
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 
 

Z á p i s n i c a   

 

z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, 

konaného dňa 04.05.2012 
 

Prítomní: starosta obce - Ing. Miroslav Bielka, kontrolór obce - Janka Miklúšová, 

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

Slavomír Rusnák, Júlia Staníková, Vladimír Stanko, Miroslav Švec, Pavol Trnka 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Schválenie darovacej zmluvy č. 118/2012 na bezplatný prevod nehnuteľností zo SeVaK, a.s. 

Žilina na obec Krasňany 

5. Schválenie kúpnej zmluvy na nehnuteľnosti – pozemky parc. č. 596 a 864/1 (starý a nový 

cintorín) 

6. Schválenie zmluvy o spolupráci pri zbere použitého šatstva 

7. Rôzne 

8. Záver  

 

 

Bod č. 1) Otvorenie zasadnutia 

Starosta obce privítal poslancov OZ a ostatných prítomných. Oboznámil ich s programom 

zasadnutia podľa pozvánky zo dňa 30.04.2012 a predložil program rokovania 11. zasadnutia OZ 

v Krasňanoch na schválenie. 

OZ v Krasňanoch schvaľuje program 11. zasadnutia OZ v Krasňanoch tak, ako bol predložený 

starostom obce na pozvánke. 

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. 2) Určenie návrhovej komisie  

Starosta obce určil do návrhovej komisie p. Vladimíra Stanku – predseda návrhovej komisie, p.  

Jána Bielku a p. Pavla Trnku – členovia návrhovej komisie. 

Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
Za overovateľov  zápisnice  určil  poslancov  p. Radoslava Krajčíka  a p. Slavomíra Rusnáka,  

za  zapisovateľku p. Danu Zichovú 

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. 3) Kontrola plnenia uznesení 

Uznesenie č. 5/2012 z 9. zasadnutia OZ zo dňa 24.02.2012, kde OZ odložilo žiadosti RD 

Terchová a Ing. Blažeja Chmeliara o prenájom poľnohospodárskej pôdy. Starosta informoval 

prítomných, že rokoval s p. Šimkovou a p. Ing. Chmeliarom. Ing. Chmeliar doručil na obecný 

úrad list, ktorým ruší svoju požiadavku na prenájom pozemkov. Tým pádom je tu len žiadosť RD 

Terchová. Návrh nájomnej zmluvy je vypracovaný. V žiadosti nie je uvedená doba nájmu 

ani cena nájmu. Pokiaľ to chceme schváliť, musí byť v zmluve zakomponovaná aj cena aj doba 

nájmu. 

P. Trnka – navrhuje nájom na 3 roky 

J. Bielka – navrhuje dobu nájmu do konca volebného obdobia, potom nech to schváli nové OZ 

Poslanci sa zhodli na dobe nájmu 3 roky a výške nájmu 30,- € / ha. 

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

Mária Rampašeková, Slavomír Rusnák, Vladimír Stanko, 

Miroslav Švec, Pavol Trnka)   

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Starosta ako ďalší bod programu navrhol prejednať žiadosť o dodatok k územnému plánu obce, 

ktorú na OcÚ doručil p. K. Trnka a bol prítomný na zasadnutí OZ. 

Bod č. 4) Prejednanie žiadosti o dodatok k územnému plánu obce Krasňany 

Starosta obce prečítal žiadosť o schválenie dodatku k územnému plánu obce Krasňany od p. K. 

Trnku, z dôvodu výstavby rodinného domu na parč. č. 852 o výmere 1422 m
2
. Predmetný 

pozemok sa nachádza oproti IBV Kút, pár metrov (asi 20 m) od cesty vedúcej na IBV.  

Vznikla diskusia, nakoľko sa plánuje v budúcnosti rozšíriť pohrebisko a ochranné pásmo je 

zákonom stanovené na 50 m od pohrebiska. 

S. Rusnák – cintorín treba isto riešiť, aj tá cesta mala byť ďalej 

M. Rampašeková – nikto nechcel predať pozemok  

V. Stanko – treba zistiť, či nám potom dovolia rozšíriť cintorín, keď oni tam postavia RD 

R. Krajčík – treba najprv vybaviť rozšírenie cintorína, zakresliť v územnom pláne a potom sa 

dohodnúť 

J. Bielka – premerať od ich pozemku po hranicu cintorína po rozšírení, ale treba to riešiť aj so 

stavebným úradom 

Starosta navrhol uzatvoriť to tak, že prerokuje na stavebnom úrade možnosť rozšírenia cintorína 

a povolenia výstavby RD na parc. č. 852. Ak dovolia rozšírenie pohrebiska a oni budú môcť 

stavať, nebude problém vyhovieť ich žiadosti. OZ zatiaľ žiadosť p. Karola Trnku odkladá. 

