
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 

 
Z á p i s n i c a   

 
z  15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, konaného dňa 15.12.2016 

 

 

Prítomní: starosta obce  - Ing. Miroslav Bielka  

poslanci -  Branislav Gacho, Ján Bielka, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, 

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

kontrolór obce - Janka Miklúšová  

   

Ospravedlnení: František Cigánik, Slavko Rusnák  

 

Program zasadnutia: 

1.  Otvorenie zasadnutia  

2.  Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 

3.  Kontrola plnenia uznesení 

4.  Rozpočtové opatrenie č.2 na rok 2016 

5 . Rozpočet obce Krasňany na roky 2017, 2018, 2019. 

6.  Schválenie projektového zámeru na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. 

7.  Riešenie žiadosti občanov. 

8.  Informácie o OOCR Malá Fatra, o MAS Terchovská dolina, o pripravovaných projektoch. 

9.  Rôzne 

10. 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: 7 ( Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Mgr. Sidónia Stanková, Eva Ferjancová,  

            Radoslav Krajčík, Ján Bielka, Ing. Jana Žáková)  

proti: 0   

zdržal sa: 0 

 

 

Bod č.2) Určenie návrhovej komisie 

Starosta navrhol za predsedu návrhovej komisie Ing. Janu Žákovú  a za členov komisie 

p. Radoslava Krajčíka  a Mgr. Sidóniu Stankovú.     

 

Určenie overovateľov zápisnice  a  zapisovateľky  

Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice  p. Máriu Rampašekovú a  p. Evu Ferjancovú. 

 

za: 7  ( Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Mgr. Sidónia Stanková, Eva Ferjancová,  

            Radoslav Krajčík, Ján Bielka, Ing. Jana Žáková ) 

proti: 0              

zdržal sa: 0 

 

a za zapisovateľku určil p. Jaroslavu Kuricovú. 

 

 

 



Bod č.3) Kontrola plnenia uznesení 

 

Starosta informoval o rokovaní s p. dekanom o odkúpení cirkevného pozemku, ale cirkev pozemok 

nechce predať, súhlasila by so zámenou pozemkov. 

Uznesenie č. 33, bod 3 – umiestnenie dvoch cestných betónových spomaľovačov na Okružnej ulici 

- bol osadený jeden montovaný spomaľovač 

Uznesenie č. 34, bod 5 – podanie Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt 

v rámci Programu INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 - oznámenie o výsledku 

formálneho hodnotenia zo ŽSK – projekt bol neúspešný a vyradený z ďalšieho procesu hodnotenia 

Uznesenie č.36, bod 6 – zaradenie DHZO do kategórie B na rok 2017 – bola podaná žiadosť na 

Dobrovoľnú požiarnu ochranu do Bratislavy 

Uznesenie č.38, bod 3 – žiadosť P. Cigánika, odvodnenie ulice - navrhlo sa riešenie, umiestni  sa 

vsakovacia jama a žľaby, realizácia podľa počasia     

Pripomienky ohľadom používania služobného automobilu na súkromné účely – bude sa viesť kniha 

jázd a kontrolór obce bude podávať OZ  informáciu z kontroly 1x za štvrťrok 

Riešenie psov p. J.Trnku na ulici Budovateľov – starosta situáciu preveril, o psy je postarané 

 

Bod č.4) Rozpočtové opatrenie  č.2 na rok 2016  

 

Poslanci dostali materiál ku schváleniu Rozpočtového opatrenia č.2 – návrh úpravy rozpočtu 

príjmov a výdavkov na rok 2016 a plnenie príjmov a výdavkov ku obdobiu 12.2016 za obec 

a rozpočtovú organizáciu ZŠ s MŠ Krasňany. Bola otvorená diskusia. 

Ing. Jana Žáková a niektorí poslanci mali viac otázok k rozpočtovému opatreniu č.2, boli im 

vysvetlené a zodpovedané účtovníčkou  a starostom obce. 

