
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 

 
Z á p i s n i c a   

 
z  19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, konaného dňa 24.02.2022 

 

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

poslanci -  František Cigánik, Mgr. Sidónia Stanková, Ing. Andrej Kubala,  Lýdia Cigániková,  

                  Lenka Štefúnová Šamajová  

Neprítomní - Branislav Gacho, František Hliník, Eva Ferjancová, Ing. Miroslav Bielka, 

                       kontrolór obce – Janka Miklúšová  

 

Program zasadnutia: 

1.  Otvorenie zasadnutia.  

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

3.  Kontrola uznesení z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

4.  Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021.   

5.  OOCR Malá Fatra – dofinancovnie projektu cyklotrasy Žilina – Terchová. 

6.  Prerokovanie žiadostí. 

7.  Informácie starostky obce.      

8.  Rôzne. 

9.  Záver. 

 

Bod č.1) Otvorenie zasadnutia   

Rokovanie zastupiteľstva otvorila starostka obce. Privítala všetkých prítomných. Oboznámila ich 

s programom zasadnutia a  predložila  program rokovania 19. zasadnutia OZ v Krasňanoch na 

schválenie.  

OZ schvaľuje program rokovania 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v  Krasňanoch tak, ako 

bol predložený na pozvánke. Starostka dala hlasovať.          

Hlasovanie:   za: 5 ( František Cigánik, 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  

Návrhová  komisia: predseda – p. Lenka Štefúnová Šamajová    

                                 členovia  komisie – p. Lýdia Cigániková a p. František Cigánik  

OZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení navrhnutom starostkou. Starostka dala hlasovať. 

Hlasovanie:  za: 5 (  František Cigánik, Mgr. Sidónia Stanková, Ing. Andrej Kubala,    

                                    Lýdia Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová ) 

proti: 0   

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Za overovateľov zápisnice starostka navrhla: Mgr. Sidóniu Stankovú a Ing. Andreja Kubalu.     

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

Hlasovanie:  za: 5 ( František Cigánik, Mgr. Sidónia Stanková, Ing. Andrej Kubala,    

                                   Lýdia Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová ) 

proti: 0   

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

OZ určuje za zapisovateľku p. Jaroslavu Kuricovú. 



Bod č.3) Kontrola uznesení z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Starostka sa spýtala poslancov, či nemajú otázky k uzneseniam z 18. zasadnutia OZ. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z 18. zasadnutia OZ. 

Starostka dala hlasovať. 

Hlasovanie:  za: 5 ( František Cigánik, Mgr. Sidónia Stanková, Ing. Andrej Kubala,    

                                   Lýdia Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová ) 

proti: 0   

zdržal sa 

 

Bod č.4) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021. 

Starostka obce oboznámila poslancov s vykonanou kontrolou za rok 2021, kontrolované boli 

subjekty OcÚ Krasňany, ZŠ s MŠ-ŠJ Krasňany, DHZ Krasňany, TJ Fatran Krasňany, Klub 

slovenských turistov Fatran Krasňany, Folklórny súbor Dúha Krasňany.  

OZ berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021.  

Starostka dala hlasovať. 

Hlasovanie:  za: 5 ( František Cigánik, Mgr. Sidónia Stanková, Ing. Andrej Kubala,    

                                   Lýdia Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová ) 

proti: 0   

zdržal sa: 0 

 

Bod č.5)  OOCR Malá Fatra – dofinancovnie projektu cyklotrasy Žilina – Terchová   

Starostka oboznámila poslancov so žiadosťou OOCR Malá Fatra o dofinancovanie projektu 

cyklotrasy a dala slovo hosťom, ktorí sa k danej žiadosti vyjadrili. 

Mgr. Peter Fabiáne – predseda OOCR Malá Fatra vysvetlil požiadavku dofinancovať projekt, 

vyčíslenie bolo podľa počtu obyvateľov danej obce, časť výdavkov pokryla firma KIA Slovakia, 

prispelo aj mesto Žilina, Terchová, Teplička nad Váhom, Nededza, Stráža, ale niektoré obce ešte 

váhajú, prišli sme vysvetliť, že treba stavbu dokončiť a z uvedených dôvodov sú potrebné ďalšie 

finančné prostriedky. 

PhDr. Peter Vajda – predseda MTD informoval, že  projekt bol odsúhlasený všetkými starostami  

obcí, združenie pracuje na spolupráci s OOCR Malá Fatra, najväčšie náklady boli na pozemkové 

úpravy, obec Nededza podporila projekt, keďže sa jedná o projekt, ktorý bude mať priaznivý dopad 

na celú terchovskú dolinu. 

