
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 

 
Z á p i s n i c a   

 
z  11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, konaného dňa 12.05.2016 

 

Prítomní: starosta obce – Ing. Miroslav Bielka,  

poslanci –  Mária Rampašeková, Mgr. Sidónia Stanková, Eva Ferjancová,  Radoslav 

Krajčík, Ing. Jana Žáková, František Cigánik, Branislav Gacho, Ján Bielka 

 

      kontrolórka obce - Janka Miklúšová  

Ospravedlnení: Slavko Rusnák 

 

Program zasadnutia: 

 

1.   Otvorenie zasadnutia  

2.   Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 

3.   Kontrola plnenia uznesení. 

4.   Stavebné úpravy v budove ZŠ. 

5.   Vysporiadanie pozemku CKN parc. č. 445/1, 445/2, 445/3 pri budove č. súpisné 89 

      (bývalé detské jasle). 

6.   Schválenie organizačných výborov, program na akcie „Výstava historických vozidiel“,  

     „Oslavy dňa sv. Moniky“. 

7.   Rôzne (žiadosti, aktuálne výzvy na predkladanie žiadostí na financovanie z eurofondov ....). 

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 11. zasadnutia OZ v Krasňanoch na schválenie.    

     

za: 8   ( Mária Rampašeková, Mgr. Sidónia Stanková, Branislav Gacho, Radoslav Krajčík,  

                       František Cigánik, Ing. Jana Žáková, Ján Bielka, Eva Ferjancová ) 

proti:  0   

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 2) Určenie návrhovej komisie 

Starosta navrhol za predsedu návrhovej komisie Mgr. Sidóniu Stankovú a za členov komisie 

p. Evu Ferjancovú a p. Františka Cigánika. 

  

Určenie overovateľov zápisnice  a  zapisovateľky  

Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice p. Máriu Rampašekovú a p. Radoslava Krajčíka. 

 Za zapisovateľku určil Ing. Margitu Rusnákovú. 

 

za: 8  (Mária Rampašeková, Mgr. Sidónia Stanková, Branislav Gacho, Radoslav Krajčík,  

                        František Cigánik, Ing. Jana Žáková, Ján Bielka, Eva Ferjancová ). 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 



Bod č. 3) Kontrola plnenia uznesení. 

Uznesenie č. 28 bod č. 8 – zakúpenie hasičskej striekačky PS TAZ 1920cm3. 

Starosta informoval poslancov, že uvedená hasičská striekačka bola zakúpená v sume 6 492.-€. 

Uznesenie č. 28 bod 9 – výstavba outdoorového ihriska. 

Ihrisko je postavené a plne funkčné. Je plne využité a to nielen občanmi našej obce, ale chodia tam 

cvičiť aj z okolitých obcí. 

Uznesenie č. 28 bod 10 – zmluva o zriadení vecného bremena pre SEVAK Žilina parcela KN-C617 

a 618 a parcela č. KN-E 613 - zmluva bola podpísaná. 

Uznesenie č. 28 bod 11 – Funkčné zaradenie členov DHZ do zásahovej jednotky s vydaním 

menovacích dekrétov.  

Členom DHZ boli vydané dekréty s funkčným zaradením. 

Uznesenie č. 28 bod 12 – Výstavba bytového domu (parcela č. KN-C580/2) - prítomný bol aj p. 

Janík konateľ GreenHaus s.r.o., ktorá má záujem zahájiť v obci Krasňany výstavbu bytov. 

Informoval, že zatiaľ má prihláseného len jedného vážneho záujemcu z obce Krasňany. 

V podmienkach povolenia stavby je obsadenosť 2/3 občanmi Krasňan. 

Po dohode s poslancami bol stanovený termín do 31.5.2016, v ktorom sa môžu záujemci obce 

Krasňany prihlásiť priamo na stránke www.greenhaus.jesoft.sk, prípadne na obecnom úrade. 

Po tomto termíne bude OZ v Krasňanoch rokovať, či zotrvá pri podmienke obsadenosti bytovky 2/3 

občanmi Krasňan. 

 

Bod č. 4) Stavebné úpravy v budove ZŠ. 

Starosta informoval, že Nadácia Kia Motors Slovakia vyhlásila pre vybrané obce uzavretý Grantový 

program – Rozvoj obcí. Cieľom grantového programu je zlepšiť prostredie a kvalitu života vo 

vybraných obciach. Maximálna výška poskytnutého grantu pre jednu obec je 7 000 Eur.   

Financie sú určené najmä na materiálne a organizačné výdavky projektu.  

