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OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 

 
Z á p i s n i c a   

 
zo  17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, konaného dňa 03.05. 2013 

 

 

 

Prítomní: starosta obce  - Ing. Miroslav Bielka,  

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

Slavomír Rusnák,  Pavol Trnka  

Ospravedlnení: Miroslav Švec, Mária Rampašeková, Júlia Staníková, 

kontrolór - Janka Miklúšová 

 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3. Žiadosť JUDr. Milkovičová – uznanie záväzkov – finančné pôžičky z r.2010 

4. Prerokovanie platu starostu obce podľa zákona č.253/1994 Z.z. v znení neskorších 

predpisov 

5. Žiadosti o spracovanie doplnku k ÚPN obce Krasňany  

6. Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 493/19 

7. Žiadosť o vydanie súhlasu na prevádzku stávkového terminálu v Pohostinstve Amfiteáter 

8. Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí s trvalým 

pobytom na území obce Krasňany v CVČ vo Varíne, Dolnom Kubíne, Belej, Valči a 

Žiline 

9. Návrh VZN č. 02/2013 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú 

úhradu výdavkov za pobyt v materskej škole, o výške mesačného príspevku zákonného 

zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške 

mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky 

úhrady v školskej jedálni 

10. Mimoriadne zasadnutie OZ na prerokovanie riešenia prevádzky Materskej školy 

a Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ Krasňany 

11. Rôzne 

12. Záver 

 

 

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

zasadnutia a  predložil  program rokovania 17. zasadnutia OZ v Krasňanoch na schválenie. 

 

za: 6  (Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Stanislav Pallo, Slavomír Rusnák, 

Vladimír Stanko, Pavol Trnka)  

proti: 0 

zdržal sa: 0 
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Bod č.2) Určenie návrhovej komisie 

Starosta navrhol za predsedu návrhovej komisie p. Jána Bielku  a za členov komisie p. Stanislava 

Palla  a p. Vladimíra Stanka. 

 

za: 5  (Radoslav Krajčík, Stanislav Pallo, Slavomír Rusnák, Vladimír Stanko, 

Pavol Trnka) 

proti: 0 

zdržal sa: 1 (Ján Bielka) 

Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky  
Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice   p. Pavla Trnku, p. Radoslava Krajčíka 

 

za: 6  (Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Stanislav Pallo, Slavomír Rusnák, 

Vladimír Stanko, Pavol Trnka)  

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

a za zapisovateľku určil p. Jaroslavu Kuricovú. 

 

 

Bod č.3) Žiadosť JUDr. Milkovičová – uznanie záväzkov – finančné pôžičky z r.2010 
Starosta informoval o žiadostiach JUDr. Milkovičovej, prvá bola zo dňa 26.03.2013, v ktorej 

žiadala uznanie záväzku, nakoľko sa blíži premlčacia doba 3 roky a vrátenie finančných pôžičiek 

vo výške 3 000,00 €, 892,50 € a 11 000,00 €. 

K žiadosti boli doložené kópie zmlúv o pôžičke zo dňa 21.06.2010,  20.07.2010,  08.09.2010 

podpísané JUDr. Vierou Milkovičovou  a Dr. Milanom Tichákom. 

Po preverení v účtovníctve obce sa zistilo, že 11 000,00 € bolo vrátených. Suma 3 000,00 € sa 

eviduje ako pôžička a suma 892,50 € ako združená investícia. 

Dňa 19.04.2013 boli doručené nové žiadosti o uznanie záväzku na sumu 892,50 € a 3 000,00 € 

plus 10% úroku z požičanej sumy ročne. 

JUDr. Milkovičová – informovala, že obci boli požičané aj iné sumy, ktoré sa vždy vrátili. 

Spomenula, že doklady o poskytnutí finančných prostriedkov má aj p. František Hložný. 

Predpokladá, že obec nemá peniaze, preto žiada o uznanie záväzku, nakoľko sa blíži premlčacia 

lehota a dúfa, že obec nejakým zázrakom peniaze vráti. 

Dňa 09.10.2007 bola podpísaná dohoda o spolupráci, bol vypracovaný dodatok k územnému 

plánu obce na IBV Kút, finančné prostriedky boli  poskytnuté vo výške 50% obec, 25% Hložný 

a 25% JUDr. Milkovičová, ak obec vybuduje inžinierske siete dajú obci 20 pozemkov za 

polovičnú predajnú cenu, nič z toho sa nezrealizovalo, tak vlastníci začali budovať inžinierske 

siete na svoje náklady vrátane vypracovania projektov. 

