
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 
 

 

 

Z á p i s n i c a   

 

 

z 12.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, 

konaného dňa 10.12.2020 
 

 

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

 

poslanci – František Hliník, František Cigánik, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia 

Stanková, Ing. Andrej Kubala, Ing. Miroslav Bielka, Lýdia Cigániková  

 

Janka Miklúšová – hlavná kontrolórka obce    

 

Neprítomní:  Branislav Gacho, Lenka Štefúnová Šamajová 

 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 

3. Kontrola unesení zo 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

4. Schválenie rozpočtu obce Krasňany na roky 2021 – 2023 

5. Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2020 a plnenie príjmov a výdavkov k 12/2020 

6. Schválenie audítora na vykonanie auditu za rok 2020 

7. Správa hlavného kontrolóra obce Krasňany  

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021 

9. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o miestnych daniach a poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

10. Dodatok č. 4 k VZN obce Krasňany č. 1/2017 o určení výšky  dotácie na prevádzku a mzdy 

na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2021 

11. Prerokovanie obecných poplatkov 

12. Prerokovanie žiadostí 

13. Informácie starostky obce     

14. Rôzne     

15. Záver   

 

 

Bod č. 1) Otvorenie zasadnutia 

Starostka obce privítala poslancov OZ a prítomných hostí. Oboznámila ich s programom 12. 

zasadnutia podľa pozvánky zo dňa 07.12.2020, doplnila bod 11 zriadenie Obecného spoločného  

úradu so sídlom v Krasňanoch s posunutím ostatných bodov a predložila doplnený program 

rokovania zasadnutia OZ v Krasňanoch na schválenie.   

 

 

 



Uznesenie: 

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

starostkou obce na pozvánke, doplnený o navrhovaný bod programu – zriadenie Spoločného 

obecného úradu v Krasňanoch. Starostka obce dala hlasovať za program OZ s doplneným bodom.      

za:  7 (František Hliník, František Cigánik, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia            

                                     Stanková, Ing. Andrej Kubala, Ing. Miroslav Bielka, Lýdia      

                                     Cigániková)                                                                   

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

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

Starostka obce navrhla do návrhovej komisie Mgr. Sidóniu Stankovú – predseda návrhovej 

komisie, František Cigánik - člen návrhovej komisie, Eva Ferjancová – člen návrhovej komisie. 

OZ schvaľuje  členov návrhovej komisie v zložení navrhnutom starostkou. Starostka dala 

hlasovať: 

za:  7 (František Hliník, František Cigánik, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia            

                                     Stanková, Ing. Andrej Kubala, Ing. Miroslav Bielka, Lýdia      

                                     Cigániková)                                                     

proti:  0 

zdržal sa: 0  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Za overovateľov zápisnice  navrhla poslancov Františka Hliníka, Ing. Andreja Kubalu. OZ 

schvaľuje  overovateľov zápisnice v zložení navrhnutom starostkou. Starostka dala hlasovať:    

za:  5 (František Cigánik, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia            

                                     Stanková, Ing. Miroslav Bielka, Lýdia Cigániková)                                      

proti:  0 

zdržal sa: 2 (František Hliník, Ing. Andrej Kubala) 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Starostka za  zapisovateľku určila pani Zdenku Džurnákovú. 

 

Bod č. 3) Kontrola uznesení z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Starostka obce sa spýtala, či má niekto pripomienky alebo otázky k uzneseniam z 11. zasadnutia 

obecného zastupiteľstva.      

