
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 
 

Z á p i s n i c a   

 
z  11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, konaného dňa 17.09.2020 

 

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

poslanci -  Branislav Gacho, František Hliník, Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková,  

                  Eva Ferjancová, Lenka Štefúnová Šamajová, Mgr. Sidónia Stanková 

Neprítomní – František Cigánik, Ing. Miroslav Bielka 

Kontrolór obce - Janka Miklúšová  

 

Program zasadnutia: 

1.   Otvorenie zasadnutia.  

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

3.   Kontrola uznesení z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

4.   Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ Krasňany. 

5.   Územný plán obce Krasňany.   

6.   Prerokovanie žiadostí občanov. 

7.   Informácie starostky obce. 

8.   Rôzne. 

9.   Záver. 

 

Bod č.1) Otvorenie zasadnutia   

Rokovanie zastupiteľstva otvorila starostka obce. Privítala všetkých prítomných. Oboznámila ich 

s programom zasadnutia a predložila  program rokovania 11. zasadnutia OZ v Krasňanoch na 

schválenie.  

OZ schvaľuje program rokovania 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva v  Krasňanoch tak, ako 

bol predložený na pozvánke s návrhom so zmenou, že bude vymenené poradie bodov 5. a 6. 

Hlasovanie:  

za:  7 (Branislav Gacho, František Hliník, Ing. Andrej Kubala, Eva Ferjancová, Lýdia Cigániková,  

          Lenka Šamajová Štefúnová, Mgr. Sidónia Stanková) 

proti: 0   

zdržal sa: 0 

 

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

Návrhová komisia -starostka navrhla:  predseda – Lýdia Cigániková 

                                členovia  komisie: Ing. Andrej Kubala, Lenka Štefúnová Šamajová 

OZ schvaľuje návrhovú komisiu. 

Hlasovanie:  

za:  7 (Branislav Gacho, František Hliník, Ing. Andrej Kubala, Eva Ferjancová, Lýdia Cigániková,  

           Lenka Šamajová Štefúnová, Mgr. Sidónia Stanková) 

proti: 0   

zdržal sa: 0 

 

Starostka navrhla za overovateľov zápisnice: p. Evu Ferjancová a Branislava Gachu. 

OZ schvaľuje  overovateľov zápisnice. 

Hlasovanie:   

za:  7 (Branislav Gacho, František Hliník, Ing. Andrej Kubala, Eva Ferjancová, Lýdia Cigániková,  

           Lenka Šamajová Štefúnová, Mgr. Sidónia Stanková) 

proti:   0   

zdržal sa: 0 

OZ určuje za zapisovateľku:  Ing. Margitu Rusnákovú 

 



Bod č.3) Kontrola uznesení z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z 10. zasadnutia OZ.  

Hlasovanie:  

za:  7 (Branislav Gacho, František Hliník, Ing. Andrej Kubala, Eva Ferjancová, Lýdia Cigániková,  

          Lenka Šamajová Štefúnová, Mgr. Sidónia Stanková) 

proti: 0   

zdržal sa: 0 

 

Bod č.4) Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ Krasňany. 

Starostka informovala, že v zmysle zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  

dňa 25.10.2020 končí funkčné obdobie Rady školy pri ZŠ s MŠ Krasňany. Z tohto dôvodu dostala 

obec, ako zriaďovateľ výzvu na voľbu členov do Rady školy v počte troch zástupcov.  

Navrhnutí boli: Ing. Jana Žáková, PhD., Lýdia Cigániková a Branislav Gacho. 

OZ schvaľuje delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ v zložení: 

- Ing. Jana Žáková, PhD. 

- Lýdia Cigániková 

- Branislav Gacho 

 Hlasovanie:  

za:  7 (Branislav Gacho, František Hliník, Ing. Andrej Kubala, Eva Ferjancová, Lýdia Cigániková,  

           Lenka Šamajová Štefúnová, Mgr. Sidónia Stanková) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Bod č.5)  Prerokovanie žiadostí občanov.  