Na projekt sa vyžaduje spolufinancovanie vo výške min. 20 % (t. j. predložený projekt finančne 

podporí ešte aspoň jeden iný donor, resp. bude dofinancovaný z vlastných zdrojov obce. Spoluúčasť 

sa sleduje z celkovej výšky financií potrebných na projekt).  

Nakoľko bol vypracovaný projekt „Stavebné úpravy v budove ZŠ“, tak sme ho predložili, v žiadosti 

o grant. Žiadosť bola schválená a v blízkej dobe obec podpíše zmluvu. 

Starosta informoval poslancov o vykonanom prieskume trhu na dodávateľa prác. Boli oslovené tri 

firmy a následne odovzdané tri cenové ponuky na dodávku stavebných prác. Zo strany poslancov 

bola vznesená požiadavka na predloženie ešte jednej cenovej ponuky. Starosta súhlasil 

s vyhodnotením súťaže po predložení štvrtej cenovej ponuky. 

 

 Bod č. 5) Vysporiadanie pozemku CKN parc. č. 445/1, 445/2, 445/3 pri budove č. súpisné 89 

               (bývalé detské jasle).                   
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Varín zastúpená Mgr. Ing. Františkom Pekarom oznámila obci 

Krasňany zámer odpredať pozemky  CKN parc. č. 445/1, 445/2, 445/3 k. ú. Krasňany. Jedná sa 

o pozemky v areáli bývalých detských jaslí. 

Starosta na úvod stručne informoval poslancov OZ o histórii, ako pozemky prešli z vlastníctva obce 

na cirkev. 

Ešte za predchádzajúceho starostu si cirkev na základe reštitučného zákona uplatnila nárok na 

vrátenie pozemkov. Na základe rozsudku Okresného súdu Žilina z 18.9.2013 boli predmetné 

pozemky okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom zavkladované v prospech 

Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Varín. Budova č. s. 89 zostala vo vlastníctve obce. Od roku 1904, 

kedy bola budova postavená, boli predmetné pozemky užívané, ako súčasť budovy, či už to bola 

Základná škola, Materská škola, Jasle alebo v súčasnosti budova slúžiaca na voľnočasové aktivity 

detí. 

V územnom pláne obce je okrajom predmetného pozemku naplánovaná miestna komunikácia, ktorá 

má slúžiť ako prístupová cesta k okolitým parcelám.  

Z týchto dôvodov starosta navrhol vstúpiť do jednania s cirkvou a začať rokovania o vysporiadaní 

pozemkov.  

http://www.greenhaus.jesoft.sk/


Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer, aby obec vstúpila do jednania s cirkvou ohľadom 

odkúpenia pozemkov CKN parc. č. 445/1, 445/2, 445/3 k. ú. Krasňany. 

  

za: 8  ( Mária Rampašeková, Mgr. Sidónia Stanková, Branislav Gacho, Radoslav Krajčík,  

            František Cigánik, Ing. Jana Žáková, Ján Bielka, Eva Ferjancová)  

proti: 0   

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 6) Schválenie organizačných výborov, program na akcie „Výstava historických vozidiel“,  

     „Oslavy dňa sv. Moniky“. 

Výstava historických vozidiel sa bude konať dňa 16.7.2016 v Kaštieli v Krasňanoch. 

P. Ján Bielka začal diskusiu o organizačnej stránke jednotlivých predchádzajúcich akcií. 

Každý povedal svoj názor – kladné aj záporné postrehy a skúsenosti, čo treba doladiť, zmeniť, 

zabezpečiť atď. Oslovia sa aj jednotlivé zložky obce, aby sa podieľali na organizovaní uvedených 

akcií. Organizačná štruktúra z predchádzajúcich ročníkov zostáva zachovaná. 

Garant: starosta obce 

Vedúci organizačného výboru:  

Výstava historických vozidiel: p. Ján Bielka 

Oslavy dňa sv. Moniky: Mgr. Sidónia Stanková 

V 21. týždni sa zvolá stretnutie, kde sa upresnia (po obtelefonovaní niektorých dôležitých článkov 

programu) organizačné veci a program k akcii: Výstava historických vozidiel. 

Dňa 29.5.2016 sa v našej obci koná hasičská súťaž, ktorú starosta navrhuje spojiť s oslavou Dňa 

detí a tiež oficiálne otvorenie outdoorového ihriska. 

Poslanci  uvedený návrh schválili a začiatok navrhli o 13,30 hod. 

 

za: 8  ( Mária Rampašeková, Mgr. Sidónia Stanková, Branislav Gacho, Radoslav Krajčík,  

            František Cigánik, Ing. Jana Žáková, Ján Bielka, Eva Ferjancová)  

proti: 0   

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 7) Rôzne. 