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o kontrole uznesení z 11. zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. Starostka dala hlasovať:    

za:  7 (František Hliník, František Cigánik, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia            

                                     Stanková, Ing. Andrej Kubala, Ing. Miroslav Bielka, Lýdia      

                                     Cigániková)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

Bod č. 4) Schválenie rozpočtu obce Krasňany na roky 2021 - 2023   

Starostka obce oboznámila prítomných o tom, že mali predložený materiál, návrh rozpočtu 

spracovaný na hlavné kategórie na roky 2021 – 2023. Rozpočet sa týka obce a rozpočtovej 

organizácie ZŠ s MŠ Krasňany. Navrhovaný rozpočet je vyrovnaný. Na rok 2021 príjmy 

a výdavky vo výške 972 242,00 €, na rok 2022 vo výške 937 056,00 € a na rok 2023 vo výške 

937 056,00 €. Rozpočet obce na rok 2021 predložila starostka obce na schválenie  a rozpočet 



obce na roky 2022 a 2023 má informatívny charakter a starostka obce ho navrhla zobrať na 

vedomie.  

Rozpočet obce na rok 2021 sa schvaľuje bez programovej štruktúry. 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočet obce na rok 2021 bez programovej štruktúry. 

Starostka dala hlasovať: 

za:  7 (František Hliník, František Cigánik, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia            

                                     Stanková, Ing. Andrej Kubala, Ing. Miroslav Bielka, Lýdia      

                                     Cigániková)                                                                   

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočet obce na roky 2022 a 2023. Starostka dala 

hlasovať: 

za:  7 (František Hliník, František Cigánik, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia            

                                     Stanková, Ing. Andrej Kubala, Ing. Miroslav Bielka, Lýdia      

                                     Cigániková)                                                                   

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 5) Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2020 

Starostka obce informovala prítomných o úprave rozpočtu obce na niektorých položkách 

a podpoložkách na rok 2020. Účtovníčka obce predložila poslancom na OZ materiál  

Rozpočtového opatrenia č. 1 a Plnenie príjmov a výdavkov ku obdobiu 12.2020 za obec. 

Vysvetlila prítomným, že výška rozpočtu na rok 2020 zostáva nezmenená. Starostka otvorila 

k tomuto bodu diskusiu. Otázky neboli žiadne.   

Starostka dala hlasovať za uznesenie na Rozpočtové opatrenie č. 1 a Plnenie príjmov a výdavkov 

ku obdobiu 12.2020. 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2020 a Plnenie príjmov 

a výdavkov ku obdobiu 12.2020. Starostka dala hlasovať: 

za:  7 (František Hliník, František Cigánik, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia            

                                     Stanková, Ing. Andrej Kubala, Ing. Miroslav Bielka, Lýdia      

                                     Cigániková)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

Bod č. 6) Schválenie audítora na vykonanie auditu za rok 2020 

Starostka obce informovala prítomných o tom, že je potrebné schváliť audítora pre vykonanie 

audítorskej činnosti za rok 2020. Za rok 2019 nám vykonala audítorské činnosti audítorská 

spoločnosť AT-AUDIT s.r.o. Dolný Kubín, zodpovedný audítor Ing. Ladislav Adamec a tohto 

istého audítora navrhuje starostka aj pre rok 2020. Nikto z prítomných poslancov nemal 

námietky, preto dala  starostka obce hlasovať za schválenie.  

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pre vykonanie auditu za rok 2020 audítorskú spoločnosť  AT-

AUDIT s.r.o., M. Hattalu 2298/19, Dolný Kubín, zodpovedný štatutárny audítor Ing. Ladislav 

Adamec, licencia UDVA 630.  

za:  7 (František Hliník, František Cigánik, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia            

                                     Stanková, Ing. Andrej Kubala, Ing. Miroslav Bielka, Lýdia      



                                     Cigániková)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0           

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č. 7) Správa hlavného kontrolóra obce Krasňany    

Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov so Správou z knihy jázd vozidla KIA CEED ZA 

753 EZ za obdobie  od 01.01.2020 do 30.09.2020. Uvedenú správu mali predloženú 

v materiáloch na obecné zastupiteľstvo. K správe neboli žiadne pripomienky. 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra z knihy jázd vozidla KIA 

CEED ZA 753 EZ.  Starostka dala hlasovať:  

za:  7 (František Hliník, František Cigánik, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia            

                                     Stanková, Ing. Andrej Kubala, Ing. Miroslav Bielka, Lýdia      

                                     Cigániková)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0           

 

Bod č. 8) Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021   

Starostka obce oboznámila prítomných s tým, že návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra na I. polrok 2021 mali predložený pri pozvánke. K uvedenému návrhu nemal nikto 

pripomienky, starostka dala za uvedený návrh hlasovať.  