1. Žiadosť: Maroš Kôpka – žiada o povolenie terénnych úprav v časti Krasňany – Rudné na 

obecnom pozemku p. č. E 1312/2, z dôvodu vybudovania prístupovej cesty k svojmu pozemku 

C1141/16 LV 1686 a tiež dotiahnutie všetkých inžinierskych sieti cez tento obecný pozemok. 

Žiadosť bola prerokovaná aj v predchádzajúcom zastupiteľstve so záverom, aby sa zohľadnili 

vodozádržné opatrenia susednej parcely. 

Prítomný p. Kôpka informoval zastupiteľstvo, že sused má na svojom pozemku vybudovaný 

trativod a drenáže. Vyjadril sa, že tiež si bude pozemok drenážovať. Cestu nemôže drenážovať, 

nakoľko  je obecná, tak bude štrková (nebude betón) a v prípade potreby sa môže rozšíriť. Sused 

nebude mať problém dostať sa k svojmu pozemku. Dažďový žľab zostane v pôvodnom stave. 

OZ schvaľuje žiadosť p. Maroša Kôpku o povolenie terénnych úprav v časti Krasňany – Rudné na 

obecnom pozemku p. č. E 1312/2 s podmienkou dodržania všetkých vodozádržných opatrení. 

Hlasovanie:  

za:  7 (Branislav Gacho, František Hliník, Ing. Andrej Kubala, Eva Ferjancová, Lýdia Cigániková,        

           Lenka Šamajová Štefúnová, Mgr. Sidónia Stanková) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

2. Žiadosť: Gabriela Kubalová – žiada o poskytnutie finančného príspevku na zakúpenie 

invalidného vozíka pre svojho syna Jána Kubalu. Terajší vozík je už nevyhovujúcom stave. 

Starostka informovala, že v obci prebieha zbierka. 

Navrhnutá bola suma 500.-€. 

OZ schvaľuje finančný príspevok  500.- EUR na kúpu nového invalidného vozíka pre Jána Kubalu. 

Hlasovanie:  

za:  7 (Branislav Gacho, František Hliník, Ing. Andrej Kubala, Eva Ferjancová, Lýdia Cigániková,        

           Lenka Šamajová Štefúnová, Mgr. Sidónia Stanková) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

 

 



 

3. Žiadosť: opakovaná žiadosť Róbert Cigánik  - žiadosť o pozastavenie výstavby v lokalite Púpov. 

Obyvatelia lokality Púpov (všetci podpísali danú žiadosť) žiadajú pozastaviť výstavbu v uvedenej 

lokalite a zároveň pozastavenie rozšírenia ÚPN, vzhľadom na súčasnú situáciu – nedokončená 

miestna komunikácia (zvýšená prašnosť, znížená schopnosť údržby komunikácie)   

a v neposlednom rade problémy s rozvodom vody.  Miestne pomery sa pomerne závažným spôsobom 

zmenili, pribudlo viac obytných domov, čím sa znížila celková kvalita života v danej lokalite 

výrazným spôsobom ohrozená aj samostatná bezpečnosť osôb. Žiadajú pozastaviť výstavbu 

rodinných domov do okamihu, pokiaľ nedôjde k vybudovaniu miestnej komunikácie, tým by sa 

zlepšili podmienky bývania a zlepšila by sa bezpečnosť. 

Po diskusii OZ schvaľuje pozastavenie výstavby v lokalite Púpov. 

za:  3 (Branislav Gacho, František Hliník, Lenka Šamajová Štefúnová)  

proti: 0 

zdržal sa: 4 (Ing. Andrej Kubala, Eva Ferjancová, Lýdia Cigániková, Mgr. Sidónia Stanková)        

 

4. Žiadosť: Juraj Kvočka – žiadosť o poskytnutie priestorov v Dome kultúry č. 89 (bývalá 

škôlka), za účelom vyučovania hry na heligónke. 

