
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 
 

Z á p i s n i c a   

 
z  15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, konaného dňa 22.07.2021 

 

Prítomní: starostka obce  - Ing. Jana Žáková, PhD.  

poslanci -  František Hliník, Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Eva Ferjancová,   

Mgr. Sidónia Stanková, Lenka Štefúnová Šamajová  

Neprítomní – Branislav Gacho, František Cigánik, Ing. Miroslav Bielka 

Kontrolór obce - Janka Miklúšová  

 

Program zasadnutia: 

1.   Otvorenie zasadnutia.  

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

3.   Kontrola uznesení zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

4.   Prerokovanie vytýčenia miestnej komunikácie, par. číslo CKN 866/23. 

5.   Prerokovanie ÚPN obce Krasňany.  

6.   Prerokovanie žiadostí občanov. 

7.   Informácie starostky obce. 

8.   Rôzne. 

9.   Záver. 

 

Bod č.1) Otvorenie zasadnutia   

Rokovanie zastupiteľstva otvorila starostka obce. Privítala všetkých prítomných. Oboznámila ich 

s programom zasadnutia a predložila  program rokovania 15. zasadnutia OZ v Krasňanoch na 

schválenie.  

OZ schvaľuje program rokovania 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva v  Krasňanoch tak, ako 

bol predložený na pozvánke. Starostka dala hlasovať. 

Hlasovanie:  

za:  5 (Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková,  

           Lenka Štefúnová Šamajová ) 

proti: 0   

zdržal sa: 0 

 

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

Návrhová komisia -starostka navrhla:  predseda – Ing. Andrej Kubala 

                                členovia  komisie: Mgr. Sidónia Stanková, Eva Ferjancová 

OZ schvaľuje návrhovú komisiu. Starostka dala hlasovať. 

Hlasovanie:  

za:  5 ( Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková,  

           Lenka Štefúnová Šamajová)  

proti: 0   

zdržal sa: 0 

Starostka navrhla za overovateľov zápisnice: Lýdia Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová 

OZ schvaľuje  overovateľov zápisnice. 

Hlasovanie:   

za:  5 ( Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková,  

           Lenka Štefúnová Šamajová ) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

OZ určuje za zapisovateľku:  Ing. Margitu Rusnákovú 

 

 



Bod č.3) Kontrola uznesení zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Starostka sa spýtala, či má niekto nejaké otázky ku kontrole uznesení  a dala hlasovať. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení uznesení zo 14. zasadnutia OZ.  

 

Hlasovanie:  

za:  5 (Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková,  

           Lenka Štefúnová Šamajová) 

proti: 0   

zdržal sa: 0 

 

Prišiel poslanec František Hliník. 

 

Bod č.4) Prerokovanie vytýčenia miestnej komunikácie, par. číslo CKN 866/23. 

Starostka dala slovo geodetovi p. Bielikovi, ktorý poslancov oboznámil s problémom miestnej 

komunikácie v lokalite Na Hámre parc. č. CKN 866/23. Starostka zhodnotila, že je nutné, aby sa 

komunikácia vhodne posunula, aby sa tam dostalo aj smetiarske auto, odhŕňač a pod. Z uvedeného 

dôvodu sa musia dohodnúť majitelia priľahlých pozemkov a obec, aby našli vhodný kompromis na 

vytýčenie miestnej komunikácie. 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie geometrický plán skutočného zamerania stavu parcely 

č. CKN 866/23. 

Starostka dala hlasovať. 

Hlasovanie: za: 6 (František Hliník, Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Eva Ferjancová,  

                              Mgr. Sidónia Stanková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

 

Bod č. 5) Prerokovanie ÚPN obce Krasňany. 

Starostka informovala poslancov, že jej prišla cenová ponuka na vypracovanie Doplnku č. 7 k ÚPN 

obce Krasňany od Ing. arch. P. Krajča na sumu 5 400.- EUR, s ktorou by súhlasila, nakoľko to bola 

najnižšia suma s cenových ponúk, ktoré dostala. 

