
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 

 
Z á p i s n i c a   

 
z  10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, konaného dňa 25.02.2016 

 

Prítomní: starosta obce – Ing. Miroslav Bielka,  

poslanci –  Mária Rampašeková, Mgr. Sidónia Stanková, Radoslav Krajčík, Ing. 

Jana Adamíková, František Cigánik, Slavko Rusnák,  Eva Ferjancová 

       

Ospravedlnení: Ján Bielka, Branislav Gacho 

                            kontrolórka obce - Janka Miklúšová 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia. 

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

3. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre Združenie obcí Mikroregión 

Terchovská dolina na roky 2015 – 2020.  

4. Rozpočet obce r. 2016 – členenie na položky. 

5. Organizácia obecných kultúrno – spoločenských akcií v r. 2016. 

6. Prenajímanie spoločenskej miestnosti nad obecným úradom s príslušenstvom. 

7. Cyklomagistrála Terchová – VD Žilina cez Varín – projekt pre územné rozhodnutie. 

8. Zakúpenie PS 12 TAZ 1920 cm
3
 pre DHZ obce. 

9. Výstavba outdoorového ihriska. 

10. Zmluva o zriadení vecného bremena pre SeVAK  Žilina na kanalizáciu. 

11. Výstavba bytového domu – podmienky obce. 

12. Zriadenie zberného dvora. 

13. Rôzne. 

14. Záver. 

 

Bod č. 1) Schválenie programu rokovania   
Starosta obce privítal poslancov OZ a ostatných prítomných. Oboznámil ich s programom 

zasadnutia a  predložil  program rokovania 10. zasadnutia OZ v Krasňanoch na schválenie.    

Program rokovania bol schválený. 

     

za: 7 (Mária Rampašeková, Mgr. Sidónia Stanková, Radoslav Krajčík,  

                        František Cigánik, Ing. Jana Adamíková, Slavko Rusnák, Eva Ferjancová)  

proti: 0   

zdržal sa: 0 

 

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

Starosta obce navrhol za predsedu návrhovej komisie p. R. Krajčíka a za členov komisie p. E. 

Ferjancovú a p. S. Rusnáka.     

 

za:  7 (Mária Rampašeková, Mgr. Sidónia Stanková, Radoslav Krajčík,  

                        František Cigánik, Ing. Jana Adamíková, Slavko Rusnák, Eva Ferjancová)  

proti: 0                    

            zdržal sa: 0 

      

 



 Za overovateľov zápisnice navrhol Mgr. S. Stankovú a Ing. J. Adamíkovú 

Za zapisovateľku určil Ing. Margitu Rusnákovú. 

 OZ schválilo návrhovú komisiu, overovateľov zápisnice. 

 

za: 7 (Mária Rampašeková, Mgr. Sidónia Stanková, Radoslav Krajčík,  

                        František Cigánik, Ing. Jana Adamíková, Slavko Rusnák, Eva Ferjancová)  

proti: 0                    

            zdržal sa: 0 

 

Bod č. 3) Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre Združenie obcí Mikroregión 

Terchovská dolina na roky 2015 – 2020.  
Materiál na preštudovanie bol zaslaný elektronickou poštou. 

Starosta prítomných oboznámil o základných prioritách a úlohách uvedeného programu. 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mikroregiónu Terchovská dolina je 

strednodobý rozvojový dokument združenia obcí, vypracovaný v súlade s cieľmi a 

prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v 

PHSR Žilinského samosprávneho kraja. Je spracovaný na základe legislatívneho rámca 

stanoveného zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v zmysle 

novelizácie predpisom č. 309/2014 Z.z.  

Základným cieľom Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu 

Terchovská dolina je na základe podrobnej analýzy územia  stanoviť jasné smery a 

priority rozvoja na tomto území. Z pohľadu jednotlivých obcí združenia je potrebné 

zhodnotiť potreby každej z nich a následne identifikovať spoločné ciele a zámery v rámci 

mikroregiónu. PHSR združenia obcí na základe aktualizácie zákona č. 539/2008 Z.z. o 

regionálnom rozvoji podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom každej obce, ktoré 

vypracovali spoločný program rozvoja obcí.   

Východiskom pre spracovanie PHSR združenia obcí Mikroregiónu Terchovská dolina je 

reálna potreba koordinácie spoločných aktivít v rámci združenia.  

