
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 
 

Z á p i s n i c a   

 

zo 17.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, 

konaného dňa 14.06.2017 
 

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

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

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

 

Ospravedlnený:  František Cigánik   

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Schválenie audítora pre rok 2016 a 2017 

5. Záverečný účet obce Krasňany a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 

6. Schválenie predloženia ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Prístavba a stavebné úpravy 

MŠ Krasňany“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016 

7. Prijímanie detí do MŠ v Krasňanoch 

8. Kamerový systém v obci Krasňany  

9. Verejné osvetlenie v lokalite „Tavačov Laz“, športový areál 

10. Schválenie predloženia ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Likvidácia biologického 

odpadu“     

11. Schválenie zmluvy o odkúpení pozemku parc. CKN 844/125 o výmere 14 m²  

12. Žiadosti občanov 

13. Realizácia kultúrnych a športových akcií: Pálenie Jánskych ohňov, Výstava historických 

vozidiel, Futbalový turnaj   

14. Informácie o stave prípravy projektov: Cyklomagistrála Terchová – VD Žilina cez Varín + 

napojenie úseku pri Varíne do Tepličky nad Váhom“ a „Prístavba a rekonštrukcia PZ“   

15. Správy kontrolóra a Plán práce HKO na II. polrok 2017  

16. Rôzne 

17. Záver  

 

Bod č. 1) Otvorenie zasadnutia 

Starosta obce privítal poslancov OZ a ostatných prítomných. Oboznámil ich s programom 17. 

zasadnutia podľa pozvánky zo dňa 09.06.2017 a predložil program rokovania zasadnutia OZ 

v Krasňanoch na schválenie s tým, že najskôr by sa prerokovali body, ktoré sa týkajú prítomných 

hostí. 

Uznesenie: 

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

starostom obce na pozvánke (so zmenou poradia programu). 

za:  7 (Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Eva  

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

                                     Rusnák)                                                                

proti:  0 

zdržal sa: 0 



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

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Evu Ferjancovú – predseda návrhovej komisie, p. 

Branislav Gacho - člen návrhovej komisie, p. Mária Rampašeková – člen návrhovej komisie. 

za:  7 (Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Eva  

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

                                     Rusnák)                                                     

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Za overovateľov zápisnice  navrhol  poslancov p. Slavka Rusnáka a p. Radoslava Krajčíka,     

za  zapisovateľku určil p. Zdenku Džurnákovú. 

za:  7 (Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Eva  

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

                                     Rusnák)                                      

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Na obecné zastupiteľstvo sa dostavil poslanec Ján Bielka 

 

Bod č. 3) Kontrola plnenia uznesení 
Uznesenie č. 42, bod 4 je samostatný bod, prerokuje sa zvlášť. 

Bod 5. - odkúpenie vyradeného auta Škoda Octavia od štátnych hasičov – žiadosť nebola kladne 

vybavená.  

Bod 7. návrh na vypracovanie PD na realizáciu vodovodu, kanalizácie a osvetlenia v lokalite 

„Tavačov Laz, Hámer“ - dalo sa dorobiť meranie  a podklady sú už odovzdané projektantovi.  

Uznesenie č. 43 – bod 2, 3, 4 sú samostatné body v tomto OZ, prerokujú sa postupne. 

 

Bod č. 4) Schválenie audítora pre rok 2016 a 2017 
Starosta obce informoval prítomných o tom, že je potrebné dodatočne schváliť audítora pre 

vykonanie audítorskej činnosti za roky 2016 a 2017. Za rok 2016 nám vykonala audítorské 

činnosti audítorská spoločnosť AT-AUDIT s.r.o. Dolný Kubín, zodpovedný audítor Ing. Ladislav 

Adamec a tohto istého audítora navrhuje starosta aj pre rok 2017. Nikto z prítomných poslancov 

nemal námietky, preto dal  starosta hlasovať za schválenie.  

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pre vykonanie audítorskej činnosti za roky 2016 a 2017 

audítorskú spoločnosť  AT-AUDIT s.r.o. Dolný Kubín, licencia UDVA č. 99, zodpovedný 

audítor Ing. Ladislav Adamec.  

za:  8 (Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Eva  

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

                                     Rusnák, Ján Bielka)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

Bod č. 5) Záverečný účet obce Krasňany a rozpočtové hospodárenie za rok 2016   

Starosta obce oboznámil prítomných o tom, že v materiáloch mali predložený Záverečný účet 

obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016, taktiež mali predložené Stanovisko hlavného 

kontrolóra obce Krasňany k záverečnému účtu obce. Dodatočne sa im na OZ predložila Správa 

nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky k 31.12.2016 a správa nezávislého audítora 

z overenia konsolidovanej účtovnej závierky a z overenia konsolidovanej výročnej správy 

k 31.12.2016. Konsolidovaná výročná správa bola poslancom k nahliadnutiu na zasadnutí OZ 



a bude zverejnená na webovej stránke obce. Účtovníčka obce sa vyjadrila k rozpočtovému 

hospodáreniu za rok 2016 a k návrhu tvorby rezervného fondu za rok 2016 vo výške 12 915,00 €. 