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021.   

za:  7 (František Hliník, František Cigánik, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia            

                                     Stanková, Ing. Andrej Kubala, Ing. Miroslav Bielka, Lýdia      

                                     Cigániková)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0            

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č. 9) Všeobecne záväzné nariadenie 1/2020 o miestnych daniach a poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

Starostka obce oboznámila prítomných s návrhom VZN obce č. 1/2020 o miestnych daniach 

a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V návrhu sa mierne zvýšili sadzby 

dane z pozemkov, zo stavieb a z bytov. Taktiež sa zvýšila sadzba poplatku za komunálny odpad 

na  0,0494 eura za osobu a kalendárny deň, t.j.  18,00 € za osobu/rok.  Starostka otvorila diskusiu.  

Mgr. Sidónia Stanková – spýtala sa, koľko to asi spraví rozdiel. Starostka bližšie oboznámila 

prítomných s tým, že  sa najviac zvýšil koeficient pre stavebné pozemky.       

Po diskusii starostka obce predložila VZN č. 1/2020 na schválenie. 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 

 

za:  6 (František Hliník, František Cigánik, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia            

                                     Stanková, Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 1          (Ing. Miroslav Bielka) 

Uznesenie bolo prijaté. 

 



Bod č. 10) Dodatok č. 4 k VZN obce Krasňany č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2021 

Starostka obce oboznámila prítomných s Dodatkom č. 4 k VZN č. 1/2017 a s výpočtom výšky 

dotácie  v prílohe č. 1 na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ Krasňany a dieťa školských zariadení. 

Účtovníčka obce uviedla, že výpočet výšky dotácie bol počítaný na základe predbežného 

predpokladaného koeficientu vo výške 91,81. Dnes nám bol oznámený nový koeficient, ktorý je 

trochu nižší a neovplyvní veľmi uvedené sumy. Jedná sa o originálne kompetencie, ktoré sú 

financované z podielových daní, prepočet v tabuľke navrhuje nemeniť. Starostka otvorila 

k tomuto bodu diskusiu.  Nikto nemal pripomienky, preto predložila Dodatok č. 4 k VZN č. 

1/2017 na schválenie. 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 4 k VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2021. Starostka 

dala hlasovať: 

za:  7 (František Hliník, František Cigánik, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia            

                                     Stanková, Ing. Andrej Kubala, Ing. Miroslav Bielka, Lýdia      

                                     Cigániková)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0          

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č. 11) Schválenie Spoločného obecného úradu na úseku územného plánovania a 

stavebného poriadku v Krasňanoch   

Starostka obce oboznámila prítomných s tým, že na základe výpovede zmluvy obcou Varín bude 

dňom 31.12.2020 ukončená činnosť Spoločného obecného úradu vo Varíne na úseku územného 

plánovania, stavebného poriadku a pozemných komunikácií (stavebný úrad) so sídlom vo Varíne. 

Do 31.12.2020 bude prebiehať delimitácia spisov a archívu. Preto je potrebné dnes pristúpiť 

k schváleniu nového spoločného stavebného úradu. Vytvoria ho od 01.01.2021 štyri obce a to: 

Krasňany, Dolná Tižina, Nezbudská Lúčka a Lysica so sídlom v Krasňanoch v objekte firmy 

Krasplast AMG, s.r.o, pri futbalovom ihrisku. Nový stavebný úrad začne fungovať od 

01.02.2021. Bude zriadený nový samostatný účet, na ktorý obce vložia finančné prostriedky na 

rok 2021 vo výške 9,00 € na obyvateľa. Z toho sa musí zariadiť aj kancelária. Po krátkej diskusii 

dala starostka hlasovať za uznesenie. 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Spoločný obecný úrad na úseku územného plánovania a 

stavebného poriadku (stavebný úrad) so sídlom v Krasňanoch v termíne od 01.01.2021. Starostka 

dala hlasovať: 

za:  7 (František Hliník, František Cigánik, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia            

