
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 
 

 

Z á p i s n i c a   

 

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, 

konaného dňa 28.06.2012 
 

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

poslanci – Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Mária Rampašeková, Slavomír Rusnák,  

Vladimír Stanko, Pavol Trnka 

Ospravedlnení:  Stanislav Pallo,  Miroslav Švec, Júlia Staníková 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Informácia o preskúmaní ÚPN-O Krasňany – prednesie Ing. arch. Vladimír Barčiak, odborne 

spôsobilá osoba 

5. Záverečný účet obce za rok 2011 

6. Informácia o plnení príjmov a výdavkov obce k 31.05.2012 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2012 

8. Voľba predsedu finančnej komisie 

9. Rôzne 

10. Záver  

 

Bod č. 1) Otvorenie zasadnutia 

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

zasadnutia podľa pozvánky zo dňa 22.06.2012 a predložil program rokovania 12. zasadnutia OZ 

v Krasňanoch na schválenie. 

Uznesenie: 

OZ v Krasňanoch schvaľuje program 12. zasadnutia OZ v Krasňanoch tak, ako bol predložený 

starostom obce na pozvánke. 

za: 6 (Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Mária Rampašeková, Slavomír Rusnák,        

                          Vladimír Stanko, Pavol Trnka)  

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

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

Starosta obce určil do návrhovej komisie p. Jána Bielku – predseda návrhovej komisie, p.  Pavol 

Trnka - člen návrhovej komisie, p. Mária Rampašeková – člen návrhovej komisie. 

za: 6 (Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Mária Rampašeková, Slavomír Rusnák,  

                          Vladimír Stanko,  Pavol Trnka)   

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Za overovateľov  zápisnice  určil  poslancov  p. Radoslava Krajčíka a p. Vladimíra Stanku,  

za  zapisovateľku p. Zdenku Džurnákovú. 



za: 6 (Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Mária Rampašeková, Slavomír Rusnák,   

                          Vladimír Stanko, Pavol Trnka)   

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 3) Kontrola plnenia uznesení 

Uznesenie č. 10 bod 4 z 11. zasadnutia zo dňa 04.05.2012 – splnené. Darovacia zmluva medzi 

SEVAKom a Obcou Krasňany bola daná na kataster na vklad.  

Uznesenie č. 10 bod 5 – Kúpna zmluva uzatvorená medzi RD Terchová, sídlo Nová Farma a 

Obcou Krasňany bola predložená na prerokovanie RD. Nakoľko v tomto období dochádza na RD 

k výmene vedenia, zatiaľ sa nám zmluva nevrátila.  

Uznesenie č. 12 bod 1 – výpis z uznesenia bol postúpený na RD a požiadali sme o predloženie 

nájomnej zmluvy.  

 

Bod č. 4) Informácia o preskúmaní ÚPN-O Krasňany – prednesie Ing. arch. Vladimír Barčiak, 

odborne spôsobilá osoba 

Starosta obce informoval prítomných o tom, že ho oslovil Ing. arch. Vladimír Barčiak za účelom 

preskúmania ÚPN-O Krasňany. Toto preskúmanie sa robí za určité časové obdobie v zmysle 

zákona č. 50/76 Zb. v platnom znení a vyhlášky č. 55/2001 Z.z. .  

Odovzdal slovo Ing. arch. Vladimírovi Barčiakovi. 

Ing. arch. Vladimír Barčiak podal prítomným informáciu o tom, prečo je dôležité preskúmať 

ÚPN-O za určité časové obdobie. Týmto sa vlastne zisťuje, či v ÚPN-O nie je niečo nové. Zákon 

nám určuje, že ÚPN sa má preskúmať raz za štyri roky. Teraz práve uplynuli 4 roky, preto oslovil 

starostu obce, aby bol dodržaný zákon. 

