
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 
 

Z á p i s n i c a   

 

z 21.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, 

konaného dňa 13.12.2017 
 

Prítomní: starosta obce - Ing. Miroslav Bielka 

poslanci – Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Eva 

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

Slavko Rusnák    

 

Ospravedlnení:  Ján Bielka, Janka Miklúšová - hlavná kontrolórka obce    

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2017 

5. Rozpočet obce na roky 2018, 2019, 2020 

6. Žiadosť o NFP za účelom realizácie projektu „Prevencia kriminality v obci Krasňany“ 

(kamerový systém) 

7. Žiadosti občanov o odkúpenie pozemku – schválenie zámeru 

8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018  

9. DHZO Krasňany 

10. Rôzne     

11. Záver   

 

Bod č. 1) Otvorenie zasadnutia 

Starosta obce privítal poslancov OZ a ostatných prítomných. Oboznámil ich s programom 21. 

zasadnutia podľa pozvánky zo dňa 08.12.2017 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:  7 (Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Eva  

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

                                     Stanková)                                                                

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

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

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie Máriu Rampašekovú – predseda návrhovej komisie, 

Mgr. Sidónia Stanková - člen návrhovej komisie, Eva Ferjancová – člen návrhovej komisie. 

za:  7 (Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Eva  

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

                                     Stanková)                                                     

proti:  0 

zdržal sa: 0 



 

Za overovateľov zápisnice  navrhol  poslancov Branislava Gachu a Radoslava Krajčíka,     

za  zapisovateľku určil Zdenku Džurnákovú. 

za:  7 (Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Eva  

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

                                     Stanková)                                      

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 3) Kontrola plnenia uznesení 
Uznesenie č. 51 zo dňa 26.10.2017, bod 4 – návrh odpredať káblovú televíziu firme TES Media. 

Starosta oslovil Ing. Pilátika na predloženie zmluvy, na dnešné obecné zastupiteľstvo to nestihol 

predložiť, ale začiatkom budúceho roku zmluvu predloží. 

Bod 5. – realizácia projektu v oblasti „Podpora a rozvoj športu“ s podporou Kia Motors Slovakia 

s.r.o. – projekt je už zrealizovaný, záverečná správa je predložená a dnes už prišli finančné 

prostriedky na účet vo výške 18 000,00 €.   

Bod 6. – podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu SR 

v oblasti: Ochrana a využívanie vôd a realizáciu projektu vybudovania vodojemu – žiadosť bola 

podaná do 30.10.2017.  

Bod 7. – realizácia projektu „Stavba mosta cez Kúrsky potok“ a Uznesenie zo dňa 10.11.2017 č. 

č. 54 bod 1, ktoré sa týkajú stavby mosta. 

Starosta obce vstúpil do jednania s firmou HASTRA s.r.o. po zasadnutí OZ konaného dňa  

10.11.2017 a na základe toho nám dňa 04.12.2017 poslali list, ktorý starosta prečítal. Keďže 

spoločnosť mala pripravené materiálové a strojné kapacity, viazané ku tejto zákazke, vznikli 

spoločnosti náklady vo výške cca 15 000,00 €, ktoré v prípade zastavenia stavby budú od nás 

vymáhať súdnou cestou. Preto by sa dnes malo rozhodnúť, či sa zmluva zruší alebo ostane 

v platnosti a v prácach sa bude pokračovať na jar.  

K uzneseniu č. 52 bod 4 – bola vystavená objednávka na spracovanie znaleckého posudku na 

statiku mosta na Pupov. Termín spracovania bol 11.12.2017 – zatiaľ ho nemáme predložený, mal 

by byť dodaný do konca týždňa. Na základe vypracovaného posudku sa dá spracovať PD, 

v budúcom roku sa to dá odsúhlasiť a potom sa v tom bude pokračovať.  

K uzneseniu č. 53 bod 1 – uzatvorená zmluva s firmou Hastra s.r.o. sa zatiaľ rušiť nebude.  

