
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 
 

Z á p i s n i c a   

 
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, konaného dňa 31.03.2022 

 

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

poslanci -  Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Eva Ferjancová, František Hliník, František 

Cigánik, Branislav Gacho, Mgr. Sidónia Stanková 

Neprítomní – Ing. Miroslav Bielka, Lenka Štefúnová Šamajová 

Kontrolór obce - Janka Miklúšová  

 

Program zasadnutia: 

1.   Otvorenie zasadnutia.  

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

3.   Kontrola uznesení zo 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

4.   OOCR Malá Fatra – opätovné prerokovanie dofinancovania projektu cyklotrasy 

      Žilina – Terchová.  

5.   Prerokovanie žiadostí. 

6.   Informácie starostky obce. 

7.   Rôzne. 

8.   Záver. 

 

Bod č.1) Otvorenie zasadnutia   

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

s programom zasadnutia a predložila  program rokovania 20. zasadnutia OZ v Krasňanoch na 

schválenie.  

OZ schvaľuje program rokovania 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva v  Krasňanoch tak, ako 

bol predložený na pozvánke. Starostka dala hlasovať. 

Hlasovanie:  

za:  5 (Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Mgr. Sidónia Stanková, Eva Ferjancová,  

           Branislav Gacho) 

proti: 0   

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

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

Návrhová komisia -starostka navrhla:  predseda –  Ing. Andrej Kubala 

                               členovia  komisie:  Mgr. Sidónia Stanková a Lýdia Cigániková 

OZ schvaľuje návrhovú komisiu. Starostka dala hlasovať. 

Hlasovanie:  

za:  5 (Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Branislav Gacho, Mgr. Sidónia Stanková,  

           Eva Ferjancová)  

proti: 0   

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

Starostka navrhla za overovateľov zápisnice: Eva Ferjancová a Branislav Gacho 

OZ schvaľuje  overovateľov zápisnice. Starostka dala hlasovať. 

Hlasovanie:   

za:  5 (Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Branislav Gacho, Mgr. Sidónia Stanková,  

           Eva Ferjancová) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

OZ určuje za zapisovateľku:  Ing. Margitu Rusnákovú 



Bod č.3) Kontrola uznesení z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Starostka sa spýtala, či má niekto nejaké otázky ku kontrole uznesení  a dala hlasovať. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z 19. zasadnutia OZ.  

Starostka dala hlasovať. 

Hlasovanie:  

za:  5 (Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Branislav Gacho, Mgr. Sidónia Stanková,  

           Eva Ferjancová) 

proti: 0   

zdržal sa: 0 

Prišiel František Hliník a František Cigánik. 

 

Bod č. 4) OOCR Malá Fatra – opätovné prerokovanie dofinancovania projektu cyklotrasy 

               Žilina – Terchová. 

Starostka dala slovo Ing. Chrapčiakovi – zástupcovi OOCR Malá Fatra. 

Ing. Chrapčiak informoval prítomných o nákladoch projektu cyklotrasy. 

Celková výška nákladov predstavuje sumu 6 286 352,50 EUR 

- záväzok obcí pred podpisom zmluvy s IROP = 5% spolufinancovanie  -  314 317,00 € -  

 t. j.  požiadavka na financovanie potrebná pre projekt pri čerpaní zo zdrojov Európskej únie pri 

podpise zmluvy 

Nerefundované výdavky (nepreplatené zo zdrojov Európskej únie): 

-  náklady ku kolaudácii ( stavebný dozor, DSRS, geodetické zameranie stavby ) -135 000,00 € 

-  zvýšenie cien stavebných materiálov v r. 2021 (dodatočné náklady)  -  310 438,00 € 

Z uvedených dôvodov sú potrebné ďalšie finančné náklady.  

Pre obec Krasňany je to suma 20 192.- €. Táto suma predstavuje pomernú časť pripadajúcu pre našu 

obec podľa počtu obyvateľov. 