V obci máme prijatý ÚPN-O a dodatky č. 1, 2, 3 a 5 (dodatok č. 4 sa neschvaľoval). Prešiel si 

obec, zistil, že nastali zmeny v ÚPN-O. Parkovisko, ktoré je pred obecným úradom, malo byť 

oproti kaštieľu. Tam je to zastavané rodinnými domami. Krasplast sa rozšíril, je tam budova, 

ktorá tam byť nemala. Čerpacia stanica zanikla. Kúrska dolina, tam sú postavené dve chatky, čo 

nie je v súlade s ÚPN-O. Taktiež oproti horárni sa stavajú rodinné domy, alebo penzión, čo tiež 

nie je v súlade s ÚPN-O. V tomto vidí najpodstatnejšie zmeny a dôvod urobiť zmeny aj v ÚPN. 

Doplnok č. 4 je riešený obchvat (štúdia bola predložená na VÚC Žilina). Dostal sa do ÚPN Žilina 

– VÚC. Cesta sa začína vo Varíne, cez Krasňany, Stráža, Dolná Tižina, Belá. Obchvat je 

potrebné dostať aj do ÚPN-O Krasňany. Dovolil si pripraviť uznesenie a prichádza s pomocou.  

Starosta obce poďakoval Ing. arch. Barčiakovi za prednesený návrh. Prečítal návrh uznesenia OZ 

Krasňany. Zároveň oboznámil prítomných s tým, že bola daná žiadosť na obec na spracovanie 

dodatku k ÚPN-O na Kúte (Karol Trnka), ďalej p. Pavol Vršanský požadoval spracovanie 

dodatku  v časti nad Hubočou, výhľad je aj na rozšírenie cintorína a taktiež pripadá do úvahy aj 

obchvat. Doplnok by stál zhruba do 10 000,00 €. Starosta otvoril diskusiu. Väčšina poslancov  je 

za riešenie dodatku z dôvodu obchvatu. Peniaze na riešenie ÚPN-O, prípadne dodatkov  je možné 

získať prostredníctvom ministerstva, kde 80 % hradí štát a 20 % obec. Ing. arch. Barčiak sa 

pokúsi žiadosť vyplniť za našu obec, keby sme uspeli, šli by sme do toho.  

Starosta ukončil diskusiu, ešte raz prečítal návrh na uznesenie OZ Krasňany, ktorý pripravil Ing. 

arch. Barčiak  v nasledovnom znení (vysvetlenie skratky ZaD – zmena a doplnky):   

Uznesenie:   
Obecné zastupiteľstvo v Krasňanoch: 

1. Berie na vedomie 

- informatívnu správu o preskúmaní územného plánu obce (ÚPN – O) Krasňany v znení 

Zmien a doplnkov č.1, 2, 3 a 5 (ZaD č. 1, 2, 3 a 5 ÚPN – O) Krasňany prednesenú 

Ing.arch.Vladimírom Barčiakom, odborne spôsobilou osobou pre obstarávanie 

územného plánu obce Krasňany 



2. Konštatuje, že 

- preskúmanie ÚPN – O Krasňany v znení ZaD č. 1, 2, 3 a 5 ÚPN – O Krasňany bolo  

vykonané  v zmysle  zák.č.50/76 Zb. v  platnom znení  a vyhlášky  č.55/2001 Z.z. 

- vzhľadom na potrebu zosúladenia ÚPN – O Krasňany... so Zmenou a doplnkom č.4 

územného plánu veľkého územného celku (ZaD č. 4 ÚPN – VÚC) Žilinského kraja 

ako i vzhľadom na nesúlad medzi skutočným funkčným využívaním časti územia  

obce  a schváleným  ÚPN – O  Krasňany  v  znení  ZaD  č. 1, 2, 3 a 5  ÚPN – 

O Krasňany je nutné obstarať ďalšiu Zmenu a doplnok ÚPN – O Krasňany. 

