
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 
 

 

Z á p i s n i c a   

 

z 18.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, 

konaného dňa 02.12.2021 
 

 

Prítomní: starostka obce - Ing. Jana Žáková, PhD. 

 

poslanci – František Cigánik, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Ing. Andrej 

Kubala, Lýdia Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová  

 

Janka Miklúšová – hlavná kontrolórka obce    

 

Neprítomní: František Hliník, Branislav Gacho, Ing. Miroslav Bielka 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 

3. Kontrola unesení zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

4. Schválenie rozpočtu obce Krasňany na roky 2022 – 2024 

5. Rozpočtové opatrenie č. 2 na rok 2021 a plnenie príjmov a výdavkov k 11/2021 

6. Schválenie audítora na vykonanie auditu za rok 2021 

7. Správa hlavného kontrolóra obce Krasňany  

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022 

9. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 obce Krasňany o určení spádovej materskej školy 

pre deti s trvalým pobytom v obci Krasňany, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie    

10. Dodatok č. 5 k VZN obce Krasňany č. 1/2017 o určení výšky  dotácie na prevádzku a mzdy 

na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2022 

11. Prerokovanie žiadostí 

12. Informácie starostky obce     

13. Rôzne     

14. Záver   

 

 

Bod č. 1) Otvorenie zasadnutia 

Starostka obce privítala poslancov OZ a prítomných hostí. Oboznámila ich s programom 18. 

zasadnutia podľa pozvánky zo dňa 29.11.2021 a predložila program rokovania zasadnutia OZ 

v Krasňanoch na schválenie.   

Uznesenie: 

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

starostkou obce na pozvánke. Starostka obce dala hlasovať za program OZ.      

za:  6 (František Cigánik, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Ing.  

Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 



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

Starostka obce navrhla do návrhovej komisie Evu Ferjancovú – predseda návrhovej komisie, 

Lenka Štefúnová Šamajová - člen návrhovej komisie, Ing. Andrej Kubala – člen návrhovej 

komisie. OZ schvaľuje  členov návrhovej komisie v zložení navrhnutom starostkou. Starostka 

dala hlasovať: 

za:  6 (František Cigánik, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Ing.  

Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Za overovateľov zápisnice  navrhla poslancov Františka Cigánika a Lýdiu Cigánikovú.  

OZ schvaľuje  overovateľov zápisnice v zložení navrhnutom starostkou. Starostka dala hlasovať:    

za:  6 (František Cigánik, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Ing.  

Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Starostka za zapisovateľku určila pani Zdenku Džurnákovú. 

 

Bod č. 3) Kontrola uznesení zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Starostka obce sa spýtala, či má niekto pripomienky alebo otázky k uzneseniam zo 17. zasadnutia 

obecného zastupiteľstva.    

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o kontrole uznesení zo 17. zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. Starostka dala hlasovať:    

za:  6 (František Cigánik, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Ing.  

Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 4) Schválenie rozpočtu obce Krasňany na roky 2022 - 2024   

Starostka obce oboznámila prítomných o tom, že mali predložený materiál, návrh rozpočtu 

spracovaný na hlavné kategórie na roky 2022 – 2024. Rozpočet sa týka obce a rozpočtovej 

organizácie ZŠ s MŠ Krasňany. Navrhovaný rozpočet je vyrovnaný. Na rok 2022 príjmy 

a výdavky vo výške 1 059 783,00 €, na rok 2023 vo výške 1 023 067,00 € a na rok 2024 vo výške 

1 023 067,00 €. Rozpočet obce na rok 2022 predložila starostka obce na schválenie  a rozpočet 

obce na roky 2023 a 2024 má informatívny charakter a starostka obce ho navrhla zobrať na 

vedomie.  

Rozpočet obce na rok 2022 sa schvaľuje bez programovej štruktúry. 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočet obce na rok 2022 bez programovej štruktúry. 

Starostka dala hlasovať: 

za:  6 (František Cigánik, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Ing.  

Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 



Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočet obce na roky 2023 a 2024. Starostka dala 

hlasovať: 

za:  6 (František Cigánik, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Ing.  

Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 5) Rozpočtové opatrenie č. 2 na rok 2021 a plnenie príjmov a výdavkov k 11/2021 

Starostka obce informovala prítomných o úprave rozpočtu obce na niektorých položkách 

a podpoložkách na rok 2021. Účtovníčka obce predložila poslancom na OZ materiál  

rozpočtového opatrenia č. 2 a plnenie príjmov a výdavkov ku obdobiu 11.2021 za obec a  

rozpočtovú organizáciu ZŠ s MŠ Krasňany. Starostka obce vysvetlila prítomným úpravu 

jednotlivých položiek a oboznámila ich, že rozpočet na rok 2021 sa zvyšuje a je naďalej 

vyrovnaný. Príjmy a výdavky vo výške 1 137 953,00 €. Starostka otvorila k tomuto bodu 

diskusiu. Otázky neboli žiadne.   

Starostka dala hlasovať za uznesenie na Rozpočtové opatrenie č. 2 a Plnenie príjmov a výdavkov 

ku obdobiu 11.2021. 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2 na rok 2021. Starostka dala hlasovať: 

za:  6 (František Cigánik, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Ing.  

Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie príjmov a výdavkov k 11.2021. Starostka dala 

hlasovať: 

za:  6 (František Cigánik, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Ing.  

Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 6) Schválenie audítora na vykonanie auditu za rok 2021 

Starostka obce informovala prítomných o tom, že je potrebné schváliť audítora pre vykonanie 

audítorskej činnosti za rok 2021. Za rok 2020 nám vykonala audítorské činnosti spoločnosť: Ing. 

Ladislav Adamec, M. Hattalu 2298/19,  Dolný Kubín a tohto istého audítora navrhuje starostka aj 

pre rok 2021. Nikto z prítomných poslancov nemal námietky, preto dala  starostka obce hlasovať 

za schválenie.  

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pre vykonanie auditu za rok 2021 audítorskú spoločnosť  Ing. 

Ladislav Adamec, M. Hattalu 2298/19, Dolný Kubín, licencia UDVA 630. Starostka dala 

hlasovať: 

za:  6 (František Cigánik, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Ing.  

Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

 



Bod č. 7) Správa hlavného kontrolóra obce Krasňany    

Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov so Správou z knihy jázd vozidla KIA CEED ZA 

753 EZ za obdobie  od 01.04.2021 do 30.06.2021 a obdobie od 01.07.2021 do 30.09.2021. 

Uvedené správy prečítala. K správam neboli žiadne pripomienky. Zároveň sa spýtala poslancov, 

či tieto kontroly má vykonávať aj naďalej. Poslanci odpovedali, že netreba.   

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správy hlavného kontrolóra z knihy jázd vozidla KIA 

CEED ZA 753 EZ.  Starostka dala hlasovať:  

za:  6 (František Cigánik, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Ing.  

Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 8) Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022   

Starostka obce oboznámila prítomných s tým, že návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra na I. polrok 2022 mali predložený pri pozvánke. K uvedenému návrhu nemal nikto 

pripomienky, starostka dala za uvedený návrh hlasovať.  

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022.  

Starostka dala hlasovať: 

za:  6 (František Cigánik, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Ing.  

Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č. 9) Všeobecne záväzné nariadenie 1/2021 obce Krasňany o určení spádovej materskej 

školy pre deti s trvalým pobytom v obci Krasňany, ktoré plnia povinné predprimárne 

vzdelávanie  

Starostka obce oboznámila prítomných s návrhom VZN obce č. 1/2021 o určení spádovej 

materskej školy pre deti s trvalým pobytom v obci Krasňany, ktoré plnia povinné predprimárne 

vzdelávanie. Starostka otvorila diskusiu. Nikto nemal pripomienky. Predložila preto VZN č. 

1/2021 na schválenie.     

