
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 
 

Z á p i s n i c a   

 

zo 14.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, 

konaného dňa 23.09.2016 
 

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

poslanci – Branislav Gacho, Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Eva Ferjancová, 

Ing. Jana Žáková, František Cigánik, Mgr. Sidónia Stanková, Slavko Rusnák   

 

Ospravedlnení:  Mária Rampašeková   

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 

3. Voľba hlavného kontrolóra obce  

4. Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2016   

5. Delegovanie zástupcov za zriaďovateľa do rady školy 

6. Schválenie zámennej zmluvy – pozemok pod cestu v časti Kút 

7. Riešenie žiadosti občanov  

8. Rôzne 

9. Záver  

 

Bod č. 1) Otvorenie zasadnutia 

Starosta obce privítal poslancov OZ a ostatných prítomných. Oboznámil ich s programom 14. 

zasadnutia podľa pozvánky zo dňa 20.09.2016 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:  8 (Branislav Gacho, Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Eva Ferjancová,      

 Ing. Jana Žáková, František Cigánik, 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 p. Evu Ferjancovú – predseda návrhovej komisie, 

Mgr. Sidónia Stanková - člen návrhovej komisie, p. František Cigánik – člen návrhovej komisie. 

za:  8 (Branislav Gacho, Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Eva Ferjancová,      

 Ing. Jana Žáková, František Cigánik, Mgr. Sidónia Stanková, 

                                     Slavko Rusnák)                                                     

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Za overovateľov zápisnice  navrhol  poslancov p. Radoslava Krajčíka a p. Slavka Rusnáka,     

za  zapisovateľku určil p. Zdenku Džurnákovú. 



za:  8 (Branislav Gacho, Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Eva Ferjancová,      

 Ing. Jana Žáková, František Cigánik, Mgr. Sidónia Stanková, 

                                     Slavko Rusnák)                                      

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 3) Voľba hlavného kontrolóra obce 
Starosta obce informoval prítomných o tom, že dňa 05.08.2016 uznesením č. 34 bod 4 vyhlásilo 

voľby hlavného kontrolóra obce na deň 23.09.2016. Dňa 08.08.2016 bolo zverejnené vyhlásenie 

voľby hlavného kontrolóra na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Písomnú 

prihlášku s požadovanými dokladmi v lehote stanovenej vo vyhlásení voľby na funkciu HKO 

odovzdala jedna kandidátka a to p. Janka Miklúšová. Starosta obce prečítal písomnú prihlášku. 

Oboznámil prítomných aj s prílohami v prihláške. Zároveň konštatoval, že p. Miklúšová 

vykonávala túto funkciu do 09.08.2016. Keďže iný kandidát nepodal prihlášku na funkciu HKO  

obecné zastupiteľstvo pristúpilo k voľbe.  

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo volí podľa § 18 ods. 1 a § 18a ods. 3, ods. 5 zákona č. 369/1990 Z.z. Janku 

Miklúšovú na funkciu hlavného kontrolóra obce Krasňany na 6 rokov.  

Jej funkčné obdobie začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce, t.j. 01.10.2016 

s platom schváleným do 09.08.2016.  

za:  8 (Branislav Gacho, Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Eva Ferjancová,      

 Ing. Jana Žáková, František Cigánik, Mgr. Sidónia Stanková, 

                                     Slavko Rusnák)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

Bod č. 4) Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2016  
Starosta obce informoval prítomných o úprave rozpočtu obce na rok 2016 a o tom, že mali 

predložený materiál ku schváleniu Rozpočtového opatrenia č. 1 – návrh úpravy rozpočtu príjmov 

a výdavkov na rok 2016 a plnenie príjmov a výdavkov ku obdobiu 09.2016 za obec a rozpočtovú  

organizáciu ZŠ s MŠ Krasňany. Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu.  

Rozobrali sa niektoré príjmové položky rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ a obce, hlavne nájom 

za prenajaté priestory, dotácie zo ŠR, tuzemské bežné granty, výnos dane z príjmov a iné. 

Z výdavkových položiek sa poslanci zamerali hlavne na výdavky ZŠ s MŠ Krasňany, na obci 

žiadali vysvetliť položky všeobecné služby, špeciálne služby, bežné transfery spoločným 

úradovniam a členské príspevky organizáciám ako ZMOS, RVC, Mikroregión Terchovská 

dolina, MAS TD, OO CR, ZMOS HP. Do rozpočtu bol zapracovaný aj nákup odpadových nádob 

a starosta navrhol kúpiť aspoň jeden veľkokapacitný kontajner.  