Po krátkej diskusii starosta prečítal návrh uznesenia, ktorý bol v Záverečnom účte za rok 2016, 

navrhol zobrať na vedomie aj Konsolidovanú výročnú správu obce Krasňany za rok 2016 a dal 

hlasovať za uznesenie.   

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2016. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2016.  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia z roku 2016 vo 

výške 12 915,00 € na tvorbu rezervného fondu. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výsledok hospodárenia za účtovné obdobie z roku 2016, obec: 

strata v sume – 9 356,95 € a rozpočtová organizácia: zisk v sume 4 199,59  €.  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Konsolidovanú výročnú správu obce Krasňany za rok 

2016. 

za:  8 (Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Eva  

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

                                     Rusnák, Ján Bielka)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

Bod č. 6) Schválenie predloženia ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Prístavba a stavebné 

úpravy MŠ Krasňany“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016  

Starosta obce oboznámil prítomných, že je potrebné schváliť predloženie ŽoNFP za účelom 

realizácie projektu „Prístavba a stavebné úpravy MŠ Krasňany“ realizovaného v rámci výzvy 

IROP-PO2-SC221-2016-10“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce 

a platným programom rozvoja obce, zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP 

v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci a to 15 000,00 €  a zabezpečenie financovania 

prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. Starosta dal hlasovať za uznesenie.  

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:  

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Prístavba a stavebné úpravy MŠ 

Krasňany“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10“, ktorého ciele sú 

v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce,  

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,  

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade 

s podmienkami poskytnutia pomoci a to 15 000,00 €, 

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 

za:  7 (Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Eva Ferjancová,  

                                     Ing. Jana Žáková, Mgr. Sidónia Stanková, Slavko Rusnák,     

                                     Ján Bielka)                                  

proti:  0  

zdržal sa: 1          (Branislav Gacho)   

 

Bod č. 7) Prijímanie detí do MŠ v Krasňanoch  

Starosta privítal na OZ p. riaditeľku Mgr. Zuzanu Lackovú a p. zástupkyňu PaedDr. Svetoslavu 

Blahušiakovú. Informoval prítomných o spracovanom projekte „Prístavba a stavebné úpravy MŠ 



Krasňany“, o hodnotiacej správe ŽSK, máme už právoplatné stavebné povolenie. Žiadosť sa 

pripravuje a do konca mesiaca jún sa musí podať. Rozpočet na stavbu je približne 330 000,00 €. 

Oprávnené výdavky sú vo výške 287 500,00 €, zostatok musíme dofinancovať z vlastných 

zdrojov.       

Vyzval p. riaditeľku Mgr. Lackovú, aby prítomných oboznámila o počte žiadostí na predprimárne 

vzdelávanie do MŠ Krasňany k 01.09.2017.  

Mgr. Lacková – na školský rok 2017/2018 bolo do MŠ podaných a zaevidovaných 31 žiadostí. 

V školskom roku 2017/2018 zostáva v MŠ 37 detí. Do MŠ môže prijať v súlade s § 28 ods. 9 

a ods. 10 písm. a/-d/ zákona č. 245/2008 Z.z. spolu 16 detí. Požaduje, aby sa spravila dočasne 

ďalšia trieda z terajšej telocvične, aby sa vyšlo v ústrety všetkým rodičom. Nastala diskusia. 

Názory boli rôzne. Náklady na prerobenie by boli okolo 30 000,00 €. Je však potrebný súhlas 

hygieny. Starosta ukončil diskusiu s tým, že najskôr je potrebné osloviť hygienu, či by tento 

návrh spĺňal podmienky pre vznik novej triedy a aké zmeny by sa museli spraviť. Podľa toho sa 

rozhodneme, či má význam robiť zmeny v jestvujúcej  MŠ, alebo počkáme na prístavbu. 

OZ uvedenú informáciu zobralo na vedomie.          