                                     Stanková, Ing. Andrej Kubala, Ing. Miroslav Bielka, Lýdia      

                                     Cigániková)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0          

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č. 12) Prerokovanie obecných poplatkov 

Starostka obce informovala prítomných o tom, že mali predložený návrh obecných poplatkov, 

ktoré sa týkali štyroch zmien. Navrhované bolo zvýšenie poplatku za prechodné umiestnenie 

zosnulého v dome smútku z 15,00 € na 20,00 €, vyhlásenie v MR pre právnické a fyzické osoby, 

ktoré nepotrebujú predajné miesto, zo 4,00 € na 5,00 €, poplatok za predajné miesto na akciách 

a podujatiach z 10,00 € na 15,00 €, poplatok za prenájom spoločenskej miestnosti nad obecným 

úradom - kar, rodinné akcie, posedenia s trvaním max. 4 hod., tam bola dosiaľ jednotná sadzba 



30,00 €, teraz je v návrhu 30,00 € domáci a 50,00 € cudzí. Ostatné obecné poplatky zostávajú 

nezmenené. Starostka otvorila diskusiu. Poslanci žiadali ponechať poplatok za prechodné 

umiestnenie zosnulého v dome smútku 15,00 €, tak ako doteraz. S ostatnými zmenami súhlasili.    

Starostka predložila obecné poplatky na schválenie. 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje obecné poplatky.  Starostka dala hlasovať: 

za:  7 (František Hliník, František Cigánik, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia            

                                     Stanková, Ing. Andrej Kubala, Ing. Miroslav Bielka, Lýdia      

                                     Cigániková)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0           

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č. 13) Prerokovanie žiadostí 

1) Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na rok 2021 

Starostka obce prečítala žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Dobrého pastiera, zriaďovateľa 

školského zariadenia Strom – CVČ pri Farnosti Dobrého pastiera v Žiline o poskytnutie 

finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na rok 2021. V prílohe žiadosti bol menný zoznam 

členov CVČ Strom z obce Krasňany a zriaďovacia listina. Žiadosť predložila na schválenie.   

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy  

a prevádzku na rok 2021 pre školské zariadenie STROM – CVČ pri Farnosti Dobrého pastiera 

v Žiline.  Starostka dala hlasovať: 

za:  2 (Mgr. Sidónia Stanková, Ing. Miroslav Bielka)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 5          (František Hliník, František Cigánik, Eva Ferjancová, Ing. Andrej     

                                     Kubala, Lýdia Cigániková) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

            

2) Prekládka verejného osvetlenia – žiadosť – Mariana Kubalová  

Starostka obce prečítala žiadosť p. Mariany Kubalovej ohľadne prekládky verejného osvetlenia, 

ktoré je osadené v súkromnej ceste a obmedzuje tak vstup na súkromnú cestu. Starostka navrhuje 

vytýčenie obecnej komunikácie novým geometrickým plánom. Po komunikácií s geodetom bola 

starostka informovaná, že vzhľadom nato, že sa jedná o komunikáciu, bude jej vytýčenie trvať 

minimálne pol roka. Po vytýčení sa verejné osvetlenie,  pokiaľ je umiestnené na súkromnej ceste, 

preloží.   

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypracovanie GP na obecnú komunikáciu - parcelné číslo 

866/23. Starostka dala hlasovať: 

za:  7 (František Hliník, František Cigánik, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia            

                                     Stanková, Ing. Andrej Kubala, Ing. Miroslav Bielka, Lýdia      

                                     Cigániková)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0           

Uznesenie bolo prijaté. 