Zdôraznil, že akékoľvek ohrozenie financovania projektu Cyklomagistrály v trase Žilina – 

Terchová, ktorého význam a prínosy ďaleko presahujú hranice nášho regiónu, by mal za následok 

nielen prerušenie prác na stavbe, navýšenie nákladov na jeho výstavbu, ale tiež povinnosť vrátiť 

finančné prostriedky získané zo zdrojov Európskej únie, ktoré už boli na stavbu vynaložené – 

doposiaľ to bola suma približne 4 500 000 EUR. V podstate je ohrozený termín ukončenia stavby. 

Ďalej odpovedal na všetky otázky, ktoré mali poslanci. Hlavne ich zaujímalo prečo nemáme asfalt 

(to bolo aj v predchádzajúcom zastupiteľstve). Ing. Chrapčiak znova odpovedal, že Krasňany sa 

nachádzajú v 5. stupni ochrany prírody, preto bol schválený štrk a kameň. V pôvodnej štúdii bol 

navrhnutý asfalt, no NP Malá Fatra ho nechcela dovoliť. Starostka sa snažila vybaviť asfalt, avšak 

NP Malá Fatra sa vyjadril vždy záporne. Ing. Chrapčiak odporučil, že sa treba snažiť ešte viac 

apelovať na NP Malá Fatra aj nejakými inými prostriedkami (napr. zapojiť občanov), aby dala 

súhlasné stanovisko s asfaltovým povrchom. P. Ferjancová E. sa zaujímala o to, že občania ktorý 

majú v blízkosti cyklotrasy parcely, ktoré obhospodarujú a kosia, ako sa tam vlastne dostanú. Na 

toto reagoval aj p. Cigánik František, ktorý dané pozemky kosí traktorom, ktorého hmotnosť je 4,5-

6,5 tony a môže sa stať, že ostane po ňom stopa na cyklotrase. Ing. Chrapčiak odpovedal, že ťažká 

technika by tadiaľ nemala chodiť. Ďalej informoval, že stavba ešte nie je ukončená a skolaudovaná, 

takže by sa nemala používať. Tiež most na Koňhoru, ktorý navrhol bývalý starosta z dôvodu 

bezpečnosti cyklistov (cyklisti, ktorí pokračujú do Gbelian príp. opačne, aby nemuseli prechádzať 

po hlavnej ceste) bol navrhnutý ešte vo fáze vypracovania projektovej dokumentácie, takže je 

financovaný z EÚ. Most sa ešte bude opravovať na náklady zhotoviteľa, nakoľko tam bola chyba 

projektanta. 

Ing. Rusnáková požiadala o slovo, ktoré jej starostka udelila. Ing. Rusnáková vyjadrila Ing. 

Chrapčiakovi pochvalu, za to, že sa dal do takého veľkého projektu a tiež, že pre Krasňany má 

cyklotrasa význam hlavne v tom, že konečne sa dostaneme na druhú stranu rieky bez ohrozenia 

života. Ísť cez most na hlavnej ceste je veľmi nebezpečné a s deťmi, či už peši alebo na bicykli, to 

sa už vôbec nedá. Takže sa jedná o bezpečnosť našich občanov. A čakať, že to vyrieši VÚC, by 

trvalo niekoľko ďalších rokov. Poslanci sa spýtali starostky, či sú na to peniaze v rozpočte? 

Starostka odpovedala, že finančné prostriedky sú na účte, však poslanci vedia koľko schvaľovali na 

tvorbu rezervného fondu, ktorý môže byť použitý na kapitál. 



OZ schvaľuje dofinancovanie projektu cyklotrasy sumou 20 192,00 EUR. 

Starostka dala hlasovať. 

Hlasovanie: 

za:     3 (Ing. Andrej Kubala, Mgr. Sidónia Stanková, František Cigánik) 

proti: 1 (Eva Ferjancová) 

zdržal sa: 3 (František Hliník, Branislav Gacho, Lýdia Cigániková) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Nakoľko Ing. Chrapčiak odpovedal na všetky otázky, ktoré poslancov zaujímali, tak ho požiadali, či 

by ich nenechal, že si  ešte spravia poradu bez jeho prítomnosti. 

