
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 

 
Z á p i s n i c a   

 
z  13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, konaného dňa 07.09. 2012 

 

 

 

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

poslanci – Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Stanislav Pallo, Mária Rampašeková, 

Slavomír Rusnák,  Miroslav Švec, Pavol Trnka, Júlia Staníková  

Ospravedlnený: Vladimír Stanko 

 

Program zasadnutia: 

1.    Otvorenie zasadnutia  

2.    Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3.    Kontrola plnenia uznesení 

4.    Zmluva o úvere na projekt „Úprava verejného priestranstva“ 

5.    Ustanovenie rady školy, delegovanie zástupcov zriaďovateľa 

6.    Ručenie obce za  poskytnutú zálohu v rámci čerpania finančných prostriedkov  

       z Programu Rozvoja vidieka 

7.    Voľba predsedu finančnej komisie 

8.    Žiadosť (poskytovanie stravovacích služieb) 

9.    Vyhodnotenie kultúrno-spoločenských podujatí 

10.  Voľba prísediacich Okresného súdu Žilina 

11.  Rôzne 

12.  Záver 

 

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

zasadnutia a  predložil  program rokovania 13. zasadnutia OZ v Krasňanoch na schválenie.          

                   

            za: 7              (Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Stanislav Pallo, Mária Rampašeková,   

                                   Slavomír Rusnák,  Miroslav Švec, Pavol Trnka)  

 

           proti: 0   

           zdržal sa: 0 

 

Bod č.2) Určenie návrhovej komisie 

Starosta navrhol za predsedu návrhovej komisie p. Miroslava Šveca  a za členov komisie 

 p. Radoslava Krajčíka  a p. Pavla Trnku.     

Určenie overovateľov zápisnice  a  zapisovateľky  

Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice   p. Slavomíra Rusnáka, p. Stanislava Pallu 

za zapisovateľku určil p. Jaroslavu Kuricovú. 

 

            za: 7           (Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Stanislav Pallo, Mária Rampašeková,   

                                Slavomír Rusnák, Miroslav Švec, Pavol Trnka)  

           proti: 0  

           zdržal sa: 0 

 

 



Bod č.3) Kontrola plnenia uznesení 

Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení. 

Uznesenie č. 17 – zatiaľ nie je možnosť získania finančných prostriedkov pre obstaranie 

Zmeny a doplnku ÚPN, budeme to sledovať 

Uznesenie č. 10, bod 5 – kúpna zmluva medzi RD Terchová, sídlo Nová Farma Krasňany 

a Obcou Krasňany je pripravená na podpis 

Uznesenie č. 12, bod 1 – uzatvorenie nájomnej zmluvy  

Predsedníčka družstva žiada zmeniť dobu nájmu na 10 rokov s cenou vo výške 10,00 €/ha.  

Starosta je za to, aby sa ich požiadavka rešpektovala, nakoľko aj oni nám vyšli v ústrety. 

Ruší sa uznesenie č. 12, bod 1 zo 4.5.2012 

Nové uznesenie: OZ súhlasí s uzatvorením nájomnej  zmluvy s RD Terchová, sídlo Nová 

Farma Krasňany s dobou nájmu 10 rokov a s cenou 10,00 €/ ha. 

  

            za: 8           (Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Stanislav Pallo, Mária Rampašeková, 

                                Slavomír Rusnák, Miroslav Švec, Pavol Trnka, Júlia Staníková)  

           proti: 0 

           zdržal sa: 0 

 

 

Bod č.8) Žiadosť(poskytovanie stravovacích služieb) 

Starosta navrhol urobiť zmenu v programe a prerokovať najskôr  žiadosť p. Miloša Dobroňa 

s ponukou prevádzkovania stravovacích služieb počas akcií konaných v spoločenskej 

miestnosti nad obecným úradom.  

p. Dobroň sa vyjadril, že tu tieto služby chýbajú, je ochotný poskytovať stravovacie služby 

s obsluhou aj s upratovaním podľa požiadaviek občanov. Nájom za miestnosť bude inkasovať 

obec. 

Poslanci schvaľujú žiadosť p. Miloša Dobroňa od 01.01.2013. 

 

            za: 8           (Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Stanislav Pallo, Mária Rampašeková, 

                                Slavomír Rusnák, Miroslav Švec, Pavol Trnka, Júlia Staníková)  

           proti: 0 

           zdržal sa: 0 

 

Odišiel poslanec  J. Bielka. 

 

 

Bod č.4) Zmluva o úvere na projekt „ Úprava verejného priestranstva“ 
Starosta informoval,  že stavba bola 21.8.2012 ukončená a odovzdaná, musíme zaplatiť 

faktúru a potom požiadať o preplatenie PPA. Keďže máme už 2 projekty financované cez 

úver, banka by nám úver už neposkytla. 

Firma Molda stavebná firma s.r.o. vypracovala zmluvu o úvere, po podpísaní nám poskytnú 

finančné prostriedky  na úhradu FA a zároveň bude podaná žiadosť o platbu z PPA. 

Po diskusii poslanci schválili zmluvu o úvere.   

 

            za: 6             (Radoslav Krajčík, Stanislav Pallo, Mária Rampašeková,   

                                  Slavomír Rusnák,  Miroslav Švec, Júlia Staníková) 

           proti: 0 

           zdržal sa: 1   (Pavol Trnka) 

 

 

 

 

 



Bod č.5) Ustanovenie rady školy, delegovanie zástupcov zriaďovateľa 

 

Od 1. septembra vznikol nový subjekt Základná škola s materskou školou, Krasňany 19. 

Povinnosťou zriaďovateľa je ustanovenie rady školy, ktorá uskutočňuje výberové konanie  na 

vymenovanie riaditeľa. Vedením školy je dočasne poverená Mgr. Marta Hermannová. 