Starosta informoval prítomných o tom, že ak bude naplnená príjmová časť podľa úpravy 

rozpočtu, finančné prostriedky by sa využili hlavne na kapitálové výdavky. Pripravuje sa stavba  

„Súbor protipovodňových opatrení v Krasňanoch“, pozostávajúci z objektov: úprava toku 

Jedľovina, regulácia Mlynského potoka, zavodnenie obecného potoka, preložky pripojovacieho 

plynovodu. Zároveň oboznámil prítomných, že počas prázdnin sa prerobili priestory  školského 

bytu na využívanie pre školskú družinu. Dnes prišla p. riaditeľka Zuzana Lacková aj s p. 

zástupkyňou Blahušiakovou ohľadne úpravy rozpočtu, kde hovorili o zariadení prerobených 

priestorov a o zvýšení platov pre učiteľov MŠ a o predĺžení pracovnej doby upratovačiek 

a navýšení ich platov. Tieto výdavky nie sú zapracované do rozpočtového opatrenia č. 1. Hovoril 

im, že treba vyčísliť náklady na zariadenie družiny potrebným nábytkom, vyriešiť platové 

náležitosti a predpokladá, že tak v novembri sa bude ešte rozpočet znova upravovať.  



Potom by sa rozpočet v ZŠ s MŠ navýšil. Poslankyňa  Eva Ferjancová oznámila, že by tam bolo 

potrebné zakúpiť nové stoly, stoličky a aspoň dva menšie koberce. Škola si nato vyčíslila 

približne okolo 2 554,00 €.   

Poslanci upozornili starostu na to, že aj miestne komunikácie cez obec sú v katastrofálnom stave, 

takže pri ďalšej úprave rozpočtu, prípadne pri schvaľovaní rozpočtu na ďalší rok treba myslieť aj 

na komunikácie.    

Obec bude mať po úprave schválený vyrovnaný rozpočet. 

Rozpočtové opatrenie č. 1: 

 - príjmy za obec a RO  vo výške 732 222,00 € a výdavky za obec a RO vo výške 732 222,00 €.     

Po ukončení diskusie dal starosta hlasovať za upravené Rozpočtové opatrenie č. 1. 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2016. 

za:  8 (Branislav Gacho, Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Eva Ferjancová,      

 Ing. Jana Žáková, František Cigánik, Mgr. Sidónia Stanková, 

                                     Slavko Rusnák)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

Bod č. 5) Delegovanie zástupcov za zriaďovateľa do rady školy   

Starosta obce oboznámil prítomných o tom, že 11. októbra 2016 končí funkčné obdobie rady 

školy a preto je potrebné delegovať nových zástupcov. Doteraz za obec boli v rade školy Ing. 

Miroslav Bielka, Júlia Staníková a Miroslav Švec. Rada školy sa volí na obdobie štyroch rokov. 

Vyzval prítomných poslancov, kto by mal záujem byť v rade školy, môže sa prihlásiť. Ak sa 

nikto neprihlási, potom dá návrh. Záujem prejavila Ing. Jana Žáková a Branislav Gacho. Poslanci 

ako tretieho navrhli starostu Ing. Miroslava Bielku.  

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri 

Základnej škole s materskou školou, Krasňany 19: Ing. Janu Žákovú, Branislava Gachu a Ing. 

Miroslava Bielku starostom obce.   

za:  8 (Branislav Gacho, Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Eva Ferjancová,      

 Ing. Jana Žáková, František Cigánik, Mgr. Sidónia Stanková, 

                                     Slavko Rusnák)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

Bod č. 6) Schválenie zámennej zmluvy – pozemok pod cestu v časti Kút  

Starosta obce oboznámil prítomných, že obdržali kópiu zámennej zmluvy. Vysvetlil prítomným, 

že pozemky pod cestami už vlastní obec, cesty však budujú JUDr. Milkovičovi. Zdôvodnil, prečo 

sa parcele zamieňajú a dal hlasovať za schválenie zámennej zmluvy.     

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zámennú zmluvu zo dňa 29.07.2016 medzi zamieňajúcim č. 1 

Obec Krasňany  a zamieňajúcimi č. 2 František Hložný a Mgr. Zuzana Milkovičová.    

za:  8 (Branislav Gacho, Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Eva Ferjancová,      

 Ing. Jana Žáková, František Cigánik, Mgr. Sidónia Stanková, 

                                     Slavko Rusnák)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

 

Bod č. 7) Riešenie žiadostí občanov  



 

1/ Žiadosť o zabezpečenie prístupu stavebných strojov a mechanizácie na pozemky – Ing. 

