
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 

 
Z á p i s n i c a   

 
zo  16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, konaného dňa 09.03.2017 

 

Prítomní: starosta obce – Ing. Miroslav Bielka,  

poslanci –  Mária Rampašeková, Mgr. Sidónia Stanková, Eva Ferjancová,  Radoslav 

Krajčík, Ing. Jana Žáková, František Cigánik, Branislav Gacho, Slavko Rusnák 

 

      kontrolórka obce - Janka Miklúšová  

Ospravedlnení: Ján Bielka 

 

Program zasadnutia: 

 

1.   Otvorenie zasadnutia  

2.   Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 

3.   Plnenie rozpočtu obce za mesiac január, február 2017 – informácia. 

4.   Cyklomagistrála Terchová – VD Žilina cez Varín, + napojenie úseku pri Varíne (Koňhora) do  

      Tepličky nad Váhom – informácia. 

5.   Prístavba a rekonštrukcia požiarnej zbrojnice. 

6.   Zvýšenie energetickej účinnosti budovy ZŠ Krasňany (rekonštrukcie kotolne + zateplenie        

      budovy). 

7.   Riešenie žiadosti občanov.  

8.   Rôzne. 

9.   Záver. 

 

 

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

zasadnutia a  predložil  program rokovania 16. zasadnutia OZ v Krasňanoch na schválenie.    

     

za: 8   ( Mária Rampašeková, Mgr. Sidónia Stanková, Branislav Gacho, Radoslav Krajčík,  

                       František Cigánik, Ing. Jana Žáková, Slavko Rusnák, Eva Ferjancová ) 

proti:  0   

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 2) Určenie návrhovej komisie 

Starosta navrhol za predsedu návrhovej komisie p. Rampašeková M. a členov p. Cigánik F.  

a Ing. Žáková J. 

 

Určenie overovateľov zápisnice  a  zapisovateľky  

Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice p. Krajčíka R. a Gachu B. 

 Za zapisovateľku určil Ing. Rusnákovú M. 

 

za: 8  (Mária Rampašeková, Mgr. Sidónia Stanková, Branislav Gacho, Radoslav Krajčík,  

                        František Cigánik, Ing. Jana Žáková, Slavko Rusnák, Eva Ferjancová ). 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

 

 

 



 

Bod č. 3) Plnenie rozpočtu obce za mesiac január, február 2017 - informácia. 

Materiál bol poslancom zaslaný s pozvánkou - tak mali čas si ho preštudovať a pripomienkovať. 

Informácie o plnení príjmov a výdavkov za mesiac január a február 2017, ktoré sú  rozpísané 

po položkách vzali poslanci na vedomie. 

 

Bod č. 4) Cyklomagistrála Terchová – VD Žilina cez Varín, + napojenie úseku pri Varíne do 

Tepličky nad Váhom – informácia. 

Starosta informoval poslancov o cyklotrase, ktorá bude spájať Žilinu s Terchovou, jej rozpočet 

podľa PD je 7 164 422.-€.  Suma bude hradená cez projekt na výstavbu cyklotrás z eurofondov, no 

spoluúčasť dotknutých obcí je 5%. Zástupcovia OOCR Malá Fatra rokovali so zástupcami KIA 

Motors Slovakia o spolufinancovaní uvedenej cyklotrasy. Sú ochotní sa spolupodielať sumou 

350 000.-€, čo predstavuje potrebných 5%.    

Starosta informoval prítomných o stretnutí s majiteľmi pozemkov, cez ktoré by mala prechádzať 

cyklotrasa so zástupcom OOCR Terchová p. Chrapčiakom. Trasa cez Krasňany by mali byť 

vybudované 2 mosty a 1 odpočívadlo. Je potrebné získať súhlas od majiteľov pozemkov a od 

užívateľov. 

V prípade nesúhlasu majiteľov sa bude robiť cyklotrasa etapovite t. j. v úseku, ktorý nebude 

vysporiadaný sa stavba preruší. 

Uvedené informácie vzali poslanci na vedomie. 