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 1/2021 o určení spádovej materskej školy pre deti 

s trvalým pobytom v obci Krasňany, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie. Starostka 

dala hlasovať: 

za:  6 (František Cigánik, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Ing.  

Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č. 10) Dodatok č. 5 k VZN obce Krasňany č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2022 

Starostka obce oboznámila prítomných s Dodatkom č. 5 k VZN č. 1/2017 a s výpočtom výšky 

dotácie  v prílohe č. 1 na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ Krasňany a dieťa školských zariadení. 

Účtovníčka obce uviedla, že výpočet výšky dotácie bol počítaný na základe predbežného 

predpokladaného koeficientu na jedného prepočítaného žiaka na rok 2022 vo výške 98,64 €. 

Jedná sa o originálne kompetencie, ktoré sú financované z podielových daní. Mgr. Sidónia 

Stanková upozornila na skutočnosť, že v ŠKD bude musieť byť od nového školského roku 



najviac 25 detí. Účtovníčka obce odpovedala, že výpočet sa robil podľa počtu žiakov z výkazu 

40-01 k 15.09.2021. Prepočet v tabuľke navrhuje nemeniť.  

Starostka otvorila k tomuto bodu diskusiu.  Nikto nemal pripomienky, preto predložila Dodatok 

č. 5 k VZN č. 1/2017 na schválenie. 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 5 k VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2022. Starostka 

dala hlasovať: 

za:  6 (František Cigánik, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Ing.  

Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č. 11) Prerokovanie žiadostí 

1) Žiadosť o finančnú odmenu za aktívnu činnosť v roku 2021 formou navýšenia 

rozpočtu 

Starostka obce prečítala žiadosť o finančnú odmenu za aktívnu činnosť v roku 2021 DHZ  

Krasňany. Vysvetlila prítomným, že takúto formu žiadosti nemôže predložiť na schválenie. 

Predloženú žiadosť o finančnú odmenu pre členov DHZ navrhuje zobrať na vedomie, nakoľko 

v rozpočtovom opatrení č. 2 na dnešnom rokovaní poslanci OZ už schválili navýšenie 

rozpočtovanej položky – príspevok na činnosť pre DHZ Krasňany vo výške 500,00 €. 

Požadovaný príspevok bude teda vyplatený v rámci plnenia rozpočtu v hotovosti z pokladne. 

Starostka dala hlasovať. 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o finančnú odmenu za aktívnu činnosť v roku 

2021 formou navýšenia rozpočtu. Starostka dala hlasovať: 

za:  6 (František Cigánik, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Ing.  

                                     Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

            

2) Žiadosť o dofinancovanie projektu cyklotrasy Žilina - Terchová  

Starostka obce prečítala žiadosť Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra 

o dofinancovanie projektu cyklotrasy Žilina – Terchová. Bližšie ich oboznámila s financovaním 

ohľadne cyklotrasy. Zdôraznila, že mimoriadny vklad našej obce do OOCR Malá Fatra 

predstavuje sumu 18 941,00  € + 1 251,00 € nedoplatok z roku 2019, čo činí spolu 20 192,00 €.   

Otvorila k tomuto bodu diskusiu. Problematika ohľadne cyklotrasy sa rozdiskutovala. Názory 

poslancov boli rôzne. Starostka po ukončení diskusie dala za žiadosť o dofinancovanie projektu 

cyklotrasy Žilina – Terchová  hlasovať.       

Uznesenie:       

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o dofinancovanie projektu cyklotrasy Žilina – Terchová, 

kde suma financovania,  ktorá pripadá na obec Krasňany predstavuje spolu 20 192,00 €. 

