
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 
 

 

Z á p i s n i c a   

 

zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, 

konaného dňa 16.11.2012 
 

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

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

Pavol Trnka, Miroslav Švec, Júlia Staníková 

Ospravedlnení:  Stanislav Pallo,  Vladimír Stanko 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba návrhovej a volebnej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Voľba predsedu finančnej komisie 

5. Územný plán obce - dodatok 

6. Úprava rozpočtu obce na rok 2012 

7. Káblová televízia – odpredaj  

8. Školský byt – ďalšie využitie  

9. Výrub drevín  

10. Informácie starostu obce  

11. Interpelácie poslancov 

12. Záver  

 

Bod č. 1) Otvorenie zasadnutia 

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

zasadnutia podľa pozvánky zo dňa 09.11.2012 a predložil program rokovania 14. zasadnutia OZ 

v Krasňanoch na schválenie. 

Uznesenie: 

OZ v Krasňanoch schvaľuje program 14. zasadnutia OZ v Krasňanoch tak, ako bol predložený 

starostom obce na pozvánke. 

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

                          Pavol Trnka, Miroslav Švec)  

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

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

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Pavla Trnku – predseda návrhovej komisie, p.  Ján 

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

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

                          Pavol Trnka, Miroslav Švec)   

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 



Starosta obce navrhol do volebnej komisie p. Slavomíra Rusnáka – predseda volebnej komisie, p.   

Mária Rampašeková – člen volebnej komisie. 

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

                          Pavol Trnka, Miroslav Švec)   

proti:  0 

zdržal sa: 0 

  

Za overovateľov  zápisnice  navrhol  poslancov p. Radoslava Krajčíka a p. Miroslava Šveca,  

za  zapisovateľku určil p. Zdenku Džurnákovú. 

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

                          Pavol Trnka, Miroslav Švec)   

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 3) Kontrola plnenia uznesení 

Uznesenie č. 25 zo dňa 07.09.2012 – splnené. Nájomná zmluva medzi RD Terchová a Obcou 

Krasňany bola podpísaná.  

Uznesenie č. 26 zo dňa 07.09.2012 – odkladá voľbu predsedu finančnej komisie. Voľba predsedu 

finančnej komisie sa zopakuje.   

 

Bod č. 4) Voľba predsedu finančnej komisie 

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

Nového predsedu OZ nezvolilo už na dvoch zasadnutiach pre nezáujem poslancov vykonávať 

túto funkciu.  

Počas tohto bodu sa na zasadnutie obecného zastupiteľstva dostavila poslankyňa obce p. Júlia 

Staníková.  

Z prítomných poslancov to nechce robiť nikto.  

Z tohto dôvodu bude oslovený kandidát na predsedu finančnej komisie z radov občanov.  

Uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo odkladá voľbu predsedu finančnej komisie 

za: 7 (Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Mária Rampašeková, Slavomír Rusnák,   

                         Pavol Trnka, Miroslav Švec, Júlia Staníková)  

proti:  0 

zdržal sa: 0 

       

Bod č. 5) Územný plán obce – dodatok  

Starosta obce informoval poslancov o požiadavke p. Lodňana a spracovanie dodatku k ÚPN-O 

a jeho ochote tento dodatok vyfinancovať. Pán Lodňan bol na zasadnutí OZ prítomný a dostal 

slovo na prednesenie svojho zámeru.      

P. Lodňan – kúpil pozemky v k.ú. Krasňany, mal by záujem dostať tieto pozemky do intravilánu. 

Jedná sa hlavne o parcelu č. 783 Na Brezníku. Predložil tri investičné návrhy, o ktorých by sa 

dalo uvažovať. Buď tam budú bytovky, rodinné domy alebo domov sociálnych služieb. Vlastník 

by sa prispôsobil k návrhu obce. Problematika sa rozdiskutovala.     

Poslanec Ján Bielka – obáva sa napojenia na vodu. Rezervár je vyťažený už tým, že vodu nám 

odoberá KIA. Keď by sa napojili ďalšie objekty, prívod vody (tlak) do obce by sa znížil a je 

predpoklad, že našu obec potom napoja od Varína. Našu kvalitnú vodu budú využívať nie 

občania Krasňan, ale iní občania.   

K tomuto názoru sa pripojili aj ostatní poslanci a z tohto dôvodu nesúhlasia, aby sa teraz v tejto 

časti spracovával dodatok k ÚPN-O. Zatiaľ by navrhovali ponechať to otvorené s tým, že vlastník 



pozemku si zistí odkiaľ by sa daná lokalita napojila na vodovod a kanalizáciu a opätovne by sa 

potom pristúpilo k prehodnoteniu dodatku. Zatiaľ navrhujú investičný zámer na doplnenie 

dodatku k ÚPN-O Na Brezníku zobrať na vedomie.     

