
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 
 

 

 

Z á p i s n i c a   

 

 

z 20.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, 

konaného dňa 22.11.2013 
 

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

poslanci – Mária Rampašeková, Slavomír Rusnák, Radoslav Krajčík, Pavol Trnka, 

Miroslav Švec, Ján Bielka 

 

Ospravedlnení:  Vladimír Stanko, Stanislav Pallo, Júlia Staníková   

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3. Informácia Ing. arch. Vladimíra Barčiaka o stave spracovania Zmeny a doplnku č. 6 ÚPN-O 

Krasňany  

4. Úprava rozpočtu obce na rok 2013 – rozpočtové opatrenie č.1 

5. „Projekt sportowy Gmina Strumień – Dolný Hričov – Krasňany“, „Projekt kulturalny Gmina 

Strumień – Dolný Hričov – Krasňany“ – plán akcií, zabezpečenie účasti 

6. Kultúrno spoločenské akcie v r. 2014 organizované obcou Krasňany – plán, termíny 

7. Bezpečnostný projekt 

8. Udelenie plnomocenstva na základe vlastníctva k poľovným pozemkom v poľovnom revíre 

Poľovnícka a ochranárska spoločnosť Bačín  

9. Rôzne 

10. Záver  

 

Bod č. 1) Otvorenie zasadnutia 

Starosta obce privítal poslancov OZ a ostatných prítomných. Oboznámil ich s programom 20. 

zasadnutia podľa pozvánky zo dňa 19.11.2013 a predložil program rokovania zasadnutia OZ 

v Krasňanoch na schválenie. 

Uznesenie: 

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

starostom obce na pozvánke. 

za:  6 (Mária Rampašeková, Slavomír Rusnák, Radoslav Krajčík, Pavol                                

                                      Trnka, Miroslav Švec, 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. Máriu Rampašekovú – predseda návrhovej 

komisie, p.  Pavol Trnka - člen návrhovej komisie, p. Miroslav Švec – člen návrhovej komisie. 



za:  6 (Mária Rampašeková, Slavomír Rusnák, Radoslav Krajčík, Pavol                        

                                      Trnka, Miroslav Švec, Ján Bielka)   

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Za overovateľov zápisnice  navrhol  poslancov p. Radoslava Krajčíka a p. Slavomíra Rusnáka,   

za  zapisovateľku určil p. Zdenku Džurnákovú. 

za:  6 (Mária Rampašeková, Slavomír Rusnák, Radoslav Krajčík, Pavol                       

                                      Trnka, Miroslav Švec, Ján Bielka)   

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 3) Informácia Ing. arch. Vladimíra Barčiaka o stave spracovania Zmeny a doplnku č. 6 

ÚPN-O Krasňany   

Starosta obce oboznámil prítomných o tom, že bola podpísaná Zmluva o združení finančných  

prostriedkov na Zmenu a doplnok č. 6. Návrh je takmer hotový, preto vyzval prítomného Ing. 

arch. Vladimíra Barčiaka, aby bližšie informoval prítomných o stave spracovania Zmeny 

a doplnku č. 6 ÚPN. 

Ing. arch. Vladimír Barčiak – vysvetlil prítomným, že sa jedná o pracovný materiál, vymedzil 

v ňom štyri lokality: Brezník smerom ku Kopanici, pri čerpacej stanici, pri vodojeme a cestný 

obchvat obce.  

Priestor pri vodojeme je ochranné pásmo, bude to trochu problém – sú to chránené pôdy. Bližšie 

ich oboznámil aj s ostatnými časťami, poslanci sa zapájali do diskusie, v rozpracovanom návrhu 

sa dohodli na malých zmenách. Starosta poďakoval Ing. arch. Barčiakovi za oboznámenie 

a predniesol návrh na uznesenie. 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo odporúča po prerokovaní rozpracovaného návrhu pokračovať v príprave 

Zmeny a doplnku č. 6 ÚPN-O Krasňany.   

za:  6 (Mária Rampašeková, Slavomír Rusnák, Radoslav Krajčík, Pavol                       

                                      Trnka, Miroslav Švec, Ján Bielka)    

proti:  0 

zdržal sa: 0 

       

Bod č. 4) Úprava rozpočtu obce na rok 2013 – rozpočtové opatrenie č. 1 
Starosta obce informoval prítomných o tom, že mali doručený materiál s návrhom úpravy 

rozpočtu na rok 2013 za obec a právny subjekt ZŠ s MŠ Krasňany. Zatiaľ hospodárime dobre, 

doteraz sme uhradili všetky faktúry. Zároveň pripomenul, že už v letnom období sme riešili 

financovanie nášho právneho subjektu. Tam je to trochu ťažšie. Od septembra sa v škôlke prijalo 

5 detí navyše, v základnej škole majú zasa menej detí. Starosta dal slovo prítomnej pani 

riaditeľke Mgr. Hermannovej. 

