
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 

 
Z á p i s n i c a   

 
z  19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, konaného dňa 08.08. 2013 

 

 

 

Prítomní: starosta obce  - Ing. Miroslav Bielka  

                  poslanci – Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Stanislav Pallo, Mária Rampašeková,   

                  Slavomír Rusnák,  Miroslav Švec, Vladimír Stanko, Júlia Staníková  

Ospravedlnený: Pavol Trnka 

 

Program zasadnutia: 

1.  Otvorenie zasadnutia  

2.  Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3.  Riešenie spracovania doplnku k ÚPN obce Krasňany 

4.  Rôzne 

5.  Záver 

 

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

zasadnutia a  predložil  program rokovania 19. zasadnutia OZ v Krasňanoch na schválenie.          

 

za: 8             ( Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Stanislav Pallo, Mária Rampašeková,  

                     Slavomír Rusnák,  Miroslav Švec, Vladimír Stanko, Júlia Staníková )  

 

proti: 0   

zdržal sa: 0 

 

Bod č.2) Určenie návrhovej komisie 

Starosta navrhol za predsedu návrhovej komisie p. Máriu Rampašekovú  a za členov komisie 

 p. Miroslava Šveca  a  p. Júliu Staníkovú.     

Určenie overovateľov zápisnice  a  zapisovateľky  

Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice   p. Vladimíra Stanka  a  p. Radoslava 

Krajčíka.  

 

za: 8          ( Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Stanislav Pallo, Mária Rampašeková,   

                    Slavomír Rusnák, Miroslav Švec, Júlia Staníková, Vladimír Stanko)  

proti: 0              

zdržal sa: 0 

 

a za zapisovateľku určil p. Jaroslavu Kuricovú. 

 

 

Bod č.3) Riešenie spracovania doplnku k ÚPN obce Krasňany 

 

Starosta informoval o požiadavke rozšíriť územie intravilánu okolo vodojemu a územie nad 

Obytným súborom smerom ku Kopanici. Žiadatelia by boli ochotní spolufinancovať 

vypracovanie doplnku k ÚPN obce. Zaujíma sa akú dlhú dobu, náročnosť a financie treba na  

spracovania doplnku k ÚPN obce. 



Ing. arch. Barčiak – zmena ÚPN obce si vyžaduje stanoviská aj životného prostredia, NP 

Malá Fatra, proces trvá minimálne 5. mesiacov, náklady by boli  3 000,- € 

Ing. arch. Krajč – spracovanie zmeny sa dá urobiť do mesiaca, náklady asi  2 800,-  €   

Starosta -  dá sa pripraviť návrh zmluvy, preverí sa, či treba verejné obstarávanie, ak doplnok 

zafinancuje 3. strana, je na OZ či sa to dá spracovať   

Po diskusii sa prijalo uznesenie, ktorým OZ súhlasí s vypracovaním doplnku č.6 ÚPN obce. 

 

 

za: 8          ( Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Stanislav Pallo, Mária Rampašeková,   

                    Slavomír Rusnák, Miroslav Švec, Vladimír Stanko, Júlia Staníková)  

proti: 0              

zdržal sa: 0 

 

 

Bod č.4) Rôzne  
1.Starosta informoval o ponuke odkúpiť auto za  zostatkovú cenu 6 000,- € z KIE pre obecný 

úrad a to, čo máme, by slúžilo pre MŠ na rozvoz obedov, nakoľko majú už staré auto, ktoré 

nevyhovuje prevádzke. 

V diskusii padli otázky, kde zobrať na to financie, treba rokovať, aby nám ho dali na splátky. 

Starosta dal hlasovať za zakúpenie auta, ale OZ svojím hlasovaním neakceptuje ponuku.  

 

za: 3            ( Radoslav Krajčík,  Mária Rampašeková, Júlia Staníková)   

proti: 1        ( Vladimír Stanko)         

zdržal sa: 3 ( Miroslav Švec, Ján Bielka, Stanislav Pallo) 

 

2. Starosta informoval o akcii, ktorá sa bude konať v dňoch 24. a 25. augusta. V sobotu bude 

prebiehať hasičská súťaž, treba zvolať schôdzu, dať na papier priebeh akcie, treba odsúhlasiť 

plagát. 

V nedeľu  bude vystúpenie folklórnych súborov. 

 

3. Starosta informoval o stavebných prácach, ktoré sa vykonali na budove MŠ, urobila sa  

nová fasáda, robili sa práce aj navyše, treba opraviť ešte vstup do MŠ, ktorý je v zlom stave. 

 

  

 

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

    

 

Zapísala:  Jaroslava Kuricová 

 

 

Overovatelia:   Vladimír Stanko  

                         

  

                          Radoslav Krajčík   

                             

                                                                                      

 

 

 

                                                                                                      Ing. Miroslav Bielka 

                                                                                                            starosta  obce 


