
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 
 

Z á p i s n i c a   

 

z 20.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, 

konaného dňa 10.11.2017 
 

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   

 

Ospravedlnená:  Janka Miklúšová – hlavný kontrolór obce   

 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 

3. Prejednanie žiadosti o zastavenie stavby „Most cez Kúrsky potok v oblasti do potoka Končie“   

4. Záver  

 

Bod č. 1) Otvorenie zasadnutia 

Hneď v úvode starosta oboznámil prítomných s tým, že zo zasadnutia OZ sa vyhotovuje 

videozáznam. Privítal poslancov OZ a ostatných prítomných. Na zasadnutie OZ prijali pozvanie 

aj JUDr. Ľubomír Juriga a Ing. Rolko. 

JUDr. Juriga je advokát, pôsobiaci vo verejnej správe od kreovania samosprávy od roku 1990, 

znalec samosprávnej legislatívy a  Ing. Rolko je projektant, odborne spôsobilá osoba, autor 

projektovej dokumentácie stavby mosta. Sú pripravení podať nám odborný výklad 

k prejednávanej problematike.  

Oboznámil prítomných s programom 20. zasadnutia podľa pozvánky zo dňa 07.11.2017 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:  8 (Branislav Gacho, Ján Bielka, Mária Rampašeková, Radoslav                    

                                     Krajčík, Eva Ferjancová, František Cigánik, Mgr. Sidónia  

                                     Stanková, Slavko Rusnák)                                                                

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

V úvode ešte pripomenul niekoľko základných pravidiel rokovania OZ. Podľa zákona 369/1990 

o samospráve v znení neskorších zmien rokovanie obecného zastupiteľstva  zvoláva a vedie 

starosta. Požiadal všetkých o pokojný a kultivovaný priebeh rokovania OZ. 

Nech hovorí ten, komu bude pridelené slovo. Podľa rokovacieho poriadku prednosť majú 

poslanci, avšak starosta môže prideliť slovo aj účastníkom zasadnutia z radov občanov, keď o to 

požiadajú. 



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

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Branislava Gachu – predseda návrhovej komisie, 

p. Slavko Rusnák - člen návrhovej komisie, Mgr. Sidónia Stanková – člen návrhovej komisie. 

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

                                     Krajčík, Eva Ferjancová, František Cigánik, Mgr. Sidónia  

                                     Stanková, Slavko Rusnák)                                                     

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Za overovateľov zápisnice  navrhol  poslancov p. Evu Ferjancovú a p. Máriu Rampašekovú.     

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

                                     Krajčík, Eva Ferjancová, František Cigánik, Mgr. Sidónia  

                                     Stanková, Slavko Rusnák)                                      

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Za  zapisovateľku určil p. Zdenku Džurnákovú. 

 

Starosta obce dal slovo advokátovi JUDr. Jurigovi, ktorý bližšie oboznámil prítomných so 

zákonom o obecnom zriadení. Vysvetlil kompetencie starostu obce a kompetencie obecného 

zastupiteľstva. Po oboznámení prítomných so zákonom o obecnom zriadení starosta pristúpil 

k bodu 3.  

 

Bod č. 3) Prejednanie  žiadosti o zastavenie stavby  „Most cez Kurský potok v oblasti do potoka   

               Končie“ 

Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou, ktorá bola doručená do podateľne dňa 

02.11.2017 s prílohou 372 podpisov - 11 hárkov s hlavičkou: Dolu podpísaní obyvatelia obce 

Krasňany nesúhlasia s realizáciou projektu „Stavba mosta cez Kúrsky potok“ z dôvodu čerpania 

obecných financií a nezrealizovania už predchádzajúcich projektov a pod týmto mená a podpisy 

372 občanov Krasňan. Predložený dokument nespĺňa všetky náležitosti uvedené v zákone 

o petičnom práve, ale to nechce riešiť. Zaujal pozíciu, že 372 ľudí prejavilo názor – treba to 

riešiť. Na začiatok podá určité informácie. Slovo potom dostane p. Pavol Krajčík – predkladateľ 

žiadosti a potom bude slovo prideľovať poslancom, ktorí sa prihlásia a tak isto aj záujemcom 

z radov občanov. 