 

3) Výzva na zabezpečenie odstránenia nelegálnej stavby (plot)  

Starostka prečítala žiadosť p. Miroslava Trnku ohľadne odstránenia nelegálnej stavby, plotu, 

parcele číslo 866/7, ktorá je umiestnená na obecnej komunikácii v k.ú. Krasňany na parcele číslo 

866/23. Obecné zastupiteľstvo prerokuje žiadosť po vypracovaní GP na parcelu číslo 866/23, 

ktorý bude vypracovaný do 30.6.2021.   



Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť na zabezpečenie odstránenia nelegálnej stavby 

(plot), stanovisko sa zaujme po vypracovaní GP.  Starostka dala hlasovať: 

za:  7 (František Hliník, František Cigánik, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia            

                                     Stanková, Ing. Andrej Kubala, Ing. Miroslav Bielka, Lýdia      

                                     Cigániková)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0          

  

4) Vytýčenie a vybudovanie (spevnenie) miestnej komunikácie 866/23 – žiadosť 

Starostka prečítala žiadosť p. Pavla Trnku ml. a Miroslava Trnku v zastúpení ostatných 

vlastníkov rodinných domov o presné vytýčenie miestnej komunikácie na parcele číslo 866/23 

a následne jej spevnenie. Obecné zastupiteľstvo prerokuje žiadosť po vypracovaní GP na parcelu 

číslo 866/23.   

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť na vytýčenie a vybudovanie miestnej 

komunikácie 866/23, stanovisko sa zaujme po vypracovaní GP.  Starostka dala hlasovať: 

za:  7 (František Hliník, František Cigánik, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia            

                                     Stanková, Ing. Andrej Kubala, Ing. Miroslav Bielka, Lýdia      

                                     Cigániková)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0           

 

5) Žiadosť o poskytnutie priestorov nad obecným úradom 

Starostka prečítala žiadosť p. Miloša Dobroňa o poskytnutie priestorov nad Obecným úradom 

Krasňany, za účelom pokračovania poskytovania obslužných služieb od 01.01.2021 na dobu 5 

rokov. 

Tieto priestory im obec poskytovala za podmienky, že p. Dobroň zaplatí nájom za uvedené 

priestory za každú akciu, ktorej budú poskytovať obslužné služby. Za uvedenú žiadosť dala 

hlasovať. 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytovanie priestorov nad Obecným úradom Krasňany, za 

účelom poskytovania obslužných služieb k 01.01.2021, na dobu 5 rokov.  

za:  0                                   

proti:  2 (František Cigánik, Ing. Andrej Kubala) 

zdržal sa: 5          (František Hliník, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Ing.  

                                     Miroslav Bielka, Lýdia Cigániková)                                  

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Z dôvodu prebiehajúcej zlej situácie, COVID-19, dala starostka obce hlasovať za nové uznesenie, 

kde navrhla, aby za podmienok, aké boli doteraz, schválili poskytovanie priestorov nad obecným 

úradom, za účelom poskytovania obslužných služieb od 01.01.2021, na dobu 1 roka, t.j. do 

31.12.2021.  

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytovanie priestorov nad Obecným úradom Krasňany, za 

účelom poskytovania obslužných služieb od 01.01.2021, na dobu 1 roka, t.j. do 31.12.2021. 

Starostka dala hlasovať:  

za:  7 (František Hliník, František Cigánik, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia            

                                     Stanková, Ing. Andrej Kubala, Ing. Miroslav Bielka, Lýdia      

                                     Cigániková)                                  

proti:  0 



zdržal sa: 0           

Uznesenie bolo prijaté. 