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o prijímaní detí do MŠ v Krasňanoch.      

za:  8 (Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Eva  

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

                                     Rusnák, Ján Bielka)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0         

 

Bod č. 8) Kamerový systém v obci Krasňany 

Starosta oboznámil prítomných s tým, že sme podali žiadosť o poskytnutie dotácie zo ŠR na 

financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2017 - kamerový systém v obci 

Krasňany. Zámerom projektu je vybudovanie siete kamier. Monitorovací kamerový systém 

pozostáva z 12 farebných pevných kamier na šiestich miestach a to: obecný úrad, stará škola, ZŠ 

s MŠ, PZ, križovatka a športové ihrisko – šatne.  

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu na kamerový systém v obci Krasňany.       

za:  8 (Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Eva  

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

                                     Rusnák, Ján Bielka)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0         

 

Bod č. 9) Verejné osvetlenie v lokalite „Tavačov Laz“, športový areál 

Starosta oboznámil prítomných, že chce dorobiť verejné osvetlenie v lokalite „Tavačov Laz“, kde 

je už od minulého roku zemou pripravené elektrické vedenie pre osvetlenie. Je tam postavených 

už niekoľko rodinných domov a výstavba sa stále rozširuje. Treba tam osadiť stĺpy a svietidlá. 

Ak sa to schváli, dala by sa vypracovať PD. Osloví firmu, ktorá nám rekonštruovala verejné 

osvetlenie v obci v roku 2015 a dalo by sa to dorobiť. Tiež by sa dorobilo osvetlenie v športovom 

areáli. Na návrh poslancov sa dorobí verejné osvetlenie aj smerom na Huboč.   

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje realizáciu verejného osvetlenia v lokalite „Tavačov Laz“, 

športový areál a Huboč.        

za:  8 (Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Eva  

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

                                     Rusnák, Ján Bielka)                                  



proti:  0 

zdržal sa: 0         

 

Bod č. 10) Schválenie predloženia ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Likvidácia 

biologického odpadu“     

Starosta informoval prítomných o tom, že žiadosti za účelom likvidácie biologického odpadu si 

samostatne môžu podať len obce nad  2 500 obyvateľov. Menšie obce, ako Krasňany, Stráža, 

Dolná Tižina, Lysica, Gbeľany, Nededza, Mojš, si môžu podať žiadosť ako združenie 

Mikroregión TD.  Je potrebné schváliť predloženie žiadosti obecným zastupiteľstvom.  Nastala 

diskusia. Po diskusii starosta požiadal poslancov o schválenie predloženia ŽoNFP za účelom 

realizácie projektu „Likvidácia biologického odpadu“. 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Likvidácia 

biologického odpadu“. 

za:  8 (Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Eva  

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

                                     Rusnák, Ján Bielka)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0         

 

Bod č. 11) Schválenie zmluvy o odkúpení pozemku parc. CKN 844/125 o výmere 14 m²  

Na OZ dňa 09.03.2017 Uznesením č. 42 bod 4 bol schválený zámer o odkúpenie časti pozemku 

od p. Juraja Adamíka obcou Krasňany, na ktorom mu pri prekládke el. vedenia zapísali vecné 

bremeno a upovedomenie Ing. Víteka o spoluúčasti. Na základe toho sa dal vypracovať GP. Časť 

parcele, kde je uložený elektrický kábel, bola geodeticky odčlenená ako samostatná parcela 

o výmere 14 m². 

Poslankyňa Ing. Jana Žáková, dcéra p. Adamíka, bola otcom splnomocnená, aby túto vec riešila 

ona. Podľa jej názoru je 14 m² veľa a preto nesúhlasia s odpredajom. Starosta im navrhol, aby sa 

pozemok rozdelil podľa vypracovaného GP na dve parcele s tou zmenou, že vlastník zostane 

doterajší. Vecné bremeno na elektrický kábel sa zapíše na odčlenenú parcelu o výmere 14 m².  

OZ preto kúpnu zmluvu na pozemok neschválilo.  

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje zmluvu o odkúpení pozemku parc. CKN 844/125 o výmere 

14 m².  

za:  7 (Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Eva    

                                     Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Slavko Rusnák, Ján Bielka)                                  

proti:  0  

zdržal sa: 1          (Ing. Jana Žáková)   

 

Bod č. 12) Žiadosti občanov 

1/ Žiadosť o vybudovanie (rekonštrukciu) miestnej komunikácie  

Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou žiadateľov bývajúcich v časti „Pupov“ 

prečítaním žiadosti. Starosta dal v roku 2014 spracovať PD na miestnu komunikáciu, pokiaľ by 

bola nejaká výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na budovanie miestnych 

komunikácií, aby sme mohli zareagovať. Obec však dostala záporné stanovisko od hasičov, 

pretože tam nebola naprojektovaná točňa. Nastala diskusia. Starosta dá PD prepracovať a znovu 

požiadame hasičov o stanovisko. Žiadatelia sú si vedomí, že sú tam aj problémy, ale treba chodiť 

a vybavovať. Požadujú, aby to bolo nachystané, keď sa naskytne možnosť žiadať financie na 

realizáciu. Zatiaľ žiadajú aspoň prečistenie odtokovej kanalizačnej rúry, ktorá je zanesená. 