Po diskusii poslanci navrhli za nájom sumu 10.- EUR na mesiac do konca tohto roka, nakoľko ešte 

nemá presné počty záujemcov a všetko zosúlaďuje. Od budúceho roka sumu 20.- EUR na mesiac 

t. j. 200.- EUR ročne (počas prázdnin sa nevyučuje). 

OZ schvaľuje žiadosť Juraja Kvočku o poskytnutie priestorov v Dome kultúry č. 89 (bývalá 

škôlka), za účelom vyučovania hry na heligónke za nájomné 10.- EUR na mesiac do konca tohto 

roka a budúci rok 20.- EUR na mesiac t. j. 200.- EUR ročne (počas prázdnin sa nevyučuje). 

Hlasovanie:   

 za: 7 (Branislav Gacho, František Hliník, Ing. Andrej Kubala, Eva Ferjancová, Lýdia Cigániková,  

           Lenka Šamajová Štefúnová, Mgr. Sidónia Stanková) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

5. Žiadosť: Margita Amentová – žiadosť o zaradenie pozemkov EKN parc. č. 1142 a EKN 1141  

do ZaD č. 7 ÚPN-O Krasňany.  

OZ berie na vedomie žiadosť p. Amentovej M. o zaradenie pozemkov EKN parc. č. 1142 a EKN 

1141  do ZaD č. 7 ÚPN Obce Krasňany, ktorá bude riešená pri nasledujúcom prerokovaní ÚPN 

Obce Krasňany. 

Hlasovanie:   

 za: 7 (Branislav Gacho, František Hliník, Ing. Andrej Kubala, Eva Ferjancová, Lýdia Cigániková,  

           Lenka Šamajová Štefúnová, Mgr. Sidónia Stanková) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

6. Žiadosť: Marián Babiš – žiadosť o zaradenie p. č. E 1043/1(C1020/3) a p. č. 1042(C1020/4) 

Do ÚPN Obce Krasňany, ako stavebné pozemky pre výstavbu rodinných domov.  

Starostka prečítala žiadosť a informovala, že pozemky sa nachádzajú za chatou Mudr. B. Babiša. 

OZ berie na vedomie žiadosť Mariana Babiša o zaradenie p. č. E 1043/1(C1020/3) a p. č. 

1042(C1020/4) do ÚPN Obce Krasňany, ktorá bude riešená pri nasledujúcom prerokovaní ÚPN 

Obce Krasňany. 

Hlasovanie:   

 za: 7 (Branislav Gacho, František Hliník, Ing. Andrej Kubala, Eva Ferjancová, Lýdia Cigániková,  

           Lenka Šamajová Štefúnová, Mgr. Sidónia Stanková) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

 

 



Bod č.6)  Územný plán obce Krasňany. 

Opätovne sa prerokovávala žiadosť Ing. P. Olajca o zaradenie pozemkov p. č. 1141/9, 1141/11, 

1141/13,1141/15,1141/17,1141/19,1141/21  do ÚPN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Starostka dala kolovať zmluvu od Ing. P. Olajca.  

Je to zmluva medzi Obcou Krasňany a Ing.  Olajcom, v ktorej Ing. Olajec, ako výlučný vlastník 

pozemku CKN č. 1141/22 má záujem na ňom vybudovať na vlastné náklady obslužnú komunikáciu 

obytného súboru s povrchom z asfaltového betónu a to v rozsahu projektovej dokumentácie, ktorá 

tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Túto cestnú komunikáciu prevedie do vlastníctva Obce Krasňany za 

kúpnu cenu 1 euro. 

Dal si vyhotoviť geologický a hydrogeologický posudok, na základe ktorého sa určí, či je možné 

v danej lokalite stavať. 

Prebehla diskusia. 

OZ berie na vedomie návrh zmluvy a jej doplnenie o spolupráci s Ing. P. Olajcom. Doplnenie 

vypracovaného hydrogeologického a geologického posudku a projektovej dokumentácie v rámci 

možnosti doplnenia uvedenej lokality do Dodatku č. 7 ÚPN Obce Krasňany. 