 

6) Žiadosť o zaradenie parcely na prerokovanie do územného plánu obce v rámci 

doplnku  

Starostka prečítala žiadosť p. Márie Pazderkovej o zaradenie parcely číslo E 670, evidovaného na 

LV 394 v k.ú. Krasňany do územného plánu obce, ako plochu pre priemyselnú zónu. Starostka 

oboznámila poslancov s tým, že uvedená žiadosť už bola raz prerokovávaná. Je zaradená 

v žiadostiach, keď sa bude riešiť pri nasledujúcej tvorbe ÚPN obce. Otvorila k tomuto bodu 

diskusiu. P. Pazderková sa spýtala, kedy by to malo byť. Odpovedala starostka obce, že 

vzhľadom na situáciu to zatiaľ nevieme. V tomto dodatku, ktorý je rozpracovaný teraz, sa rieši 

len priemyselná zóna pre p. Chabadu, ktorý si výdavky na Dodatok č. 7 uhradí sám. Ostatné 

všetky žiadosti sa budú prerokovávať pri nasledujúcej tvorbe ÚPN. Pani Pazderková by sa 

spolupodielala na výdavkoch Dodatku č. 7, keby poslanci zaradili a schválili  parcelu číslo E 670 

do ÚPN obce pre priemyselnú zónu. Starostka obce, preto po krátkej diskusii, dala hlasovať za 

uznesenie.      

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zaradiť parcelu číslo E 670, ako plochu pre priemyselnú zónu, 

do ÚPN obce v Dodatku č. 7.  Starostka dala hlasovať: 

za:  0                                   

proti:  0  

zdržal sa: 7          (František Hliník, František Cigánik, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia            

                                     Stanková, Ing. Andrej Kubala, Ing. Miroslav Bielka, Lýdia      

                                     Cigániková)                                  

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

7) Žiadosť o právo prechodu a prejazdu 

Starostka prečítala žiadosť p. Jozefa Cigánika, ktorou žiada o dlhodobé právo prejazdu 

a prechodu cez pozemok parc. č. EKN 461/1 za účelom prístupu k pozemku parcele číslo CKN 

1328/38 o výmere 19 118 m2 v k.ú. Krasňany, na ktorej má záujem zriadiť minizoo. Tento 

pozemok bol odčlenený geometrickým plánom od parcely číslo EKN 456. Diskusia. Starostka 

bližšie oboznámila prítomných s tým, že občania v časti Varín - Koňhora majú k svojim parcelám 

poprihradzované aj z našej obecnej parcele. Sú tam skládky odpadu, neporiadok. P. Cigánik   

požiadal o právo prechodu aj SPF. Pýta sa, aká by bola cena nájmu. Na túto otázku zatiaľ 

poslanci neodpovedali. V prípade, že bude neskôr schválené právo  prechodu a prejazdu, budú 

riešiť otázku nájmu. Po ukončení nájmu budú žiadať uviesť pozemok do pôvodného stavu.  

Poslanci sa po dlhej diskusií dohodli, že právo prechodu a prejazdu bude opäť prerokované po 

odpovedi SPF, z toho dôvodu žiadosť zobrali na vedomie. 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o právo prechodu a prejazdu cez pozemok 

parcelu č. EKN 461/1.    

za:  7 (František Hliník, František Cigánik, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia            

                                     Stanková, Ing. Andrej Kubala, Ing. Miroslav Bielka, Lýdia      

                                     Cigániková)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0           

 

8) Okresný súd Žilina – žiadosť o zabezpečenie volieb prísediacich 

Starostka obce prečítala žiadosť o zabezpečenie volieb prísediacich Okresného súdu Žilina v 

zmysle zákona č. 385/2000 Z.z. na obdobie rokov od 01.01.2021 do 31.12.2024. Prísediaci by 

mal vykonávať obvykle funkciu 12 pracovných dní v roku. Prísediaci má nárok na preplatenie 



náhrad za výkon funkcie prísediaceho, a to cestovných náhrad, náhradu hotových výdavkov a 

v prípade zárobkovo činných osôb aj náhradu mzdy, resp. ušlého zárobku. Prísediacemu tiež patrí 

paušálna náhrada vo výške 5,00 € za pojednávací deň. Starostka sa niekoľkých občanov pýtala, či 

nemajú o takúto funkciu záujem, nepodarilo sa jej nikoho získať. Pýta sa preto aj poslancov, či 

o túto funkciu nemajú záujem. Nakoľko sa nám nepodarilo nikoho získať obecné zastupiteľstvo 

zobralo žiadosť Okresného súdu Žilina na vedomie.    