Ing. Chrapčiak odišiel a diskusia pokračovala bez neho. 

Poslanci uznali, že keď sa začali projektové práce, nikto netušil, že príde korona a potom ešte aj 

vojna na Ukrajine a toto všetko malo dopad na termíny a ceny stavebných materiálov. 

Poslanci navrhli, že by sme mali prispieť požadovanou sumou, pretože následky (vrátenie 

Eurofondov), ako uviedol Ing. Chrapčiak, by mohli byť omnoho väčšie a drahšie, ako to vychádza 

teraz. Niektorí poslanci s takouto argumentáciou nesúhlasili. Starostka navrhla poslancom, že 

zmluvu s OOCR by dala preveriť právnikovi, či by sme museli niečo platiť v prípade, že by sme 

nesúhlasili s dofinancovaním a navrhla hlasovať o takomto uznesení, poslanci však navrhli dať 

hlasovať za dofinancovanie, aby sa práce dorobili a dodržal sa termín. 

OZ schvaľuje dofinancovanie projektu cyklotrasy sumou 20 192,00 EUR. 

Starostka dala hlasovať. 

Hlasovanie: 

za:     4 (Ing. Andrej Kubala, Mgr. Sidónia Stanková, František Cigánik, Lýdia Cigániková  ) 

proti: 0  

zdržal sa: 3 (František Hliník, Branislav Gacho, Eva Ferjancová) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Nakoľko nové uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov, 

predchádzajúce uznesenie sa  ruší. 

 

Bod č. 5)  Prerokovanie žiadostí občanov. 

1. Žiadosť: Ladislav Trnka – Žiadosť o začlenenie parcely do územného plánu obce. 

Starostka prečítala žiadosť o zaradenie pozemku p. č. CKN 1100/29, 1100/28 a 1000/11 do ÚP 

Obce Krasňany.  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Ladislava Trnku o zaradenie pozemku  p. č. CKN 

1100/29, 1100/28 a 1000/11 do územného plánu Obce Krasňany, ktorá bude riešená pri 

nasledujúcom prerokovaní ÚPN Obce Krasňany.  

Starostka dala hlasovať. 

Hlasovanie: 

za:  7 (Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Branislav Gacho, Mgr. Sidónia Stanková,  

           Eva Ferjancová, František Cigánik, František Hliník) 

proti: 0   

zdržal sa: 0 

 

2. Žiadosť: Peter Trnka – Žiadosť o začlenenie parcely do územného plánu obce. 

Starostka prečítala žiadosť o zaradenie pozemku p. č. CKN 1100/30, 1100/28 a 840/55 do 

územného plánu Obce Krasňany.  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Petra Trnku o zaradenie pozemku  p. č. CKN 

1100/30, 1100/28 a 840/55 do územného plánu Obce Krasňany, ktorá bude riešená pri 

nasledujúcom prerokovaní ÚPN Obce Krasňany.  

Starostka dala hlasovať. 

Hlasovanie: 

za:  7 (Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Branislav Gacho, Mgr. Sidónia Stanková,  

           Eva Ferjancová, František Cigánik, František Hliník) 

proti: 0   

zdržal sa: 0 



3. Žiadosť: Marek Trnka - Žiadosť o začlenenie parcely do územného plánu obce. 

Starostka prečítala žiadosť o zaradenie pozemku p. č. CKN 1100/31 a 1100/28 do územného plánu 

obce Krasňany.  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Mareka Trnku o zaradenie pozemku  p. č. CKN 

1100/31 a 1100/28 do územného plánu Obce Krasňany, ktorá bude riešená pri nasledujúcom 

prerokovaní ÚPN Obce Krasňany.  

Starostka dala hlasovať. 

Hlasovanie: 

za:  7 (Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Branislav Gacho, Mgr. Sidónia Stanková,  

           Eva Ferjancová, František Cigánik, František Hliník) 

proti: 0   

zdržal sa: 0 

 

 4. Žiadosť: Ľubica Melová - Žiadosť o začlenenie parcely do územného plánu obce. 

