
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 

 

 
Z á p i s n i c a   

 

 
z  18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, konaného dňa 21.09.2017 

 

 

Prítomní: starosta obce – Ing. Miroslav Bielka,  

poslanci –  Mgr. Sidónia Stanková, Ján Bielka, Ing. Jana Žáková, Branislav Gacho, 

Slavko Rusnák 

      kontrolórka obce - Janka Miklúšová  

Neprítomní: František Cigánik 

Ospravedlnení: Mária Rampašeková, Eva Ferjancová, Radoslav Krajčík 

 

Program zasadnutia: 

 

1.   Otvorenie zasadnutia.  

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

3.   Kontrola plnenia uznesenia.  

4.   VZN o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných 

      priestranstvách počas volebnej kampane.           

5.   VZN o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Krasňany. 

6.   Žiadosť o zmenu využitia územia v rámci Doplnku č. 3 k ÚPN obce Krasňany. 

7.   Žiadosti o odkúpenie pozemku. 

8.   Informácie – žiadosti o NFP na projekty obce. 

9.   Rôzne. 

10. Záver. 

 

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

zasadnutia a  predložil  program rokovania 18. zasadnutia OZ v Krasňanoch na schválenie.    

     

za: 5  (Mgr. Sidónia Stanková, Branislav Gacho, Ján Bielka, Ing. Jana Žáková, Slavko Rusnák) 

proti:  0   

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 2) Určenie návrhovej komisie 

Starosta navrhol za predsedu návrhovej komisie Ing. J. Žákovú a členov B. Gachu a S. Rusnáka. 

Určenie overovateľov zápisnice  a  zapisovateľky  

Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice Mgr. S. Stankovú a J. Bielku.  

Za zapisovateľku - Ing. M. Rusnákovú. 

 

za: 5  (Mgr. Sidónia Stanková, Branislav Gacho, Ján Bielka, Ing. Jana Žáková, Slavko Rusnák) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 



 

Bod č. 3) Kontrola plnenia uznesenia. 

Materiál bol poslancom zaslaný s pozvánkou. 

Uznesenie č. 44 

Bod č. 8) Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Prístavba a stavebné úpravy MŠ 

Krasňany“. 

Starosta informoval, že žiadosť bola predložená a prebieha hodnotenie žiadostí. 

Bod č. 9) Realizácia verejného osvetlenia v lokalite „Tavačov laz“, športový areál a Huboč“. 

Starosta hneď po zasadnutí oslovil firmu 3ENERGY, s.r.o.,  ktorá robila verejné osvetlenie 

a požiadal o vypracovanie projektu.  Zástupca firmy sľúbil vypracovanie projektu, no zatiaľ ho 

nepredložili. Po urgencii starostom sa ospravedlňovali, že vyhrali nejaké súťaže na realizácie 

verejného osvetlenia, ktoré sú termínovo viazané a z tohto dôvodu nestíhajú. 

Bod č. 10) Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Likvidácia biologického 

odpadu“. 

Bola predložená spoločná žiadosť za celý Mikroregión Terchovská dolina. Prebieha hodnotenie 

žiadostí. 

Bod č. 11) Žiadosť o rekonštrukciu prístupových ciest do bytových domov na ul. Okružná č. 

163, 165, 167. 

Starosta oslovil miestne firmy zaoberajúce sa predajom a pokládkou dlažby na vypracovanie 

cenových ponúk (fi AUSTRIA Beton Werk s. r. o., Exin s. r. o., Marián Hliník). Práce sa budú 

realizovať v závislosti od kapacít dodávateľských firiem a počasia. 

Uznesenie č. 45 

Bod č. 11) Stavba Most cez Kúrsky potok do oblasti  „Do potoka končie“ v mieste 

existujúceho mosta. 