Zmena audítora. Nakoľko bola ukončená zmluva s p. audítorkou Ing. Jozefínou Smolkovou, 

navrhnutý je nový audítor Ing. Ladislav Adamec. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pre vykonanie audítorskej činnosti za rok 2015 audítorsku 

spoločnosť AT-AUDIT s. r. o. Dolný Kubín, licencia UDVA č. 99, zodpovedný audítor Ing. 

Ladislav Adamec. 

za: 8  ( Mária Rampašeková, Mgr. Sidónia Stanková, Branislav Gacho, Radoslav Krajčík,  

            František Cigánik, Ing. Jana Žáková, Ján Bielka, Eva Ferjancová)  

proti: 0   

zdržal sa: 0 

 

Žiadosť o schválenie podmienok na prevádzku MŠ počas prázdnin. 

Starosta prečítal žiadosť ZŠ s MŠ, Krasňany o prerokovanie a schválenie počtu zapísaných 

a dochádzajúcich detí, výšky poplatku a podmienok na prevádzku MŠ počas prázdnin v školskom 

roku a letných prázdnin. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kritéria pre otvorenie MŠ Krasňany počas prázdnin v školskom 

roku a letných prázdnin: 

- musí byť prihlásených minimálne 20 detí pracujúcich rodičov a prítomných minimálne 15 

detí.  

- poplatok počas prázdnin je 15.-€ a je nutné ho uhradiť do 24. júna. 

MŠ Krasňany bude otvorená prvé dva júlové týždne. 

 

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

             Ing. Jana Žáková, Ján Bielka, Eva Ferjancová)  



       p. František Cigánik musel odísť  

proti: 0   

zdržal sa: 0 

 

Žiadosť o prenájom priestorov nad OÚ v Krasňanoch od 1.1.2017. 

P. Mária Dobroňová zaslala na OÚ Krasňany žiadosť o prenájom priestorov nad OÚ, aby bola 

prerokovaná na obecnom zastupiteľstve. K svojej žiadosti priložila aj podnikateľský plán, nakoľko  

služby by chcela poskytovať na základe živnostenského oprávnenia. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o prenájme priestorov nad OÚ v Krasňanoch od 

1.1.2017 od p. Dobroňovej  Márie. Pri ďalšom zastupiteľstve bude pozvaná a všetko sa upresní. 

 

Žiadosť o vybudovanie inžinierskych sieti – voda, plyn, v hornej časti obce Krasňany, 

v lokalite Tavačov Laz. 

P. Richard Poliak zaslal na OÚ Krasňany žiadosť o vybudovanie inžinierskych sietí k pozemkom 

a rodinným domom v časti Tavačov Laz, konkrétne vodu a plyn. Žiadosť podpísalo ďalších 19 

občanov, ktorých sa to dotýka. 

Po diskusii a ujasnení požiadavky poslanci schválili vypracovanie projektu obcou. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, že OÚ Krasňany dá vypracovať projekt na vybudovanie 

inžinierskych sieti – voda, plyn v hornej časti obce Krasňany, v lokalite Tavačov Laz. 

 

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

             Ing. Jana Žáková, Ján Bielka, Eva Ferjancová)  

proti: 0   

zdržal sa: 0 

 

Starosta predstavil projekt Horné Považie a Kysuce z neba, jedná sa o knižnú publikáciu leteckých 

foto záberov na tento región. Obec by sa v tejto knihe mohla zviditeľniť na ½ strany. 

Poslanci uvedenú ponuku odmietli. 

 

Starosta obce Ing. M. Bielka informoval o vyhlásení výziev na predkladanie projektov: 

- v rámci projektu programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. 

- ochranu a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia v rámci cezhraničnej      

spolupráce SK – PL. 

 

P. Janka Miklúšová – kontrolór obce Krasňany, prečítala správu o kontrolnej činnosti Obce 

Krasňany za rok 2015. 

Kontrola bola vykonaná: OcÚ Krasňany, ZŠ s MŠ – ŠJ Krasňany, DHZ Krasňany, TJ Fatran 

Krasňany, KST Krasňany, FS DÚHA Krasňany. 

Vykonanými kontrolami nebolo v kontrolovaných subjektoch zistené porušenie VZN 

o podmienkach poskytovania dotácií a finančných výpomocí. 

Obecné zastupiteľstvo uvedenú správu berie na vedomie. 

 

 

Zapísala:          Ing. Margita Rusnáková 

 

Overovatelia:   p. Mária Rampašeková 

 

                          p. Radoslav Krajčík                       

 

 

 

                                                                                                 Ing. Miroslav Bielka 

                                                                                                      starosta obce  

 


