
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 
 

Z á p i s n i c a   

 

z 13.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, 

konaného dňa 05.08.2016 
 

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

poslanci – Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Eva 

Ferjancová, Ing. Jana Žáková, Mgr. Sidónia Stanková, Slavko Rusnák   

 

Ospravedlnení:  Ján Bielka, František Cigánik   

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 

3. Hlavný kontrolór obce – určenie úväzku a dňa konania volieb 

4. Organizácia obecných slávností sv. Moniky   

5. Schválenie podania Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci 

Programu INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.  

6. Rôzne 

7. Záver  

 

Bod č. 1) Otvorenie zasadnutia 

Starosta obce privítal poslancov OZ a ostatných prítomných. Oboznámil ich s programom 13. 

zasadnutia podľa pozvánky zo dňa 01.08.2016 a predložil program rokovania zasadnutia OZ 

v Krasňanoch na schválenie. 

Uznesenie: 

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

starostom obce na pozvánke. 

za:  7 (Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík,  

                                     Eva Ferjancová, Ing. Jana Žáková, Mgr. Sidónia Stanková, 

                                     Slavko Rusnák)                                                                

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

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

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie Radoslava Krajčíka – predseda návrhovej komisie,   

p. Slavko Rusnák - člen návrhovej komisie, Ing. Jana Žáková – člen návrhovej komisie. 

za:  7 (Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík,  

                                     Eva Ferjancová, Ing. Jana Žáková, Mgr. Sidónia Stanková, 

                                     Slavko Rusnák)                                                     

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Za overovateľov zápisnice  navrhol  poslancov Mgr. Sidóniu Stankovú a p. Evu Ferjancovú,    

za  zapisovateľku určil p. Zdenku Džurnákovú. 

za:  7 (Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík,  



                                     Eva Ferjancová, Ing. Jana Žáková, Mgr. Sidónia Stanková, 

                                     Slavko Rusnák)                                      

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 3) Hlavný kontrolór obce – určenie úväzku a dňa konania volieb 
Starosta obce informoval prítomných o tom, že dňa 09.08.2016 uplynie lehota funkcie hlavnej 

kontrolórky obce na dobu určitú v zmysle zákona 369/1990 Z.z.. Z tohto dôvodu na dnešnom OZ 

musíme schváliť úväzok a deň konania voľby na funkciu hlavný kontrolór obce. Starosta navrhol 

i naďalej pre túto funkciu schváliť hodinový denný úväzok a deň konania voľby navrhol dva 

termíny: 16.9.2016 alebo  23.9.2016. Poslanci schválili hodinový denný úväzok a deň konania 

voľby vyhlasujú na 23.09.2016. 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pre funkciu hlavný kontrolór obce hodinový denný úväzok, deň 

konania voľby vyhlasuje na 23.09.2016. 

za:  7 (Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík,  

                                     Eva Ferjancová, Ing. Jana Žáková, Mgr. Sidónia Stanková, 

                                     Slavko Rusnák)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

Bod č. 4) Organizácia obecných slávností sv. Moniky  
Starosta obce oboznámil prítomných s tým, že v čase od 19.08.2016 do 25.08.2016 bude čerpať 

dovolenku, preto je potrebné dohodnúť organizáciu obecných slávností sv. Moniky. Informoval  

prítomných o tom, že účinkujúci sú zabezpečení, z navrhnutého plagátu prečítal program:  

09.30 Slávnostná svätá omša v kaplnke v Dome smútku 

13.30 Kultúrny program (vystupujúci sú uvedení na plagáte, ktorý tvorí prílohu zápisnice). 

Okrem toho pre deti sú zabezpečené kolotoče, jazda na poníkovi, maľovanie na tvár a iné.  