Obecný most cez Kúrsky potok v oblasti do potoka Končie je v havarijnom stave od povodne 

v roku 2010. Opraviť sme sa ho snažili v roku 2011, keď obec dostala peniaze z Úradu vlády na 

protipovodňové opatrenia. Avšak pre veľký rozsah poškodenia to vtedy firma, ktorá realizovala 

protipovodňové opatrenia, odmietla. 

Vo februári 2017 predložil p. Róbert Macanga na OÚ žiadosť, aby sa dala spracovať  projektová 

dokumentácia a pristúpilo sa k výstavbe mosta. Obecné zastupiteľstvo žiadosť prejednalo, podľa 

zákona o VO prebehla súťaž na výber spracovateľa PD. Víťazná firma DAQUE Slovakia s. r. o., 

Ing. Lukáš Rolko, vypracovala PD. Následne bol zahájený proces vybavovania SP. 

Na jar 2017 vypísala KIA výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok (max. 18 tis. 

EUR) na cyklotrasy. Zaujímali sme sa, či môžeme predložiť projekt. Bolo nám povedané áno, 

lebo je na cyklotrase z Pod Jedľoviny. 



Podmienky boli: 

zmluva sa môže podpísať, až keď bude stavebné povolenie a stavba musí byť realizovaná 

a zúčtovaná do konca novembra. V polovičke októbra bolo vydané stavebné povolenie. V zmysle 

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

uvedená v rozpočte s DPH bola 65 180,39 EUR. Víťazná cenová ponuka, z troch predložených, 

je na sumu 46 204,98 EUR vrátane DPH, takže bez DPH 38 504,15 EUR. 

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 26.10.2017 prerokovalo pod bodom 6. – realizáciu 

projektu  „Stavba mosta cez Kúrsky potok“. Po diskusii obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

dodávateľa a realizáciu stavby. 

Za hlasovalo: 8 poslancov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

Na základe platného uznesenia obecného zastupiteľstva starosta podpísal zmluvu, prebehlo 

odovzdanie staveniska a 2.11.2017 firma nastúpila na práce. Po obdržaní žiadosti (2.11.2017) 

starosta  ihneď práce zápisom do stavebného denníka pozastavil. 

Ďalší postup bude podľa uznesenia obecného zastupiteľstva, na ktorom dá návrh opätovne 

hlasovať o stavbe. Doteraz bol povinný rešpektovať uznesenie obecného zastupiteľstva  zo dňa 

26.10.2017. 

Upozornil na to, že zmluva sa dá vypovedať písomným dodatkom, avšak s náhradou škody podľa 

§ 373 - §386 Obchodného zákonníka. A ešte upozornil na to, že most bude na základe znaleckého 

posudku statika vyradený z používania, lebo hrozí bezprostredné ohrozenie života pri zrútení. 

A za to nesie zodpovednosť starosta, ako štatutár obce. Ešte povedal pár slov k petícii. Spýtal sa 

iniciátora petície p.  Pavla Krajčíka, aby vysvetlil, čo sa myslí konkrétne pod formuláciou  

„nesúhlasia s realizáciou projektu „stavba mosta...“ z dôvodu čerpania obecných financií 

a nezrealizovania už predchádzajúcich projektov. 

Ďalej sa chce spýtať, ako presviedčal ľudí, aby sa podpisovali. Starosta sa niektorých pýtal 

a bolo mu povedané, že ukazoval inzerát z realitnej kancelárie na sumu 385 tis. EUR 

s fotografiou pozemku vo vlastníctve rod. Bielkovej s dodatkom, ako sa ide nabaliť. Zaujímalo 

ho, či je to pravda.  

Odovzdal slovo Pavlovi Krajčíkovi.  

Pavol Krajčík – petíciu spísal na základe toho, že obec nemá na nič peniaze, má fotografiu mosta, 

kde je postavených 15 domov, nemáme na škôlku, nemáme na nič. K inzerátu chce povedať 

toľko, že si pozrel fotografie, ktoré tam realitka zavesila, všetky fotky sú Bielkové pozemky.  