Ing. Viliam Mrázik – predseda MAS TD vysvetlil vážnosť situácie, vysvetlenie skutočností by 

malo prispieť k tomu, aby sa projekty cyklotrasy podporili, celá budúcnosť regiónu je odsúdená na 

spoluprácu, veľká investícia bola do obcí Belá a Krasňany, treba byť súdržní, dodržať termíny 

a stavbu dokončiť, treba si uvedomiť, že sme spoluzodpovední za celý projekt, niektoré obce ešte 

váhajú, požadujeme určitý vklad, ktorý by sa v priebehu dvoch rokov vrátil do OOCR Malá Fatra. 

Ing. Peter Chrapčiak – OOCR Malá Fatra upozornil na uznesenie VZ OOCR MF o financovaní 

cyklotrasy v celkovej čiastke 375 tisíc eur, náklady sa rozpočítavajú podľa obcí, vysvetlil jednotlivé 

položky a navrhol podrobné predloženie rozpočtu na dofinancovanie, museli sa vykúpiť pozemky 

od SPF a občanov, urobiť geometrické plány, majetkovoprávne vysporiadanie, v katastri obce 

Krasňany je 5. stupeň, preto na tomto úseku ochrana prírody nepovolila pokrytie asfaltom, v štúdii 

bol navrhnutý asfalt, ale v stavebnom povolení bol iba štrk a kameň. Upozornil na to, že treba 

skúsiť vybaviť zmenu povrchu, ktorú starostka obce niekoľko krát žiadala a dokonca bola osobne 

na NP Malá Fatra. 

Pripomienky poslancov 

Mgr. Sidónia Stanková – cyklotrasa cez našu obec je v hroznom stave, sú tam diery (nerovnosti) 

a ešte nie je skolaudovaná. Obec, urbárska obec a občania spolupracovali s OOCR Malá Fatra. 

Lenka Štefúnová Šamajová upozornila, že deti chodia po nedokončenom moste, treba zabrániť 

nepovolenému vstupu a riadne označiť stavenisko. 

Ing. Tomáš Strásky – práce nie sú ešte dokončené, robia sa podľa projektu, posledné práce sa 

robili v novembri, sú náročné na údržbu. Teraz v priebehu týchto mesiacov sa urobia posledné 

práce, aby bol projekt dokončený v plánovanom termíne. 



Po diskusii poslancov dala starostka hlasovať za uznesenie: OZ schvaľuje dofinancovanie projektu 

cyklotrasy. 

Hlasovanie:  za: 2 ( Mgr. Sidónia Stanková, Lenka Štefúnová Šamajová ) 

proti: 0   

zdržal sa: 3 ( František Cigánik, Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková ) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Návrh poslancov na základe vyjadrenia Ing. Petra Chrapčiaka: OZ žiada predloženie podrobného 

rozpočtu a opätovné prerokovanie tohto bodu  na najbližšom zasadnutí. 

OZ schvaľuje predloženie podrobného rozpočtu na dofinancovanie cyklotrasy od OOCR Malá 

Fatra. Starostka dala hlasovať. 

Hlasovanie:  za: 5 ( František Cigánik, Mgr. Sidónia Stanková, Ing. Andrej Kubala,    

                                   Lýdia Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová ) 

proti: 0   

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č.6)  Prerokovanie žiadostí.  

 

1. Žiadosť o zaradenie parcely do územného plánu obce 

Starostka prečítala žiadosť od p. Jany Mikušovej a p. Milana Mikuša o zaradenie parcely č. 690/12 

o výmere 985 m2 zapísanej na LV č. 1772 v k. ú. Krasňany ako plochu pre výstavbu rodinného 

domu. 

OZ berie na vedomie žiadosť p. Jany Mikušovej a p. Milana Mikuša o zaradenie pozemku parc. č. 

CKN 690/12 do územného plánu Obce Krasňany, ktorá bude riešená pri nasledujúcom prerokovaní 

ÚPN Obce Krasňany. Starostka dala hlasovať za uznesenie. 

Hlasovanie:    za: 5 (  František Cigánik, Mgr. Sidónia Stanková, Ing. Andrej Kubala,    

                                   Lýdia Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová ) 

proti: 0     

zdržal sa: 0 

 

2. Žiadosť o odkúpenie parcely KN-E 2/2, LV 995 

COOP Jednota Žilina požiadala o odkúpenie parcely EKN 2/2 o výmere 1148 m2 v k.ú. Krasňany 

v záujme vysporiadania majetkovo právnych vzťahov. Na uvedenej parcele sa nachádza predajňa, 

ktorú využívajú naši občania. 

OZ schvaľuje žiadosť o odkúpenie celej parcely EKN 2/2 o výmere1148 m2 v k.ú. Krasňany.  

Po diskusii starostka dala hlasovať. 

Hlasovanie:    za: :  0    

                       proti: 5 (  František Cigánik, Mgr. Sidónia Stanková, Ing. Andrej Kubala,    

                                       Lýdia Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová ) 

zdržal sa: 0 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Po diskusii poslancov starostka navrhla dať vypracovať GP. 