Starosta prisľúbil, že dáme objednávku na SeVaK.  



Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o vybudovanie (rekonštrukciu) miestnej 

komunikácie Pupov.       

za:  8 (Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Eva  

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

                                     Rusnák, Ján Bielka)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0         

2/ Žiadosť o odkúpenie respektíve prenájom pozemku  

Starosta obce prečítal žiadosť p. Michaely Košútovej, bytom Októbrová 637, Varín, v ktorej 

žiada o odkúpenie prípadne prenájom časti pozemku parcele číslo 1286/1 v k.ú. o výmere cca 120 

m². Starosta bližšie vysvetlil zámer a miesto umiestnenia kontajnerovej predajne. Zároveň 

oboznámil prítomných s tým, že ŽSK tam plánuje umiestniť ostrovček na zníženie rýchlosti pri 

vstupe do obce a tým aj rozšírenie komunikácie II/583. OZ žiadosť zamietlo. 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť p. Michaely Košútovej o odkúpenie respektíve prenájom 

pozemku.  

za:  5 (Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Mgr. Sidónia Stanková,    

                                     Slavko Rusnák, Ján Bielka)                                  

proti:  0  

zdržal sa: 3          (Branislav Gacho, Eva Ferjancová, Ing. Jana Žáková)   

3/ Žiadosť o povolenie pálenia Jánskych ohňov  

Starosta prečítal žiadosť KST Fatran Krasňany. Jedná sa o spoločnú akciu s obecným úradom 

spojenou s Dňom detí.   

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť KST Fatran Krasňany o povolenie pálenia 

Jánskych ohňov.        

za:  8 (Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Eva  

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

                                     Rusnák, Ján Bielka)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0         

4/ Žiadosť o rekonštrukciu prístupových ciest do bytových domov na ul. Okružná č. 163, 165, 

167  

Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou obyvateľov bývajúcich v bytových domoch č. 

163, 165, 167 prečítaním žiadosti. Starosta dal v roku 2014 spracovať PD, názov stavby – oprava 

spevnených plôch Krasňany.  

V projektovej dokumentácii je oprava rozpočtom vyčíslená na 30 tisíc EUR. Keďže je to obecné 

(verejné) priestranstvo doporučuje žiadosť schváliť. K realizácii pristúpiť takým spôsobom, aby 

sa oprava zrealizovala s maximálnym šetrením finančných prostriedkov. 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o rekonštrukciu prístupových  ciest do bytových domov 

na ul. Okružná č. 163, 165, 167.        

za:  8 (Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Eva  

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

                                     Rusnák, Ján Bielka)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0         

 



Bod č. 13) Realizácia kultúrnych a športových akcií: Pálenie Jánskych ohňov, Výstava 

historických vozidiel, Futbalový turnaj  

Dňa 24.06.2017 sa uskutoční akcia „Pálenie Jánskych ohňov“ – 20. ročník. Bude to spojené 

s oslavou Dňa detí. Na tieto oslavy finančne prispeje aj obec. Akcie sa zúčastnia aj hostia 

z družobnej gminy Strumieň – Poľsko. Program pre deti je od 9.00 hod. do 17.00 hod. a od 19.00 

hod. začnú vystúpenia súborov, ohňostroj, tombola a zapálenie veľkej vatry. Starosta požiadal 

poslancov, aby pri akcii pomohli.  

Dňa 15.07.2017 sa uskutoční Výstava historických vozidiel – predbežné informácie o tejto akcii 

podal Ján Bielka.      

Dňa 02.07.2017 sa uskutoční na ihrisku futbalový turnaj – Memoriál Adama Krajčíka.  

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o kultúrnych akciách.        

za:  8 (Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Eva  

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

                                     Rusnák, Ján Bielka)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0         

 

Bod č. 14) Informácie  o stave  prípravy  projektov:    Cyklomagistrála    Terchová – VD Žilina 

cez Varín + napojenie úseku pri Varíne do Tepličky nad Váhom“ a „Prístavba a rekonštrukcia 

PZ“   

Starosta v krátkosti informoval prítomných o stave prípravy projektu „Cyklomagistrála Terchová 

– VD Žilina cez Varín + napojenie úseku pri Varíne do Tepličky nad Váhom“, ktorá prechádza aj 

cez Krasňany, popri rieke Varínka cez Krasniansky Luh. Je to regionálna akcia, projekt OOCR 

Žilina, obec poskytuje súčinnosť pri vybavovaní tohto projektu. Starosta privítal p. Ing. Petra 

Chrapčiaka za Oblastnú organizáciu cestovného ruchu  a predsedu Urbárskej obce Krasňany p. 