 

 Bod č. 5) Prístavba a rekonštrukcia požiarnej zbrojnice. 

Starosta informoval, že na rok 2017 má Ministerstvo vnútra pripravených pre DHZ finančné 

prostriedky vo výške 5 miliónov eur. Peniaze budú môcť DHZ využiť na nákup novej hasičskej 

techniky, a po novom aj na rekonštrukciu hasičských zbrojníc. Chceli by sme predložiť projekt na 

prístavbu a rekonštrukciu požiarnej zbrojnice a tým sa uchádzať o dotáciu.  

Projekt bol vypracovaný ešte v roku 1999, no v súčasnosti už nespĺňa nové normy a je nutné 

vypracovať nový tepelno – technický posudok. Na základe jeho vypracovania vyplynie, čo treba 

naprojektovať, tým sa nám samozrejme všetko predraží o cca 30% – 40%. 

Starosta informoval poslancov, že sa v príprave pokračuje. 

Uvedené informácie vzali poslanci na vedomie. 

 

Bod č. 6) Zvýšenie energetickej účinnosti budovy ZŠ Krasňany (rekonštrukcie kotolne + 

zateplenie budovy). 

Envirofond vypísal výzvu na predkladanie žiadostí na zvýšenie energetickej účinnosti verejných 

budov. Už v roku 2014 sme sa uchádzali o dotáciu, no neúspešne. Vtom čase bol projekt 

vypracovaný, no teraz už nespĺňa nové normy, ktoré boli menené v r. 2015, preto bolo nutné dať 

vypracovať nový projekt a časovo to je veľmi napäté, pretože žiadosť treba podať do 15.3.2017.  

Starostovi sa podarilo zohnať projektanta a všetky potvrdenia, ktoré je treba k žiadosti priložiť. 

V projekte sa uvažuje so zateplením školy, rekonštrukciou kotolne a výmenou radiátorov v celej 

budove. 

Uvedené informácie vzali poslanci na vedomie. 

 

Bod č. 7)Riešenie žiadosti občanov. 
- Starosta prečítal žiadosť p. Róberta Macangu – „Žiadosť o vypracovanie projektovej 

dokumentácie a výstavby premostenia k pozemku č. 886/7 vedeného v katastri obce Krasňany.“ 

P. Macanga má už pridelené stavebné povolenia prebieha aj výstavba rod. domu. 

 Jedná sa o most na „Hámri“, ktorý je v havarijnom stave. Od obce žiada vypracovať projektovú 

dokumentáciu a samotnej realizácie je ochotný, po vzájomnej dohode, sa zúčastniť. 

Starosta informoval, že projekt je už objednaný a podal žiadosť o dotáciu firme KIA Slovakia. 

Predpokladaný náklad je cca 20 000.-€. 

- Prítomný p. Juraj Adamík predložil žiadosť ohľadom časti pozemku cca 4 – 5m², na ktorý mu 

bez upovedomenia, pri prekládke el. vedenia zapísali vecné bremeno a on s tým nesúhlasí. 

Starosta navrhol, aby bol schválený zámer o odkúpenie uvedenej časti pozemku obcou. 



Po vypracovaní geometrického plánu sa pristúpi k samotnému odkúpeniu pozemku. 

P. S. Rusnák mal pripomienku, aby bol o uvedenej veci oboznámený aj Ing. Vítek Pavol (majiteľ 

ALUMY) a podieľal sa na finančnom odškodnení, nakoľko prekládka el. vedenia bola robená na 

jeho žiadosť. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer o odkúpenie časti pozemku od p. Juraja Adamíka obcou 

Krasňany a upovedomenie Ing. Víteka o spoluúčasti. 