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Okresného súdu v Žiline o zabezpečenie volieb 

prísediacich na obdobie rokov od 01.01.2021 do 31.12.2024.  Starostka dala hlasovať:  

za:  6 (František Hliník, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková,  

                                     Ing. Andrej Kubala, Ing. Miroslav Bielka, Lýdia Cigániková)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 1          (František Cigánik) 

 

9) Žiadosť o súčinnosť pri príprave Zmluvy o spolupráci 

Starostka obce prečítala žiadosť Ing. Petra Olajca o súčinnosť pri príprave Zmluvy o spolupráci. 

Vytlačila aj zmluvu o spolupráci, oboznámila ich s ňou. Obec túto zmluvu pripomienkovala.  

Starostka chce vypracovanie návrhu zmluvy od Ing. Petra Olajca a nie, aby zmluvu vypracovala 

obec, resp. obecný právnik. Po prečítaní žiadosti od pána Ing. Petra Olajca otvorila diskusiu. 

Starostka sa nechcela vyjadriť, nechala diskusiu na poslancov. Po ukončení ich diskusie dala 

hlasovať, avšak ešte poslancov informovala o súčasnej situácií ohľadom miestnej komunikácie. 

Starostka ďalej oboznámila poslancov s informáciou od pána Ing. Petra Olajca, že pozemok pána 

Imricha Olajca zasahuje do odtokového žľabu na ceste do Tavačovho Lazu. Z uvedeného dôvodu 

dala vypracovať geometrický plán na obecnú komunikáciu. Časť žľabu na ceste, podľa 

vypracovaného GP, je skutočne p. Imricha Olajca. Starostka navrhla poslancom, že obec by mala 

tento pozemok pod žľabom, čo najskôr odkúpiť. 

Po ukončení diskusie dala starostka hlasovať za žiadosť pána Ing. Petra Olajca. 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o súčinnosť pri príprave Zmluvy o spolupráci.   

za:  0                                   

proti:  3 (František Hliník, František Cigánik, Eva Ferjancová)                                  

 

zdržal sa: 4          (Mgr. Sidónia Stanková, Ing. Andrej Kubala, Ing. Miroslav Bielka,  

                                     Lýdia Cigániková)                                  

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Bod č. 14) Informácie starostky obce 

Starostka obce informovala prítomných, že 

- hasičom a dobrovoľníkom ďakuje za pomoc pri testovaní,  

- osobitne poďakuje pánovi Milošovi Štefúnovi ako veliteľovi odberného miesta, 

- na ihrisku sa vymenili vonkajšie svietidlá v havarijnom stave, keďže sa počas testovania 

museli neustále meniť žiarovky za reflektory,  

- ďakuje hasičom za prípravu vianočného stromčeka pred požiarnou zbrojnicou,  

- sa vymenil bojler na vodu na obecnom úrade, nakoľko bol v havarijnom stave, keďže mal 

skoro 30 rokov, 

- sa rozšíril miestny rozhlas na Kúte o štyri amplióny a dva nefunkčné sa zamenili v obci, 

- vymenili sa hlavné dvere na dome smútku, keďže boli rovnako v hroznom stave – mali 

veľké tepelné straty, keďže vôbec netesnili,   

- sa zreštauroval kamenný kríž na hornom cintoríne vďaka dotácie z Environfondu,  



- sme podali žiadosť o poskytnutie dotácie na zlepšenie vybavenia školskej jedálne 

v hodnote 5 000,00 €, ktorú sme aj získali. Z počtu 1 377 uchádzačov bolo 160 žiadostí 

úspešných, my sme boli medzi úspešnými uchádzačmi, 

- sa vymenil bojler na vodu v budove TJ na ihrisku, keďže odišiel pravdepodobne počas 

testovania,  

- sa podal projekt na redizajn obecnej knižnice, 

- sa ide robiť rekonštrukcia bleskozvodu na budove obecného úradu, 

- je spokojná so sezónnymi pracovníkmi na obci, ale do budúcna treba viac pracovníkov na 

tieto vonkajšie sezónne práce.       

