
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 
 

 

Z á p i s n i c a   

 

zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, 

konaného dňa 08.03.2013 
 

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

poslanci – Radoslav Krajčík, Mária Rampašeková, Slavomír Rusnák,  Pavol 

Trnka, Miroslav Švec, Júlia Staníková, Stanislav Pallo, Vladimír Stanko 

Ospravedlnený:  Ján Bielka 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013 

5. Návrh Programový rozpočet na roky 2013 - 2015 

6. Návrh VZN obce Krasňany č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2013 

7. Schválenie úveru v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 na projekt 

„Rozvoj cezhraničnej spolupráce prostredníctvom vytvorenia siete aktívnej spolupráce 

základných škôl“  

8. Schválenie úveru v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013 na mikro-

projekt  „Spolupráca, ktorá nepozná hranice“   

9. Členský príspevok obce Krasňany do OZ „Partnerstvo pre MAS TD“   

10. Návšteva družobnej obce Strumieň (PL) za účelom zabezpečenia realizácie projektu  

11. Informácie starostu obce 

12. Rôzne 

13. Záver  

 

Bod č. 1) Otvorenie zasadnutia 

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

zasadnutia podľa pozvánky zo dňa 04.03.2013 a predložil program rokovania 16. zasadnutia OZ 

v Krasňanoch na schválenie. 

Uznesenie: 

OZ v Krasňanoch schvaľuje program 16. zasadnutia OZ v Krasňanoch tak, ako bol predložený 

starostom obce na pozvánke. 

za:  8 (Radoslav Krajčík, Mária Rampašeková, Slavomír Rusnák, 

                                      Pavol Trnka, Miroslav Švec, Júlia Staníková, Stanislav Pallo,    

                                      Vladimír Stanko)  

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

 



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

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Máriu Rampašekovú – predseda návrhovej 

komisie, p.  Stanislav Pallo - člen návrhovej komisie, p. Miroslav Švec – člen návrhovej komisie. 

za:  8 (Radoslav Krajčík, Mária Rampašeková, Slavomír Rusnák, 

 Pavol Trnka, Miroslav Švec, Júlia Staníková, Stanislav Pallo,   

 Vladimír Stanko)  

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Za overovateľov  zápisnice  navrhol  poslancov p. Slavomíra Rusnáka a p. Vladimíra Stanku,  

za  zapisovateľku určil p. Zdenku Džurnákovú. 

za:  8 (Radoslav Krajčík, Mária Rampašeková, Slavomír Rusnák, 

                                      Pavol Trnka, Miroslav Švec, Júlia Staníková, Stanislav Pallo,  

                                      Vladimír Stanko)  

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 3) Kontrola plnenia uznesení 

Uznesenie č. 32 zo dňa 14.12.2012, bod 1 – žiadosť sa nepredložila. Bol na to krátky časový 

úsek. Prebehlo ale rokovanie s TES Médiou, kde predstavili svoje rozvojové plány, ich systémy 

by sa mohli použiť aj ako kamerové systémy. Ísť touto cestou by bolo pre obec výhodnejšie.  

Uznesenie č. 32 zo dňa 14.12.2012, bod 2 – vypracovať žiadosť o finančný príspevok v rámci 

Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR so zámerom vybudovať detské ihrisko. 

Starosta obce o tom konzultoval s Mgr. Gondžárom, tento projekt nie je vhodný na túto žiadosť, 

budeme to žiadať v inom projekte. 

 

Bod č. 4) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013 

Starosta obce požiadal hlavnú kontrolórku o prečítanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. 

polrok 2013. Nikto nemal pripomienky, tak dal za návrh plánu hlasovať.  

Uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013  

za:  8 (Radoslav Krajčík, Mária Rampašeková, Slavomír Rusnák, 

                                      Pavol Trnka, Miroslav Švec, Júlia Staníková, Stanislav Pallo,   

                                      Vladimír Stanko)  

proti:  0 

zdržal sa: 0 

       

Bod č. 5) Návrh Programový rozpočet obce na roky 2013 – 2015   

Starosta obce informoval poslancov o tom, že rozpočet bol spracovaný už zhruba v decembri 