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu Terchovská dolina má za 

úlohu  analyzovať možnosti rozvoja a identifikovať jeho priority v strednodobej 

perspektíve 5 - 8 rokov    (do r. 2020, s výhľadom do r. 2023).   

Základom efektivity tejto stratégie rozvoja mikroregiónu je kombinácia aktivít samotných 

obcí a vzájomná koordinácia  a spolupráca v oblasti rozsiahlejších projektov a 

prehlbovanie vzťahov a spolupráce v rámci mikroregiónu. Pri zabezpečovaní rozvoja 

mikroregiónu sa zohľadňujú špecifické potreby  a postavenie jednotlivých obcí  a zároveň 

potreba rozvoja územia ako celku a posudzuje sa dopad jednotlivých projektov v širšom 

rozsahu na územie celého regiónu. 

Starosta obce k uvedenému bodu programu otvoril rozpravu: 

Keďže k návrhu neboli vznesené iné pozmeňujúce návrhy, starosta obce rozpravu ukončil 

a dal hlasovať. 

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre 

Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina na roky 2015 – 2020 schvaľuje. 

 

      za:  7 (Mária Rampašeková, Mgr. Sidónia Stanková, Radoslav Krajčík,  

                František Cigánik, Ing. Jana Adamíková, Slavko Rusnák, Eva Ferjancová)  

       proti: 0 

       zdržal sa: 0 

 

      

 



Bod č. 4) Rozpočet obce r. 2016 – členenie na položky. 

     Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. 

     Rozpočet za ZŠ a MŠ bol poslancom predložený na obecnom zastupiteľstve. 

Uvedené materiály mali informačný charakter, nakoľko rozpočet obce bol schválený na  

obecnom zastupiteľstve dňa 15.12.2015. Rozpočet obce musel byť v zmysle zákona 

rozpočtovaný na položky do 31.01.2016 a predložený do rozpočtového informačného 

systému samosprávy (RIS.SAM). 

Rozpočet príjmov a výdavkov, ktorý bol položkovite rozpísaný a predložený do RIS.SAM 

poslanci vzali na vedomie.  

      

     Bod č. 5) Organizácia obecných kultúrno – spoločenských akcií v r. 2016. 

     Starosta oznámil, aké akcie sú v pláne. 

     Deň matiek máj 2016 

     MDD – 1.6. 2016 

     Memoriál Adama Krajčíka – jún – júl 2016 

     Jánske ohne – 25.6.2016 

     Výstava historických vozidiel – 16.7.2016 

     Obecné slávnosti sv. Monika – 28.8.2016 

     Úcta k starším – október 2016 

     Mikuláš – 6.12.2016    

     K uvedenému bodu starosta obce otvoril rozpravu. 

     Starosta dal návrh, aby sa obnovilo Uvítanie detí do života.  

     Poslanci pridali návrh, aby sa Deň matiek spojil s Uvítaním detí do života. 

     Obidva návrhy poslanci podporili a schválili. 

Bol daný návrh, aby sa akcia Memoriál Adama Krajčíka, ak sa bude konať, spojila       

s akciou „Jánske ohne“. Klub turistov chce akciu „Jánske ohne“ usporiadať samostatne 

v areáli „Amfiteáter“. 

     Výstava historických vozidiel – návrh vyberanie vstupného. 

     Obecné zastupiteľstvo sa bude uvedenými návrhmi ešte zaoberať. 

     Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu na vedomie. 

Poslanci obce schválili: 

- obnovenie akcie „Uvítanie detí do života“, ktorá bude spojená s akciou Deň matiek 

a budú pozvané deti, ktoré sa narodili v roku 2015 od 1.1.2015 do 31.12.2015. 

                            

           za: 7  ( Mária Rampašeková, Mgr. Sidónia Stanková, Radoslav Krajčík,  

                       František Cigánik, Ing. Jana Adamíková, Slavko Rusnák, Eva Ferjancová)  

proti: 0   

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 6) Prenajímanie spoločenskej miestnosti nad obecným úradom s príslušenstvom. 

P. František Sagan predložil žiadosť o prenájom spoločenskej miestnosti nad obecným 

úradom, kde by mal záujem otvoriť reštauráciu. 

Starosta otvoril rozpravu. 

Poslanci po diskusii vyzvali p. F. Sagana, aby uvednú žiadosť doplnil o podnikateľský 

zámer, potom sa opätovne prejedná. 