S. Rusnák – nespomína si, že by  zmluvy boli prejednávané na OZ, ani na prítomnosť vlastníkov 

pozemkov 

J. Bielka – o pôžičkách počuje prvý raz, rešpektuje právo vrátiť pôžičky, myslí si, že bola 

podpísaná nevýhodná dohoda pre obec 

starosta – suma 3 000,00 € z 21.06. 2010 je v účtovníctve obce evidovaná ako pôžička,  musíme 

ju uznať ako záväzok, suma 892,50 € z 20.07. 2010 je evidovaná ako združená investícia, nie ako 

pôžička, potrebuje sa poradiť s právnikom, či sú zmluvy vôbec právoplatné, keďže boli podpísané 

bez súhlasu OZ. Ak bude kladné stanovisko právnika, obec podpíše uznanie dlhu. 
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Po diskusii poslanci prijali uznesenie:  Obec podpíše uznanie dlhu po stanovisku právnika obce. 

 

za: 4  (Ján Bielka, Stanislav Pallo, Vladimír Stanko, Pavol Trnka) 

proti: 0 

zdržal sa: 2 (Slavomír Rusnák, Radoslav Krajčík) 

 

Bod č.4) Prerokovanie platu starostu obce podľa zákona č.253/1994 Z.z. v znení neskorších 

predpisov 

 

Podľa zákona č.253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov po zverejnení priemernej mesačnej 

nominálnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR za predchádzajúci rok štatistickým úradom je 

povinnosťou obecného zastupiteľstva raz za rok prerokovať plat starostu. Starosta informoval 

o tom, že  priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca hospodárstva SR v roku 2012 

dosiahla 805,00 €. Od 01.05. 2012  mu bol vyplácaný upravený plat o priemernú mzdu a zvýšený  

o 22 % v sume 1900,00 €. 

V zmysle § 4 ods. 2 zákona č.253/1994  Z.z.  OZ  schvaľuje plat starostovi vo výške 1900,00 € 

od 01.01.2013, to znamená zvýšenie minimálneho platu starostu o 19,2 %. 

 

za: 6  (Ján Bielka,  Radoslav Krajčík, Stanislav Pallo, Slavomír Rusnák, 

Vladimír Stanko, Pavol Trnka)  

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Bod č.5)  Žiadosti o spracovanie doplnku k ÚPN obce Krasňany  
Starosta informoval o žiadosti vlastníkov pozemkov parc. č. 730/151, 730/152, 730/153, 709/2 

o rozšírenie intravilánu, nakoľko chcú stavať na týchto pozemkoch, ale stavebný úrad im nevydá 

stavebné povolenie, keďže predmetné pozemky nie sú v územnom pláne obce určené na 

výstavbu.  

J. Bielka – treba uvažovať o rozšírení nielen pre týchto žiadateľov, ale aj pre viacerých vlastníkov 

pozemkov 

starosta – schvaľovací proces doplnku k územnému plánu trvá dlhšiu dobu, treba uvažovať 

z čoho sa zaplatí, nie sú tu inžinierske siete, treba zvolať pracovné stretnutie za účasti architekta. 

V prípade spracovania doplnku k územnému plánu by sa riešili všetky podnety, ktoré obec 

eviduje. 

 

za: 5 (Ján Bielka,  Radoslav Krajčík, Stanislav Pallo, Vladimír Stanko, Pavol Trnka) 

proti: 0 

zdržal sa: 1 (Slavomír Rusnák) 

 

Bod č.6)  Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 493/19 

Žiadosťou zo dňa 22.03.2013 firma Krasplast AMG, s.r.o. požiadala o odkúpenie parc. č. 493/19, 

ktorá sa nachádza v areáli športového ihriska. 

Po krátkej diskusii poslanci predaj zamietli, schválili možnosť prenájmu pozemku. 

