
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 

 
Z á p i s n i c a   

 
z  12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, konaného dňa 15.06.2016 

 

Prítomní: starosta obce – Ing. Miroslav Bielka,  

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

Krajčík, Ing. Jana Žáková, František Cigánik, Branislav Gacho, Slavko Rusnák 

 

      kontrolórka obce - Janka Miklúšová  

Ospravedlnení: Ján Bielka 

 

Program zasadnutia: 

 

1.   Otvorenie zasadnutia  

2.   Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 

3.   Kontrola plnenia uznesení. 

4.   Vstup obce do OOCR. 

5.   Mapový portál obce. 

6.   Záverečný účet obce Krasňany a rozpočtové hospodárenie za rok 2015. 

7.   Všeobecné záväzné nariadenie obce Krasňany o nakladaní s komunálnym odpadom.  

8.   Odpredaj káblovej televízie. 

9.   Rôzne. 

10. Záver. 

 

 

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

zasadnutia a  predložil  program rokovania 12. zasadnutia OZ v Krasňanoch na schválenie.    

     

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

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

proti:  0   

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 2) Určenie návrhovej komisie 

Starosta navrhol za predsedu návrhovej komisie Ing. Janku Žákovú a členov p. Radoslava Krajčíka 

a p. Slavka Rusnáka. 

 

Určenie overovateľov zápisnice  a  zapisovateľky  

Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice p. Františka Cigánika a p. Evu Ferjancovú. 

 Za zapisovateľku určil Ing. Margitu Rusnákovú. 

 

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

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

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 



Bod č. 3) Kontrola plnenia uznesení. 

Uznesenie č. 30 bod č. 4 – Zámer obce, aby vstúpila do jednania s cirkvou ohľadom odkúpenia 

pozemkov CKN parc. č. 445/1, 445/2, 445/3 pri budove č. súpisné 89. 

Starosta informoval poslancov, že poslal p. dekanovi Ing. F. Pekarovi list, kde ho žiadal o stretnutie 

na dohodnutie podmienok ohľadom odkúpenia pozemkov. P. dekan stretnutiu nie je naklonený 

a chcel by za pozemok trhovú hodnotu. Starosta hľadá riešenie – jednanie s biskupským úradom. 

Uznesenie č. 30 bod 5 – otvorenie outdoorového ihriska a oslava Dňa detí – 29.05.2016 

Akcia prebehla v poriadku, niektorým sa páčila, no niektorí ju kritizovali. Starosta bol s priebehom 

spokojný. 

Uznesenie č. 30 bod 7 – kritéria pre otvorenie MŠ Krasňany počas prázdnin v školskom roku 

a letných prázdnin. 

Záujem o MŠ počas prázdnin prejavilo 12 rodičov. 

Uznesenie č. 30 bod 8 – OÚ Krasňany dá vypracovať projekt na vybudovanie inžinierskych sieti – 

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

Je požiadavka o doplnenie projektu na vybudovanie inžinierskych sietí – voda, plyn a kanalizácia. 

 

Bod č. 4) Vstup obce do OOCR 

OOCR je Oblastná organizácia cestovného ruchu. 

Starosta informoval, že na zasadnutí Mikroregión Terchovská Dolina sa odprezentovali aj 

zástupcovia OOCR a na základe danej prezentácie ich pozval aj na naše OZ.   

Mesto Žilina spolu s obcami Terchová, Belá, Stará Bystrica, Porúbka, Lietava, Teplička nad 

Váhom, Gbeľany, Radôstka a 16 podnikateľskými subjektmi založili 10. januára 2012 Oblastnú 

organizáciu cestovného ruchu (OOCR) Malá Fatra. Predsedom predstavenstva sa stal žilinský 

primátor Ing. Igor Choma. Oficiálne bola OOCR Malá Fatra zaregistrovaná 16. januára 2012 na 

Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

Prvoradým cieľom OOCR Malá Fatra je spoločná propagácia a marketing regiónu Malá Fatra, 

tvorba produktov, spoločné budovanie siete cyklotrás a realizácia nových projektov, ktoré súvisia 

s cestovným ruchom. Členskú základňu momentálne tvorí 13 obcí a 20 podnikateľských subjektov. 

Pre našu obec je zaujímavá práve časť – spoločné budovanie siete cyklotrás – spojenie celej 

Terchovskej Doliny so Žilinou. Vstupom do OOCR Malá Fatra vyplýva povinnosť zaplatiť členské 

vo výške 1.-€/obyvateľ/rok, ministerstvo prispieva rovnakou sumou. 

Starosta dal hlasovať o vstupe obce Krasňany do OOCR Malá Fatra na obdobie dokiaľ 

zastupiteľstvo nerozhodne inak.  

Obecné zastupiteľstvo schválilo vstup obce Krasňany do oblastnej organizácie cestovného ruchu 

Malá Fatra podľa zákona č. 91/2010 Z.z. na obdobie, dokiaľ zastupiteľstvo nerozhodne inak.  

Schvaľuje výšku členského príspevku do oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra vo 

výške 1,- €/obyvateľa/rok. 

Poveruje starostu obce Krasňany vykonať všetky právne úkony vedúce k vstupu do oblastnej 

organizácie cestovného ruchu Malá Fatra. 

 

 

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

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

proti:  0   

zdržal sa: 0 

 

 Bod č. 5) Mapový portál obce. 

Starosta privítal zástupcu spoločnosti Mapa Slovakia Digital, s.r.o., Bratislava, ktorý nám dal 

ponuku na zavedenie mapového portálu na stránku obce. Prakticky nám predviedol mapový portál 

obcí, ktoré si už tento produkt zakúpili a nachádza sa na ich stránke. 