 

OZ schvaľuje, aby  Doplnok č. 7 k ÚPN obce Krasňany vypracoval Ing. arch. P. Krajč za cenu 

5 400.- EUR. 

Starostka dala hlasovať. 

Hlasovanie: za: 6 (František Hliník, Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Eva Ferjancová,  

                              Mgr. Sidónia Stanková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

                  

Bod č. 6)  Prerokovanie žiadostí občanov. 

1. Žiadosť:  Poleťová Zuzana a Miroslav Trnka - Žiadosť o zmenu územného plánu. 

Starostka prečítala žiadosť o zaradenie pozemku p. č. EKN 815 do ÚP a ukázala katastrálnu mapu, 

kde sa pozemok nachádza. 

 

OZ berie na vedomie žiadosť Zuzany Poleťovej a Miroslava Trnku o zaradenie pozemku  p. č. 

EKN 815 do územného plánu Obce Krasňany, ktorá bude riešená pri nasledujúcom prerokovaní 

ÚPN Obce Krasňany v Dodatku č. 8. 

Starostka dala hlasovať. 

Hlasovanie: za: 6 (František Hliník, Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Eva Ferjancová,  

                              Mgr. Sidónia Stanková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

 



2. Žiadosť: Martin Altus – Baulogic, s. r. o. Žilina – zmena ÚP + zriadenie zberného dvora na 

území katastra obce Krasňany. 

Starostka prečítala žiadosť a dala slovo prítomnému konateľovi spoločnosti Baulogic p. Altusovi, 

ktorý bližšie informoval prítomných o zbernom dvore. Majú záujem na pozemku p. č. 670 (pri 

farme Krasňany) zriadiť zberný dvor na recykláciu stavebných odpadov, triedenie zmiešaných 

odpadov a zároveň vybudovanie kompostárne na recykláciu bioodpadov aj umývačku áut a sídlo 

firmy. 

Poslankyňa L. Štefúnová Šamajová sa spýtala, ako to celé majú zabezpečené a aký vplyv by to 

malo na životné prostredie. P. Altus odpovedal, že všetko sú už nové zariadenia, ktoré sú šetrné 

voči životnému prostrediu.  

Ďalšie pripomienky prítomných:  

- veľká prašnosť- drvenie stavebného odpadu 

- vyťažená cesta, po ktorej by jazdilo ešte viacej nákladných áut z celej doliny 

- spotreba vody 

- chránené územie 

- hlodavce, ktoré by znepríjemňovali život obyvateľov a ohrozovali by dobytok 

- každá domácnosť má vlastný kompostér.... 

Starostka potom prečítala z ÚP obce Krasňany – zmena a doplnok č. 6, že v uvedenej zóne nie je 

dovolené zriaďovať: predajne a sklady streliva, výbušnín, rádioaktívnych a nebezpečných 

chemických látok, biologicky nebezpečných materiálov a preparátov, skládky odpadov. 

V tejto zóne je možné zriaďovať výrobné a administratívne budovy, skladovacie haly, predajne 

a budovy pre ustajnenie hospodárskych zvierat pri dodržaní zásady, aby hygienické ochranné 

pásmo nezasahovalo obytné stavby. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť spoločnosti BAULOGIC, s. r. o. Žilina na zriadenie 

zberného dvora na území katastra obce Krasňany. 

Starostka dala hlasovať. 

Hlasovanie:    za:  0  

                       proti: 0 

                       zdržal sa: 6 (František Hliník, Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková,  

                                           Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu ÚP parcely č. EKN 670 z ornej pôdy na priemyselnú zónu, 

za podmienky, že spoločnosť Baulogic, s. r. o. Žilina doplní do 10 dní súhlas od plynárov SPP a od 

SSD (SSE), nakoľko je tam ochranné pásmo. 

Hlasovanie: za: 5 (Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková,     

                               Lenka Štefúnová Šamajová) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 1 (František Hliník) 

 

3. Žiadosť: obyvatelia miestnej časti Krasňany Kút – žiadosť o opravu príjazdovej 

komunikácie do IBV Krasňany Kút. 