Na zasadnutie OZ sa dostavila Júlia Staníková. 

 

 

Bod č. 5) Schválenie darovacej zmluvy č. 118/2012 na bezplatný prevod nehnuteľností zo 

SeVaK, a.s. Žilina na obec Krasňany 

Poslanci OZ si  darovaciu zmluvu prečítali. Starosta informoval prítomných, že pôvodný návrh 

SEVAKu Žilina bol odpredaj nehnuteľností pozemok a stavba. Jedná sa o pozemok zapísaný 

v Správe katastra Žilina na LV č. 662, parcela č. KN-C 580/2, o výmere 3 898 m2, druh 

zastavané plochy a nádvoria a stavba čerpacia stanica so súpisným číslom 290 na parcele č. KNC 

580/2 v podiele 1/1. Na základe znaleckého posudku, ktorý dal vypracovať SEVAK Žilina 

a ktorý mala obec zaplatiť. Po opakovanom jednaní starostu obce so zástupcami SEVAKu Žilina 

sa podarilo vyrokovať, že obe uvedené nehnuteľnosti získa obec darom. Predstavenstvo 

SEVAKu darovaciu zmluvu už odsúhlasilo. 



J. Bielka – radšej kúpna zmluva, napr. za 1,- €, ako darovacia zmluva, kúpna zmluva je už 

nezvratná. Pre jedno slovíčko, aby sa to kedysi neškrtlo. Prečo je v bode č. 4 to obmedzenie, zdá 

sa mu to ako ťarcha. 

Po krátkej diskusii dal starosta hlasovať. 

OZ schválilo darovaciu zmluvu č. 118/2012. 

za: 9 (Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Stanislav Pallo,  

Mária Rampašeková, Slavomír Rusnák, Júlia Staníková, 

Vladimír Stanko, Miroslav Švec, Pavol Trnka)   

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Bod č. 6) Schválenie kúpnej zmluvy na nehnuteľnosti – pozemky parc. č. 596 a 864/1 (starý 

a nový cintorín) 

Starosta informoval prítomných o kúpnej zmluve s RD Rozsutec Trechová, nakoľko nás p. 

Mojský upozornil, že pozemky parc. č. 596 a 864/1 (starý a nový cintorín) sú vedené v ich 

vlastníctve. Pozemky RD získalo, keď v obci prebiehala ROEP-ka. 

Kúpna cena bola stanovená dohodou zmluvných strán za symbolické 1,- EURO. Poslanci si 

kúpnu zmluvu prečítali a jednohlasne ju schválili. 

za: 9 (Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Stanislav Pallo,  

Mária Rampašeková, Slavomír Rusnák, Júlia Staníková, 

Vladimír Stanko, Miroslav Švec, Pavol Trnka)   

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Bod č. 7) Schválenie zmluvy o spolupráci pri zbere použitého šatstva 

Starosta oboznámil prítomných o možnosti umiestniť v obci zbernú nádobu (zatiaľ jednu) na zber 

použitého šatstva, obuvi a hračiek. Kontajner bude vo vlastníctve oprávnenej osoby, ktorou je p. 

Zdeno Mišutka. Oprávnená osoba bude znášať náklady na zber, prepravu a zhodnotenie odpadu. 

Minimálne jedenkrát za dva týždne budú zbernú nádobu vyprázdňovať. Obec za túto službu 

nebude nič platiť. Na túto bezodplatnú službu je potrebné uzatvoriť zmluvu, ktorú poslanci mali 

možnosť prečítať si. Po krátkej diskusii navrhujú propagovať túto možnosť, informovať občanov 

v miestnom rozhlase a na webovej stránke obce. Zmluvu o spolupráci pri zbere použité šatstva 

poslanci OZ schválili. 

za: 9 (Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Stanislav Pallo,  

Mária Rampašeková, Slavomír Rusnák, Júlia Staníková, 

Vladimír Stanko, Miroslav Švec, Pavol Trnka)   

