 

Bod č. 1) Otvorenie zasadnutia.   
Rokovanie zastupiteľstva otvorila starostka obce. Privítala všetkých prítomných. Oboznámila ich 

s programom zasadnutia a  predložila  program rokovania 5. zasadnutia OZ v Krasňanoch na 

schválenie.  

OZ schvaľuje program rokovania 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva v  Krasňanoch tak, ako bol 

predložený na pozvánke.           

Hlasovanie:  za: 7 ( Branislav Gacho, František Hliník, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková,  

                                   Bc. Andrej Kubala, František Cigánik, Lýdia Cigániková ) 

proti: 0   

zdržal sa: 0 

 

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

Návrhová  komisia: predseda – Lýdia Cigániková   

                                 členovia  komisie – p. Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková  

OZ schvaľuje návrhovú komisiu. 

Hlasovanie:  za: 7 (Branislav Gacho, František Hliník, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková,  

                                  Bc. Andrej Kubala, František Cigánik, Lýdia Cigániková ) 

proti: 0   

zdržal sa: 0 

 

Overovatelia zápisnice: Bc. Andrej Kubala a p. František Hliník     



OZ schvaľuje  overovateľov zápisnice. 

Hlasovanie:  za: 5 (Branislav Gacho, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, František Cigánik,   

                                  Lýdia Cigániková ) 

proti: 0   

zdržal sa: 2 ( František Hliník, Bc. Andrej Kubala ) 

OZ určuje za zapisovateľku p. Zdenku Džurnákovú. 

 

Bod č. 3) Kontrola uznesení zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení uznesení zo 4. zasadnutia OZ.  

 

Bod č. 4) Zámer o odpredaj vedenia káblovej televízie firme TES Media s.r.o..   
Starostka oznámila prítomným, že dala vypracovať znalecký posudok na televízny káblový rozvod. 

Hodnota je 5 346,00 €. Za túto cenu by zvažovala aj odpredaj TKR firme TES Media s.r.o. Žilina. 

Televízny káblový rozvod v našej obci je už zlý. Vyžaduje si celkovú rekonštrukciu, ktorá by bola 

veľmi nákladná, okolo 40 000,00 €. Z tohto dôvodu by obec mala zvážiť odpredaj. Starostka vyzvala 

prítomnú Ing. Boldovú z firmy TES Media s.r.o., aby oboznámila prítomných s nevyhnutnou 

rekonštrukciou káblových rozvodov v obci, a aby povedala o možnostiach riešenia daného problému. 

Ing. Boldová – sú tri možnosti, z ktorých si obec môže vybrať. Prvá možnosť je, že TES Media s.r.o. 

odkúpi terajší televízny káblový rozvod od obce za hodnotu uvedenú v znaleckom posudku. Sieť 

potom zrekonštruujú. Vymenia koaxiálne káble za optické. Pokiaľ by to bolo možné, rekonštrukciu 

by chceli stihnúť do zimy.  

Diskusia. František Cigánik – koľko domácností pokryje jedno optické vlákno. Ing. Boldová 

odpovedala, že veľa - 124 domácností. Starostka – na Kútoch je optika, chce sa spýtať, či by bolo  

možné cez optiku prevádzkovať na Kúte rozhlas. Odpovedala Ing. Boldová – možno by to bolo 

komplikované, ale nebránia sa tomu.  

Druhá možnosť je, že televízny káblový rozvod zostane v našom vlastníctve a prerobíme si to sami. 

Tretia možnosť, že TKR zostane v našom vlastníctve, oni nám to za úhradu prerobia. Obec im potom  

prenajme stĺpy.  

Starostka sa vyjadrila k všetkým trom možnostiam a informovala poslancov o skúsenostiach v iných 

obciach. Po ukončení diskusie dala starostka hlasovať za uznesenie. 

Uznesenie: 

OZ schvaľuje zámer o odpredaji vedenia káblovej televízie firme TES Media s.r.o..      