Starostka prečítala žiadosť o zaradenie pozemku p. č. CKN 1100/31 a 1100/28 do územného plánu 

obce Krasňany.  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Ľubice Melovej o zaradenie pozemku  p. č. CKN 

1100/31 a 1100/28 do územného plánu Obce Krasňany, ktorá bude riešená pri nasledujúcom 

prerokovaní ÚPN Obce Krasňany. 

Starostka dala hlasovať. 

Hlasovanie: 

za:  7 (Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Branislav Gacho, Mgr. Sidónia Stanková,  

           Eva Ferjancová, František Cigánik, František Hliník) 

proti: 0   

zdržal sa: 0 

 

5. Žiadosť: Ing. Dušan Franek s manželkou – žiadosť o zaradenie p. č. 1328/12KN do 

územného plánu obce Krasňany. 

Starostka prečítala žiadosť o zaradenie pozemku p. č. CKN 1328/12 do územného plánu Obce 

Krasňany.  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Ing. Dušana Franeka s manželkou o zaradenie 

p. č. 1328/12 KN do územného plánu Obce Krasňany, ktorá bude riešená pri nasledujúcom 

prerokovaní ÚPN Obce Krasňany. 

Starostka dala hlasovať. 

Hlasovanie:   

 za: 7 (Branislav Gacho, František Hliník, Ing. Andrej Kubala, Eva Ferjancová, Lýdia Cigániková,  

           Mgr. Sidónia Stanková, František Cigánik) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

6. Žiadosť: Jozef Brežný – žiadosť o odkúpenie pozemku. 

Starostka prečítala žiadosť Jozefa Brežného o odkúpenie časti pozemku p. č. EKN 456 o výmere 

cca max 250 m² za účelom skladovania dreva. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Jozefa Brežného o odkúpenie pozemku EKN 456 

o výmere cca max 250 m². 

Starostka dala hlasovať. 

Hlasovanie: 

za:     0 

proti: 7 (Branislav Gacho, František Hliník, Ing. Andrej Kubala, Eva Ferjancová, Lýdia Cigániková,  

              Mgr. Sidónia Stanková, František Cigánik) 

zdržal sa: 0 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

 



7. Žiadosť: František Trnka – žiadosť o odvodnenie ulice. 

Starostka informovala poslancov, že na OZ dňa 09.09.2021 bola žiadosť o odvodnenie ulice medzi 

domami č. 10 a č. 12 prerokovaná a prijalo sa uznesenie, že v marci 2022 sa opätovne prerokuje.  

Začala diskusia, v ktorej František Hliník navrhol, ako riešenie vybudovanie vsakov. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Františka Trnku o odvodnenie ulice pri ich dome č. 12 

pomocou vybudovania vsakov, ktoré vybuduje obec. 

Starostka dala hlasovať. 

Hlasovanie:   

 za: 7 (Branislav Gacho, František Hliník, Ing. Andrej Kubala, Eva Ferjancová, Lýdia Cigániková,  

           Mgr. Sidónia Stanková, František Cigánik) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

8. Žiadosť: Tomáš Mariáš – žiadosť o dlhodobý prenájom pozemku. 

Starostka informovala, že žiadosť T. Mariáša o dlhodobý prenájom pozemkov č. 493/12 a 493/19 

bola prerokovaná na OZ dňa 02.12.2021, na ktorom bolo prijaté uznesenie, že stavebná komisia 

prešetrí súčasný stav pozemkov a vjazd na pozemky. 

Začala diskusia, kde sa poslanci dohodli na prenájme pozemkov na obdobie 5 rokov za cenu  

10.- EUR za mesiac. Žiadateľ si musí pozemok sám vyčistiť a za to nebude platiť nájomné za rok 

2022. Obecný majetok, ktorý sa na pozemku nachádza tam zatiaľ ostane, pretože obec nemá iný 

priestor na jeho uskladnenie, avšak po dohode, by sme ho mohli premiestniť. 