Štefana Grenčíka.  Slovo dal p. Ing. Chrapčiakovi, ktorý prítomných oboznámil s kladnými 

stanoviskami na cyklomagistrálu od Okresného úradu - odboru starostlivosti o ŽP Žilina, od ŠOP 

SR – správy NP MF Varín.  

Štefan Grenčík - práve kvôli týmto stanoviskám  Urbárska obec Krasňany zatiaľ nepodpísala 

nájomné zmluvy, pretože Krasniansky Luh sa nachádza v ochrannom pásme. Nechcú ale robiť 

problémy, žiadajú doplniť čísla rozhodnutí, alebo stanoviska do nájomnej zmluvy, ktorú následne  

podpíšu.    

  

„Prístavba a rekonštrukcia požiarnej zbrojnice“ – projekt je pripravený, bolo predložených veľa 

žiadostí, výška dotácie je 30 000,00 €.  

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o stave prípravy projektov: Cyklomagistrála 

Terchová – VD Žilina cez Varín + napojenie úseku pri Varíne do Tepličky nad Váhom“ a 

„Prístavba a rekonštrukcia PZ“.         

za:  8 (Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Eva  

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

                                     Rusnák, Ján Bielka)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0         

 

Bod č. 15) Správy kontrolóra a Plán práce HKO na II. polrok 2017 

Hlavná kontrolórka obce p. Janka Miklúšová prečítala poslancom OZ správu z knihy jázd vozidla 

KIA cee´d ZA753EZ za I. Q 2017 a 2/3 z II. Q 2017. Ďalej oboznámila prítomných s návrhom 



plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2017. Správa z knihy jázd a Plán 

kontrolnej činnosti tvoria prílohu zápisnice.    

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu z knihy jázd vozidla KIA cee´d ZA753EZ. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2017.   

za:  7 (Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Eva  

                                     Ferjancová, Ing. Jana Žáková, Slavko Rusnák, Ján Bielka)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 1          (Mgr. Sidónia Stanková)   

 

Bod č. 16) Rôzne  

1/ Most cez Kúrsky potok  

Starosta oboznámil prítomných poslancov s tým, že je pripravená PD na stavbu Most cez Kúrsky 

potok do oblasti „Do potoka končie“ v mieste jestvujúceho mosta, ktorý je v havarijnom stave. 

K realizácii sa pristúpi po vybavení stavebného povolenia.   

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu na stavbu Most cez Kúrsky potok do oblasti  

„Do potoka končie“ v mieste jestvujúceho mosta.     

za:  8 (Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Eva  

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

                                     Rusnák, Ján Bielka)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0          

2) Pripomienky poslankyne Ing. Jany Žákovej 

Žiada vymeniť stĺp na ul. Budovateľov za nový. Taktiež ľudia si tam začali na ulici pred RD 

dávať kamene. Nesúhlasí s tým, cesta je verejná. Stromy pred Miklušovcami navrhuje orezať, 

nakoľko nízke autá nemajú dobrý výhľad na cestu zo smeru Terchová.  

Odpovedal starosta. Stĺp sa vymení. Rozhľad v križovatke pri výjazde z ul. Budovateľov a tiež 

križovatku v hornej časti obce pri RD Jána Bielku riešiť umiestnením zrkadiel.   

3) Mgr Sidónia Stanková – žiada starostu, aby sa  spýtal JUDr. Milkoviča, kedy sa dorobí cesta 

na Kúte.  

4) Ján Bielka - navrhuje zvolávať zasadnutie OZ aspoň každé 2 mesiace. Keď sa budú 

schvaľovať VZN, žiada pripraviť VZN o čistení ciest.  

5) Mária Rampašeková – žiada kosiť aj okolo kaplnky pri hlavnej ceste obecnými pracovníkmi.  

 

Bod č. 17) Záver   
Na záver starosta obce poďakoval poslancom a ostatným prítomným za účasť a ukončil  

zasadnutie obecného zastupiteľstva.    

 

 

Zapísala:  Zdenka Džurnáková  

 

Overovatelia:   Slavko Rusnák  

  Radoslav Krajčík   

 

 

                                                                            Ing. Miroslav Bielka 

                 starosta obce 