Starosta informoval, že KIA vypísala výzvu na predkladanie žiadostí na financovanie projektov  

v oblasti rozvoja cyklodopravy v regióne. Na túto výzvu sme reagovali a predložili projekt – Most 

cez Kúrsky potok, ktorý spĺňa podmienky výzvy. V súčasnosti prebieha stavebné konanie a taktiež 

verejné obstarávanie dodávateľa stavebných prác. Je predpoklad, že stavba bude do konca roku 

2017 úspešne realizovaná. Jestvujúci most je podmytý, hrozí jeho zrútenie. Je to havarijný stav. 

 

Bod č. 4) VZN o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na 

verejných priestranstvách počas volebnej kampane. 

Návrh VZN bol poslancom zaslaný s pozvánkou. 

Poslanci schválili VZN č. 2/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie 

volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej 

rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych 

krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí. 

 

za: 5  (Mgr. Sidónia Stanková, Branislav Gacho, Ján Bielka, Ing. Jana Žáková, Slavko Rusnák) 

proti:  0   

zdržal sa: 0 

 

 Bod č. 5) VZN o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Krasňany. 

Návrh VZN bol poslancom zaslaný s pozvánkou. 

Po diskusii sa poslanci dohodli: 

- čas trvania ohňostroja môže byť  max. do 22:00 hod.  

- výška pokuty je od 100,- € do 300,- €. 

S týmito doplnkami poslanci schválili navrhované VZN č. 3/2017 o používaní zábavnej 

pyrotechniky na území obce Krasňany. 

 

za: 5  (Mgr. Sidónia Stanková, Branislav Gacho, Ján Bielka, Ing. Jana Žáková, Slavko Rusnák) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 



 

Bod č. 6) Žiadosť o zmenu využitia územia v rámci Doplnku č. 3 k ÚPN obce Krasňany. 

Starosta prečítal žiadosť, ktorú predložili: Mgr. Milkovičová Zuzana, Katarína Vráblová a František 

Hložný. Touto žiadosťou žiadajú Obec Krasňany, resp. Obecné zastupiteľstvo obce o zmenu 

funkčného využitia územia doteraz určeného na priemyselnú zónu na výstavbu rodinných domov. 

Po dlhšej diskusii sa poslanci zhodli, že doterajší stav funkčného zaradenia územia vyhovuje, 

nakoľko infraštruktúra obce je dostačujúca pre počet domov, ktoré sú plánované v doterajšom ÚPN 

obce a zo strany predávajúcich parcely na IBV nie je ústretovosť prispieť na dobudovanie nových.  

Starosta dal hlasovať: 

Kto je za zmenu zámeru funkčného využitia územia určeného na výstavbu priemyselnej zóny? 

 

za: 0 

proti: 5 (Mgr. Sidónia Stanková, Branislav Gacho, Ján Bielka, Ing. Jana Žáková, Slavko Rusnák) 

zdržal sa: 0 

 

Poslanci neschválili žiadosť o zmenu územia v rámci Doplnku č. 3 k ÚPN obce Krasňany. 

 

Bod č. 7) Žiadosti o odkúpenie pozemku. 

Starosta prečítal žiadosti občanov p. Marty Kvočkovej a p. Ondreja Cigánika na odkúpenie 

pozemkov, ktoré sa nachádzajú v susedstve pozemku v ich vlastníctve. 

Starosta sa vyjadril, že žiadosť prejedná s právnikom na katastrálnom úrade v Žiline. 

Po získaní odborného stanoviska z okresného úradu (katastrálny odbor) - zaujme stanovisko Obecné 

zastupiteľstvo. 

 

 za: 5  (Mgr. Sidónia Stanková, Branislav Gacho, Ján Bielka, Ing. Jana Žáková, Slavko Rusnák) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 8) Informácie – žiadosti o NFP na projekty obce. 

Starosta informoval, že žiadosť, ktorá bola podaná  v rámci Fondu mikroprojektov Interreg V-A 

PL-SK 2014 – 2020 s názvom: „Naše spoločné dedičstvo“ bola schválená a dal hlasovať za  

realizáciu a spolufinancovanie projektu. 