OZ ustanovuje radu školy v počte 9 členov. 

          

            za: 7           (Radoslav Krajčík, Stanislav Pallo, Mária Rampašeková,   

                                Slavomír Rusnák, Miroslav Švec, Pavol Trnka, Júlia Staníková)  

           proti: 0              

           zdržal sa: 0 

 

OZ schvaľuje delegovanie troch zástupcov za zriaďovateľa: Ing. Miroslav Bielka, Miroslav 

Švec, Júlia Staníková 

 

            za: 7          ( Radoslav Krajčík, Stanislav Pallo, Mária Rampašeková,   

                                Slavomír Rusnák, Miroslav Švec, Pavol Trnka, Júlia Staníková)  

           proti: 0              

           zdržal sa: 0 

 

 

Bod č.6) Ručenie obce za poskytnutú zálohu v rámci čerpania finančných prostriedkov 

z Programu rozvoja vidieka 

Starosta informoval o potrebe ručenia a prehodnotenia  ručiteľov vo výške 110 % zálohy na 

chod MAS v rámci čerpania finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka na projekt 

„Najmodernejšia cesta separovania pre takmer 30 tisíc obyvateľov“. 

Obecný podnik Belá a Obecný podnik služieb Strečno nemôžu pokračovať v ručení, pretože 

ich majetok nedosahuje požadovanú hodnotu. Obec Varín a Teplička súhlasili s ručením za 

celú sumu, ak  zvyšných 17 obcí bude ručiť týmto obciam. 

OZ prijalo uznesenie, ktorým sa zaväzuje, že obec Krasňany ručí na poskytnutú zálohu 

v rámci čerpania finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka prístup Leader  os 4, vo 

výške 11 500,00 € pre ručiteľov na základe požiadavky PPA.     

Platnosť ručenia končí zánikom záväzku, ktorý ručenie zabezpečuje, tzn. uzatvorením 

Integrovanej stratégie rozvoja územia. 

 

            za: 7           (Radoslav Krajčík, Stanislav Pallo, Mária Rampašeková,   

                                Slavomír Rusnák, Miroslav Švec, Pavol Trnka, Júlia Staníková)  

           proti: 0              

           zdržal sa: 0 

 

Bod č.7) Voľba predsedu finančnej komisie 

p. Ján Bielka sa 7.5.2012 vzdal predsedu finančnej komisie, na minulom zasadnutí nebol nový 

predseda zvolený. Po dnešnej diskusii sa tiež predseda nezvolil, tento bod programu sa 

odkladá na ďalšie zasadnutie. 

 

Bod č.9) Vyhodnotenie kultúrno-spoločenských podujatí 

Starosta  zhodnotil výstavu historických vozidiel konanú dňa 14.7.2012 v  záhrade kaštieľa. 

Účasť bola veľmi  dobrá, občerstvenie, kapela, prehliadka kaštieľa, organizácia bola na dobrej 

úrovni. Bola podaná správa o finančnom vyúčtovaní akcie. 

Starosta sa poďakoval všetkým zúčastneným na zabezpečení organizácie akcie.   

 

 



Oslavy Sv. Moniky, konané dňa 25.8.2012 v športovom areáli pozostávali zo súťaže 

hasičských družstiev, futbalového turnaja starých pánov, vystúpenia  folklórnych skupín 

a spoločenského posedenia. Starosta poďakoval organizátorom akcie za pomoc. Poukázal 

taktiež aj na nedostatky, ktorým sa treba v budúcnosti pri organizovaní podobných akcií 

vyvarovať (hasičské družstvá i folklórne skupiny pozvať s väčším časovým predstihom).  

Bola prečítaná správa o finančnom vyúčtovaní akcie za obec. 

Odišla poslankyňa Júlia Staníková. 

 

Bod č.10) Voľba prísediacich Okresného súdu Žilina 

Starosta prečítal žiadosť Okresného súdu Žilina o zabezpečenie volieb prísediacich Okresného 

súdu Žilina, ktorí budú zasadať len v trestných senátoch. Starosta navrhol za prísediaceho p. 

Boženu Trnkovú. Poslanci s návrhom súhlasili. 

 

            za: 6           (Radoslav Krajčík, Stanislav Pallo, Mária Rampašeková,   

                                Slavomír Rusnák, Miroslav Švec, Pavol Trnka)  

           proti: 0 

           zdržal sa: 0 

 

  

Bod č.11) Rôzne  
1. Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 

Starosta prečítal znenie tejto zmluvy, jedná sa o budúci predaj a kúpu nehnuteľnosti parc. 

CKN č. 856 o výmere 679 m
2 

za kúpnu cenu stanovenú na základe znaleckého posudku medzi 

predávajúcou p. Helenou Cigánikovou a kupujúcim Obcou Krasňany. 

Poslanci s návrhom zmluvy súhlasili. 

 

            za: 6           (Radoslav Krajčík, Stanislav Pallo, Mária Rampašeková,   

                                Slavomír Rusnák, Miroslav Švec, Pavol Trnka)  

           proti: 0 

           zdržal sa: 0 

 

2. Starosta informoval o podpísaní nových zmlúv na dodávku elektrickej energie so SSE, a.s.  

   Žilina , o platobnom rozkaze z Okresného súdu Žilina na uhradenie pohľadávky Firmy 

   Compact - Gas, s.r.o. Žilina, o ponuke zhotovenia návrhu propagačného materiálu obce. 

 

 

Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

    

 

Zapísala:  Jaroslava Kuricová 

 

 

Overovatelia: Slavko Rusnák  

  

Stanislav Pallo   

                             

                                                                                      

 

 

 

                                                                                                      Ing. Miroslav Bielka 

                                                                                                            starosta  obce 


