
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 

 
Z á p i s n i c a   

 
z  10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, konaného dňa 30.03. 2012 

 

 

 

Prítomní: starosta obce  - Ing. Miroslav Bielka 

                  poslanci – Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Stanislav Pallo, Mária Rampašeková,   

                  Slavomír Rusnák, Vladimír Stanko, Miroslav Švec, Pavol Trnka  

Ospravedlnená:        Júlia Staníková 

 

 

 

Program zasadnutia: 

1.  Otvorenie zasadnutia  

2.  Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3.  Kontrola plnenia uznesení 

4.  Prejednanie  žiadosti členov Rady školy pri ZŠ Krasňany 

5.  Schválenie zmluvy o prenájme pozemku parc.č. 845/382 

6.  Prejednanie pokračovania činnosti TJ Fatran Krasňany 

7.  Rôzne 

8.  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.          

                   

             za: 7             ( Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Stanislav Pallo, Mária Rampašeková,   

                                   Vladimír Stanko, Miroslav Švec, Pavol Trnka)  

 

           proti: 0   

           zdržal sa: 0 

 

 

Bod č.2) Určenie návrhovej komisie 

Starosta navrhol za predsedu návrhovej komisie p. M. Rampašekovú  a za členov komisie 

 p. Miroslava Šveca  a p. Stanislava Pallu.     

Určenie overovateľov zápisnice  a  zapisovateľky  

Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice   p. Vladimíra Stanku, p. Pavla Trnku a za 

zapisovateľku určil p. Jaroslavu Kuricovú. 

 

             za: 7          ( Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Stanislav Pallo, Mária Rampašeková,   

                                Vladimír Stanko, Miroslav Švec, Pavol Trnka)  

 

           proti: 0              

           zdržal sa: 0 



Bod č.3) Kontrola plnenia uznesení 
Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení. 

Uznesenie č. 5, bod 1 – starosta informoval o dohode, kde sa  Ing. Blažej  Chmeliar vzdal 

poľnohospodárskej pôdy v prospech RD Terchová  

bod 2 –  starosta sa informoval  vo Varíne ohľadom CVČ, 25% - 27% by tvorili náklady za 

vedenie centra 

                  

Bod č.4) Prejednanie žiadosti členov Rady školy pri ZŠ Krasňany 

Listom zo dňa 19.3.2012  Rada rodičov školy pri Základnej škole Krasňany žiadala zvolanie 

zasadnutia OZ obce Krasňany,  na ktorom by sa opätovne prejednal návrh na zlúčenie dvoch 

samostatných subjektov ZŠ a MŠ.   

starosta - MŠ a ZŠ sú malé subjekty,  je problém udržať chod MŠ a ZŠ 

-  financie sa odvíjajú od počtu detí 

- vytvorením väčšieho subjektu predpokladá šetrenie na mzdových aj prevádzkových    

nákladoch    

Mgr. Stanková - chce sa spýtať, na čom sa ušetrí 

- ak sa neušetrí, na čo spájanie 

- pýta sa prečo neboli prizvané riaditeľky na minulé zasadnutie 

starosta – riaditeľky o tom vedeli, dostali pozvánky 

- zverejňujú sa aj na obecnej tabuli, na webovej  stránke obce 

- OZ nechce rušiť MŠ ani ZŠ, zodpovednosť nesie zriaďovateľ a treba hľadať riešenie ako 

udržať MŠ pri živote  

PaedDr. Blahušiaková - rešpektujeme rozhodnutie OZ, radila sa po odbornej stránke, bude to 

prinášať problémy 

- škôlka robí dobré meno obci, kontroly dopadli vždy dobre 

- spýtala sa, kto sa bol z poslancov pozrieť v škôlke alebo v škole 

- vždy dostali od obce peniaze na prevádzku, ale zohnali si aj sponzorov na nábytok, tabuľu, 

lavičky, pieskovisko, farby na natretie plota 

p. Mazáňová - škôlka je schopná pozháňať si veci, je to pre deti 

- má pocit, že človek sa snaží, ale niekto mu podkopáva nohy  

Slavomír Rusnák - treba riešiť ekonomické záležitosti, škôlka je na dobrej úrovni po odbornej 

stránke 

- bol urobený energetický audit, vymenili sa okná, strecha ale náklady sa nezmenili 

- veci treba zefektívniť, aby školstvo napredovalo 

p. Jozef Trnka - ako bývalý starosta sa pýta, prečo máme meniť pravidlá v polčase 

- OZ niečo schváli poza chrbát, spájanie má význam, ak je to v jednej budove  

- treba šetriť na správnom mieste, keď sa zatvorí MŠ , ušetrí sa 

- bude treba nové výberové konanie, budú problémy 

Mgr. Hermannová - o spájaní mala vedieť, dopočula sa to zo školského úradu 

- vtedy sa ušetrí, ak sa subjekt dostane do jednej budovy   

starosta -  proces beží, chce aby to prebehlo normálne 

- problém s financovaním je dlhodobý, zatvoriť MŠ nie je riešenie 

- bude nová rada školy, bude vypísaný konkurz na riaditeľa 

Na záver poďakoval za príspevky do diskusie.   

 

Bod č.5) Schválenie zmluvy o prenájme pozemku parc. č. 845/382 
Starosta informoval,  že na obec bola doručená výzva z Ministerstva životného prostredia SR 

na doplnenie chýbajúcich náležitostí o nenávratný finančný príspevok v rámci projektu   

„Rekonštrukcia úpravy potoka Jedľovina – ochranná hrádza“.  Je potrebné doložiť doklad 

potvrdzujúci vysporiadanie  majetkovoprávnych vzťahov parc.č. 845/382, ktorej vlastníkmi 



sú František Hložný a Zuzana Milkovičová. Z tohto dôvodu bola s vlastníkmi uzavretá 

nájomná zmluva. Poslanci s uzavretím nájomnej zmluvy súhlasili. 

 

            za: 8            ( Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Stanislav Pallo, Mária Rampašeková,   

                                  Slavomír Rusnák, Vladimír Stanko, Miroslav Švec, Pavol Trnka ) 

           proti: 0 

           zdržal sa: 0 

 

Bod č.6) Prejednanie pokračovania činnosti TJ Fatran Krasňany 

Starosta by bol rád, keby futbal v obci pokračoval naďalej, treba zostaviť súpisku dospelých, 

začať s tréningami, aby sa mohli na jeseň prihlásiť. 

Oslovil Rada Krajčíka, aby robil vedúceho družstvu  dorastencov a Rado Bielka, aby viedol 

družstvo žiakov.     

 

Bod č.7) Rôzne  
Starosta dal odsúhlasiť  zmenu  otváracích hodín  Hostincu pri kaštieli a schválenie otváracích 

hodín v novootvorenej predajni Potraviny Mija podľa predložených žiadostí. 

 

            za: 8            ( Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Stanislav Pallo, Mária Rampašeková,   

                                 Slavomír Rusnák, Vladimír Stanko, Miroslav Švec, Pavol Trnka ) 

 

          proti: 0               

          zdržal sa: 0 

 

 

 

Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

    

 

 

 

Zapísala:  Jaroslava Kuricová 

 

 

Overovatelia:  Vladimír Stanko  

                         

  

                          Pavol Trnka   

                             

                                                                                                             

 

 

 

 

 

                                                                                                      Ing. Miroslav Bielka 

                                                                                                            starosta  obce 

 

 