 

Na obecné zastupiteľstvo sa dostavil poslanec Slavko Rusnák 

 

Bod č. 4) Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2017 
Starosta obce informoval prítomných o úprave rozpočtu obce na rok 2017. Mali predložený 

materiál ku schváleniu Rozpočtového opatrenia č. 1 – návrh úpravy rozpočtu príjmov a výdavkov 

na rok 2017 a plnenie príjmov a výdavkov ku obdobiu 12.2017 za obec a rozpočtovú  organizáciu 

ZŠ s MŠ Krasňany. Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu.  

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva bola prítomná aj účtovníčka rozpočtovej organizácie ZŠ 

s MŠ Krasňany. Otázky boli najskôr na niektoré príjmové a výdavkové položky rozpočtovej 

organizácie ZŠ s MŠ. Potom boli otázky na účtovníčku obce, kde sa Ing. Jana Žáková vyjadrila 

ku položkám kapitálových výdavkov a niektorým príjmovým položkám. Začala sa vyjadrovať 

k žiadosti, ktorú priniesla na obecný úrad dňa 27.11.2017. Starosta obce jej na toto odpovedal, že 

list nie je na riešenie na obecnom zastupiteľstve, ale je to o dohode starostu, finančnej komisie 

a účtovníčky. Finančná komisia je orgán obecného zastupiteľstva stály alebo dočasný poradný, 

iniciatívny a nápomocný hlavne pri zostavovaní rozpočtu obce, úpravách rozpočtu a podobne. 

Rozdiskutovali sa niektoré projekty, ktoré boli v rozpočte na rok 2017, kultúrne podujatia 

usporiadané v roku 2017, výdavkové položky všeobecné služby, špeciálne služby.   

Obec bude mať po úprave schválený prebytkový rozpočet. 



Rozpočtové opatrenie č. 1: 

 - príjmy za obec a RO  vo výške 709 865,00 € a výdavky za obec a RO vo výške 637 841,00 €.     

Po ukončení diskusie dal starosta hlasovať za upravené Rozpočtové opatrenie č. 1. 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2017. 

za:  8 (Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Eva  

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

                                     Stanková, Slavko Rusnák)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0          

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie príjmov a výdavkov ku obdobiu 12.2017 za obec 

a rozpočtovú organizáciu. 

za:  8 (Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Eva  

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

                                     Stanková, Slavko Rusnák)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

Bod č. 5) Rozpočet obce na rok 2018, 2019, 2020   

Starosta obce oboznámil prítomných o tom, že v materiáloch mali predložený návrh rozpočtu 

spracovaný na hlavné kategórie na roky 2018, 2019, 2020. Rozpočet sa týka obce a rozpočtovej 

organizácie ZŠ s MŠ Krasňany. Navrhovaný rozpočet je vyrovnaný. Na rok 2018 príjmy 

a výdavky vo výške 702 832,00 €, na rok 2019 vo výške 705 916,00 € a na rok 2020 vo výške 

706 916,00 €. Rozpočet obce na rok 2018 bol schválený a rozpočet obce na roky 2019 a 2020 má 

informatívny charakter a bol zobratý na vedomie.   

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočet obce na rok 2018. 

za:  8 (Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Eva  

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

                                     Stanková, Slavko Rusnák)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0          

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočet obce na roky 2019 a 2020. 

za:  8 (Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Eva  

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

                                     Stanková, Slavko Rusnák)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

Bod č. 6) Žiadosť o NFP za účelom realizácie projektu „Prevencia kriminality v obci Krasňa-

ny“ (kamerový systém) 

Starosta obce oboznámil prítomných, že žiadosť už raz bola podaná. Neuspeli sme. Teraz bola 

znovu vyhlásená výzva v tom istom rozsahu, ako to bolo predtým, preto sme sa rozhodli opäť 

túto žiadosť predložiť. Projekt je na 14 000,00 €. Žiadame 11 200,00 € a 20 % musíme dať 

z vlastných zdrojov. Žiadosť bola predložená na Okresný úrad Žilina.  

