
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 
 

 

Z á p i s n i c a   

 

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, 

konaného dňa 27.06.2013 
 

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

poslanci – Radoslav Krajčík, Pavol Trnka, Miroslav Švec, Stanislav Pallo, Ján 

Bielka 

 

Ospravedlnení:  Mária Rampašeková, Vladimír Stanko, Slavomír Rusnák, Júlia Staníková 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Záverečný účet obce za rok 2012 

5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013 

6. Realizácia projektu Rozvoj cezhraničnej spolupráce prostredníctvom vytvorenia siete aktívnej 

spolupráce základných škôl, Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013 

7. Realizácia projektu Spolupráca, ktorá nepozná hranice, Program cezhraničnej spolupráce 

Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 

8. Rôzne 

9. Záver  

 

Bod č. 1) Otvorenie zasadnutia 

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

zasadnutia podľa pozvánky zo dňa 24.06.2013 a predložil program rokovania 18. zasadnutia OZ 

v Krasňanoch na schválenie. 

Uznesenie: 

OZ v Krasňanoch schvaľuje program 18. zasadnutia OZ v Krasňanoch tak, ako bol predložený 

starostom obce na pozvánke. 

za:  5 (Radoslav Krajčík, Pavol Trnka, Miroslav Švec, Stanislav Pallo, 

Ján Bielka)  

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

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

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Radoslava Krajčíka – predseda návrhovej komisie, 

p.  Stanislav Pallo - člen návrhovej komisie, p. Ján Bielka – člen návrhovej komisie. 

za:  5 (Radoslav Krajčík, Pavol Trnka, Miroslav Švec, Stanislav Pallo, 

 Ján Bielka)  

proti:  0 

zdržal sa: 0 



Za overovateľov  zápisnice  navrhol  poslancov p. Miroslava Šveca a p. Pavla Trnku,  

za  zapisovateľku určil p. Zdenku Džurnákovú. 

za:  5 (Radoslav Krajčík, Pavol Trnka, Miroslav Švec, Stanislav Pallo,  

                                      Ján Bielka)  

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 3) Kontrola plnenia uznesení 

Uznesenie č. 36 zo dňa 03.05.2013, bod 4 – obec podpíše uznanie dlhu po stanovisku právnika 

obce – splnené – podpísané na sumu 3000,00 € a 1785,00 €.  

Uznesenie č. 36 zo dňa 03.05.2013, bod 6 – možnosť prenájmu pozemku parc. č. 493/19 – záleží 

od ceny, aká by sa na prenájom schválila, boli by to radšej kúpili. Zatiaľ to nie je doriešené. 

Uznesenie č. 37 zo dňa 03.05.2013, bod 1 – zatiaľ sa nepodarilo dohodnúť termín pracovného 

stretnutia ohľadom spracovania doplnku k ÚPN obce Krasňany.    

Uznesenie č. 37 zo dňa 03.05.2013, bod 3 – splnené. Poslancom OZ bol predložený záznam 

z pracovného stretnutia, kde sa zadefinovali úlohy, zodpovedný za splnenie úlohy a termíny 

(záznam z pracovného stretnutia tvorí prílohu zápisnice).   

 

Bod č. 4) Záverečný účet obce za rok 2012 

Starosta obce informoval prítomných o tom, že mali predložený materiál ku schváleniu 

záverečného účtu Obce Krasňany za rok 2012 – Záverečný účet obce Krasňany za rok 2012, 

Plnenie príjmov a výdavkov za obdobie 01.2012 -12.2012 za obec a rozpočtové organizácie MŠ, 

ZŠ a  ZŠ s  MŠ Krasňany, Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Krasňany k záverečnému účtu 

obce za rok 2012, Správu o preverení súladu hospodárenia obce Krasňany so zákonom č. 

583/2004 Z.z. pre OZ Krasňany a List manažmentu obce – dodatok k správe o plnení rozpočtu 

a účtovnej závierke za rok 2012 Obce Krasňany, ktorý spracovala Ing. Jozefína Smolková - 

audítor. Starosta vyzval p. Janku Miklúšovú, kontrolórku obce, aby prečítala stanovisko 

k záverečnému účtu obce Krasňany. Po prečítaní starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu.  

