
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 

 
Z á p i s n i c a   

 
z  15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, konaného dňa 14.12. 2012 

 

 

 

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

                  poslanci – Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Stanislav Pallo, Vladimír Stanko, Mária  

                  Rampašeková, Slavomír Rusnák,  Pavol Trnka  

Ospravedlnení: Miroslav Švec, Júlia Staníková 

 

Program zasadnutia: 

1.  Otvorenie zasadnutia  

2.  Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3.  VZN č. 1/2012 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné  

     stavebné odpady 

4.  Obecné poplatky 

5.  Rôzne 

6.  Záver 

 

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

zasadnutia a  predložil  program rokovania 15. zasadnutia OZ v Krasňanoch na schválenie.          

                   

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

                                   Slavomír Rusnák,  Vladimír Stanko, Pavol Trnka)  

 

           proti: 0   

           zdržal sa: 0 

 

 

Bod č.2) Určenie návrhovej komisie 

Starosta navrhol za predsedu návrhovej komisie p. Radoslava Krajčíka  a za členov komisie 

 p. Slavomíra Rusnáka  a p. Vladimíra Stanka.     

Určenie overovateľov zápisnice  a  zapisovateľky  
Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice   p. Pavla Trnku, p. Stanislava Palla 

a za zapisovateľku určil p. Jaroslavu Kuricovú. 

 

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

                                Slavomír Rusnák, Vladimír Stanko, Pavol Trnka)  

           proti: 0              

           zdržal sa: 0 

 



Bod č.3) VZN č. 1/2012 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady 

a drobné  stavebné odpady 

 

Na zasadnutie OZ sa dostavil poslanec Ján Bielka. 

Poslanci navrhli urobiť reláciu o separovaní , vyzvať občanov našej obce,  aby sa viac zapájali 

do separovania odpadu a tak znížili náklady na komunálny odpad, čo môže viesť k zníženiu 

poplatku za odpad.  Po diskusii poslanci VZN č.1/2012 schválili. 

 

 

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

                                Slavomír Rusnák, Vladimír Stanko, Pavol Trnka)  

           proti: 0              

           zdržal sa: 0 

 

 

Bod č.4) Obecné poplatky 

 

1/ Cintorínsky poplatok 

Ján Bielka navrhol zvýšiť cintorínsky poplatok za dvojhrob pre nových nájomcov hrobových 

miest, vytvárať viacej  jednohrobov a ušetriť tak miesto na cintoríne. Po diskusii nebol 

prednesený  konkrétny návrh na zvýšený poplatok  za dvojhrob  a preto sa hlasovalo za 

predložený návrh. 

 

7/ Poplatok za prenájom spoločenskej miestnosti nad OcÚ 

Starosta navrhol znížiť poplatok za prenájom spoločenskej miestnosti, ale Pavol Trnka navrhol 

poplatok nechať a dať z toho 20,00 € správcovi. Poslanci súhlasili.     

Po diskusii poslanci schválili obecné poplatky podľa predloženého návrhu.   

          

 

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

                                Slavomír Rusnák, Vladimír Stanko, Pavol Trnka)  

           proti: 0              

           zdržal sa: 0 

 

 

Bod č.5) Rôzne 

1.Starosta informoval o výzve na predkladanie žiadosti o finančný príspevok na zriadenie 

kamerového  systému. Žiadosti sa  predkladajú  cez Obvodný úrad Žilina. 

OZ súhlasí s vypracovaním projektu a podaním žiadosti o finančný príspevok na kamerový 

systém.  

           

             

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

                                Slavomír Rusnák, Vladimír Stanko, Pavol Trnka)  

           proti: 0              

           zdržal sa: 0 



2. Starosta informoval o zverejnenej výzve Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

na predkladanie  žiadostí o finančný príspevok v rámci Operačného programu  cezhraničnej 

spolupráce SR – ČR 2007 – 2013. Trvanie výzvy   7.12.2012 – 8.02.2013. 

OZ súhlasí s vypracovaním žiadosti o finančný príspevok v rámci Operačného programu 

cezhraničnej spolupráce SR – ČR so zámerom vybudovať detské ihrisko.          

           

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

                                Slavomír Rusnák, Vladimír Stanko, Pavol Trnka)  

           proti: 0              

           zdržal sa: 0 

 

3. Slavomír Rusnák sa pýtal na káblovú televíziu. Firma Tes Media stavia  stĺpy na súkromných 

pozemkoch, ťahá káble. Starosta odpovedal že, na stavbu nebolo vydané stavebné povolenie. 

Stavba bola nahlásená  na stavebný úrad, ktorý vykoná štátny stavebný dohľad.  

 

 

 

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

    

 

Zapísala:  Jaroslava Kuricová 

 

 

Overovatelia:  Pavol Trnka  

                         

  

                         Stanislav Pallo   

                             

                                                                                      

 

 

 

                                                                                                      Ing. Miroslav Bielka 

                                                                                                            starosta  obce 

 