OZ schvaľuje vypracovanie geometrického plánu na čiastočné odkúpenie parcely, ktorú aktívne 

využíva firma COOP Jednota pri vykladaní tovaru. Potom dala starostka hlasovať za uznesenie. 

Hlasovanie:    za: :  4 ( Mgr. Sidónia Stanková, Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková,  

                                     Lenka Štefúnová Šamajová ) 

                       proti: 0  

                       zdržal sa: 1 ( František Cigánik ) 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

 



 

3. Žiadosť o stanovisko ( opätovná žiadosť ) 

Starostka prečítala opätovnú žiadosť majiteľov pozemkov okolo cesty na parcele číslo 866/23, 

v ktorej žiadajú stanovisko k vytýčenej parcele a spevnenie miestnej komunikácie. 

Starostka navrhla vypracovať zámenné zmluvy na pozemky a spevniť to, čo je už vysporiadané a po 

vysporiadaní pozemkov spevniť celú komunikáciu.  

OZ schvaľuje čiastočné spevnenie komunikácie štrkodrvou. Starostka dala hlasovať. 

Hlasovanie:    za:    5   ( František Cigánik, Mgr. Sidónia Stanková, Ing. Andrej Kubala,    

                                       Lýdia Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová ) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

4. Žiadosť o poskytnutie priestorov 

Starostka prečítala žiadosť Juraja Kvočku o poskytnutie priestorov v Dome kultúry  Krasňany č. 89     

na dobu 5 rokov za účelom vyučovania hry na heligónke za symbolický ročný nájom, ktorý bol            

vo výške 200,00 eur. 

OZ schvaľuje žiadosť o prenájom priestorov v Dome kultúry Krasňany č.86. Starostka po diskusii 

dala hlasovať. 

Hlasovanie:    za:    0     

                       proti: 1 ( František Cigánik ) 

 

                       zdržal sa: 4 (  Mgr. Sidónia Stanková, Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková,  

                                             Lenka Štefúnová Šamajová ) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Potom na návrh poslancov dala starostka hlasovať za uznesenie: OZ žiada doplniť žiadosť o rozpis 

s počtom dní vyučovania hry na heligónke.  

Hlasovanie:    za:    5   ( František Cigánik, Mgr. Sidónia Stanková, Ing. Andrej Kubala,    

                                       Lýdia Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová ) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č.7) Informácie starostky obce 

Starostka informovala 

- uvítanie detí sa uskutoční 16. marca o 15.30 hod., 

- na ihrisku boli z lavičiek odstránené drevá, ktoré budú po úprave naspäť nainštalované 

v priebehu mesiaca apríl, 

- bolo znova rozbité sklo na zastávke, ktoré je už objednané, takže zastávka bude opravená,   

- bol opravený stĺp  pri dome smútku, 

- hasiči išli dnes do Srbska reprezentovať DHZ a rovnako aj našu obec, 

- dub pri ZŠ bude v apríli ošetrený arboristom z dôvodu zvýšenia bezpečnosti vstupu do areálu 

ZŠ s MŠ 

 

Bod č.8) Rôzne 

1) p. Pavol Kasák ml. žiada doriešiť odvodnenie ulice pri RD č.10, prečítal emailovú komunikáciu,   

žiada preplatiť sumu za urobenú časť odvodnenia komunikácie, ktorú vykonal na svoje náklady bez 

vedomia OcÚ. Žiada  poslať projekt na odvodnenie danej komunikácie, aby mohol navrhnúť body 

do dohody, keďže sa daná situácia bude riešiť týmto spôsobom, ktorý bol schválený po poslednom 

stretnutí OZ s p. Kasákom. Starostka a poslanci s p. Kasákom podrobne rozobrali postup obce 

a vysvetlili mu všetky kroky obce, ktorými mu vyšla v ústrety, keďže obec súhlasila s prípravou 

dohody, aby sa vzniknutý problém vyriešil. 

 



 

2) Starostka prečítala  ponuky pre zakúpenie záhradného traktora na kosenie ihriska.  

Po diskusii sa vybrala ponuka od predajcu Mountfield, kde je 3 ročná záruka a zabezpečený servis. 

OZ schvaľuje nákup záhradného traktora kosačky v sume cca 2500 eur. Starostka  dala hlasovať  

za uznesenie. 

Hlasovanie:    za: :  4 ( Mgr. Sidónia Stanková, Ing. Andrej Kubala,  Lýdia Cigániková,  

                                     Lenka Štefúnová Šamajová ) 

                       proti: 0  

                       zdržal sa: 1 ( František Cigánik ) 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

Bod č.9) Záver 

Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

    

 

 

 

Zapísala:  Jaroslava Kuricová 

 

 

Overovatelia:    Ing. Andrej Kubala 

                            

                    

                           Mgr. Sidónia Stanková   

                         

  

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Jana Žáková, PhD. 

                                                                                                                     starostka  obce 