Hlasovanie:   

 za: 7 (Branislav Gacho, František Hliník, Ing. Andrej Kubala, Eva Ferjancová, Lýdia Cigániková,  

           Lenka Šamajová Štefúnová, Mgr. Sidónia Stanková) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Bod č.7) Informácie starostky obce 

- starostka informovala, že je podpísaná zmluva s firmou EuroTRADING s. r. o., Košice na 

nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov. 

OZ berie na vedomie informáciu, že Obec Krasňany má podpísanú zmluvu s firmou 

EuroTRADING s. r. o. na vykonávanie činnosti zodpovednej osoby a na spracovanie dokumentácie 

súvisiacej so spracovaním osobných údajov (GDPR). 

Hlasovanie:   

 za: 7 (Branislav Gacho, František Hliník, Ing. Andrej Kubala, Eva Ferjancová, Lýdia Cigániková,  

           Lenka Šamajová Štefúnová, Mgr. Sidónia Stanková) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

- dňa 19.9.2020 sa bude konať zber nebezpečného odpadu 

- v dňoch 25.9. -  27.9 2020 bude zber objemového odpadu. Budú rozložené 3 kontajnery. 

   L. Štefúnová Šamajová upozornila, aby ľudia, ktorí vyhadzujú napr. skrine, tieto rozobrali a tak    

   vyhodili. Pred zberom to treba vyhlásiť. 

 - 26.10.2020 – bude sa v obci vykonávať zber elektroniky, starých elektrospotrebičov... 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostky. 

Hlasovanie:   

za: 7 (Branislav Gacho, František Hliník, Ing. Andrej Kubala, Eva Ferjancová, Lýdia Cigániková,  

           Lenka Šamajová Štefúnová, Mgr. Sidónia Stanková) 

proti:   0 

zdržal sa: 0 

 

Bod č.8) Rôzne 

- František Hliník sa spýtal, ako je to s rekonštrukciou požiarnej zbrojnice? 

  Starostka informovala, že za peniaze, ktoré sme získali z Eurofondov cca 30 000.-€ sa musia    

  vyčerpať do konca roka 2021 a budú použité na prístavbu. Teraz sa bude robiť verejné   

  obstarávanie na zhotoviteľa a na jar budúceho roka sa začne s výstavbou. Na spevnenie zvonice  

  a opravu strechy sa použijú peniaze z rezervného fondu.  

 

 



- E. Ferjancová – ako napreduje osvetlenie v Tavačovom laze?  

  Starostka – pre „Koronu“ je všetko posunuté, ale v rozpočte sú na to vyčlenené peniaze. 

- Mgr. S. Stanková sa spýtala, kto sleduje EUROFONDY? 

  Starostka odpovedala, že ona a od januára budú výzvy Poľsko – Česko – Slovensko, do ktorých sa   

  zapojíme. Tiež chce v rámci výzvy „Vodozádržné opatrenia“ v spolupráci s Urbárom spraviť    

  vodozádržné jazero, kde môže byť aj oddychová zóna. 

 

- L. Šamajová Štefúnová sa spýtala, či sa lampa na križovatke pri kríži nedá otočiť tak, aby bolo  

  viacej vidieť prechod. Starostka odpovedala, že sa to prehodnotí. 

 

- Starostka informovala, že na Kúte sa vypálila žiarovka na stĺpe verejného osvetlenia   

  a v budúcnosti chce výbojkové žiarovky meniť za LED-kové. Cena 1ks je 50.-€ a zatiaľ sa kúpili  

  4ks. 

 

Bod č.9) Záver 

Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

    

 

 

 

 

Zapísala:          Ing. Margita Rusnáková 

 

 

Overovatelia:  Eva Ferjancová 

 

 

                         Branislav Gacho                            

 

 

                                         

 

 

 

 

                                                                                                            Ing. Jana Žáková, PhD. 

                                                                                                                    starostka  obce 

                                                                  

 

 