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostky obce.  Starostka dala hlasovať: 

za:  7 (František Hliník, František Cigánik, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia            

                                     Stanková, Ing. Andrej Kubala, Ing. Miroslav Bielka, Lýdia      

                                     Cigániková)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0            

 

Bod č. 15) Rôzne 

Starostka obce informovala o ukončení činnosti Spoločného obecného úradu Varín na úseku 

územného plánovania, stavebného poriadku a pozemných komunikácií (stavebný úrad) so sídlom 

vo Varíne dňom 31.12.2020.   

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o ukončení Spoločného obecného úradu 

Varín  (stavebný úrad) dňom 31.12.2020.   Starostka dala hlasovať: 

za:  7 (František Hliník, František Cigánik, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia            

                                     Stanková, Ing. Andrej Kubala, Ing. Miroslav Bielka, Lýdia      

                                     Cigániková)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0       

      

Mgr. Sidónia Stanková požaduje doplniť modré kontajnery pri dome smútku a pri materskej 

škole. Starostka obce odpovedala, že kontajnery sa už presunuli k domu smútku, 2  ks na plasty 

a 1 ks modrý na papier.  

 

Eva Ferjancová navrhuje spevniť priestory pozemku pod kontajnermi.     

 

Lýdia Cigániková požaduje doplniť oranžový kontajner na mlieko na konci ich ulice. 

 

Starostka obce predložila poslancom návrh na schválenie ročnej odmeny pre hlavnú kontrolórku 

obce v sume 100,00 € a zároveň ich vyzvala, že môžu podať aj iný návrh. Iný návrh nebol 

predložený, preto starostka obce dala hlasovať za ročnú odmenu v sume 100,00 €. 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ročnú odmenu pre hlavnú kontrolórku obce v sume 100,00 €.  

Starostka dala hlasovať:  

za:  6 (František Cigánik, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, 

                                     Ing. Andrej Kubala, Ing. Miroslav Bielka, Lýdia Cigániková)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 1          (František Hliník)            

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 



DHZ Krasňany – žiadosť o finančnú odmenu za aktívnu činnosť v roku 2020 

Starostka obce prečítala žiadosť o finančnú odmenu za aktívnu činnosť v roku 2020. Prítomný 

predseda DHZ Marián Hliník vyjadril nespokojnosť k poskytnutému príspevku na činnosť v roku 

2020. Predloženú žiadosť o finančnú odmenu pre členov DHZ opravil na OZ s tým, že žiada 

poskytnúť príspevok na činnosť v hodnote 500 € v hotovosti. Starostka prisľúbila, že požadovaný 

príspevok bude vyplatený v rámci plnenia rozpočtu.  

 

Poslankyňa Lýdia Cigániková navrhla schváliť odmenu pre starostku obce. Účtovníčka obce 

upozornila poslancov, že starostka obce nemôže mať schválenú odmenu. Poslanci jej môžu 

upraviť plat. Na základe návrhu poslankyne p. Lýdie Cigánikovej poslanci schválili starostke 

obce zvýšenie platu na dobu dvoch mesiacov o 5%.  

 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zvýšenie platu pre starostku obce v zmysle § 4 ods. 2 zákona 

253/1994 Z.z.  o 5 %  po dobu dvoch mesiacov.  Starostka dala hlasovať:   

za:  7 (František Hliník, František Cigánik, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia            

                                     Stanková, Ing. Andrej Kubala, Ing. Miroslav Bielka, Lýdia      

                                     Cigániková)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0            

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č. 16) Záver   

Na záver starostka obce poďakovala poslancom a ukončila  zasadnutie obecného zastupiteľstva.    

 

 

Zapísala:  Zdenka Džurnáková  

 

Overovatelia:   František Hliník 

                          Ing. Andrej Kubala  

   

 

 

 

 

                                                                           Ing. Jana Žáková PhD. 

               starostka obce 