Starostka dala hlasovať:   

za:  0                                   

proti:  5 (František Cigánik, Eva Ferjancová, Ing. Andrej Kubala, Lýdia     

                                     Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

zdržal sa: 1          (Mgr. Sidónia Stanková)                                  

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

 



3) Žiadosť o zaradenie parcely do územného plánu obce na návrh na bývanie  

Starostka prečítala žiadosť Kristíny Kotekovej o zaradenie parcely č. 1194 zapísanej na LV 1705 

v k.ú. do územného plánu obce na návrh na bývanie. Bližšie ich oboznámila, kde sa uvedená 

parcela nachádza. V diskusii sa poslanci vyjadrili, že sa to bude riešiť až pri ďalšom dodatku 

ÚPN-O a zobralo uvedenú žiadosť na vedomie.  Starostka dala hlasovať.  

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o zaradenie parcely č. 1194 do územného plánu 

obce na bývanie s tým, že sa to bude riešiť až pri ďalšom dodatku ÚPN-O. Starostka dala 

hlasovať: 

za:  6 (František Cigánik, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Ing.  

                                     Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

4) Žiadosť o dlhodobý prenájom pozemku 

Starostka prečítala žiadosť Tomáša Mariáša o dlhodobý prenájom pozemku na skladové 

priestory. Jedná sa o parcely číslo 493/12 o výmere 122 m2 a 493/19 o výmere 157 m2. Otvorila 

diskusiu. Na otázky poslancov, kde sa parcely nachádzajú, starostka bližšie vysvetlila, že sa jedná 

o pozemky pri ihrisku. Keďže v diskusii zazneli viaceré návrhy, starostka najskôr predložila 

žiadosť na schválenie. 

Uznesenie:       

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o dlhodobý prenájom pozemku. Starostka dala 

hlasovať:     

za:  1 (František Cigánik)                                   

proti:  0  

zdržal sa: 5          (Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková Ing. Andrej Kubala,  

                                     Lýdia Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová)                                  

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Z dôvodu neprijatého uznesenia, na návrh poslancov, predložila starostka na schválenie nový 

návrh, že súčasný stav pozemkov uvedených v žiadosti a vjazd na pozemky prešetrí stavebná 

komisia za prítomnosti Tomáša Mariáša a následne sa opätovne prerokuje jeho žiadosť.      

Uznesenie:       

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prešetriť stavebnou komisiou súčasný stav pozemkov 

uvedených v žiadosti a vjazd na pozemky za prítomnosti Tomáša Mariáša a následne sa opätovne 

prerokuje jeho žiadosť. Starostka dala hlasovať:     

za:  5 (Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Ing. Andrej Kubala,     

                                     Lýdia Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

proti:  0 

zdržal sa: 1 (František Cigánik) 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

5) Žiadosť o poskytnutie priestorov nad obecným úradom 

Starostka prečítala žiadosť Miloša Dobroňa o poskytnutie priestorov nad Obecným úradom 

Krasňany, za účelom pokračovania poskytovania obslužných služieb od 01.01.2022 na dobu 3 

rokov. Tieto priestory im obec poskytovala doteraz za podmienky zaplatenia nájmu za uvedené 

priestory za každú akciu, ktorej budú poskytovať obslužné služby. Nastala diskusia.  

Mgr. Sidónia Stanková  požadovala bližšie predloženie podnikateľského zámeru. Taktiež  

v diskusii poslanci požadovali dbať viac na čistotu a udržiavanie  prenajatých priestorov.  

Starostka dala za predloženú žiadosť hlasovať. 

 



Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytovanie priestorov nad Obecným úradom Krasňany, za 

účelom poskytovania obslužných služieb od 01.01.2022, na dobu 3 rokov. Starostka dala 

hlasovať: 

za:  0                                   

proti:  6 (František Cigánik, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Ing.  

                                     Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

zdržal sa: 0                                            

Uznesenie nebolo prijaté. 

Z dôvodu stále prebiehajúcej zlej situácie COVID-19, dala starostka obce hlasovať za nové 

uznesenie, kde navrhla, aby za podmienok, aké boli doteraz, schválili poskytovanie priestorov 

nad obecným úradom, za účelom poskytovania obslužných služieb od 01.01.2022, na dobu 1 

roka, t.j. do 31.12.2022. Pred uplynutím tejto doby je  potrebné, aby v prípade ďalšieho záujmu 

predložil  nový, podrobnejší podnikateľský zámer.    