Mapový portál je miesto, kde si nájdete jednoducho a rýchlo informácie o vlastníckych vzťahoch, 

listoch vlastníctva a službách v obci. Prehľadne sú uvedené všetky kroky, aby si každý občan mohol 

z pohodlia svojho domova získať tieto informácie. Mapa je prepojená s katastrom, takže informácie 

sú pravidelne aktualizované a dajú sa vytlačiť.  Letecké snímky sa robia 1-krát ročne. 



Je to veľmi zaujímavý produkt, ktorý sa dá využiť, či už na súkromné účely alebo pre daňové 

podklady na OÚ. Má veľmi veľa využití napr. aj zistenie čiernych stavieb ..... 

 

Bod č. 6) Záverečný účet obce Krasňany a rozpočtové hospodárenie za rok 2015. 

Starosta prečítal správu hlavného kontrolóra za rok 2015, správu audítora  za rok 2015. Záverečný 

účet mali poslanci doručený s pozvánkou na OZ. 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2015. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2015. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Konsolidovanú výročnú správu obce Krasňany  

za rok 2015. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia z roku 2015 vo 

výške 2739,85 € na tvorbu rezervného fondu. 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie z roku 2015: 

Obec: strata v sume -23 835,21 € a rozpočtová organizácia: zisk v sume 873,25 €. 

 

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) Všeobecné záväzné nariadenie obce Krasňany o nakladaní s komunálnym odpadom. 
Starosta prečítal VZN obce Krasňany č.1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom. 

Informoval poslancov o projekte na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu pre 

obec Krasňany a predložil predbežnú cenovú kalkuláciu, kde sa na spolufinancovaní podieľa obec 

5%, čo vychádza na 1 obyvateľa max. 2,27 €. 

Starosta informoval o ponuke služieb pri zbere kuchynského odpadu od fi Trafin Oil SK, s. r. o., 

Bytča. 

Po krátkej diskusii poslanci VZN obce Krasňany o nakladaní s komunálnym odpadom schválili. 

 

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. 8) Odpredaj káblovej televízie. 

Starosta informoval poslancov o zmluve medzi obcou Krasňany a TES-MEDIOU. 

Platí sa 1/4 –ročne a podľa počtu prípojok. Obec má príjem cca 1 600,- € od TES- MEDIE. 

No obec má výdavky napr. na opravu káblov, v prípade dodania nových stĺpov musíme volať TES -

MEDIU na odpojenie, prípadne zapojenie – to musí OÚ zaplatiť. Vedenie je už zastarané, preto 

vyplývajú pre obec prevažne náklady na opravu a údržbu. Starosta navrhol odpredaj káblovej 

televízie TES-MEDII, ktorá má záujem o odkúpenie. 

Poslanci navrhli zistiť cenu za odpredaj, prípadne otvoriť zmluvu a zmeniť podmienky. 

Uvedený zámer  berú poslanci na vedomie. 

 

Bod č. 9) Rôzne. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 

2016. 

 

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 



 - Výstavba bytového domu (parcela č. KN-C580/2) – fi GreenHaus s.r.o., ktorá má záujem zahájiť 

v obci Krasňany výstavbu bytov má zatiaľ prihlásených len troch vážnych záujemcov z obce 

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

Poslanci naďalej trvajú na  podmienke obsadenosti bytovky 2/3 občanmi Krasňan a odôvodňujú to 

tým, že situácia sa časom môže zmeniť a bude väčší záujem našich občanov o byty. 

 

- Žiadosť o umiestnenie dvoch cestných betónových spomaľovačov na Okružnej ulici. 

Obyvatelia Okružnej ulice poslali žiadosť o 2ks cestných spomaľovačov, nakoľko tam autá jazdia 

neprimeranou rýchlosťou a nachádza sa tam aj materská škôlka. 

Starosta zistí dodávateľov, prieskum o cenách a aké druhy spomaľovačov sú výhodné. 

Poslanci uvedenú žiadosť berú na vedomie. 

 

- Súbor protipovodňových opatrení v Krasňanoch. 

Obec zabezpečila projektovú dokumentáciu na „Súbor protipovodňových opatrení na území obce 

Krasňany“, ktorá pozostáva z nasledovných objektov: 

1. Úprava toku Jedľovina v km 2,286 – 2,521. 

2. Regulácia Mlynského potoka. 

3. Zavodnenie Obecného potoka. 

Momentálne prebieha proces environmentálneho posudzovania. Finančné prostriedky na realizáciu 

obec plánuje zabezpečiť formou žiadosti na MŽP SR. Výzva na predkladanie žiadostí na financie 

z eurofondov má byť vyhlásená v dohľadnom čase. Vzhľadom na časovú naliehavosť a veľkosť 

projektu (náklad cca 900 000.-€) starosta navrhol obstarať inžiniersku činnosť (vybavenie 

územného rozhodnutia a stavebného povolenia) externou organizáciou. Výber dodávateľa bude 

zabezpečený v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. 

Uvedené informácie vzali poslanci na vedomie. 

 

Bod č. 10) Záver. 

Starosta poďakoval všetkým za účasť. 

 

 

 

 

 

Zapísala:          Ing. Margita Rusnáková 

 

 

Overovatelia:   p. Eva Ferjancová 

 

 

                          p. František Cigánik                       

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Miroslav Bielka 

                                                                                                      starosta obce  

 

 

 