Hlasovanie:  za: 7 ( Branislav Gacho, František Hliník, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková,  

                                   Bc. Andrej Kubala, František Cigánik, Lýdia Cigániková ) 

proti: 0   

zdržal sa: 0 

Po hlasovaní starostka obce poďakovala Ing. Boldovej za účasť na OZ a rozlúčila sa s ňou.  

 

Bod č. 5)   Záverečný účet obce Krasňany a rozpočtové hospodárenie za rok 2018.  

Poslancom bol predložený návrh Záverečného účtu obce Krasňany za rok 2018. Taktiež mali 

predložené stanovisko hlavného kontrolóra obce Krasňany k záverečnému účtu obce. Starostka obce 

oboznámila prítomných s tým, že obec vykazuje k 31.12.2018 schodok  bežného a kapitálového 

rozpočtu v sume: -123 860,07 €.  Účtovníčka obce si vyžiadala slovo k vyjadreniu.    

Účtovníčka obce sa vyjadrila k rozpočtovému hospodáreniu za rok 2018. Vysvetlila prítomným, že 

uvedený schodok bol v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný z finančných operácií. Boli to 

prostriedky z predchádzajúcich rokov a boli použité na opravu mosta v obci, na opravu spevnených 

plôch pri bytovkách  a na kapitálové výdavky – stavba mosta cez Kúrsky potok a iné kapitálové 

výdavky uvedené v záverečnom účte obce. Obec nie je zadlžená. Obci zostali finančné prostriedky 

na účte v hodnote 21 575,31 eur.  

Starostka, na základe uvedených skutočností navrhuje použiť prebytok rozpočtového hospodárenia 

z roku 2018 na tvorbu rezervného fondu  v hodnote 21 575,31 eur. 

Po krátkej diskusii starostka prečítala návrh uznesenia, ktorý bol v Záverečnom účte za rok 2018 

a dala hlasovať za uznesenie.   

 



Uznesenie:    

OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2018. 

OZ berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia v sume:  -123 860,07 eur. 

 

OZ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

Hlasovanie:  za: 7 ( Branislav Gacho, František Hliník, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková,  

                                   Bc. Andrej Kubala, František Cigánik, Lýdia Cigániková ) 

proti: 0   

zdržal sa: 0 

OZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia z roku 2018 v hodnote 21 575,31 € na 

tvorbu rezervného fondu. 

Hlasovanie:  za: 7 ( Branislav Gacho, František Hliník, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková,  

                                   Bc. Andrej Kubala, František Cigánik, Lýdia Cigániková ) 

proti: 0   

zdržal sa: 0 

OZ schvaľuje výsledok hospodárenia za účtovné obdobie z roku 2018: 

- obec: strata v sume  -137 685,61 eur,   

- rozpočtová organizácia: strata v sume -2 841,56 eur.  

Hlasovanie:  za: 7 ( Branislav Gacho, František Hliník, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková,  

                                   Bc. Andrej Kubala, František Cigánik, Lýdia Cigániková ) 

proti: 0   

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 6) Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2019  

Starostka obce informovala prítomných o úprave rozpočtu obce na rok 2019. Mali predložený 

materiál ku schváleniu Rozpočtového opatrenia č. 1 a to  návrh úpravy rozpočtu príjmov a výdavkov 

na rok 2019 a plnenie príjmov a výdavkov ku obdobiu 06/2019 za obec aj za rozpočtovú organizáciu.  

Otvorila k tomuto bodu diskusiu. Účtovníčka obce im vysvetlila úpravu niektorých položiek 

v príjmoch aj vo výdavkoch. Starostka obce zdôvodnila zmenu v kapitálových príjmoch a 

kapitálových výdavkoch. Oboznámila prítomných s tým, že sa vyskytli nečakané výdavky pri 

prístavbe MŠ, a tým došlo k navýšeniu výdavkov – kanalizácia, hlbšie spevnené základy atď., sú to 

práce navyše, a preto sa zvýšili aj celkové výdavky na prístavbu MŠ.   