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytovanie priestorov nad Obecným úradom Krasňany, za 

účelom poskytovania obslužných služieb od 01.01.2022, na dobu 1 roka, t.j. do 31.12.2022. 

Starostka dala hlasovať:  

za:  6 (František Cigánik, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Ing.  

                                     Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

6) Žiadosť o naplnenie uznesenia prijatého dňa 22.07.2021 na 15. zasadnutí OZ  

Starostka prečítala žiadosť firmy Baulogic, s.r.o. Žilina  zo dňa 11.11.2021 o naplnenie uznesenia 

prijatého dňa 22.07.2021 na 15. zasadnutí OZ. Dnes pred obecným zastupiteľstvom konateľ 

spoločnosti Baulogic, s.r.o. Martin Altus priniesol každému poslancovi aj starostke obce opäť 

novú žiadosť zo dňa 29.11.2021 vzhľadom k tomu, že Vláda SR vyhlásila lockdown a nemohol 

sa zúčastniť OZ, o opätovné prerokovanie a schválenie zmeny územného plánu a rozšírenie 

priemyselnej zóny o parcelu číslo EKN 670. V žiadosti uvádza dodržanie určitých podmienok, 

žiadosť tvorí prílohu zápisnice. Uvedená žiadosť bola doručená aj Ing. arch. Krajčovi. V diskusii 

poslanci rozobrali predchádzajúce uznesenia a po zvážení a prečítaní dnešnej žiadosti pristúpili 

zahrnúť parcelu EKN 670  do ÚPN-O, do Dodatku č. 7.   

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zaradiť parcelu číslo EKN 670, ako plochu pre priemyselnú 

zónu, do ÚPN obce v Dodatku č. 7, za dodržania podmienok uvedených v žiadosti zo dňa 

29.11.2021.  Starostka dala hlasovať: 

za:  6 (František Cigánik, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Ing.  

                                     Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č. 12) Informácie starostky obce 

Starostka obce informovala prítomných, že 

- hasičom ďakuje za zásah pri požiari pálenice,  

- informovala o priebehu akcie v Dome smútku, 

- o výmene bočných dverí v Dome smútku, 

- o tom, že na Dome smútku chce ešte vymeniť 4 bočné okná. Má už aj ponuky, ale všetky 

sú bez ponuky použitia vlastného lešenia pri výmene okien, 



- o nákupe záhradného traktora – kosačky pre TJ Fatran Krasňany. 

Po oboznámení s jednotlivými informáciami vyzvala prítomných poslancov za hlasovanie 

jednotlivých uznesení: 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostky obce.  Starostka dala hlasovať: 

za:  6 (František Cigánik, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Ing.  

                                     Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Poslanci diskutovali o predložených ponukách na záhradnú kosačku a na konci vznikla diskusia, 

že treba kúpiť kvalitnejšiu kosačku a hlavne počkať na začiatok roka, kedy budú zľavy. 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie nákup záhradného traktora - kosačky.  Starostka dala 

hlasovať: 

za:  6 (František Cigánik, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Ing.  

                                     Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výmenu 4 okien v Dome smútku, s podmienkou použitia  

vlastného lešenia firmy pri výmene. Starostka dala hlasovať: 

za:  6 (František Cigánik, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Ing.  

                                     Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 13) Rôzne 

Starostka obce predložila poslancom návrh na schválenie ročnej odmeny pre hlavnú kontrolórku 

obce v sume 100,00 € a zvýšenie doterajšej mesačnej odmeny o 15 %. Zároveň ich vyzvala, že 

môžu podať aj iný návrh. Mgr. Sidónia Stanková sa spýtala, či ročná odmena je v hrubom 

a pôjdu z toho odvody. Odpovedala starostka – áno. Preto navrhla 120,00 €.  