3. Žiada starostu obce Krasňany 

a) preveriť  možnosti  získania  finančných  prostriedkov v zmysle zákona č. 226/2011 

Z.z. a zák.č.50/76 Zb. v platnom znení pre obstaranie ďalšej Zmeny a doplnku ÚPN – 

O Krasňany v znení ZaD č.ZaD č.1, 2, 3 a 5 ÚPN – O Krasňany 

b) obstarať ďalšiu Zmenu a doplnok ÚPN – O Krasňany v znení  .ZaD č.  1, 2, 3 a 5 

ÚPN – O Krasňany v závislosti na výsledkoch preverovania podľa bodu 3.a) 

 

Po prečítaní dal hlasovať za uznesenie. Z uvedeného návrhu sa vypustil bod 3. b . Ostatné bolo 

schválené bez zmien.  

za: 6 (Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Mária Rampašeková, Slavomír Rusnák,           

                          Vladimír Stanko, Pavol Trnka)   

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 5) Záverečný účet obce Krasňany za rok 2011 

Starosta obce informoval prítomných o tom, že mali predložené podklady ku schváleniu 

záverečného účtu Obce Krasňany za rok 2011 a to:  Záverečný účet obce Krasňany za rok 2011, 

plnenie príjmov a výdavkov za obdobie 01.2011 – 12.2011 za obec, MŠ a ZŠ Krasňany, 

Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Krasňany k záverečnému účtu obce za rok 2011 a List 

manažmentu obce o výsledku kontroly účtovníctva, ročnej účtovnej uzávierky a rozpočtového 

hospodárenia za rok 2011, ktorý spracovala pre obecné zastupiteľstvo Ing. Jozefína Smolková – 

audítor. Starosta otvoril diskusiu.  

Poslanci mali otázky k niektorým príjmovým a výdavkovým položkám. Na otázky odpovedala 

účtovníčka obce Zdenka Džurnáková, prípadne starosta obce.  

Po ukončení diskusie účtovníčka obce prečítala návrh na uznesenie záverečného účtu obce za rok 

2011 a starosta dal za uznesenie hlasovať. 

Uznesenie:   
Obecné zastupiteľstvo v Krasňanoch: 

1. Schvaľuje Záverečný účet  obce za rok 2011 a celoročné hospodárenie bez výhrad 

2. Schvaľuje použiť zostatok finančných prostriedkov z roku 2011 ako príjem rozpočtu 

bežného roka 2012 (finančné operácie - zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov), 

zostatok účelových FP ako zdroj financovania na poskytnutý účel, zostatok vlastných FP ako 

zdroj na splatenie krátkodobého bankového úveru, prípadne na kapitálové výdavky  

3.   Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce za rok 2011 

4.   Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie List manažmentu obce audítora z overenia riadnej  

      účtovnej uzávierky a rozpočtového hospodárenia za rok 2011 

za: 5 (Radoslav Krajčík, Mária Rampašeková, Slavomír Rusnák, Vladimír   

                         Stanko, Pavol Trnka)   

proti:  0 

zdržal sa: 1 (Ján Bielka) 

 



Po hlasovaní odišla zo zasadnutia obecného zastupiteľstva s ospravedlnením poslankyňa obce p. 

Mária Rampašeková. 

 

Bod č. 6) Informácia o plnení príjmov a výdavkov obce k 31.05.2012 

Starosta oboznámil prítomných s tým, že v materiáloch mali predložené plnenie príjmov 

a výdavkov rozpočtu obce za obdobie 01.2012 – 05.2012. Otvoril k tomuto bodu diskusiu.  

Poslanec Slavomír Rusnák – spýtal sa na podprogram Ochrana prírody a krajiny – v rozpočte je 

schválené a je k tomu aj plnenie 20 000,00 €, čoho sa to týka. Odpovedala účtovníčka obce – 

jedná sa o druhý realizačný projekt – Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu 

povodí SR pre rok 2011. Finančné prostriedky sme dostali od Úradu vlády SR koncom roka 2011 

a boli použité v I. Q. 2012.  

Poslanec Ján Bielka upozornil na plnenie výdavkov v podprograme Prevádzka úradu 

a Autodoprava, nemáme ešte ani polrok a plnenie je v % prekročené nad 50 %, niektoré položky 

aj nad 100 %. Tieto prekročenia sú aj pri iných podprogramoch.  