 

za: 7  (Mária Rampašeková, Mgr. Sidónia Stanková, Radoslav Krajčík, František Cigánik,                          

.                 Ing. Jana Žáková, Slavko Rusnák, Eva Ferjancová ). 

proti: 0 

zdržal sa: Branislav Gacho 

 

- Prítomný p. Marián Hliník – predseda DHZ Krasňany predniesol žiadosť o odkúpenie auta – 

Škoda Octavia, za symbolickú cenu, pre potreby DHZ, ktoré vyraďujú štátni hasiči. Auto by bolo 

majetkom obce. Nákup auta zdôvodnil tým, že vlastnia len veľké autá a majú záujem o vytvorenie 

spolupráce s hasičmi z Poľska a Česka. V prípade návštevy treba aj menšie auto (reprezentačné). 

Poslanci hlasovaním schválili odkúpenie vyradeného auta Škoda Octavie  od štátnych hasičov. 

 

za: 8  (Mária Rampašeková, Mgr. Sidónia Stanková, Branislav Gacho, Radoslav Krajčík,  

                        František Cigánik, Ing. Jana Žáková, Slavko Rusnák, Eva Ferjancová ). 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Pán Marián Hliník poďakoval Obecnému úradu v Krasňanoch a poslancom za spoluprácu, hlavne 

pri akciách ako: 

- Mikuláš 

- Silvester 

- obecná fašiangová zabíjačka 

Predstavil prácu DHZ, na čom sa podieľali: 

- pri silných mrazoch bolo nutné rozbíjať ľady v potoku, aby sa nevylial 

- zasahovanie pri vytápaní pivníc v zime 

V najbližšom období majú v pláne: 

- brigádu na zveľaďovaní požiarnej zbrojnice 

- s urbárom čistenie lesa po ťažbe dreva 

Majú záujem zúčastniť sa školenia pre funkcie: 

- preventivár 

- pilčíci 

- zásahová jednotka 

Nadviazanie spolupráce s družobnou obcou Strumien (Poľsko) a partnerom z ČR. 

Na záver zdôraznil, že sa teší na dobrú spoluprácu aj v budúcom období. 

 

- Prítomný p. Jozef Terchovan prišiel so sťažnosťou na starostu, že nerieši jeho dlhoročný 

problém s rodinou Bulkovou, teraz už Vajdovou, týka sa to jeho rodného domu s pozemkom, kde 

majú spoločný dvor. 

Starosta prítomných oboznámil s problémom aj s jeho riešením a že je do toho zainteresovaný aj 

stavebný úrad vo Varíne (p. Zaťková). Priebežne sa problém riešil aj bolo p. Terchovanovi 

odpovedané, no on to považoval za nedostačujúce. Teraz má starosta už pripravenú odpoveď, no 

nakoľko p. Terchovan stále prichádzal s novými sťažnosťami, tak starosta čakal s odpoveďou. 

Starosta a stavebný úrad Varín podá p. Terchovanovi J. vyjadrenie a doporučenie, že situácia sa dá 

riešiť len súdnou cestou, nakoľko sa dotknuté strany  nevedia dohodnúť. 

 

 

 

 



 

 

- Starosta predniesol žiadosť o realizáciu vodovodu, kanalizácie aj osvetlenia v lokalite „ Tavačov 

Laz, Hámer“. 

Starosta chce získať financie a dať spraviť aj cestu a osvetlenie. 

Zatiaľ chce dať vypracovať projekty. 

Poslanci schválili vypracovanie projektov. 

 

za: 8  (Mária Rampašeková, Mgr. Sidónia Stanková, Branislav Gacho, Radoslav Krajčík,  

                        František Cigánik, Ing. Jana Žáková, Slavko Rusnák, Eva Ferjancová ). 

proti: 0    

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 9) Rôzne. 

- Všeobecne záväzné nariadenie obce Krasňany č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenie na rok 2017. 

Poslanci dostali VZN, ktoré si mohli prečítať a dať nejaké pripomienky. 

Poslanci  navrhované  VZN obce Krasňany č. 1/2017 schválili bez pripomienok. 

 

za: 8  (Mária Rampašeková, Mgr. Sidónia Stanková, Branislav Gacho, Radoslav Krajčík,  

                        František Cigánik, Ing. Jana Žáková, Slavko Rusnák, Eva Ferjancová ). 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

- Prenájom sály v objekte bývalej škôlky. 