Obec bude mať po úprave schválený vyrovnaný rozpočet. 

Rozpočtové opatrenie č. 1: 

 - príjmy za obec a RO  vo výške 1 186 943,00 € a výdavky za obec a RO vo výške 1 186 943,00 €.     

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

Uznesenie:    

OZ schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2019. 

Hlasovanie:  za: 7 ( Branislav Gacho, František Hliník, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková,  

                                   Bc. Andrej Kubala, František Cigánik, Lýdia Cigániková ) 

proti: 0   

zdržal sa: 0 

OZ berie na vedomie Plnenie príjmov a výdavkov za Obec Krasňany a za ZŠ s  MŠ Krasňany ku 

obdobiu 06.2019. 

 

Bod č. 7) Návrh VZN obce Krasňany  č.1/2019  o výške   mesačného príspevku   zákonného 

zástupcu na čiastočnú úhradu   výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného 

príspevku zákonného zástupcu  na čiastočnú úhradu  nákladov  na činnosti  školského klubu detí,  

o výške mesačného príspevku  zákonného zástupcu  na čiastočnú úhradu nákladov a  podmienky 

úhrady  v školskej jedálni. 

Starostka obce bližšie vysvetlila, prečo sa mení doteraz schválené VZN. Je to z dôvodu schválenej 

dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v pôsobnosti Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR od 01.09.2019. 



V tomto návrhu sa oproti schválenému predchádzajúcemu VZN mení časť § 4, a to výška príspevku 

zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov a podmienky úhrady v školskej jedálni. 

Toto VZN ruší VZN obce Krasňany č. 1/2018.  K predloženému VZN nemal nikto pripomienky. 

Starostka obce dala hlasovať za uznesenie. 

Uznesenie:    

OZ schvaľuje VZN obce Krasňany č. 1/2019 o výške  mesačného príspevku   zákonného zástupcu na 

čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku 

zákonného zástupcu  na čiastočnú úhradu  nákladov  na činnosti  školského klubu detí,  o výške 

mesačného príspevku  zákonného zástupcu  na čiastočnú úhradu nákladov a  podmienky úhrady 

v školskej jedálni.  

Hlasovanie:  za: 7 ( Branislav Gacho, František Hliník, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková,  

                                   Bc. Andrej Kubala, František Cigánik, Lýdia Cigániková ) 

proti: 0   

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 8) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019. 
Hlavná kontrolórka obce p. Janka Miklúšová predložila poslancom návrh plánu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019. Starostka dala hlasovať za Plán kontrolnej činnosti.     

Uznesenie:    

OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019.   

Hlasovanie:  za: 7 ( Branislav Gacho, František Hliník, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková,  

                                   Bc. Andrej Kubala, František Cigánik, Lýdia Cigániková ) 

proti: 0   

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 9) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krasňany za rok 2018. 
Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov so správou o kontrolnej činnosti za rok 2018. 

Uvedenú správu mali predloženú v materiáloch na obecné zastupiteľstvo. Po krátkej diskusii 

starostka dala hlasovať za Správu o kontrolnej činnosti. 

Uznesenie: 

OZ schvaľuje správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krasňany za rok 2018. 

Hlasovanie:  za: 7 ( Branislav Gacho, František Hliník, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková,  

                                   Bc. Andrej Kubala, František Cigánik, Lýdia Cigániková ) 

proti: 0   

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 10)  Žiadosti občanov.  