Uznesenie:   
Obecné zastupiteľstvo v Krasňanoch berie na vedomie investičný zámer na doplnenie dodatku 

k ÚPN-O Krasňany Na Brezníku.  

za: 7 (Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Mária Rampašeková, Slavomír Rusnák,   

                         Pavol Trnka, Miroslav Švec, Júlia Staníková)   

 proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 6) Úprava rozpočtu obce na rok 2012 

Starosta oboznámil prítomných s tým, že v materiáloch mali predložený Návrh úpravy rozpočtu 

obce na rok 2012 zároveň s plnením príjmov a výdavkov doterajšieho rozpočtu za obdobie 

01.2012 – 11.2012 ku dňu 07.11.2012.  Otvoril k tomuto bodu diskusiu.  

Slovo si ešte pred diskusiou zobrala účtovníčka obce, aby poslancov bližšie oboznámila 

s predloženými materiálmi. Doterajšie právne subjekty Základná škola Krasňany a Materská 

škola Krasňany boli zrušené k 31.08.2012. Od 01.09.2012 vznikol nový právny subjekt ZŠ s MŠ 

Krasňany. Teraz majú poslanci predložený rozpočet pre novo vzniknutú právnickú organizáciu 

od 01.09.2012 ZŠ s MŠ Krasňany, kde sa v predloženom návrhu nedalo nastaviť  počiatočné 

obdobie od 09.2012, preto je tam od 01.2012 – 11.2012. 

Príjmy a výdavky v ZŠ s MŠ Krasňany sú však navrhnuté len na obdobie 09.2012 -12.2012.  

Príjmy a výdavky právnych subjektov do 31.08.2012 boli zahrnuté vo výkazoch za III. Q 2012. 

K dátumu 31.08.2012 boli uzatvorené účtovníctva v oboch právnych subjektoch. Do novej 

organizácie sa nahodili počiatočné stavy zo zrušených organizácií. Celkový rozpočet za obec tak 

v  IV. Q bude vychádzať prebytkový. Poslanci pristúpili k diskusii. 

V príjmovej časti sa upravili niektoré položky, ku ktorým podala vysvetlenie účtovníčka obce.  

Zároveň odpovedala aj na otázky poslancov, ktoré sa týkali príjmovej časti.   

Ján Bielka – zaujímali ho niektoré výdavkové položky ako energie, všeobecný materiál, súdne 

poplatky, údržba ciest a iné. Na všetky otázky mu odpovedala účtovníčka Zdenka Džurnáková, 

prípadne starosta. Taktiež odpovedali počas diskusie aj na otázky ostatných poslancov.  

Po ukončení  diskusie starosta predložil návrh na uznesenie.  

Uznesenie:   
Obecné zastupiteľstvo v Krasňanoch schvaľuje rozpočet pre novo vzniknutý právny subjekt ZŠ 

s MŠ Krasňany a upravený rozpočet obce Krasňany na rok 2012.  

za: 7 (Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Mária Rampašeková, Slavomír Rusnák,   

                         Pavol Trnka, Miroslav Švec, Júlia Staníková)  

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 7) Káblová televízia - odpredaj   

Starosta obce vysvetlil prítomným v čom vidí problém. S firmou TES Media s.r.o. má obec  

uzatvorenú nájomnú zmluvu. Zmluva je taká, že bežnú údržbu robí nájomca, väčšiu údržbu musí 

platiť obec.  

Teraz nastala doba, kedy si káblovka vyžaduje väčšiu údržbu a obec nebude mať na to finančné 

prostriedky. Nájom sa neustále znižuje a príjem z nájmu nepokryje náklady na údržbu. Z tohto 

dôvodu predkladá do OZ návrh na diskusiu, či nebude pre obec výhodnejšie káblové rozvody 

nájomcovi odpredať. Niektoré okolité obce tak urobili. Poslanci vyjadrili rôzne názory, odpredaj 

sa im moc nepáči. Obávajú sa, že nájomca môže potom skôr navýšiť poplatok za káblovú 



televíziu obyvateľom a obec už do toho nebude môcť nič povedať. Názory sa rôznili, preto dal 

starosta hlasovať za odpredaj káblovej televízie.  

Uznesenie:   
Obecné zastupiteľstvo v Krasňanoch schvaľuje odpredaj káblovej televízie.  

za:  0  

proti:  4   (Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Slavomír Rusnák, Pavol Trnka)  

zdržal sa: 3   (Mária Rampašeková, Miroslav Švec, Júlia Staníková) 

Z tohto hlasovania vyplynulo, že OZ odpredaj káblovej televízie zamieta.  

 

Bod č. 8) Školský byt – ďalšie využitie   

Starosta obce informoval prítomných o tom, že riaditeľka ZŠ – Mgr. Marta Hermannová sa 

odsťahovala do Varína. Školský byt, ktorý doteraz užívala, odovzdala naspäť zriaďovateľovi ZŠ 

– obci Krasňany. Je tu otázka ďalšieho využitia. Ponúkajú sa dve možnosti. Jednou z možností je, 

že byt sa prenajme. Problém je však v tom, že byt je napojený na ústredné vykurovanie školy. 