 

za: 6  (Ján Bielka,  Radoslav Krajčík, Stanislav Pallo, Slavomír Rusnák,  

Vladimír Stanko, Pavol Trnka)  

proti: 0 

zdržal sa: 0 
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Bod č.7) Žiadosť o vydanie súhlasu na prevádzku stávkového terminálu v Pohostinstve 

Amfiteáter 

Firma SYNOT TIP, spol. s.r.o. listom zo dňa 12.04. 2013 požiadala o vydanie súhlasu 

s prevádzkovaním stávkového terminálu v Pohostinstve Amfiteáter, Krasňany 359. Poslanci 

súhlasili. 

 

za: 6  (Ján Bielka,  Radoslav Krajčík, Stanislav Pallo, Slavomír Rusnák,  

Vladimír Stanko, Pavol Trnka) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

 

Bod č.8)  Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí s trvalým 

pobytom na území obce Krasňany v CVČ vo Varíne, Dolnom Kubíne, Belej, Valči a Žiline 

Starosta prečítal žiadosti, v ktorých CVČ žiadajú o poskytnutie finančných prostriedkov na 

záujmové vzdelávanie detí do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce.  

V diskusii odzneli rôzne návrhy: podporovať len záujmové aktivity vykonávané v obci alebo 

nejakou finančnou čiastkou podporiť aj aktivity detí mimo obce v prípade, že daná aktivita nie je 

v našej obci dostupná. 

Poslanci OZ hlasovaním rozhodli, že obec bude finančne podporovať len aktivity vykonávané 

v našej obci. 

 

za: 5  (Ján Bielka,  Radoslav Krajčík, Stanislav Pallo, 

Vladimír Stanko, Pavol Trnka) 

proti: 1  (Slavomír Rusnák) 

zdržal sa: 0 

 

 

Bod č.9) Návrh VZN č. 02/2013 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na 

čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt v materskej škole, o výške mesačného príspevku 

zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške 

mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 

v školskej jedálni 

ZŠ s MŠ dali návrh na zvýšenie mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu 

výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ zo sumy 14,00 € na 17,00 až 20,00 € a nákladov na činnosť 

školského klubu zo sumy 4,00 € na 6,00 €. Keďže počas diskusie nedošlo ku konkrétnemu 

návrhu, ktorý by sa schválil, tento bod sa odkladá na ďalšie rokovanie OZ. 

 

 

Bod č.10) Mimoriadne zasadnutie OZ na prerokovanie riešenia prevádzky Materskej školy 

a Školskej  jedálne pri ZŠ s MŠ Krasňany 

Starosta informoval o kritickej situácii vo financovaní  materskej školy. Obec dostáva financie na 

prevádzku materskej školy na základe platnej legislatívy na počet žiakov materskej školy. 

Náklady na mzdy pracovníkov a prevádzku MŠ prevyšujú tieto príjmy. Za prvé štyri mesiace r. 

2013 obec dotovala prevádzku MŠ sumou 7 000,00 € nad rámec schváleného rozpočtu. Minulý 

týždeň hrozilo odpojenie MŠ od elektrickej energie, budúci mesiac sa energie nemajú z čoho 

zaplatiť. 
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Starosta žiadal Obvodný úrad v Žiline o pomoc,  peniaze neposkytne. Ministerstvo školstva 

zamietlo požiadavku ZMOS-u na dohodovacie konanie pre MŠ, očakáva riešenie od ZŠ s MŠ.  

Po diskusii starosta tento bod ukončil s tým, že požiada p. riaditeľku Hermannovú o podklady 

a zvolá mimoriadne zasadnutie OZ. 

 

Bod č.11) Rôzne 
1. Starosta informoval o akcii s Poliakmi – turistika do Jánošíkových dier. 

2. Informoval o žiadostiach Folklórneho súboru Dúha a TJ Fatran Krasňany o grant 

z Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis. 

3. Oznámil, že bolo ukončené verejné obstarávanie na zákazku „Oprava strešnej konštrukcie ZŠ 

s MŠ “ a „ Oprava sociálnych zariadení ZŠ s MŠ“. 

4. Informoval o  prebiehajúcej súťaži „ Stavebné úpravy MŠ Krasňany“ , kde sa zaregistrovalo 

až 18 firiem, ale iba jedna predložila ponuku. 

 

 

 

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

 

 

 

 

Zapísala:  Jaroslava Kuricová 

 

 

Overovatelia: Pavol Trnka 

 

 

Radoslav Krajčík   

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Bielka 

     starosta  obce 

 