 

1. Žiadosť o náhradu škody spôsobenej na majetku 

Starostka prečítala žiadosť od Moniky Kuricovej, v ktorej žiada o náhradu škody spôsobenej na ich 

oplotení. Škodu spôsobil pracovník TES Media s.r.o. ešte v septembri 2018. Celkové náklady na 

opravu vyčíslili na 70,00 €. Starostka bližšie vysvetlila situáciu, ako k tomu došlo. V spolupráci 

s TES Mediou sa stĺp dal do poriadku. Poslanci navrhli, že náhradu škody si má pýtať od TES Medie, 

keďže to spôsobil ich pracovník. Poslanci ešte zdôraznili dlhú čakaciu dobu, prečo o náhradu 

nepožiadali skôr, keďže ich majetok bol poškodený v septembri. Po diskusii dala starostka hlasovať 

za uznesenie. 

Uznesenie: 

OZ schvaľuje žiadosť Moniky Kuricovej o náhradu škody spôsobenej na majetku.  

Hlasovanie:  za: 1 ( Branislav Gacho )   

proti: 0   

zdržal sa: 6 ( František Hliník, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Bc. Andrej   

                      Kubala, František Cigánik, Lýdia Cigániková ) 

 

 



2. Žiadosť o odkúpenie pozemku 

Starostka obce prečítala žiadosť Jozefa Brežného, bytom Varín, o odkúpenie alebo prenájom 

pozemku na parcele číslo E KN 456 v k.ú. Krasňany o výmere cca 250 m2 za účelom skladovania 

dreva.  

Poslanci nie sú za predaj, len za prenájom. Starostka dala teda hlasovať za uznesenie. 

 

Uznesenie:  

OZ schvaľuje prenájom pozemku na parcele číslo E KN 456 v k.ú. Krasňany o výmere cca 250 m2 

pre Jozefa Brežného, bytom Varín.  

Hlasovanie:  za: 7 ( Branislav Gacho, František Hliník, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková,  

                                   Bc. Andrej Kubala, František Cigánik, Lýdia Cigániková ) 

proti: 0   

zdržal sa: 0 

 

3. Žiadosť o vydanie stanoviska  

Starostka prečítala žiadosť Zdenka Látečku o vydanie stanoviska obce Krasňany k vybudovaniu 

spevnených plôch pre parkovanie stavebnej techniky na parcelách číslo C KN 665/5, E KN 665, druh 

pozemku: trvalý trávnatý porast.  

Na poslednom OZ sa poslanci zaoberali žiadosťou p. Zdenka Látečku, na stavbu „Spevnené plochy 

a prístupová komunikácia k administratívnej budove so skladom a dielňou“. Keďže žiadna budova 

tam neexistuje, nie je to priemyselná zóna, OZ zobralo informáciu na vedomie. 

O slovo požiadal p. Peter Chabada, aby bližšie vysvetlil predloženú žiadosť. To, čo predložil p. 

Látečka na predchádzajúce OZ je možno ďaleká budúcnosť. To sa zatiaľ riešiť nebude. Vedia, že 

v tejto časti nie je riešený ÚPN O. Na uvedených pozemkoch sa zatiaľ nebude robiť nič. Pozemok 

potrebujú ohradiť, zhrnúť ornicu, dať makadam, aby tam mohli parkovať stroje. Doviezli by tam 

bunky, ktoré by slúžili ako sklady na poľnohospodárske účely. Problematika sa rozdiskutovala. 

Starostka upozornila, že by musel byť vyhotovený dodatok k ÚPN O, aby tam mohli niečo budovať. 

Obec nič také neplánuje. Nie sú nato finančné prostriedky. 

Starostka obce si vyžiadala stanovisko od Spoločného stavebného úradu vo Varíne, napísala 

odpoveď, ktorú p. Zdenko Látečka odmietol prevziať. Odpoveď prečítala. 

Peter Chabada opäť zdôraznil, že požaduje vyjadrenie od obce, že obec nie je proti tomu, aby to 

ohradili, vysypali makadamom a mohli tam parkovať stroje. K ostatnému sa bude vyjadrovať 

Spoločný stavebný úrad vo Varíne a ostatné inštitúcie. Starostka ukončila diskusiu, keďže p. Chabada 

sa vyjadril, že mu stačí, keď OZ zoberie danú informáciu na vedomie.  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Žiadosť o vydanie stanoviska obce pre Zdenka Látečku.   