Starostka prečítala žiadosť od obyvateľov v miestnej časti Krasňany Kút o opravu príjazdovej 

komunikácie a ukázala fotky, ktoré boli priložené k žiadosti. 

Začala diskusia, v ktorej dala Mgr. S. Stanková návrh, aby sa dala vypracovať cenová kalkulácia na 

opravu komunikácie a podľa toho sa bude pokračovať. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť obyvateľov miestnej časti Krasňany Kút o opravu 

príjazdovej komunikácie do IBV Krasňany Kút. 

Starostka dala hlasovať. 

Hlasovanie:    za:  0  

                       proti: 0 

                       zdržal sa: 6 (František Hliník, Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková,  

                                           Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Lenka Štefúnová Šamajová) 



Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh, aby obec dala vypracovať cenovú kalkuláciu na opravu 

príjazdovej komunikácie do IBV Krasňany Kút. 

Starostka dala hlasovať. 

Hlasovanie: za: 5 (František Hliník, Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Mgr. Sidónia Stanková,         

                              Lenka Štefúnová Šamajová) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 1 (Eva Ferjancová) 

 

4. Žiadosť: obyvatelia miestnej časti Kút – žiadosť o opravu protipovodňového valu na 

parcele č. 845/254. 

Starostka prečítala žiadosť a informovala, že zástupcovia Povodia Váhu boli robiť obhliadku 

daného miesta v čase sucha, tak priesak nebolo vidieť. 

Prebehla diskusia. Návrh poslancov je: zistiť možnosť reklamácie a osloviť Povodie Váhu, nakoľko 

to patrí do ich kompetencie. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť obyvateľov miestnej časti Kút o opravu protipovodňového   

valu na parcele č. 845/254. 

Starostka dala hlasovať. 

Hlasovanie: za: 0  

                     proti: 1 (Eva Ferjancová) 

                     zdržal sa: 5 (František Hliník, Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Mgr. Sidónia      

                                          Stanková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh poslancov na možnosť reklamácie protipovodňového valu  

a opätovne osloviť Povodie Váhu na opravu. 

Starostka dala hlasovať. 

Hlasovanie: za: 6 (František Hliník, Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Eva Ferjancová,  

                              Mgr. Sidónia Stanková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

 

Bod č.7) Informácie starostky obce 

Starostka informovala prítomných: 

- oslovila 7 firiem na vypracovanie cenovej ponuky na bočné dvere v dome smútku 

- dala kolovať nový projekt na požiarnu zbrojnicu, v ktorom je ubytovanie pre 10 osôb + veľká       

  spoločenská miestnosť 

- poďakovala hasičom a urbárnikom za rýchlu likvidáciu stromov, ktoré spadli počas búrky 

- bude sa robiť rekonštrukcia vchodu do škôlky, terasa  

- poďakovala p. Rechtoríkovi za prerobenie chodníka pri dome smútku a bude tam robiť aj schody 

- z fondu na podporu umenia sme dostali 1 000.-EUR na nákup kníh do knižnice 

- na budove OÚ je nová tabuľa – názov obce oválna, aj nové vlajky 

- pri búrke trafil blesk kameru pri požiarnej zbrojnici aj router na OÚ 

- 11.6. 2021 bola akcia „Uvítanie detí do života“ 

- 14.6.2021 bola v škôlke dávať deťom darčeky k MDD 

- 29.7.2021 bude akcia „Úcta k starším“ 

 

Bod č.8) Rôzne 

- Mgr. S. Stanková žiada, aby sa dobudovalo ihrisko v MŠ. 

  Starostka odpovedala, že priorita je dobudovať terasu v MŠ, ktorá sa bude v auguste aj realizovať. 

- Lenka Šamajová  Štefúnová prezentovala požiadavku rodičov, aby sa na ihrisku umiestnil     

  basketbalový kôš.  

 

 

 



Bod č.9) Záver 

Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

    

 

 

Zapísala:          Ing. Margita Rusnáková 

 

 

Overovatelia:  Lýdia Cigániková 

 

                         Lenka Štefúnová Šamajová                          

                                      

 

 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Jana Žáková, PhD. 

                                                                                                        starostka  obce 

                                                                  