Billboard na obecné slávnosti bude umiestnený medzi Gbeľanmi a Koňhorou. Malé plagáty sa 

poroznášajú po obciach, zverejní sa to aj na našej stránke. Otvoril diskusiu. Strava pre 

účinkujúcich – bude sa variť guláš a pripraví sa rýchle občerstvenie. Stoly a lavice budeme mať 

naše, ďalšie nám požičia p. Frátrik, oslovíme ešte p. Zuzanu Trnkovú na požičanie stolov a lavíc 

z pohostinstva v amfiteátri. Stan požičiame ešte z KIE. Bufety ponúkneme zložkám DÚHA 

a DHZ. Poslanec Ján Bielka dostane na starosť aparatúru. Sklad, vydávanie lístkov na stravu 

a rýchle občerstvenie bude mať na starosti poslankyňa Eva Ferjancová, maľovanie na tvár Mgr. 

Sidónia Stanková. Poslanci Branislav Gacho a František Cigánik budú mať na starosti narazenie 

sudov a pomáhať v sklade, ostatní pomôžu tam,  kde bude pomoc treba.  

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie organizáciu obecných slávností sv. Moniky.  

za:  7 (Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík,  

                                     Eva Ferjancová, Ing. Jana Žáková, Mgr. Sidónia Stanková, 

                                     Slavko Rusnák)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

Bod č. 5) Schválenie podania Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty 

v rámci Programu INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020   

Starosta obce oboznámil prítomných o tom, že projekt je zameraný na kultúru a históriu. Bližšie 

ich oboznámil s obsahom projektu. V projekte by mohli byť zahrnuté akcie: návšteva Poľska, 

varenie, zdravá výživa, tradičné slovenské a poľské jedlá, vybavenie kuchyne, vybavenie 



kultúrnej miestnosti – zakúpenie stolov a stoličiek, pódium, zakúpenie fotoaparátu, premietačky, 

turistika a podobne. Termín podania žiadosti na uvedený projekt je 04.09.2016.  

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre 

mikroprojekt v rámci Programu INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.     

za:  7 (Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík,  

                                     Eva Ferjancová, Ing. Jana Žáková, Mgr. Sidónia Stanková, 

                                     Slavko Rusnák)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

Bod č. 6) Rôzne  

1/ Označenie ulíc na Kúte  

Starosta oboznámil prítomných s tým, že v našej obci nie sú oficiálne označené ulice, sú len 

orientačné. Predniesol požiadavku obyvateľov na Kúte, aby sa pre lepšiu orientáciu označili aj 

novo vzniknuté ulice na Kúte aspoň rímskymi číslicami: Kút I., Kút II., Kút III., Kút IV.  

Poslanci s týmto návrhom súhlasia.  

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje orientačné označenie ulíc na Kúte ako Kút I., Kút II., Kút III., 

Kút IV.    

za:  7 (Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík,  

                                     Eva Ferjancová, Ing. Jana Žáková, Mgr. Sidónia Stanková, 

                                     Slavko Rusnák)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

2) Požiadavka poslankyne Evy Ferjancovej 

Navrhuje v letnom období častejšie vyvážať plasty. Starosta obce informoval prítomných 

o spôsobe vyvážania, požiadavka vývozu mimo termínu sa dáva mailom vždy písomne, teraz sa 

urgovalo aj telefonicky. Je však dovolenkové obdobie, odozva na výzvu bola oneskorená.  

 

3) Požiadavka poslankyne Mgr. Sidónie Stankovej 

Žiada nanovo nastriekať spomaľovače. Starosta obce kúpi farbu a dá ich nastriekať.  

 

4) Požiadavka HKO p. Janky Miklúšovej 

Je potrebné urgovať prechody pre chodcov cez hlavnú cestu na Žilinskom samosprávnom kraji.  

  

Bod č. 7) Záver   
Na záver starosta obce poďakoval poslancom a ostatným prítomným za účasť a ukončil  

zasadnutie obecného zastupiteľstva.    

 

Zapísala:  Zdenka Džurnáková  

 

Overovatelia: Mgr. Sidónia Stanková   

Eva Ferjancová 

 

                                                                            Ing. Miroslav Bielka 

                 starosta obce 