     

4. Ing. Pavol Liška – e:mailová komunikácia 

Starostka obce informovala prítomných o e:mailoch od Ing. Pavla Lišku. Týkajú sa:  

- dokončenia miestnej komunikácie v Krasňanoch Kúty, využitia územia v okolí Krasňany Kút,  

- postupu pána Františka Cigánika v zmysle ÚPN O, 

- ďalšia otázka sa týkala častého prerušenia dodávky elektrickej energie v obci.  

Starostka obce všetkých informuje, že dodávateľom elektrickej energie v obci je SSE. Za výpadky 

nezodpovedáme, je to problém celej obce, aj obecného úradu. V diskusii zaznelo, že SSE na základe 

žiadosti občanov škody nahradí. V prípade poruchy to nevedia ovplyvniť ani oni.  

K miestnej komunikácii – starostka sa vyjadrila, že cesta sa v súčasnosti udržiava. Asfalt nevie sľúbiť 

a nevie ani zmeniť sklon tej cesty. Starostka chce pomôcť občanom, aby sa zlepšila kvalita bývania 

na Kútoch dočasným riešením – údržbou komunikácií, keďže obec nemá povinnosť vybudovať 

komunikácie.  

Ing. Bátor – bolo sľúbené, že sa vybavia dotácie a cesty sa dorobia. Betónové cesty nie sú dobré, 

praskajú.  Požaduje vymeniť LED svietidlá v časti Kút. Odpovedala starostka, bolo by to reálne, dalo 

by sa to vymeniť postupne. Momentálne rieši iné akútne stavy v obci. Rieši havarijné situácie v obci.  

 

 

 



5. Ing. Ján Bátor – žiadosti o stanoviská obce 

Pán Ing. Bátor doručil na obecný úrad Žiadosť o zmenu – prehodnotenie územného plánu obce 

a Pripravovaný zámer na pasenie a chov hovädzieho dobytka v susedstve lokality Kút – žiadosť 

o stanovisko obce.  
Obyvatelia IBV Kút požadujú prijať VZN o podmienkach chovu a držania domácich 

a hospodárskych zvierat v obci Krasňany. Starostka obce dala možnosť vyjadriť sa Františkovi 

Cigánikovi. 

František Cigánik povedal, že nikomu z Kútov sa veriť nedá. Chceli od neho chovateľský zámer. Pán 

František Cigánik na zastupiteľstve ukázal, že má povolenie na chov dobytka od životného prostredia. 

Nastala búrlivá diskusia. František Cigánik poslal starostke oznam pre občanov obce Krasňany časti 

Kút, kde zatiaľ jediným účelom je vypásať prenajaté trvalé trávnaté plochy (TTP). František Cigánik 

má povolenie od augusta 2018, že tam môže pásť hovädzí dobytok. Diskusiou o pripravovanom 

zámere na pasenie a chov hovädzieho dobytka v susedstve lokality Kút sa dospelo po búrlivej debate 

k záveru, že starostka v uvedenej veci bude dočasným mediátorom. 

Obyvatelia časti Kút trvajú na prijatí VZN, taktiež trvajú na tom, aby sa priemyselná zóna zmenila 

na IBV. Žiadajú prehodnotenie ÚPN O Krasňany v časti Kút. Po diskusií sa starostka vyjadrila, že 

zmena ÚPN O Krasňany sa dá zmeniť dodatkom, na ktorý obec v súčasnosti nemá finančné 

prostriedky. Ďalej padol návrh na rozšírenie IBV za určitých podmienok – dokončenie komunikácie, 

vybudovanie ďalších komunikácií, rozhlasu, protipovodňových bariér, príspevku na vodojem. Tejto 

alternatíve by starostka bola otvorená len za podmienok, že investor dobuduje podľa stavebného 

povolenia existujúcu časť IBV Kút.   