 

 



Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o podaní Žiadosti o NFP za účelom 

realizácie projektu  „Prevencia kriminality v obci Krasňany“ (kamerový systém). 

za:  8 (Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Eva  

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

                                     Stanková, Slavko Rusnák)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

Bod č. 7) Žiadosti občanov o odkúpenie pozemku – schválenie zámeru  

Starosta oboznámil prítomných so žiadosťami o odkúpenie pozemkov Marty Kvočkovej, Ondreja 

Cigánika a Ireny Filovej. Navrhuje, aby obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj pozemkov, ale 

len tých častí, ktoré už majú ohradené. Odporúča schváliť dnes len zámer. Žiadatelia o odkúpenie 

pozemkov by dali urobiť geometrický plán, potom predložia zmluvy a tie sa budú schvaľovať. 

Stavebná komisia urobí obhliadku, aby prípadné nové oplotenie nebolo vsunuté do cesty.  

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosti Marty Kvočkovej, Ondreja Cigánika a Ireny 

Filovej o odkúpenie obecných pozemkov.  

 za:  8 (Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Eva  

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

                                     Stanková, Slavko Rusnák)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

Bod č. 8) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018   

Starosta oboznámil prítomných s tým, že mali predložený návrh plánu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra na I. polrok 2018. Starosta dal hlasovať za uvedený návrh.  

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018.   

za:  6 (Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík,                                    

František Cigánik, Mgr. Sidónia Stanková, Slavko Rusnák)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 2 (Eva Ferjancová, Ing. Jana Žáková)            

 

Bod č. 9) DHZO Krasňany 

Starosta oboznámil prítomných so žiadosťou DHZ Krasňany o zriadenie DHZO Krasňany. Toto 

máme zriadené, aby to však bolo v poriadku je potrebné vydať Zriaďovaciu listinu o zriadení 

DHZO Krasňany. Zároveň žiadajú vymenovať za veliteľa DHZO Krasňany Mariána Hliníka 

a Jozefa Amenta a vydať im menovacie dekréty. Doplniť členov hasičskej jednotky DHZO a to: 

Jaroslav Lopušan st., Ján Vrábel, Marián Ondráš, Pavol Krajčík, Ján Vrábel ml., Denis Trnka, 

Matúš Stanko. Po vymenovaní im vydať menovacie dekréty.  

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie DHZO Krasňany, vymenovanie za veliteľa DHZO 

Krasňany p. Mariána Hliníka a p. Jozefa Amenta a doplnenie členov hasičskej jednotky DHZO. 

za:  8 (Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Eva  

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

                                     Stanková, Slavko Rusnák)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0          



Bod č. 10) Rôzne  

1/ Vykonanie inventarizácie  

Starosta oboznámil prítomných, že je potrebné vykonať inventarizáciu hmotného majetku, 

nehmotného majetku, ceniny, pokladnica, bankové účty, zásoby, záväzky, pohľadávky, rozdiel 

majetku a záväzkov a vydal príkaz urobiť inventarizáciu so stavom k 31.12.2017. Termín 

inventarizácie do 31.03.2018. Navrhuje zloženie centrálnej inventarizačnej komisie: za predsedu 

Máriu Rampašekovú, za členov Slavka Rusnáka, Mgr. Sidóniu Stankovú, Danu Zichovú. Táto 

komisia bude zároveň aj vyraďovacia a likvidačná. Ostatní členovia inventarizačnej komisie: 

Mária Dobroňová, Oľga Tichá, Marián Hliník, Jozef Trnka, Božena Rechtoríková, Jaroslava 

Kuricová, Zdenka Džurnáková.  

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vykonanie riadnej inventarizácie k 31.12.2017 v termíne 

do 31.03.2018.  

za:  8 (Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Eva  

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

                                     Stanková, Slavko Rusnák)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

2) Projekt Nadácie Kia Motors Slovakia 

Starosta bližšie informoval o realizácii projektu v oblasti „Podpora a rozvoj športu“ s podporou 

Kia Motors Slovakia s.r.o. – projekt je už zrealizovaný. Zriadená posilňovňa v pivnici bola 

vymaľovaná, kúpila sa podlaha, zrkadlá, svietidlá, kamery, stroje na cvičenie. Na ihrisko sa 

zakúpili striedačky, brány a svetelná tabuľa. Poslanec Slavko Rusnák sa spýtal, či bude 

posilňovňa sprístupnená aj pre verejnosť. Navrhol schváliť členský príspevok, zaviesť pravidlá 

využívania. Podobne to treba spraviť aj na ihrisku.  

