
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 

 
Z á p i s n i c a   

 
z  19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, konaného dňa 26.10.2017 

 

 

Prítomní: starosta obce  - Ing. Miroslav Bielka  

poslanci -  Branislav Gacho, Ján Bielka, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, 

Eva Ferjancová, , Ing. Jana Žáková, František Cigánik, Mgr. Sidónia Stanková,  

Slavko Rusnák 

 

Program zasadnutia: 

1.  Otvorenie zasadnutia  

2.  Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 

3.  Odpredaj káblovej televízie firme TES MEDIA 

4.  Realizácia projektu v oblasti „ Podpora a rozvoj športu“ s podporou Kia Motors Slovakia s.r.o. 

5 . Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu SR v oblasti:       

     Ochrana a využívanie vôd 

6.  Realizácia projektu „ Stavba mosta cez Kúrsky potok“ 

7.  Rôzne 

8 . 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: 9 ( Branislav Gacho, Ján Bielka, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Slavko Rusnák, 

           Eva Ferjancová,  Ing. Jana Žáková, František Cigánik,  Mgr. Sidónia Stanková )  

proti: 0   

zdržal sa: 0 

 

 

Bod č.2) Určenie návrhovej komisie 

Starosta navrhol za predsedu návrhovej komisie p. Evu Ferjancovú  a za členov komisie 

Mgr. Sidóniu Stankovú a p. Františka Cigánika.     

 

za: 9 ( Branislav Gacho, Ján Bielka, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Slavko Rusnák, 

           Eva Ferjancová,  Ing. Jana Žáková, František Cigánik,  Mgr. Sidónia Stanková)  

proti: 0   

zdržal sa: 0 

 

Určenie overovateľov zápisnice  a  zapisovateľky  

Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice  p. Radoslava Krajčíka a  p. Slavka Rusnáka. 

 

za: 9 ( Branislav Gacho, Ján Bielka, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Slavko Rusnák, 

           Eva Ferjancová,  Ing. Jana Žáková, František Cigánik,  Mgr. Sidónia Stanková )  

proti: 0              

zdržal sa: 0 

 

a za zapisovateľku určil p. Jaroslavu Kuricovú. 

 



Bod č.3) Odpredaj káblovej televízie firme TES MEDIA  

 

Starosta informoval o tom, že v roku 1992 obec vybudovala káblovú televíziu, ktorá mala 12 

televíznych kanálov. Do konca roku 2007 ju prevádzkovala obec. Od 2.1.2008 na základe nájomnej 

zmluvy ju prevádzkuje firma  TES MEDIA. Zástupca firmy TES MEDIA p. Pilátik oslovil starostu 

s požiadavkou uzatvoriť novú zmluvu o odpredaji káblovej televízie, nakoľko treba urobiť 

modernizáciu, vymeniť staré vedenie za optické káble. Optika by sa zaviedla  až do domov. 

Vysvetlil problematiku pokrytia optickej siete a možnosti využívať internet. Rekonštrukcia by sa 

robila budúci rok. Je ťažké určiť teraz cenu. Záleží na investícii , či chce obec využiť v budúcnosti 

optickú sieť pre obecný kamerový systém. 

V diskusii poslancov zaujímala programová štruktúra, poplatky, či bude pokrytá celá obec, prečo je 

slabý príjem internetu a cena, za ktorú by sa káblová televízia odpredala.  

Poslanci hlasovali za návrh odpredať káblovú televíziu. Bližšie podmienky budú upravené 

v zmluve. 

za: 9 ( Branislav Gacho, Ján Bielka, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Slavko Rusnák, 

           Eva Ferjancová,  Ing. Jana Žáková, František Cigánik,  Mgr. Sidónia Stanková )  

proti: 0              

zdržal sa: 0 

 

Bod č.4) Realizácia projektu  v oblasti „ Podpora a rozvoj športu“ s podporou  

              Kia Motors  Slovakia s.r.o. 

 

Starosta informoval, že projekt „ Podpora rozvoja cyklodopravy v obci Krasňany“ nie je možné 

podporiť. Máme možnosť realizovať iný projekt. Starosta navrhol spracovať projekt na podporu 

a rozvoj športu. Išlo by o realizáciu nových striedačiek na futbalovom ihrisku, zakúpenie svetelnej 

tabule a futbalových brán pre žiakov a žiacku prípravku. Ďalšia časť projektu rieši rekonštrukciu 

a vybavenie posilňovne ( vymaľovanie, osvetlenie, výmena podlahy, zakúpenie posilňovacieho 

náradia, kamerový systém ). Projekt treba zrealizovať a vyúčtovať  do konca novembra 2017. 

Poslanci súhlasili s realizáciou projektu. 