  Starosta informoval poslancov o záujem o poriadanie akcií v sále bývalej škôlky a navrhol, aby sa 

bral poplatok za prenájom. 

Po diskusii sa odhlasovala suma 30.-€ za prenájom a v prípade poškodenia majetku – jeho náhrada. 

Akcia môže byť len do 22,00 hod. 

Poslanci schválili 30.-€ poplatok za prenájom sály a časové obmedzenie - do 22,00 hod.  

V prípade poškodenia majetku jeho náhradu. 

 

za: 8  (Mária Rampašeková, Mgr. Sidónia Stanková, Branislav Gacho, Radoslav Krajčík,  

                        František Cigánik, Ing. Jana Žáková, Slavko Rusnák, Eva Ferjancová ). 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

- Starosta informoval poslancov, že na projekte ohľadom prístavby materskej škôlky sa stále 

pracuje. 

 

-   Starosta informoval, že Envirofond vydal výzvu na predkladanie projektov, na ktorú sme 

reagovali a podali projekt na vybudovanie nového vodojemu. Naša žiadosť neprešla. Boli schválené 

projekty do sumy cca 200 000.- € a naša bola vyššia.  

- Starosta informoval, že p. Martinka (zástupca majiteľa kaštieľa) predložil žiadosť o preloženie 

rozhlasu, ktorý sa nachádzal na ich pozemku. Žiadosti sme vyhoveli a firma ELMIKO 

elektroakustika, ktorá robila prekládku opravila aj radar (pri Alume). 

 

- Starosta informoval, že bola schválená žiadosť na úrade práce – zamestnanie p. Sotolárovej K. 

Zmluvu nám dali na 7 mesiacov, úrad práce prepláca 95% mzdy a obec 5%. 

Na viac pracovníkov sme nemohli podať žiadosť, nakoľko nespĺňali podmienky, ktoré sú už 

sprísnené oproti predchádzajúcim rokom. 

 



- Starosta informoval, že vsakovaciu nádrž za Mládežnickou ulicou, ktorá sa mala robiť začiatkom 

zimy sa pre nepriazeň počasie nemohla realizovať. Materiál je nakúpený a realizovať sa bude hneď, 

ako to počasie dovolí. 

 

- P. Ferjancová E. predniesla požiadavku, aby sa dalo osvetlenie na cestu oproti COOP Jednote, 

ktorá vedie k domu p. Palovej Alžbety. 

Začala diskusia a padli návrhy aj na osvetlenie ihriska.  

Starosta súhlasil a dal návrh, aby sa vypracoval malý projekt na osvetlenie ihriska. 

V diskusii tiež boli návrhy na odstránenie búdy, ktorá sa nachádza pri vstupe na ihrisko a tiež 

zrezanie stromov pri nej. 

Treba odstrániť aj lipu na cintoríne, nakoľko je v havarijnom stave a hrozí, že pri nepriaznivom 

počasí môže spadnúť. 

Starosta súhlasil. 

 

- P. Rusnák S. dal návrh na označenie rýchlosti 50 pri vychádzaní z KÚTA, nakoľko je tam 

problém napojiť sa na cestu. 

Starosta odpovedal, že dáme výzvu na cenovú ponuku – vypracovanie projektu dopravného 

značenia a aj realizácie a tiež aj na informačné tabule a vyznačenie cesty (stĺpiky). 

Tiež dá obec žiadosť na VÚC o zvýraznenie prechodu cez cestu. 

 

- Na záver informoval starosta o pozvánke od družobnej obce Strumien, ktorá nás pozýva 8.4.2017 

na Veľkonočné slávnosti.  

Ing. J. Žáková prejavila záujem o zorganizovanie tejto akcie. 

 

Bod č. 10) Záver. 

Starosta poďakoval všetkým za účasť. 

 

 

 

 

Zapísala:          Ing. Margita Rusnáková 

 

 

Overovatelia:   p. Radoslav Krajčík 

 

 

                          p. Branislav Gacho                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Miroslav Bielka 

                                                                                                      starosta obce  

 

 

 