Účtovníčka obce z dôvodu koncoročnej závierky k 31.12.2016 požiadala o vyradenie účtov  

z analytickej evidencie. Jedná sa o účet 042 003 – „Rekonštrukcia a úprava potoka Jedľovina - 

výstavba ochrannej hrádze“ v k.ú. Krasňany, IBV Kút, ktorú realizoval stavebník JUDr. Viera 

Milkovičová a na stavbu už bolo vydané kolaudačné rozhodnutie. Pre obec sa jedná o vyradenie 

majetku v dôsledku zmarenej  investície vo výške 7 285,00 € pri trvalom zastavení prác súvisiacich 

s obstaraním DHM. 

Účet 042 005 -   Vyhotovenie projektovej dokumentácie na stavbu „ Rekonštrukcia námestia pri 

požiarnej zbrojnici“ , ktorá bola vyhotovená ešte v roku 2009. Projektová dokumentácia v hodnote 

12 000,00 € sa vyraďuje v dôsledku zmarenej investície pri trvalom zastavení prác súvisiacich 

s obstaraním DHM z dôvodu nevysporiadaných  pozemkov v okolí PZ.  Starosta po ukončení 

diskusie dal hlasovať za rozpočtové opatrenie č. 2  a za vyradenie navrhnutých účtov z analytickej 

evidencie.  

 

           za: 6  ( Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Mgr. Sidónia Stanková, Eva Ferjancová, 

            Radoslav Krajčík, Ján Bielka ) 

proti: 0         

zdržal sa: 1 ( Ing. Jana Žáková )  

 

Bod č.5)   Rozpočet obce na roky 2017, 2018, 2019 

Starosta oboznámil prítomných s tým, že obdržali návrh rozpočtu na roky 2017 – 2019 na hlavné 

kategórie. V tomto návrhu je zahrnutý aj rozpočet ZŠ s MŠ Krasňany. Tento rozpočet sa v priebehu 

januára musí rozčleniť do položiek, pričom hlavné kategórie musia byť dodržané. 

Po diskusii OZ schvaľuje 

 

1. Zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry.  

 

za: 7  ( Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Mgr. Sidónia Stanková, Eva Ferjancová, 

            Radoslav Krajčík, Ján Bielka, Ing. Jana Žáková ) 

proti: 0         

zdržal sa: 0  



2. Rozpočet obce Krasňany na rok 2017 na úrovní hlavných kategórií 

    príjmy vo výške 632 029,00 € a výdavky vo výške 632 029,00 €. 

 

za: 7  ( Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Mgr. Sidónia Stanková, Eva Ferjancová, 

            Radoslav Krajčík, Ján Bielka, Ing. Jana Žáková ) 

proti: 0         

zdržal sa: 0  

 

3. OZ berie na vedomie informatívny rozpočet obce Krasňany na roky  2018 a 2019. 

 

za: 7  ( Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Mgr. Sidónia Stanková, Eva Ferjancová, 

            Radoslav Krajčík, Ján Bielka, Ing. Jana Žáková ) 

proti: 0         

zdržal sa: 0  

 

 

Bod č.6) Schválenie projektového zámeru na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl         

 

Starosta oboznámil poslancov s výzvou na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít 

infraštruktúry materských škôl, v 1. kole sa predkladá zámer do 10.01.2017, komisia zaujme 

stanovisko  

v 2. kole sa predkladá žiadosť, výzva bola vypísaná 06.12.2016 

Poslanci si pozreli štúdiu Prístavba a stavebné úpravy Materská škola Krasňany a po diskusii 

schválili projektový zámer na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.  

 

za: 7  ( Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Mgr. Sidónia Stanková, Eva Ferjancová, 

            Radoslav Krajčík, Ján Bielka, Ing. Jana Žáková ) 

proti: 0         

zdržal sa: 0  

 

 

Bod č.7) Žiadosti občanov  

  

1. Prenájom spoločenskej miestnosti 

p. Mária Dobroňová vysvetlila svoj zámer na využívanie priestorov spoločenskej miestnosti nad 

obecným úradom. Po diskusii poslanci schvaľujú prenájom spoločenskej miestnosti od 01.06.2017 

do 31.12.2017 pre p. Máriu Dobroňovú. 