Poslanci dali návrh na doplnenie cenníka - poplatok za spoločenskú miestnosť nad 

obecným úradom: 

30.-€ za posedenie, ktoré trvá max. 4 hodiny – jedná sa napr. o krst, promócie, prijímanie, 

birmovka, kar a pod. Ostatné poplatky za spoločenskú miestnosť ostali nezmenené. 



Pri akciách, kde budú predajné stánky bola navrhnutá suma 10,-€ za stánok, ktorú     

poslanci schválili.   

Poslanci schválili doplnenie poplatku 30.-€/ 4hod. za spoločenskú miestnosť nad 

obecným úradom. 

 Poplatok za predajný stánok 10.-€/stánok. 

 

za: 7  ( Mária Rampašeková, Mgr. Sidónia Stanková, Radoslav Krajčík,  

                        František Cigánik, Ing. Jana Adamíková, Slavko Rusnák, Eva Ferjancová)  

proti: 0   

zdržal sa: 0 

  

Bod č. 7) Cyklomagistrála Terchová – VD Žilina cez Varín – projekt pre územné 

rozhodnutie. 
Starosta oboznámil prítomných o projekte pre územné rozhodnutie. Trasa cez k. ú. 

Krasňany bola zmenená. Navrhnutá trasa kopíruje koryto rieky Varínka po Krasňanskej 

trase – od mosta pri bývalej benzín pumpe  po Strážu. Trasa je zhodná s používanou 

poľnou cestou. 

Obecný úrad zvolá stretnutie s dotknutými vlastníkmi pozemkov, kde budú požiadaní 

o stanovisko. 

Po krátkej rozprave poslanci s projektom súhlasili. 

Poslanci jednohlasne schválili projekt pre územné rozhodnutie - Cyklomagistrála 

Terchová – VD Žilina cez Varín. 

 

za: 7  ( Mária Rampašeková, Mgr. Sidónia Stanková, Radoslav Krajčík,  

                        František Cigánik, Ing. Jana Adamíková, Slavko Rusnák, Eva Ferjancová)  

proti: 0   

zdržal sa: 0 

  

Bod č. 8) Zakúpenie PS 12 TAZ 1920 cm
3
 pre DHZ obce. 

Starosta poslancov oboznámil so situáciou DHZ Krasňany, že ich hasičská striekačka       

PS 12 TAZ 1200 je už zastaraná, neplní svoju funkciu a jej oprava nie je rentabilná. 

 Z tohto dôvodu dali hasiči požiadavku  o zakúpenie novej  striekačky PS 12 TAZ   

1920 cm
3
. 

      Ďalej starosta informoval o cenovej ponuke uvedenej striekačky, ktorá sa pohybuje 

okolo sumy 5 920.-€ bez DPH/ 7 104.-€ s DPH. 

Po krátkej diskusii poslanci uvedenú sumu odsúhlasili. 

Poslanci schválili sumu 7 104.-€ na nákup hasičskej striekačky PS 12 TAZ 1920 cm
3
. 

 

za: 7  ( Mária Rampašeková, Mgr. Sidónia Stanková, Radoslav Krajčík,  

                        František Cigánik, Ing. Jana Adamíková, Slavko Rusnák, Eva Ferjancová)  

proti: 0   

zdržal sa: 0 

 

      Bod č. 9) Výstavba outdoorového ihriska. 

Starosta oboznámil prítomných o ponuke, ktorú dostal na výstavbu outdoorového  

ihriska. 

Jedná sa o exteriérové kondičné ihrisko, ktoré bude slúžiť mladším, starším, všetkým 

milovníkom  športu, profesionálnym i neprofesionálnym.  

 Poslanci výstavbu outdoorového ihriska schválili. 

 



za: 7  ( Mária Rampašeková, Mgr. Sidónia Stanková, Radoslav Krajčík,  

                        František Cigánik, Ing. Jana Adamíková, Slavko Rusnák, Eva Ferjancová)  

proti: 0   

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 10) Zmluva o zriadení vecného bremena pre SEVAK  Žilina na kanalizáciu. 

Starosta informoval poslancov o zmluve, ktorú zaslala firma SVS – inžiniering, s. r. o., 

ktorá zastupuje Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Žilina, pre ktorých 

vykonáva majetkoprávne usporiadanie. Predmetom tejto zmluvy je zriadenie vecného 

bremena, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka pozemku strpieť kanalizáciu s pásmom 

ochrany vybudovanú v rámci stavby „Intenzifikácia ČOV v Žiline a rozšírenie 

kanalizácie“ (ISPA). Jedná sa o parcelu č. KN-C 617 a 618 a parcelu č. KN-E 613. 