2012. Predloženie rozpočtu obecnému zastupiteľstvu bolo posúvané z dôvodu prijatia jednak 

štátneho rozpočtu, ale aj rozpočtu rozpočtovej organizácie, ZŠ s MŠ Krasňany, ktorý chcel ešte 

prerokovať s pani riaditeľkou Mgr.  Martou Hermannovou, zástupkyňou PaedDr. Svetoslavou 

Blahušiakovou a účtovníčkou p. Máriou Stráskou. Rokovanie sa pre nemoc vedenia ZŠ s  MŠ 

nakoniec neuskutočnilo, do rozpočtu sa zapracovali sumy, ktoré obec dostane podľa normatívov 

v zmysle platnej legislatívy na financovanie prenesených ako i originálnych školských 

kompetencií. Starosta bližšie vysvetlil financovanie školstva a oboznámil prítomných s tým, že 

v sume podielových daní sú aj prostriedky na financovanie CVČ. Tieto peniaze sa môžu podľa 

metodického usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v obci, ktorá nemá 



zriadené CVČ použiť aj na financovanie voľno časových aktivít detí (folklórny súbor, skautsky 

zbor, mladí futbalisti, mladí hasiči, výtvarný krúžok) a to na prevádzku budovy, kde tieto činnosti 

prebiehajú, mzdu vedúcich krúžkov, materiálne zabezpečenie činností.  

Odovzdal slovo účtovníčke obce, ktorá oboznámila prítomných s predloženým návrhom 

rozpočtu. Keďže poslanci mali materiál naštudovaný, bol dohodnutý nasledovný postup pri 

schvaľovaní rozpočtu. Nebudú sa čítať všetky položky, ale poslanci sa budú pýtať len na tie, 

ktoré ich budú zaujímať, poprípade budú potrebovať bližšie vysvetliť.     

Poslanec Slavomír Rusnák – si myslí, že na položke výnosu dane z príjmov je v rozpočte 

navrhnutá príliš vysoká suma. Odpovedala účtovníčka obce - táto suma bola určená na základe 

východiskových štatistických údajov a podielu obcí na výnose DPFO pre rok 2013, táto suma je 

reálna. Poslankyňa Mária Rampašeková mala otázku k nedaňovým príjmom – poplatky a platby 

z predaja služieb – účtovníčka obce vysvetlila, že v tejto sume nie sú zahrnuté príjmy z reklám 

a niektorých poplatkov, ktoré sa nám podarilo dostať v roku 2012. Ďalej poslancov zaujímali 

kapitálové príjmy a z finančných operácii - výška úveru.  

Z bežných výdavkov poslancov zaujímala suma na spoločný obecný úrad, výdavky na energie, 

vývoz komunálneho odpadu, údržba komunikácii. Ďalej ich zaujímali kapitálové výdavky 

a financovanie schválených projektov. Projekty budú kryté úverom, ktorý bude rozdelený podľa 

potreby na financovanie bežných aj kapitálových výdavkov projektu.  

Veľkým problémom je financovanie školstva, preto požiadal prítomných zástupcov školstva 

o vyjadrenie sa k rozpočtu. Slovo si zobrala účtovníčka ZŠ s MŠ Krasňany p. Mária Stráska. 

Zdôraznila, že sumy, ktoré im určila obec nie sú postačujúce. ZŠ je prenesená kompetencia, tam 

by financie postačovali. Veľký problém je s financovaním MŠ so ŠJ. Financie pokrývajú len 

náklady na mzdy a vo veľmi nízkej čiastke náklady na prevádzku. Jedná sa o kompetenciu 

originálnu, ktorá je financovaná z podielových daní. Z časti si pomôžu vlastnými príjmami – 

z poplatkov a iných vlastných príjmov. Na prevádzku MŠ a ŠJ im chýba približne 22449,72 € 

(rozpis nákladov tvorí prílohu zápisnice) nad rámec normatívne štátom pridelených financií. 

Keďže obec iný zdroj financií nemá, tento problém zostáva nevyriešený a môže ohroziť aj 

existenciu materskej školy.  

Zároveň p. Stráska informovala prítomných o havárii v školskej jedálni. Nutne potrebujú kúpiť 

novú chladničku a zabezpečiť výmenu ôsmich okien na skladoch a to ešte pred zateplením 

budovy MŠ. Na návrh starostu obce uvažovali aj so zriadením ďalšej triedy v MŠ. 