 

za: 9 ( Branislav Gacho, Ján Bielka, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Slavko Rusnák, 

           Eva Ferjancová,  Ing. Jana Žáková, František Cigánik,  Mgr. Sidónia Stanková )  

proti: 0              

zdržal sa: 0 

 

Bod č.5)   Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu SR  

                v oblasti: Ochrana a využívanie vôd 

 

Starosta oboznámil poslancov s tým, že obec má možnosť podať žiadosť o poskytnutie podpory 

formou dotácie z Environmentálneho fondu SR v oblasti: Ochrana a využívanie vôd.  

Od roku 2009 máme spracovaný projekt a vybavené stavebné povolenie na výstavbu druhého 

vodojemu na vyriešenie zásobovania pitnou vodou hornej časti obce. ( Tretí krát sme požiadali 

o predĺženie stavebného povolenia.)  Žiadosti pre rok 2018 sa podávajú do 30.10.2017. Rozpočet 

stavby predstavuje sumu 385 tisíc eur. Maximálna výška podpory je 200 tisíc eur. Od roku 2011 

sme sa už 3- krát ( neúspešne) uchádzali o finančnú podporu na realizáciu tohto projektu.  

Návrh starostu je projekt rozdeliť na dve etapy. Prvá etapa: Výstavba vodojemu, Napojenie 

vodojemu zo zdroja, Elektrická prípojka vodojemu s rozpočtom do 200 tisíc eur. Do 30.10.20017 

treba podať žiadosť o finančnú podporu na I. etapu. Finančnú podporu na II. etapu žiadať na budúci 

rok.  Po diskusii OZ schvaľuje podanie žiadosti  a realizáciu projektu. 

 

za: 9 ( Branislav Gacho, Ján Bielka, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Slavko Rusnák, 

           Eva Ferjancová,  Ing. Jana Žáková, František Cigánik,  Mgr. Sidónia Stanková )  

proti: 0              

zdržal sa: 0 



Bod č.6) Realizácia projektu „ Stavba mosta cez Kúrsky potok“     

 

Starosta informoval poslancov, že už bolo vydané stavebné povolenie na stavbu mosta. V zmysle 

zákona o verejnom obstaraní prebehol výber dodávateľa stavebných prác. Predpokladaná cena 

uvedená v rozpočte projektovej dokumentácie, ktorú spracovala firma DAQE Slovakia s.r.o. bola 

65 180,39 Eur. Víťazná cenová ponuka predstavuje sumu 46 204,98 Eur. Realizáciu stavby 

uskutoční  firma HASTRA s.r.o. , ktorá predložila najnižšiu ponuku. 

Ing. Jana Žáková sa zaujímala, aké sú zmluvné podmienky, aká je záruka na stavbu mosta. 

Po diskusii OZ schvaľuje dodávateľa a realizáciu projektu.  

  

za: 8 ( Branislav Gacho, Ján Bielka, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Slavko Rusnák, 

           Eva Ferjancová,  František Cigánik,  Mgr. Sidónia Stanková )  

proti: 0              

zdržal sa: 1 ( Ing. Jana Žáková ) 

 

 

Bod č.7) Rôzne 

1. Umiestnenie kontajnerov na triedený zber 

Starosta oboznámil prítomných, že kontajnery na triedený odpad boli spred brány cintorína 

presťahované na iné miesto, nakoľko sa tu hromadil  aj iný odpad, čím vznikal okolo neporiadok.  

P. Kolembus prišiel na zastupiteľstvo s požiadavkou presťahovať koše na iné miesto, lebo tam, kde 

sú teraz, zavadzajú v premávke áut. Starosta mu vysvetlil, že je to zatiaľ iba dočasné riešenie, 

pretože ľudia chodia v tomto čase na cintorín a nerobí to dobrý dojem. Koše sa potom rozmiestnia 

na iné miesta. 

2.  Kontrola čiernych stavieb  
Stavebný úrad robil stavebný dozor v obci,  pri obhliadke sa zistilo, že na pozemku p. Chmeliara 

a p. Šlesára z Varína, ktorý tu kúpil pozemok sa nachádza odvodňovací kanál. Starosta navrhuje 

kúpiť rúry a šachtu a osloviť vlastníkov s realizáciou.  

 

za: 9 ( Branislav Gacho, Ján Bielka, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Slavko Rusnák, 

           Eva Ferjancová,  Ing. Jana Žáková, František Cigánik,  Mgr. Sidónia Stanková )  

proti: 0              

zdržal sa: 0 

 

Starosta informoval, že p. Stopka, ktorý vlastní pozemky v hornej časti obce si podal žiadosť na 

územné konanie na výstavbu 3 domov v radovej zástavbe, a že začal stavať bez stavebného 

povolenia. Stavebným úradom  bol vyzvaný na zastavenie tejto stavby. 

 

 

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

    

 

 

Zapísala:  Jaroslava Kuricová 

 

 

Overovatelia:    Radoslav Krajčík    

                         

  

                             Slavko Rusnák  

                                                                            

 

                                                                                                   Ing. Miroslav Bielka 

                                                                                                                   starosta  obce 