Vecné bremeno sa zriaďuje natrvalo. Stavba bola povolená rozhodnutím Okresného 

úradu, odboru životného prostredia v Žiline. 

SEVAK ponúka finančnú náhradu 2,50€ za 1m
2
, čo predstavuje spolu čiastku 183,44€. 

Po informovaní starosta otvoril rozpravu. 

Niektorí poslanci nesúhlasili s finančnou náhradou za m
2
 - suma sa im zdala nízka 

a tiež s tým, že o zriadení vecného bremena informovali až po ukončení stavby. 

Po rozprave dal starosta hlasovať. 

Poslanci schválili zmluvu o zriadení vecného bremena pre SEVAK Žilina. 

 

za: 4  (Mária Rampašeková, Mgr. Sidónia Stanková, František Cigánik, E. Ferjancová)  

proti: 0   

zdržali sa: 3 (Ing. Jana Adamíková, Slavko Rusnák, Radoslav Krajčík) 

 

      Bod č. 11) Výstavba bytového domu (parcela č. KN-C580/2) – podmienky obce. 

      Starosta otvoril rozpravu ohľadom výstavby bytového domu v obci Krasňany. 

      V rozprave poslanci navrhli cenu pozemku pod bytový dom 40,00€/m².  

Pozemok je celý určený len na výstavbu bytových domov. V prípade stavby jednej 

bytovky, by odpredaj druhej polovice pozemku bol podmienený  stavbou ďalšej 

bytovky. 

Povolenie stavby len v prípade, ak obsadenosť domu bude - 2/3 občanmi Krasňan. 

Nesúhlasili so stavbou garáži, nakoľko ich bolo len 8, ale miesto nich spraviť pivnice 

pre všetky byty a pre každý byt zriadiť jedno stojisko pre auto. 

Podmienkou je, aby cestu, siete a úpravy okolia zriadil investor stavby.  

Poslanci uvedené návrhy schválili.  

 

za: 7  (M. Rampašeková, Mgr. S. Stanková, F. Cigánik, E. Ferjancová, Ing. J. Adamíková, 

           S. Rusnák, R. Krajčík) 

proti: 0   

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 12) Zriadenie zberného dvora. 

Starosta informoval o zákone č. 79/2015 Z. z. zo dňa 17. marca 2015 o odpadoch  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov; účinnosť od 1.1.2016.  

Každá obec by mala mať zriadený zberný dvor. 

Starosta otvoril rozpravu, aby dali poslanci návrh na pozemok pod zberný dvor. 

Po krátkej diskusii sa nenašiel vhodný pozemok pod zberný dvor a rozprava bola 

ukončená. 

Informáciu vzali poslanci na vedomie. 



 

Bod č.13) Rôzne. 

Starosta predniesol požiadavku DHZ obce Krasňany – zaradiť členov jednotky DHZ    

a vydať im menovacie dekréty o funkčnom zaradení do zásahovej jednotky a to: 

Jaroslav Lopušan – veliteľ DHZ, Jozef Vrábel – hasič záchranár, Marcel Tichák –    

- vodič strojník, Jozef Ament – hasič, Marián Hliník-starší hasič, Peter Digaňa – hasič, 

Juraj Gacho – hasič, Miroslav Košťál – hasič, Filip Vrábel – hasič, Jaroslav Lopušan ml.  

- hasič, Ján Kubala – hasič, Ing. Jana Adamíková – hasička, František Hliník – hasič, 

Justín Tavač – hasič. 

Poslanci uvedený návrh jednohlasne schválili. 

 

 

za: 7  (M. Rampašeková, Mgr. S. Stanková, F. Cigánik, E. Ferjancová, Ing. J. Adamíková, 

           S. Rusnák, R. Krajčík) 

proti: 0   

zdržal sa: 0 

 

 

          Bod č. 14) Záver. 

 

          Na záver starosta poďakoval všetkým za účasť.  

 

 

 

         Zapísala:          Ing. Margita Rusnáková 

 

         Overovatelia:   Mgr. Sidónia Stanková 

 

                                   Ing. Jana Adamíková   

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Miroslav Bielka 

                                                                                                      starosta obce  

 

 

 

 