 

Na OZ sa dostavila poslankyňa Ing. Jana Žáková. 

   

K pozemkom sa vyjadril poslanec Ján Bielka – pozemky na fotkách sú naše, ale pozemky, ktoré 

sa predávajú sú neb. Jozefa Tichého. Má o tom aj čestné prehlásenie realitnej kancelárie a sedí aj 

výmera 10 154 m2. Snímky sú len ilustračné.  

Starosta zareagoval na slová: na nič nie sú peniaze, nič sa nerobí. To nie je pravda, všetky 

informácie sú zverejňované zmluvy, faktúry…. . Máme pripravených približne 10 projektov, keď 

sa to schváli, obec musí mať finančné prostriedky na zaplatenie spoluúčasti, niekedy je to 5 %, 

niekedy 10 % alebo 15 %. Podľa schváleného projektu. Na zostatok si berie obec úver, stavba sa 

zrealizuje, prebehne kontrola stavby, potom nám refundujú náklady a splatíme úver.  



Starosta vie, že cesta na Pupov je zlá. V roku 2008 obec dostala 10,5 mil. Sk na cesty, prečo 

neprišli za vtedajším starostom a prečo vtedy nežiadali cestu spraviť?   

K tomuto sa vyjadril p. Chabada Peter – bol už vytopený niekoľkokrát, na vlastné náklady stále 

upravuje cestu, niekoľko rokov chodí na obecný úrad a hovorí o tom. Naposledy žiadali zatiaľ 

aspoň prečistiť kanalizačné potrubie, aj to si museli spraviť sami.  

Problematika sa búrlivo rozdiskutovala. Vyjadrovali sa poslanci aj prítomní obyvatelia. Kritika a 

urážky nemali konca.    

Starosta sa vyjadril ešte k jednej veci. Na petícii sú podpísaní aj 2 poslanci, ktorí sa zúčastnili 

zastupiteľstva, kde sa to prejednávalo. Mali možnosť dostať všetky informácie. Jeden z nich 

hlasoval za, jedna sa zdržala z dôvodu – lebo nebola známa doba záruky. Obec sa musí riadiť 

odborne a systémovo. Poslanec nemôže meniť rozhodnutia z týždňa na týždeň. Za svoje 

rozhodnutie musí niesť zodpovednosť.  

K danej problematike sa vyjadril aj prizvaný projektant Ing. Rolko. Most je projektovaný na 

základe toho, že v budúcnosti sa plánuje zokruhovanie, je široký 6 m a spĺňa podmienky 

plnohodnotného mosta na cestu.  

Diskusia sa uberala rôznymi smermi, stále dookola sa rozoberali veci, ktoré ani neboli témou 

dnešného obecného zastupiteľstva. Preto starosta vyzval návrhovú komisiu o predloženie návrhu 

uznesenia z dnešného zasadnutia.  

Návrh uznesenia:  

Obecné zastupiteľstvo pozastavuje stavbu “Most cez Kúrsky potok v oblasti do potoka Končie”. 

Doporučuje  starostovi  obce vstúpiť do jednania  so zhotoviteľom stavby,   Hastra  s.r.o.   Žilina,   

o podmienkach zrušenia Zmluvy o dielo č. 24/2017.  

Schvaľuje urýchlene dať spracovať znalecký posudok na statiku a projektovú dokumentáciu  

mosta na Pupov a potom sa bude pokračovať. Za uznesenie dal hlasovať.     

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

                                     Krajčík, Eva Ferjancová, František Cigánik, Mgr. Sidónia  

                                     Stanková, Slavko Rusnák, Ing. Jana Žáková)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0         

 

Bod č. 4) Záver   

Na záver starosta obce poďakoval poslancom a ostatným prítomným za účasť a ukončil  

zasadnutie obecného zastupiteľstva.    

 

 

Zapísala:  Zdenka Džurnáková  

 

Overovatelia:   Eva Ferjancová  

  Mária Rampašeková   

 

 

 

                                                                            Ing. Miroslav Bielka 

                 starosta obce 

 



 