Mgr. Hermannová - oboznámila prítomných s tým, že robí čo môže, aby sa šetrilo. Teraz pomôže 

aj zateplenie materskej školy. Ušetrí sa na vykurovaní, preplatok na plyne bude vrátený na účet  

až v januári, na konci roka im pravdepodobne budú chýbať finančné prostriedky. V úprave 

rozpočtu sa už nedajú znížiť náklady. Peniaze, ako napr. 2 % z daní, sú účelové, nemôžu sa 

použiť na chod prevádzky. Starosta poďakoval Mgr. Hermannovej za vyjadrenie sa k úprave 

rozpočtu v právnom subjekte ZŠ s MŠ Krasňany.  

Účtovníčka obce p. Džurnáková informovala prítomných o tom, že aj na obci sa rozpočet upravil 

hospodárne a navrhované zmeny v upravenom rozpočte doporučuje schváliť. Upravený rozpočet 

je vyrovnaný - príjmy aj výdavky sú vo výške 657 448,00 EUR.     

Po diskusii dal starosta hlasovať za uznesenie.   



Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje upravený rozpočet na rok 2013 – rozpočtové opatrenie č. 1.  

za:  6 (Mária Rampašeková, Slavomír Rusnák, Radoslav Krajčík, Pavol                       

                                      Trnka, Miroslav Švec, Ján Bielka)    

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

Bod č. 5) „Projekt sportowy Gmina Strumień – Dolný Hričov – Krasňany“, „Projekt 

kulturalny Gmina Strumień – Dolný Hričov – Krasňany“ – plán akcií, zabezpečenie účasti 

Starosta obce oboznámil prítomných s tým, že Poliakom boli schválené dva projekty – športový 

a kultúrny: Gmina Strumień – Dolný Hričov – Krasňany. Emailom nás informovali 

o plánovaných akciách (tvorí prílohu zápisnice). Na OZ bola prítomná aj vedúca folklórneho 

súboru DÚHA. Jednotlivé akcie sa prekonzultovali, súbor DÚHA si akcie ešte prezrie a podá 

informáciu, ktorých akcií sa zúčastnia.   

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o projektoch Gmina Strumień – Dolný 

Hričov – Krasňany.  

za:  6 (Mária Rampašeková, Slavomír Rusnák, Radoslav Krajčík, Pavol                       

                                      Trnka, Miroslav Švec, Ján Bielka)    

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

Bod č. 6) Kultúrno spoločenské akcie v r. 2014 organizované obcou Krasňany – plán, termíny 

Starosta obce oboznámil prítomných o tom, že je potrebné dohodnúť plán a termíny akcií na rok 

2014. Ing. Skála, organizátor výstavy historických vozidiel (VHV), potrebuje tiež vedieť, či 

budeme organizovať 3. ročník VHV. Starosta pripomenul, že v roku 2014 si budeme pripomínať  

660. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci. Nastala diskusia. Poslanci sa zhodli na tom, že 

akcie, ktoré boli organizované v roku 2013 boli dobré a úspešné, preto by bolo dobré ich 

zachovať. Hovorilo sa o predbežných termínoch a to:  

4. januára – Trojkráľový koncert spojený s beneficiou pre hendikepované deti 

máj – Deň matiek 

1. jún – Deň detí    

28. júna – futbalový turnaj a Jánske ohne  

19. júla – výstava historických vozidiel 

24. augusta – Sv. Monika – folklórne slávnosti, benefičný koncert 

október – mesiac úcty k starším 

6. december – Sv. Mikuláš 

25. decembra – Jasličková pobožnosť      

Pri všetkých  akciách si budeme pripomínať 660. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci.   

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kultúrno-spoločenské akcie v roku 2014 organizované obcou 

Krasňany - plán a termíny.  

za:  6 (Mária Rampašeková, Slavomír Rusnák, Radoslav Krajčík, Pavol                       

                                      Trnka, Miroslav Švec, Ján Bielka)    

proti:  0 

zdržal sa: 0          

  

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva odišiel poslanec Miroslav Švec. 