Ján Bielka – požadoval vysvetlenie jednej vety v správe o preverení súladu hospodárenia 

audítora. Toto bolo vysvetlené telefonickým rozhovorom s Ing. Smolkovou.  

Iné pripomienky neboli, preto účtovníčka obce Zdenka Džurnáková prečítala návrh na uznesenie 

záverečného účtu obce Krasňany za rok 2012 a starosta obce dal za uznesenie hlasovať. 

Uznesenie: 

1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2012 a celoročné hospodárenie 

bez výhrad. 

2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku finančných prostriedkov vo výške 369,79 € 

z roku 2012 ako príjem finančných operácií v roku 2013 na splatenie istiny krátkodobého 

bankového úveru.   

3. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2012. 

4. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2012. 

za:  5 (Radoslav Krajčík, Pavol Trnka, Miroslav Švec, Stanislav Pallo, 

                                      Ján Bielka)  

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 5) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013 

Starosta obce požiadal hlavnú kontrolórku o prečítanie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 

2013. Zároveň kontrolórka obce prečítala aj Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

Obce Krasňany za rok 2012. Nikto nemal pripomienky. 



Starosta obce dal preto hlasovať za schválenie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2013. 

Zároveň OZ vzalo správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012 na vedomie.  

Uznesenie:  

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

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce 

Krasňany za rok 2012. 

za:  5 (Radoslav Krajčík, Pavol Trnka, Miroslav Švec, Stanislav Pallo, 

                                      Ján Bielka)  

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 6) Realizácia projektu Rozvoj cezhraničnej spolupráce prostredníctvom vytvorenia siete 

aktívnej spolupráce základných škôl, Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013 

Starosta obce informoval prítomných o tom, že projekt prebieha od septembra 2012, uskutočnilo 

sa už niekoľko návštev. České deti prídu tu, naši žiaci idú zasa do Čiech. V tomto bode chce ale 

hlavne informovať o tom, že prebehlo verejné obstarávanie na „Stavebné úpravy materskej školy 

Krasňany“, ktoré nám robil Ing. Buzek. Súťaž je ukončená, bolo to odoslané na schválenie PPA 

Bratislava, zaujali kladné stanovisko. Dnes bola podpísaná zmluva s firmou X-STAV, s.r.o. 

Stráža 122, 013 04. V priebehu prázdnin by stavba mala byť ukončená.   

Uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o realizácii projektu Rozvoj cezhraničnej 

spolupráce prostredníctvom vytvorenia siete aktívnej spolupráce základných škôl, Program 

cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013 

za:  5 (Radoslav Krajčík, Pavol Trnka, Miroslav Švec, Stanislav Pallo, 

                                      Ján Bielka)  

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 7) Realizácia projektu Spolupráca, ktorá nepozná hranice, Program cezhraničnej 

spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 

Starosta obce informoval prítomných o tom, že v rámci tohto projektu sa uskutočnila dňa 

16.06.2013 akcia Po stopách Juraja Jánošíka, ktorej sa zúčastnili Poliaci aj naši občania, zhruba 

50 účastníkov. Absolvovali turistický prechod Jánošíkových dier. Za organizáciu tohto prechodu 

by sa chcel starosta poďakovať Mariánovi Hliníkovi – predsedovi KST Krasňany. Poliaci aj naši 

účastníci boli spokojní.  

Zároveň informoval prítomných o tom, že  v rámci tohto projektu bude dňa 29.06.2013 spoločný 

futbalový turnaj , kde pricestuje mužstvo z Poľska a celý deň budú prebiehať zápasy v rôznych 

kategóriách. Na záver bude podujatie vyhodnotené a víťazi budú odmenení. V rámci tohto 

projektu bol zakúpený stan, pódium a hudobná aparatúra.  

Taktiež boli objednané kroje pre folklórny súbor Dúha.  

Ďalšia akcia prebehne 20.07.2013 v kaštieli – Výstava historických vozidiel. 

Uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o realizácii projektu Spolupráca, ktorá 

nepozná hranice, Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 

za:  5 (Radoslav Krajčík, Pavol Trnka, Miroslav Švec, Stanislav Pallo,  

                                      Ján Bielka)  

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 



Bod č. 8) Rôzne  

 

1/ Žiadosť – František Cigánik, Krasňany 265 

Starosta obce prečítal žiadosť p. Františka Cigánika o prenajatie pozemku so stavbou na parcele 

číslo 580/2 (tvorí prílohu zápisnice). Obecné zastupiteľstvo žiadosť o prenájom tohto pozemku 

schválilo za podmienky, že pozemok a budova na uvedenej parcele bude nájomcom udržiavaná. 

Starosta pripraví a podpíše s nájomcom nájomnú zmluvu.  

Uznesenie:   
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Žiadosť o prenájom pozemku so stavbou na parcele číslo 580/2. 

za:  5 (Radoslav Krajčík, Pavol Trnka, Miroslav Švec, Stanislav Pallo,   

                                      Ján Bielka)  

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

2/ Žiadosť- Obyvatelia bytových domov č. p. 163, 165 a 167 
Starosta obce prečítal žiadosť obyvateľov bytových jednotiek č. 163, 165 a 167 o opravu 

prístupových ciest do bytoviek (tvorí prílohu zápisnice). Otvoril k tomuto bodu diskusiu. Poslanci 

sa vyjadrili, že ani občanom sa prístupová cesta priamo k obydliu neupravuje a obec ani nemá 

nato finančné prostriedky. Navrhli starostovi obce, aby vlastníkom bytových domov ponúkol 

tieto pozemky na odkúpenie. Poslanci túto žiadosť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 

zamietli. Starosta dal hlasovať za uznesenie.  

Uznesenie:   
Obecné zastupiteľstvo zamieta Žiadosť obyvateľov bytových domov č. 163, 165 a 167 o opravu 

prístupových ciest do bytoviek.  

za:  5 (Radoslav Krajčík, Pavol Trnka, Miroslav Švec, Stanislav Pallo,   

                                      Ján Bielka)  

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

3/ Žiadosť o výdaj obedov – Ľudmila Letková, Krasňany 237 

Starosta obce prečítal žiadosť p. Ľudmily Letkovej o výdaj obedov zo Školskej jedálne pri ZŠ 

s MŠ Krasňany s poskytnutím zľavy od 01.09.2013 (tvorí prílohu zápisnice). 

Uznesenie:   
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Žiadosť p. Ľudmily Letkovej o výdaj obedov.  

za:  5 (Radoslav Krajčík, Pavol Trnka, Miroslav Švec, Stanislav Pallo,   

                                      Ján Bielka) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

4/ Schválenie jednorazového poplatku za predajné miesto pri obecných akciách 

Starosta obce oboznámil prítomných s tým, že Uznesením č. 14 zo dňa 28.06.2012 bol schválený 

jednorazový poplatok za predajné miesto pri obecných akciách vo výške 30,00 €. Táto suma je 

vysoká, ani jeden predajca túto sumu nechcel zaplatiť, preto pri týchto akciách žiadne stánky 

doteraz neboli. Navrhol, aby sa tento poplatok znížil. Vyzval poslancov, aby sa k tomu vyjadrili. 

Návrhy padli 10,00 € a 15,00 €. Poslanci nakoniec schválili 15,00 €. 

Starosta dal hlasovať za uznesenie.  

 

 

 



Uznesenie:   
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednorazový poplatok za predajné miesto pri obecných akciách 

vo výške 15,00 €.  

za:  5 (Radoslav Krajčík, Pavol Trnka, Miroslav Švec, Stanislav Pallo,   

                                      Ján Bielka) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 9) Záver   
Na záver starosta obce poďakoval poslancom a ostatným prítomným za účasť a ukončil 

zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

 

Zapísala:  Zdenka Džurnáková  

 

 

 

Overovatelia: Miroslav Švec 

Pavol Trnka  

 

 

 

 

 

 

          Ing. Miroslav Bielka 

                 starosta obce 