V prípade ďalšieho využívania priestorov na bytové účely je potrebné prerobiť kúrenie, aby bol 

byt vykurovaný nezávisle na vykurovaní školy. Doteraz sa aj počas prázdnin musela vykurovať 

celá škola.      

Druhou možnosťou je, že sa priestory využijú pre základnú školu ako učebňa pre družinu, 

prípadne počítačová učebňa a podobne. Poslanci sa po krátkej diskusii rozhodli, že priestory 

uvoľneného bytu sa využijú pre účely školy.   

Zároveň starosta obce informoval prítomných o tom, že bol vypísaný konkurz na riaditeľa ZŠ 

s MŠ Krasňany. Je to zverejnené na KŠÚ Žilina, na webovej stránke našej obce, v Žilinských 

novinách, na obecných tabuliach. Ďalej informoval prítomných, že cez KŠÚ Žilina boli podané 

dve žiadosti na MŠVVaŠ SR na riešenie havarijného stavu v ZŠ – oprava strechy a rekonštrukcia 

sociálnych zariadení (verejné obstarávanie bude zrealizované cez KŠÚ).   

Uznesenie:   
Obecné zastupiteľstvo v Krasňanoch schvaľuje využitie priestorov uvoľneného bytu pre účely 

školy.   

za: 7 (Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Mária Rampašeková, Slavomír Rusnák,   

                         Pavol Trnka, Miroslav Švec, Júlia Staníková)  

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Po hlasovaní odišiel zo zasadnutia obecného zastupiteľstva s ospravedlnením poslanec obce p. 

Miroslav Švec. 

  

Bod č. 9) Výrub drevín 

Starosta obce informoval poslancov OZ o potrebe zrezania (orezania) stromov v intraviláne obce 

na obecných pozemkoch. Jedná sa o dub v tesnej blízkosti budovy MŠ. V areáli bývalých 

detských jaslí je nebezpečne naklonený hrab, ktorý môže v prípade zlého počasia spadnúť na plot 

Mariána Babiša. Taktiež z druhej strany smerom od záhrad je treba orezať konáre stromov, lebo 

presahujú ponad záhrady. Obhliadku stromov vykonala stavebná komisia. 

Uznesenie:   
Obecné zastupiteľstvo v Krasňanoch schvaľuje orezanie stromu v areáli MŠ, zrezanie hrabu 

a orezanie stromov v areáli bývalých detských jaslí.    

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

                         Pavol Trnka, Júlia Staníková)  

proti:  0 

zdržal sa: 0 



 

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

Júlia Staníková. 

 

Bod č. 10) Informácie starostu obce   

Starosta obce informoval prítomných o tom, že boli podané dve žiadosti na environmentálny fond 

(1. Likvidácia biologického odpadu, 2. Protipovodňová ochrana). 

 

Dňa 4.11.2012 sa uskutočnilo posedenie so seniormi pri príležitosti mesiaca úcty k starším. 

Poďakoval p. Márii Rampašekovej za zabezpečenie a úspešný priebeh akcie.   

 

Starosta ďalej informoval o tom, že v priebehu mesiaca budú vymenené staré vstupné dvere na 

budove MŠ Krasňany za nové plastové. Zaplatí to sponzor.  

 

Dňa 08.11.2012 bola vykonaná fyzická kontrola zo Žilinského samosprávneho kraja na 

mikroprojekt cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013. Pri kontrole neboli zistené žiadne 

nedostatky.  

Zároveň informoval prítomných o tom, že obec predložila žiadosť na nový mikroprojekt PL-SK. 

V priebehu týždňa obec obdržala odpoveď, že žiadosť postupuje na záverečné schvaľovanie 

a bude odporučená na schválenie.  

 

Bod č. 11) Interpelácie poslancov 

Poslanec Slavomír Rusnák informoval o tom, že občania sa sťažujú na smetiarov, lebo nezoberú 

odpad položený mimo smetnej nádoby.  

Odpovedal starosta. Tento problém riešil s vedúcim zamestnancom firmy T+T, a.s. Žilina. Obec 

platí za odvoz odpadu podľa váhy, preto žiadal  aby firma T+T brala všetok odpad. Firma T+T 

a.s. Žilina  platí svojich zamestnancov za počet vysypaných popolníc. Preto smetiari berú len 

prihlásené popolnice, zostatok nezoberú. V tom je ten problém. Vedúci zamestnanec firmy T+T 

prisľúbil, že zabezpečí nápravu.     

 

Bod č. 12) Záver   
Na záver starosta obce poďakoval poslancom a ostatným prítomným za účasť a ukončil 

zasadnutie obecného zastupiteľstva.    

 

 

Zapísala:  Zdenka Džurnáková  

 

 

Overovatelia:  Radoslav Krajčík 

 Miroslav Švec  

 

 

  

 

      

 

 

                                                                             Ing. Miroslav Bielka 

                 starosta obce 