Odpovedal starosta obce. Rozpočet nie je nikdy 100 %.  Nedá sa to presne odhadnúť. Teraz sa 

robila v rámci reklamácie oprava ciest po kanalizácii. KIA nám prisľúbila finančné prostriedky 

na projekt – bezpečnosť v obci, preto som dal opraviť aj cestu smerom na Podhutie k Milanovi 

Trnkovi, ktorý tu predložil žiadosť na opravu ešte za predchádzajúceho starostu p. Dr. Milana 

Ticháka. Bude to stáť do 10 000,00 €.  Po diskusii starosta predložil návrh na uznesenie.  

Uznesenie:   
Obecné zastupiteľstvo v Krasňanoch berie na vedomie informáciu o plnení príjmov a výdavkov 

obce k 31.05.2012  

za: 5 (Ján Bielka, Radoslav Krajčík,  Slavomír Rusnák, Vladimír Stanko, Pavol      

                         Trnka)   

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 7) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2012   

Starosta obce vyzval hlavnú kontrolórku p. Janku Miklúšovú, aby predniesla Návrh plánu 

kontrolnej činnosti na II. polrok 2012.  

Hlavná kontrolórka prečítala návrh plánu. Nikto nemal pripomienky. Obecné zastupiteľstvo 

zobralo návrh plánu kontrolnej činnosti na vedomie.    

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. 

polrok 2012.  

za: 5 (Ján Bielka, Radoslav Krajčík,  Slavomír Rusnák, Vladimír Stanko, Pavol      

                         Trnka)   

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 8) Voľba predsedu finančnej komisie   

Starosta obce informoval prítomných o tom, že predseda finančnej komisie Ján Bielka sa vzdal 

funkcie predsedu finančnej komisie. Vzdanie sa mandátu doručil na obecný úrad aj v písomnej 

forme dňa 10.05.2012. Z tohto dôvodu bola do dnešného programu zaradená voľba nového 

predsedu finančnej komisie. Z prítomných poslancov nechcel nikto túto funkciu zobrať, preto sa 

voľby odložili na ďalšie OZ.  

Uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo odkladá voľbu predsedu finančnej komisie 

           za: 5 (Ján Bielka, Radoslav Krajčík,  Slavomír Rusnák, Vladimír Stanko,  Pavol   

                                  Trnka)   



proti:  0 

zdržal sa: 0 

     

Bod č. 9) Rôzne  

1/ Žiadosť o užívanie pozemku – Martin Ďurnek, Varín – Koňhorská 

Starosta obce prečítal Žiadosť o užívanie pozemku p. Martina Ďurneka, bližšie ich oboznámil 

s tým, kde sa uvedený pozemok nachádza. Otvoril diskusiu. Poslanci nesúhlasia, aby tento 

pozemok bol využívaný na pastvu pre ovce a  neschvaľujú predloženú Žiadosť o užívanie 

pozemku.  

Uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje Žiadosť o užívanie pozemku p. Martina Ďurneka, bytom  

Varín – Koňhorská.  

           za: 5 (Ján Bielka, Radoslav Krajčík,  Slavomír Rusnák, Vladimír Stanko,  Pavol   

                                  Trnka)   

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

2/ Podanie informácií starostu obce   

Starosta obce informoval prítomných o tom, že dňa 25.06.2012 sme mali kontrolu z PPA, odbor 

kontroly projektových podpôr na projekt Rekonštrukcia a modernizácia budovy v areáli 

športového ihriska. Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky. 

 

Dňa 02.07.2012 sa začína realizovať druhý projekt – úprava verejného priestranstva na ihrisku. 

Bude tam treba v pondelok ráno prísť, aby sa dohodli nejaké veci.  

 

Starosta informoval prítomných o tom, že Doprastav v rámci reklamácie prevádzal opravy ciest. 

O tomto sme už hovorili aj pri plnení rozpočtu obce.  