 

Bod č. 11) Informácie starostky obce 

Starostka informovala prítomných, že 

-     prebieha kosenie a údržba ciest,  

- opatrovateľský kurz sa uskutoční v auguste, 

- oprava a údržba cintorína, starostka navrhuje zrušiť veľkokapacitný kontajner a nahradiť ho 

zbernými nádobami na triedený odpad, keďže okolité obce pristúpili k rovnakej alternatíve, 

samozrejme na obdobie sviatkoch všetkých svätých, by sa  opäť na cintorín umiestnil 

veľkokapacitný kontajner, 

- na obci prebieha kontrola z NKÚ, 

- v sobotu 29. júna 2019 budú Jánske ohne s medzinárodnou účasťou,  

- 24.08.2019 budú oslavy sv. Moniky – pracuje sa na plagáte,   

- SEVAK – rieši sa problém s vodou a kanalizáciou, 

- odpady, podpísala sa zmluva s firmou T+T a.s. , pričom sa výrazne zvýšili ceny za odvoz 

odpadov,  

- po 17. rokoch sme prečistili kanály na odvod dažďovej vody, naposledy sa čistili v roku 2002 po 

povodniach,  

- opravila sa rozbitá zástavka,  

- otázna je budúcnosť futbalu, o ktorom sa vyjadrila starostka, že v súčasnosti je veľmi ťažká 

komunikácia s jednotlivými predstaviteľmi, aj keď starostka vyšla futbalistom maximálne 

v ústrety a dodržala všetky podmienky, ktoré sľúbila na poslednej schôdzi, 

- rozdávajú sa kompostéry, ktoré zakúpila obec,  

- prístavba MŠ pokračuje,    

- automobil, 9 miestne vozidlo, o ktorý sme požiadali, dostali sme odpoveď, že sme zaradení do 

zoznamu žiadateľov o pridelenie prebytočného služobného cestného vozidla,  

- plánujeme služobnú cestu do Srbska v dňoch 05.07.2019 až 07.07.2019, 

- uskutočnil sa Deň matiek v kaštieli cez školu,  

- Deň detí sme uskutočnili v rámci školy a škôlky, 

- vyhlásenie výzvy MAS z dnešného sedenia, 

- Slovensko-Poľsko VÚC, bude písať projekt, 

- obec plánuje zakúpiť stojan na bicykle, 

- kúpilo sa osvetlenie na ihrisko. 

OZ berie na vedomie informácie starostky obce. 



Bod č. 12) Rôzne 

Poslankyňa Mgr. Sidónia Stanková - spýtala sa ohľadne konkurzu na učiteľky v MŠ Krasňany. 

Starostka obce vysvetlila, že v budove MŠ bola vytvorená na dobu jedného roka dočasná trieda, 

pokiaľ sa budova nepristaví, preto aj pracovníčky boli prijaté na dobu určitú. Ukončením prístavby 

bude v materskej škole vytvorená riadna prevádzka, preto musí byť aj riadne výberové konanie. 

 

Ohľadne futbalu sa prihlásil Marián Bela. Je potrebné riešiť situáciu vo futbalovom zväze TJ Fatran 

Krasňany čím skôr. Starostka navrhla zvolať schôdzu TJ Fatran.  Musia sa dohodnúť medzi sebou. 

Starostka podotkla, že zo zákona nesmie byť predsedom TJ Fatran Krasňany.   

 

Bod č. 13) Záver 

Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

    

 

 

 

Zapísala:  Zdenka Džurnáková 

 

 

 

Overovatelia:   Bc. Andrej Kubala                         

         

     František Hliník  

                                                                                                

 

 

 

 

 

                                                                                                   Ing. Jana Žáková, PhD. 

                                                                                                                     starostka  obce 