Náklady na zriadenie novej triedy by boli vysoké, nepokryli by to príjmy zo ŠR (rozpis nákladov 

na zriadenie novej triedy tvorí prílohu zápisnice).  PaedDr. Svetoslava Blahušiaková informovala 

prítomných o počte prihlášok do MŠ, nie je ich toľko, aby sa otvárala ďalšia trieda. Problematika 

sa širšie rozdiskutovala, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sa uvažovalo aj o zvýšení 

poplatkov za ŠKD a za MŠ. Po ukončení diskusie dal starosta hlasovať za schválenie 

Programového rozpočtu na roky 2013 – 2015 a to:  

Uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Programový rozpočet obce na rok 2013  

Príjmy vo výške 660188,00 € a výdavky vo výške 660188,00 €  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Programový rozpočet obce na roky 2014 – 2015 

za:  8 (Radoslav Krajčík, Mária Rampašeková, Slavomír Rusnák, 

                                      Pavol  Trnka, Miroslav Švec, Júlia Staníková, Stanislav Pallo,    

                                      Vladimír  Stanko)  

proti:  0 

zdržal sa: 0 

   

 

 



Bod č. 6) Návrh VZN obce Krasňany č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2013 

Starosta oboznámil prítomných s tým, že v materiáloch mali predložený Návrh VZN 1/2013. 

K uvedenému návrhu nemal nikto pripomienky, starosta dal hlasovať za schválenie VZN.     

Uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN obce Krasňany č. 1/2013 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2013 

za:  8 (Radoslav Krajčík, Mária Rampašeková, Slavomír Rusnák, 

                                      Pavol Trnka, Miroslav Švec, Júlia Staníková, Stanislav Pallo,   

                                      Vladimír Stanko)  

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 7) Schválenie   úveru   v rámci  Programu  cezhraničnej  spolupráce  SR-ČR  2007-2013  

na projekt „Rozvoj cezhraničnej spolupráce prostredníctvom vytvorenia siete aktívnej    

spolupráce základných škôl“  

Starosta obce – o úvere sme hovorili už pri schvaľovaní rozpočtu. Potrebujeme to schváliť už 

dnes na OZ, pretože je potrebné pristúpiť k vybavovaniu úveru. Bude sa robiť zateplenie budovy 

MŠ a ďalšie aktivity z projektu. Dal hlasovať za schválenie úveru vo výške 117309,00 €.  

Uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úver v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-

2013 na projekt „Rozvoj cezhraničnej spolupráce prostredníctvom vytvorenia siete aktívnej 

spolupráce základných škôl“ vo výške 117309,00 € 

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

                                      Miroslav Švec, Júlia Staníková, Stanislav Pallo, Vladimír Stanko)  

proti:  0 

zdržal sa: 1          (Pavol Trnka)  

 

Bod č. 8) Schválenie úveru v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013 na 

mikroprojekt  „Spolupráca, ktorá nepozná hranice“   

Starosta obce informoval prítomných o tom, že sa uskutočnilo stretnutie s Poliakmi, kde sa 

spresnili dátumy akcií. Zároveň informoval poslancov o našej návšteve do Poľska za účelom 

zabezpečenia realizácie projektu dňa 27. 03. 2013. Malo by ísť zhruba 10 ľudí (starosta, 

zástupkyňa, kto môže a má záujem z poslancov, vedúci organizácií....).  Z projektu vyplýva 

zakúpenie stanu, aparatúry, pódium, kroje. Dal hlasovať za schválenie úveru na uvedený projekt 

vo výške 44175,00 €.  

Uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úver v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-

2013 na mikroprojekt  „Spolupráca, ktorá nepozná hranice“ vo výške 44175,00 € 

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

                                      Miroslav Švec, Júlia Staníková, Stanislav Pallo, Vladimír Stanko)  

proti:  0 

zdržal sa: 1          (Pavol Trnka)  

 

Bod č. 9) Členský príspevok obce Krasňany do OZ „Partnerstvo pre MAS TD“ 

Starosta obce informoval poslancov o potrebe schváliť členský príspevok obce Krasňany do OZ 

„Partnerstvo pre MAS TD“ vo výške 1000,00 €. Starostom táto úloha  vyplynula z uznesenia 

Združenia obcí Mikroregión TD, ktoré ho odporučilo obciam prerokovať na svojom zasadnutí.  