OZ schvaľuje žiadosť Tomáša Mariáša o prenájom pozemkov č. 493/12, 493/19 na dobu 5 rokov za 

cenu 10.- EUR za mesiac a nájomné za rok 2022 nebude platiť, nakoľko mu vzniknú náklady 

spojené s vyčistením daného priestoru. 

Starostka dala hlasovať. 

Hlasovanie:   

 za: 7 (Branislav Gacho, František Hliník, Ing. Andrej Kubala, Eva Ferjancová, Lýdia Cigániková,  

           Mgr. Sidónia Stanková, František Cigánik) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č.6) Informácie starostky obce 

Starostka informovala prítomných, že: 

- v roku 2018 sa schválila prístavba PZ, na ktorú sme získali dotáciu. Starostka ďalej informovala,    

  že prístavbu a stavebné úpravy  na požiarnej zbrojnici vo verejnom obstarávaní vyhrala firma     

  Fondstav s. r. o., suma prístavby a stavebných úprav je cca 123 000.- EUR. 

  V diskusii mal B. Gacho pripomienku, aby obec nedopadla, ako pri cyklotrase, že budeme  

  doplácať na dorobenie stavby. 

  Starostka dala o prístavbe požiarnej zbrojnice hlasovať.  

  OZ schvaľuje prístavbu a stavebné úpravy požiarnej zbrojnice. 

  Hlasovanie: 

  za:  7 (Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Branislav Gacho, Mgr. Sidónia Stanková,  

             Eva Ferjancová, František Cigánik, František Hliník) 

  proti: 0   

  zdržal sa: 0 

  Uznesenie bolo prijaté. 

 

- pozemok pred cintorínom, pri ceste (oproti p. Rechtoríkovi) by chcela dať starostka oplotiť,    

  nakoľko tam parkujú autá a jedná sa o pietne miesto. Navrhla , aby sa tam dalo nízke oplotenie –   

  kovové stĺpiky a kovovú retiazku.  

  OZ schvaľuje oplotenie miesta pred cintorínom kovovými stĺpikmi a kovovou  retiazkou. 

  Starostka dala hlasovať. 



Hlasovanie: 

  za:  7 (Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Branislav Gacho, Mgr. Sidónia Stanková,  

           Eva Ferjancová, František Cigánik, František Hliník) 

  proti: 0   

  zdržal sa: 0 

  Uznesenie bolo prijaté. 

- z dôvodu bezpečnosti sa bude pred vstupom do MŠ (na terasách) realizovať zábradlie, ktorého   

  financovanie  zabezpečí OÚ 

- podal sa projekt na doplnenie knižničného fondu – nákup kníh 

- podal sa projekt cez MAS na rekonštrukciu elektroinštalácie a bleskozvodu v Dome kultúry  

  Krasňany 

- robila sa zbierka na Ukrajinu. Starostka ďakovala všetkým , ktorí sa zúčastnili: hasiči,   

  dobrovoľníci, občania, ktorí prispeli a hlavne p. L. Štefúnovej Šamajovej, ktorá najviac 

  prispela k celej organizácii zbierky. 

 

Bod č.7) Rôzne 

- F. Hliník navrhol, na podnet p. Ireny Babišovej, aby sa na starom cintoríne osadili lavičky. 

  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje osadenie drevených lavičiek na starom cintoríne. 

  Starostka dala hlasovať. 

  Hlasovanie: 

  za:  7 (Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Branislav Gacho, Mgr. Sidónia Stanková,  

             Eva Ferjancová, František Cigánik, František Hliník) 

  proti: 0   

  zdržal sa: 0 

  Uznesenie bolo prijaté. 

 

- E. Ferjancová upozornila na nefunkčný spomaľovač pri pohostinstve Kúr. 

  Starostka povedala, že ho dá opraviť.  

 

Bod č.8) Záver 

Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

    

 

 

Zapísala:          Ing. Margita Rusnáková 

 

 

Overovatelia:   Eva Ferjancová 

 

                           Branislav Gacho 

 

 

 

 

 

                                              

                                                                                                Ing. Jana Žáková, PhD. 

                                                                                                        starostka  obce                                                                  