Pavol Liška, bytom Žilina 

Starosta obce oboznámil prítomných s tým, že pri výstavbe ciest v časti Kút vznikol problém. 

Prečítal žiadosť p. Ing. Lišku, ktorý si v tejto lokalite kúpil pozemok.  

K tomuto mali sedenie na Obecnom úrade v Krasňanoch dňa 19.08.2016 za účasti projektanta 

účelových komunikácií, Ing. Zaťkovej, JUDr. Milkovičovej, starostu obce, dotknutých občanov. 

Pán Ing. Liška na toto sedenie neprišiel. Zo zasadnutia bol urobený zápis. V diskusii starosta 

bližšie oboznámil poslancov s problémami pri realizácii účelových komunikácii v časti IBV Kút.     

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Ing. Pavla Lišku.     

za:  8 (Branislav Gacho, Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Eva Ferjancová,      

 Ing. Jana Žáková, František Cigánik, Mgr. Sidónia Stanková, 

                                     Slavko Rusnák)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0         

 

2/ Žiadosť – Peter Cigánik, bytom Krasňany  

Starosta obce prečítal žiadosť p. Petra Cigánika, ktorá bola doručená na obecný úrad dňa 

05.08.2016, v ktorej žiada o riešenie dlhodobého problému s nedostatočným odvodnením 

dažďovej vody medzi ulicami Mládežnícka a Budovateľov pri pohostinstve Amfiteáter. Starosta 

vysvetlil, že mal záujem už túto situáciu riešiť. Chcel to vyriešiť betónovou skrúžou, dať tam 

mriežku, vsakovacie rúry, ale v ceste sú siete, nebolo to možné realizovať. Poslanci navrhli 

zavolať projektanta, nech by navrhol vhodné technické riešenie. V zmysle tohto starosta pripraví 

odpoveď.  

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Petra Cigánika.     

za:  8 (Branislav Gacho, Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Eva Ferjancová,      

 Ing. Jana Žáková, František Cigánik, Mgr. Sidónia Stanková, 

                                     Slavko Rusnák)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0         

 

Bod č. 8) Rôzne  

 

1/ Zaradenie DHZO do kategórie  

Starosta oboznámil prítomných poslancov s tým, že je potrebné zaradiť DHZO do kategórie 

v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na rok 2017. Prečítal 

e:mail, na základe ktorého máme vybrať zaradenie do kategórie. Rozhodnutie závisí aj od 

materiálno-technického vybavenia DHZO, ktoré vlastníme na obci. Podmienky spĺňame do 

kategórie B aj C.  

Kategória B = 9 členov, kategória C = 21 členov. Vysvetlil rozdiely.  

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zaradenie DHZO do kategórie B na rok 2017.    

za:  8 (Branislav Gacho, Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Eva Ferjancová,      

 Ing. Jana Žáková, František Cigánik, Mgr. Sidónia Stanková, 

                                     Slavko Rusnák)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 



2) Pripomienky poslankyne Evy Ferjancovej 

Navrhuje do budúcnosti riešiť v areáli ihriska osvetlenie.  

Žiada poslať zamestnancov upratať  okolo kontajnerov pri požiarnej zbrojnici, je tam neporiadok. 

 

Na základe dopytu občanov sa opýtala starostu obce, ako dokladuje jazdy autom, či sú schválené 

pravidlá používania služobného automobilu na súkromné účely. 

Starosta odpovedal, že obecné zastupiteľstvo doteraz túto problematiku neriešilo. V prípade 

záujmu sa pripraví návrh a na ďalšom zasadnutí OZ sa to môže prerokovať.   

 

3) Návrh poslankyne Ing. Jany Žákovej 

Navrhuje riešiť situáciu s voľne pohybujúcimi sa psami po obci a so psami Jozefa Trnku na ulici 

Budovateľov, u ktorého pozoruje nedostatočnú starostlivosť. Starosta situáciu preverí.   

 

Bod č. 9) Záver   
Na záver starosta obce poďakoval poslancom a ostatným prítomným za účasť a ukončil  

zasadnutie obecného zastupiteľstva.    

 

 

 

 

Zapísala:  Zdenka Džurnáková  

 

 

 

Overovatelia: Radoslav Krajčík   

Slavko Rusnák 

 

 

 

 

                                                                            Ing. Miroslav Bielka 

                 starosta obce 