 



Bod č. 7) Bezpečnostný projekt 

Starosta oboznámil prítomných s tým, že podľa § 19 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. (ktorý 

nadobudol účinnosť 1.7.2013) o ochrane osobných údajov za bezpečnosť osobných údajov 

zodpovedá prevádzkovateľ. Bezpečnostné opatrenia prevádzkovateľ zdokumentuje 

v bezpečnostnom projekte informačného systému. Z uvedeného vyplýva, že obec, ako 

prevádzkovateľ, je povinná  vypracovať bezpečnostný projekt informačného systému.  

Za vypracovanie bezpečnostného projektu nesie zodpovednosť starosta obce. Nakoľko v rozpočte 

nie sú plánované finančné prostriedky na vypracovanie bezpečnostného projektu ani 

v rozpočtovom opatrení č. 1, vypracovanie projektu sa zadá v decembri 2013 s tým, že bude 

vypracovaný a vyplatený začiatkom roku 2014.      

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie informáciu o vypracovaní bezpečnostného projektu na vedomie.  

za:  5 (Mária Rampašeková, Slavomír Rusnák, Radoslav Krajčík, 

 Pavol Trnka, Ján Bielka)    

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

Bod č. 8) Udelenie plnomocenstva na základe vlastníctva k poľovným pozemkom v poľovnom 

revíre Poľovnícka a ochranárska spoločnosť Bačín 
Starosta obce oboznámil prítomných o poľovných združeniach, pravidlá sa zmenili, nevedia sa 

medzi sebou dohodnúť. Poľovnícka a ochranárska spoločnosť Bačín bude mať valnú hromadu, 

žiadajú o udelenie plnomocenstva, aby mohli zastupovať obec Krasňany. Poslanci nesúhlasia 

s udelením plnomocenstva. Starosta obce sa zúčastní valnej hromady a bude zastupovať obec.   

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s udelením plnomocenstva na základe vlastníctva k poľovným 

pozemkom v poľovnom revíre Poľovnícka a ochranárska spoločnosť Bačín  

za:  5 (Mária Rampašeková, Slavomír Rusnák, Radoslav Krajčík, 

 Pavol Trnka, Ján Bielka)    

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

Bod č. 9) Rôzne  

 

1/ Starosta informoval prítomných o tom, že bol ukončený súd v právnej veci navrhovateľa: 

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Varín proti odporcovi: Obec Krasňany. Na základe rozsudku, 

ktorý nadobudol právoplatnosť 18.09.2013 a vykonateľnosť 24.09.2013  sme povinný vydať 

navrhovateľovi pozemky nachádzajúce sa v kat. území Krasňany a to parc. č. 445/1, 445/2 

a 445/3. Na základe právoplatného rozsudku bola podpísaná Dohoda o vydaní nehnuteľností 

medzi Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosť Varín a Obcou Krasňany dňa 11.11.2013.    

 

2/ Obec podala žiadosť na environmentálny fond o finančné prostriedky na výstavbu nového 

vodojemu.    

 

3/ Mgr. Hermannová – chcela by prehodnotiť prázdniny v MŠ – koľko detí by malo byť 

minimálne prihlásených, aby fungovala materská škola počas prázdnin. Doteraz to bolo 15 detí. 

Detí prihlasovali do škôlky aj mamičky na materskej dovolenke, ktoré potom deti do škôlky 

nedávali. Poslanci súhlasili, že do škôlky v čase prázdnin môže byť prihlásených minimálne 10 

detí – rodičia prihlásených detí musia byť zamestnaní.  

 



4/ Starosta informoval prítomných o zákone o odpadoch, osobitne o likvidácii biologicky 

rozložiteľného odpadu (BRO). Ak nadpolovičná väčšina občanov podpíše zmluvu s obcou, že 

BRO likviduje kompostovaním, nie je povinnosť obce zaviesť zber biologického odpadu.  

V opačnom prípade obec zabezpečí zber  a likvidáciu BRO s tým, že náklady sa podľa zákona 

rozpočítajú na počet obyvateľov a stanú sa súčasťou miestneho poplatku za komunálny odpad. 

Starosta odporúča občanom obce zmluvu podpísať, aby sa nemusel zvyšovať miestny poplatok za 

komunálny odpad.   

  

Bod č. 10) Záver   
Na záver starosta obce poďakoval poslancom a ostatným prítomným za účasť a ukončil  

zasadnutie obecného zastupiteľstva.    

 

 

 

Zapísala:  Zdenka Džurnáková  

 

 

 

Overovatelia: Radoslav Krajčík 

Slavomír Rusnák 

 

 

 

 

 

                                                                             Ing. Miroslav Bielka 

                 starosta obce 