Iný návrh nebol predložený, preto starostka obce dala hlasovať najskôr za mesačnú odmenu 

a potom za ročnú odmenu v sume 120,00 €.  

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje mesačnú odmenu pre hlavnú kontrolórku obce zvýšenú o 15 % 

s účinnosťou od 01.01.2022.  Starostka dala hlasovať:  

za:  6 (František Cigánik, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Ing.  

                                     Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ročnú odmenu pre hlavnú kontrolórku obce v sume 120,00 €.  

Starostka dala hlasovať:  

za:  6 (František Cigánik, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Ing.  

                                     Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 



Kontrolórka obce poďakovala poslancom za zvýšenie mesačnej odmeny a za ročnú odmenu.  

 

Poslankyne Lenka Štefúnová Šamajová a Lýdia Cigániková navrhli schváliť odmenu aj pre 

starostku obce. Účtovníčka obce upozornila poslancov, že starostka obce nemôže mať schválenú 

odmenu. Poslanci jej môžu upraviť plat. Na základe návrhu poslankýň schválili poslanci  

starostke obce zvýšenie doterajšieho platu o 15% s účinnosťou od 01.12.2021.  

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zvýšenie doterajšieho platu pre starostku obce v zmysle § 4 ods. 

2 zákona 253/1994 Z.z.  o 15 %  s účinnosťou od 01.12.2021. Starostka dala hlasovať:   

za:  6 (František Cigánik, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Ing.  

                                     Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Starostka obce predniesla zámer poslanca a zástupcu starostky, Františka Hliníka, vybudovať na 

miestnom cintoríne pomník nenarodeným deťom. Takýto pomník je vybudovaný napr. v obci 

Stráňavy a je v predloženom zámere ako vzor. Starostka dala zámer kolovať medzi poslancami 

a zároveň ho predložila na schválenie.      

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer vybudovať na miestnom cintoríne pomník nenarodeným 

deťom. Starostka dala hlasovať:  

za:  6 (František Cigánik, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Ing.  

                                     Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

      

František Cigánik požaduje upozorniť ženy, aby počas svätej omše pri Dome smútku používali 

na odkladanie bicyklov stojany.   

Smetné koše pri cintoríne – je potrebné pod nimi spevniť plochy a usporiadať ich.  

 

Mikuláš - Mikulášske darčeky pre deti má starostka pripravené, rozdá ich v MŠ a v ZŠ 

03.12.2021, keď má niekto súrodenca doma, pošle po deťoch aj im a ostatné roznesie po domoch 

dňa 06.12.2021.   

Oslovili nás My Žilinské noviny – o rozhovor a poďakovanie. Ak majú záujem aj poslanci, môžu  

sa zapojiť.  

 

Požiarna zbrojnica – 1.etapa – prístavba – máme predložených 6 cenových ponúk, z nich  je 

vysúťažený zhotoviteľ. Na podpis zmluvy máme 90 dní.  

Požiarna zbrojnica – 2. etapa – nadstavba – verejné obstarávanie prebehne pravdepodobne v máji.  

 

Strecha na škole preteká – máme už, kto by to opravil, ale pre zlé počasie sa oprava momentálne 

nedá realizovať. 

 

Cesta Kút I. – rieši sa odvodnenie a dobudovanie cesty. 

 

Mgr. Sidónia Stanková sa pýta, či nie je možné prijať VZN na oplotenie nových domov. 

Odpovedala starostka. Nemáme vedomosť o možnosti prijatia takéhoto VZN.              

 

 



Bod č. 14) Záver   

Na záver starostka obce poďakovala poslancom za účasť, popriala im príjemné prežitie 

vianočných sviatkov a ukončila  zasadnutie obecného zastupiteľstva.    

 

 

 

Zapísala:  Zdenka Džurnáková  

 

 

Overovatelia:   František Cigánik 

                          Lýdia Cigániková   

 

 

 

 

 

                                                                           Ing. Jana Žáková PhD. 

               starostka obce 