 



Uznesenie:   

Obecné zastupiteľstvo v Krasňanoch schvaľuje členský príspevok obce Krasňany do OZ 

„Partnerstvo pre MAS TD“  pre rok 2013 vo výške 1000,00 € 

za:  8 (Radoslav Krajčík, Mária Rampašeková, Slavomír Rusnák, 

                                      Pavol Trnka, Miroslav Švec, Júlia Staníková, Stanislav Pallo,   

                                      Vladimír Stanko)  

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 10) Návšteva družobnej obce Strumieň (PL) za účelom zabezpečenia realizácie projektu  

O tejto návšteve sa hovorilo bližšie pri schvaľovaní úveru na mikroprojekt  „Spolupráca, ktorá 

nepozná hranice“.  

 

Bod č. 11) Informácie starostu obce   

Starosta obce informoval prítomných o tom, že na jeho príkaz bola vykonaná riadna 

inventarizácia majetku a záväzkov k 31.12.2012. Termín inventarizácie do 31.01.2013. 

 

Dnes (08.03.2013) sa uskutočnilo pojednávanie na Okresnom súde Žilina vo veci navrhovateľa – 

žalobcu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť Varín proti odporcovi – žalovanému: Obec Krasňany 

o vydanie nehnuteľnosti. Ďalšie pojednávanie sa uskutoční dňa 17.04.2013 o 10.00 hod. .     

 

Starosta ďalej informoval o tom, že bolo zahájené verejné obstarávanie na odstránenie havarijnej 

situácie v ZŠ. Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov bola odoslaná na Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu SR.   

Ďalej bolo zahájené verejné obstarávanie na zateplenie MŠ – zabezpečuje to Ing. Buzek. Súťažné 

podklady sa dali na schválenie na ministerstvo. Zverejnené budú cez vestník verejného 

obstarávania.   

 

Starosta obce navrhol prehodnotenie vypínania verejného osvetlenia v nočných hodinách 

vzhľadom nato, že sa v obci rozmohla trestná činnosť – krádeže. Nastala diskusia. Názory 

poslancov boli rôzne, preto dal starosta hlasovať za obnovenie verejného osvetlenia  po celú noc.   

           za:  1 (Slavomír Rusnák) 

proti:   7 (Radoslav Krajčík, Mária Rampašeková, Pavol Trnka, Miroslav      

                                      Švec, Júlia Staníková, Stanislav Pallo, Vladimír Stanko)  

Uznesenie:   
Obecné zastupiteľstvo zamieta zrušenie vypínania verejného osvetlenia vo vyhradených nočných 

hodinách.  

 

Dnes (08.03.2013) podal starosta žiadosť na ÚPSVaR o finančný príspevok na verejnoprospešnú 

činnosť  - protipovodňová ochrana – zamestnanie dlhodobo nezamestnaných občanov na dobu 6 

mesiacov.  

Pán Gadotti – chce usporiadať v kaštieli akciu „Vítanie jari“  v spolupráci so ZŠ a MŠ 

v Krasňanoch dňa 6.4.2013.  

Obec bude organizovať oslavu Dňa matiek 12.5.2013 v spoločenskej sále v kaštieli.    

 

Bod č. 12) Rôzne  

Starosta oboznámil prítomných s doručenou žiadosťou o stanovisko k projektu pre zlúčené 

územné a stavebné konanie stavby: „Kultúrno relaxačného areálu v Krasňanoch na parcele číslo 

C KN 462/5“ pre investora Stavoinvest – SK, s.r.o. Krasňany 342, 013 03 Varín.  



Všetko by bolo v poriadku, až na multifunkčné ihrisko, ktoré nie je v ÚPN-O. Poslanci podporili 

názor starostu v areáli bývalého amfiteátra zachovať amfiteáter na poriadanie kultúrnych akcií 

a ihriská budovať v športovom areáli, tak ako to rieši ÚPN-O.    

 

Bod č. 13) Záver   
Na záver starosta obce poďakoval poslancom a ostatným prítomným za účasť a ukončil 

zasadnutie obecného zastupiteľstva.    

 

 

 

 

Zapísala:  Zdenka Džurnáková  

 

 

 

Overovatelia: Slavomír Rusnák 

Vladimír Stanko  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Ing. Miroslav Bielka 

                 starosta obce 