 

Starosta podal informáciu o tom, že KIA Motors Slovakia poriada aj v tomto roku letný detský 

prímestský tábor. Občania si môžu prihlášky spolu so sprievodným listom pre svoje deti prevziať 

na OcÚ Krasňany, kde ich po vypísaní aj odovzdajú. Oznam bol vyhlásený aj v miestnom 

rozhlase. Taktiež bolo vyhlásené, že sa uskutoční návšteva KIE dňa 12.07.2012, občania sa môžu 

nahlasovať na obecnom úrade.  

 

Starosta oznámil prítomným, že sa podali prihlášky na futbalovú súťaž. Treba poskladať 

mužstvo. Zároveň oboznámil prítomných s tým, že v sobotu 30.06.2012 sa na futbalovom ihrisku 

uskutoční futbalový turnaj.  

 

Starosta informoval prítomných, že hasiči začali trénovať – zúčastnili sa v Čechách pri Liberci 

súťaže, kde našu obec reprezentovali dobre, skončili tretí.  

 

Starosta informoval prítomných, že od 01.07.2012 berieme ďalších nezamestnaných, podpísal 

dohodu s ÚPSVaR na troch ľudí. Budú opravovať potok. S Povodím Váhu podpísal zmluvu, že 

nám na opravu potoka dodajú materiál.     

 

Starosta informoval prítomných o tom, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  SR 

Bratislava vydalo rozhodnutia o vyradení právnych subjektov ZŠ Krasňany 19 a MŠ Krasňany 

157  zo siete škôl a školských zariadení k 31.08.2012. Zároveň vydalo rozhodnutie, že zaraďuje 

do siete škôl a školských zariadení subjekt Základná škola s materskou školou, Krasňany 19 

s termínom začatia činnosti od 01.09.2012. Teraz je potrebné, aby zriaďovateľ uznesením 



obecného zastupiteľstva a dodatkom k zriaďovacej listine zrušil príslušné školy a školské 

zariadenia zo siete škôl. Tým, že sa zrušia právne subjekty, zanikne členstvo v rade školy pri ZŠ 

aj v rade školy pri MŠ Krasňany.  

Keďže sme obdržali aj rozhodnutie MŠVVaŠ SR Bratislava o zaradení nového subjektu do siete 

škôl, je potrebné, aby sme uznesením obecného zastupiteľstva zriadili novú školu aj so súčasťami 

a vydáme novú zriaďovaciu listinu.  

Preto  starosta predložil návrh na uznesenie. 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Krasňanoch ruší: 

ZŠ Krasňany a jej súčasť Školský klub detí pri ZŠ Krasňany 19 a MŠ Krasňany a jej súčasť 

Školskú jedáleň pri MŠ Krasňany 157 zo siete škôl k 31. augustu 2012   

za: 5 (Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Slavomír Rusnák, Vladimír Stanko, 

                                      Pavol Trnka)   

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Krasňanoch zriaďuje: 

Nový právny subjekt – Základná škola s materskou školou, Krasňany 19, s termínom začatia 

činnosti od 1. septembra 2012   

za: 5 (Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Slavomír Rusnák, Vladimír Stanko, 

                                      Pavol Trnka)   

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Starosta informoval prítomných, že z dôvodu organizovania Výstavy historických vozidiel v obci 

dňa 14.07.2012 sa nám ozývajú predajcovia a pýtajú sa na poplatok za predajné miesto v stánku 

počas akcie. Takýto poplatok schválený nemáme, navrhujem dnes schváliť poplatok za predajné 

miesto pri rôznych obecných akciách. Starosta navrhol poplatok vo výške 50,00 €. Poslanci 

navrhujú poplatok vo výške 30,00 €.  

Uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednorazový poplatok za predajné miesto pri obecných akciách 

vo výške 30,00 €.    

za: 5 (Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Slavomír Rusnák, Vladimír Stanko, 

                                      Pavol Trnka)   

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 10) Záver   
Na záver starosta obce poďakoval poslancom a ostatným prítomným za účasť a ukončil 

zasadnutie obecného zastupiteľstva.    

 
Zapísala:  Zdenka Džurnáková  

 

Overovatelia:  Radoslav Krajčík 

 Vladimír Stanko  

 

          Ing. Miroslav Bielka 

                 starosta obce 