 

za: 5  (Mgr. Sidónia Stanková, Branislav Gacho, Ján Bielka, Ing. Jana Žáková, Slavko Rusnák) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Poslanci schválili: 

- realizáciu projektu v rámci Fondu mikroprojektov Interreg V-A PL-SK 2014 – 2020 s názvom: 

„Naše spoločné dedičstvo“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným 

Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 
- financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t. j. vo výške  

1 549,19 EUR. Celkový rozpočet projektu je vo výške: 30 983,70 EUR. 

 

O projekte „Most cez Kúrsky potok“ starosta informoval v bode 3. – kontrola uznesení. 

Projekt „Požiarna zbrojnica - prístavba a stavebné úpravy“ – starosta informoval o postupe podania 

žiadosti o dotáciu na Ministerstvo vnútra SR. Projekt sa rozdelil na 2 časti – 2 stavebné povolenia, 

aby sme mohli žiadať aj na zateplenie požiarnej zbrojnice.  

Zatiaľ bola výzva na rekonštrukcie požiarnych zbrojníc a na to sme žiadosť podali. 

Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na projekt „Zateplenie budovy ZŠ Krasňany“ nebola 

kladne vybavená. Má byť vypísaná nová výzva na predkladanie žiadostí o NFP. Obec bude 

opakovane žiadať o finančné prostriedky na realizáciu tohto projektu. 

Projekt na protipovodňovú ochranu – čakáme na vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok. 



 

Projekt „Regionálny rozvoj obce Krasňany – Modernizácia, stavebné úpravy a výstavba 

infraštruktúry – II. etapa“ : do 30. októbra 2017 opätovne predložíme žiadosť o pridelenie 

finančných prostriedkov na realizáciu vodojemu a vodovodov na Enviromentálny fond do 

Bratislavy. 

 

Uvedené informácie vzali poslanci na vedomie 

 

Bod č. 9) Rôzne. 

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

KIA cee´d ZA753EZ za obdobie od 1.6.2017 – do 31.8.2017. 

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

  

Starosta navrhol poslancom svoj zámer – peniaze, ktoré sú na účte obce, by chcel použiť na 

spolufinancovanie pripravených projektov - verí, že budú úspešné a nepoužívať ich zatiaľ na malé 

aktivity. 

P. Rusnák navrhol, že by sa mohli aj v tomto roku spraviť nejaké potrebné veci napr. oprava 

výtlkov na cestách, označenie ulíc v obci, osvetlenie ihriska, oprava kríža na križovatke a ďalšie. 

Starosta návrhy privítal, no zároveň uviedol, že všetky tieto aktivity si vyžadujú projekčnú 

a inžiniersku prípravu..  

P. Mgr. Stanková mala otázku – ako je to so zmluvou na prenájom kultúrnej sály s p. Dobroňom? 

V prípade, že sa stretnú dve akcie napr. oslava a kar, kde je možná náhrada sály? 

Starosta odpovedal, že prenajímanie sály nad OÚ prebieha na základe pravidiel, ktoré schválilo 

uznesením OZ s platnosťou do konca roku 2017. 

Po realizácii projektu „Naše spoločné dedičstvo“ by mala byť vybavená zasadačka v športovom 

areáli. Relatívne aj tam sa bude dať usporiadať menšie posedenie. 

Mgr. Stanková ešte poďakovala zamestnancom obecného úradu za pokosenie školského areálu. 

 

Bod č. 10) Záver. 

Starosta poďakoval všetkým za účasť. 

 

 

 

Zapísala:          Ing. Margita Rusnáková 

 

 

Overovatelia:   Mgr. Sidónia Stanková 

 

                           p. Ján Bielka 

 

                           

 

 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Miroslav Bielka 

                                                                                                      starosta obce  

 

 

 