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Bod č. 8) Rôzne  

Prehodnotenie platu starostu 

Plat starostu sa odvíja od priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve SR, ktorá je za 

rok 2011 vo výške 786,00 €. Od 01.01.2012 predstavuje plat starostu 1728,00 €. Keďže OZ 

zatiaľ neschvaľovalo plat starostu, tento upravený plat o priemernú mzdu a zvýšený o 11 %, ktoré 

bolo schválené od 1.6.2011, mu je vyplácaný od 01.01.2012. OZ schvaľuje vyplácanie platu  

starostovi vo výške 1728,00 € mesačne s účinnosťou od 01.01.2012. 



za: 9 (Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Stanislav Pallo,  

Mária Rampašeková, Slavomír Rusnák, Júlia Staníková, 

Vladimír Stanko, Miroslav Švec, Pavol Trnka)   

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Podľa § 3 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest v znení neskorších predpisov patrí starostovi plat, ktorý je súčinom 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny 

rok a násobku 1,98 (podľa § 4 ods. 1). Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. Obecné 

zastupiteľstvo plat starostu obce raz ročne prerokováva. 

Starosta dal hlasovať za navrhovaný plat vo výške 1900,00 €.  

V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov OZ schvaľuje zvýšenie platu 

starostu o 22 %, t.j. na sumu 1900,00 € od 01.05.2012. 

za: 5 (Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Mária Rampašeková,  

Slavomír Rusnák, Júlia Staníková)   

proti:  3 (Miroslav Švec, Stanislav Pallo, Vladimír Stanko) 

zdržal sa: 1 (Pavol Trnka) 

 

 

Pohľadávka od fi. Compact-Gas,  s. r .o. 

Starosta opätovne informoval o nezaplatenej faktúre č. 26/2009 zo dňa 21.12.2009, splatnej 

04.01.2010 vo výške 12 974,30 € od fi. Compact – Gas, s.r.o. Žilina. 

Predmetná faktúra bola vystavená na základe Zmluvy o dielo č. 05/2008 zo dňa 01.06.2008 

a Dodatku k zmluve č. 05/2008 zo dňa 08.12.2009. 

Faktúra nie je zaznamenaná v účtovníctve obce Krasňany. Predmetná zmluva ako i dodatok 

k zmluve sú podpísané starostom obce Dr. Milanom Tichákom bez odsúhlasenia Obecným 

zastupiteľstvom obce Krasňany. V tomto zmysle sa vyjadrili všetci poslanci, ktorí boli 

poslancami aj v predchádzajúcom volebnom období. 

Fi. Compact – Gas, s.r.o. Žilina v priebehu roka 2011 zaslala obci Krasňany 3 upomienky, 

v ktorých sa domáha úhrady predmetnej faktúry. V marci 2012 prostredníctvom právneho 

zástupcu zaslala obci výzvu na zaplatenie pred podaním súdneho návrhu. Starosta poveril 

zastupovaním obce v danej veci advokátsku kanceláriu. Upozornil na skutočnosť, že ak obec 

súdny spor prehrá, hrozia zvýšené výdavky o súdne trovy a úroky z omeškania. 

Poslanci OZ súhlasia s postupom starostu a sú si vedomí, že ak obec súd prehrá, bude musieť 

znášať zvýšené náklady. 

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

Slavomír Rusnák, Júlia Staníková, Vladimír Stanko, 

Miroslav Švec, Pavol Trnka)   

proti:  0 

zdržal sa: 1 (J. Bielka) 

 

 

Deň matiek 

Predseda komisie kultúry, školstva, mládeže a športu p. V. Stanko informoval o pripravovanom 

Dni matiek, ktorý sa bude konať v nedeľu 13. mája o 14:00 hod. v spoločenskej miestnosti nad 

obecným úradom. Kultúrny program je pripravený, vystúpia deti z MŠ, ZŠ, DFS Dúha, 

heligonkári a možno aj Stratenec. Žiada starostu o zakúpenie malého občerstvenia a kvetov. O 



akcii je potrebné informovať viackrát prostredníctvom obecného rozhlasu cez týždeň aj v nedeľu 

pred akciou. 

 

Poslanec Ján Bielka oznámil, že sa vzdáva funkcie predsedu finančnej komisie. Písomnú žiadosť 

o vzdanie sa mandátu doručí čo najskôr na OcÚ Krasňany.  

 

 

Bod č. 9) Záver   
Na záver starosta obce poďakoval poslancom a ostatným prítomným za účasť a ukončil 

zasadnutie obecného zastupiteľstva.    

 

 

 
Zapísala:  Dana Zichová  

Overovatelia:  Radoslav Krajčík 

Slavomír Rusnák 

 

 

 

 

 

 

          Ing. Miroslav Bielka 

                 starosta obce 