 

za: 7  ( Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Mgr. Sidónia Stanková, Eva Ferjancová, 

            Radoslav Krajčík, Ján Bielka, Ing. Jana Žáková ) 

proti: 0         

zdržal sa: 0  

 

 

2.  Žiadosť o odkúpenie pozemkov.  

Na obecný úrad bola doručená žiadosť Ing. Vladimíra Zimena z Varína o odkúpenie pozemkov 

v časti Koňhora. 

Keďže cez tieto pozemky je naplánovaný obchvat obce, OZ po diskusii zamieta predaj pozemkov. 

 

za: 7  ( Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Mgr. Sidónia Stanková, Eva Ferjancová, 

            Radoslav Krajčík, Ján Bielka, Ing. Jana Žáková ) 

proti: 0         

zdržal sa: 0  

 



Bod č.8) Informácie o OOCR Malá Fatra, o MAS Terchovská dolina, o pripravovaných 

projektoch. 

 

Starosta informoval o Workshope OOCR Malá Fatra „Ako ďalej v cestovnom ruchu nášho regiónu“ 

a  o Valnom zhromaždení MAS Terchovská dolina. 

 

 

Bod č.9) Rôzne 

 

1. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017 

Hlavný kontrolór predložil poslancom návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017.  

Do bodu 6 sa doplnilo:  1x za štvrťrok na zasadnutí OZ podávať informáciu  z kontroly knihy   

jázd starostu obce. Návrh plánu poslanci schválili. 

 

za: 7 ( Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Mgr. Sidónia Stanková, Eva Ferjancová, 

            Radoslav Krajčík, Ján Bielka, Ing. Jana Žáková ) 

      proti: 0         

      zdržal sa: 0  

 

 

2. Odmena pre hlavného kontrolóra 

 Starosta navrhol odmenu hlavnej kontrolórke za prácu v roku 2016 vo výške 150,00 €,  

 Mgr. Sidónia Stanková bola proti a navrhla odmenu 100,00 €, za tento návrh poslanci hlasovali. 

 

za: 6 ( Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Mgr. Sidónia Stanková, Eva Ferjancová, 

                 Ján Bielka, Ing. Jana Žáková ) 

      proti: 1 ( Radoslav Krajčík )        

      zdržal sa: 0  

 

 

3. Prehodnotenie platu starostu 

Starosta na základe zákona č. 253/1994 Z.z.  o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest v znení n.p. požiadal o zvýšenie platu. Plat starostu ustanovený v §3 ods.1 

OZ môže rozhodnutím zvýšiť až o 70 %. Starosta informoval poslancov o tom, že ostatní 

starostovia v Terchovskej doline majú vyššie ohodnotenie od 50% do 70 %, on má iba 20%. 

Poslanci  mali počas diskusie rozhodnúť o navýšení platu.  

 

Ján Bielka navrhol ohodnotenie 40%. Poslanci za návrh hlasovali: 

 

za: 3 ( Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík , Ján Bielka ) 

      proti: 2 ( Branislav Gacho,  Eva Ferjancová ) 

      zdržal sa: 2 ( Mgr. Sidónia Stanková, Ing. Jana Žáková ) 

 

Branislav Gacho navrhol ponechať plat ako doteraz, zvýšený o 20%. Tento návrh bol schválený. 

 

      za: 4 ( Branislav Gacho,  Eva Ferjancová  Mgr. Sidónia Stanková, Ing. Jana Žáková ) 

proti: 0 

zdržal sa: 3 ( Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík , Ján Bielka ) 

 

 

 

 

 

 



4. Zoznam obecných akcií v roku 2017 

V tomto bode sa navrhli  tieto akcie: Deň matiek, Deň detí, Výstava historických vozidiel, Hasičská 

súťaž,  Jánske ohne, Obecné slávnosti, Úcta k starším. 

 

 

 

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

    

 

 

 

Zapísala:  Jaroslava Kuricová 

 

 

 

Overovatelia:    Mária Rampašeková    

                         

  

                             Eva Ferjancová  

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Ing. Miroslav Bielka 

                                                                                                                   starosta  obce 