 

3) Odmena hlavnej kontrolórke obce  

Starosta navrhol schváliť pre hlavnú kontrolórku obce ročnú odmenu vo výške 150,00 €. Poslanci 

nesúhlasili s navrhovanou odmenou. Starosta preto vyzval poslancov na predloženie nového 

návrhu. Mgr. Sidónia Stanková navrhla 30,00 €. Keďže iný návrh nebol, starosta dal hlasovať za 

30,00 €. 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ročnú odmenu pre hlavnú kontrolórku obce vo výške 30,00 €. 

za:  8 (Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Eva  

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

                                     Stanková, Slavko Rusnák)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

4) Ing. Blažej Chmeliar – oboznámenie s listom pre Spoločný obecný úrad so sídlom vo Varíne   

Starosta prečítal list od Ing. Blažeja Chmeliara, ktorý bol adresovaný na Spoločný obecný úrad 

vo Varíne, územné konanie a stavebný poriadok. Na Obecný úrad Krasňany bol tento list 

doručený na vedomie. Starosta bližšie vysvetlil situáciu. Na poslednom OZ dal schváliť 

zakúpenie rúr a šachty na melioračný kanál nachádzajúci sa na pozemkoch Ing. Chmeliara a p. 

Šlesára z Varína s tým, že práce na kanáli si zrealizujú vlastníci. Teraz to odmietli, preto starosta 

navrhuje, že práce by tiež urobila obec. Poslancom sa to nepozdáva. Preto starosta povedal, že 

rúry a šachta sa zakúpi a ostatné sa ešte dohodne. Hovoril s Mariánom Hliníkom, oni by to 

zrealizovali, ale až v novom roku.  

 



5) Dodatok č. 1 k VZN obce Krasňany č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2018 

Poslancom bol predložený návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2017. Mení sa Príloha č.1. Poslanci 

dodatok schválili.   

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce 

Krasňany č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia na rok 2018. 

za:  8 (Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Eva  

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

                                     Stanková, Slavko Rusnák)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

6) Mgr Sidónia Stanková – pýta sa starostu obce, kto dobuduje cestu na Kúte.  

    Starosta odpovedal, že ten, kto predával pozemky, JUDr. Milkovič.   

 

7) Miloš Dobroň, Krasňany 286 – Žiadosť o poskytnutie priestorov nad Obecným úradom 

Krasňany  

Starosta prečítal žiadosť o poskytnutie priestorov nad obecným úradom, ktoré mal do 31.12.2017 

schválené na poskytovanie obslužných služieb. Teraz žiada o opätovné schválenie poskytovania 

priestorov od 01.01.2018 na dobu troch rokov do 31.12.2020. Za poskytnuté priestory budú platiť 

nájom ako doteraz – podľa druhu usporiadanej akcie. Zároveň starosta oboznámil prítomných 

s tým, že je potrebné previesť údržbu potrubia vody, výlevky, vedenia elektrickej energie. Treba 

tam zakúpiť nové sporáky a podobne.  

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o poskytnutie priestorov nad Obecným úradom 

Milošovi Dobroňovi od 01.01.2018 na dobu troch rokov do 31.12.2020.  

za:  7 (Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Eva  

Ferjancová, František Cigánik, Mgr. Sidónia  Stanková, Slavko     

Rusnák)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 1          (Ing. Jana Žáková) 

 

Bod č. 11) Záver   
Na záver starosta obce poďakoval poslancom a ostatným prítomným za účasť a ukončil  

zasadnutie obecného zastupiteľstva.    

 

 

Zapísala:  Zdenka Džurnáková  

 

Overovatelia:   Branislav Gacho  

  Radoslav Krajčík   

 

 

                                                                            Ing. Miroslav Bielka 

                 starosta obce 


