
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 

 
 

Z á p i s n i c a   

 

z 21.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, 

konaného dňa 28.06.2022 
 

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

 

poslanci – František Hliník, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Ing. Andrej 

Kubala, Lýdia Cigániková  

 

Janka Miklúšová – hlavná kontrolórka obce    

 

Neprítomní: František Cigánik, Branislav Gacho, Ing. Miroslav Bielka, 

                        Lenka Štefúnová Šamajová 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 

3. Kontrola unesení z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

4. Záverečný účet obce  a rozpočtové hospodárenie za rok 2021.  

Záverečný účet obce je zverejnený na webovej stránke obce Krasňany: 

https://www.obeckrasnany.sk/images/stories/2022/Uradna_tabula/Zaverecny_ucet_obce_Kra

snany_za_rok_2021_NAVRH.pdf   

5. Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2022 – zmena rozpočtu 

6. Schválenie kapitálových výdavkov a rezervného fondu obce Krasňany na rok 2022 

7. Správa hlavného kontrolóra obce Krasňany za rok 2021 

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022 

9. Prerokovanie žiadostí 

10. Informácie starostky obce     

11. Rôzne     

12. Záver   

 

Bod č. 1) Otvorenie zasadnutia 

Starostka obce privítala poslancov OZ a prítomných hostí. Oboznámila ich s programom 21. 

zasadnutia podľa pozvánky zo dňa 22.06.2022. Za bod 8 doplnila do programu nové body 9. 

Voľba hlavného kontrolóra obce a 10. Voľby 2022 – určenie rozsahu výkonu starostu obce 

a určenie počtu poslancov na nové volebné obdobie. Ostatné body  boli posunuté ako body 11., 

12., 13. a 14. Takto doplnený program  rokovania zasadnutia OZ v Krasňanoch predložila na 

schválenie.   

Uznesenie: 

OZ v Krasňanoch schvaľuje program 21. zasadnutia OZ v Krasňanoch s doplnením navrhnutých 

dvoch bodov. Starostka obce dala hlasovať za program OZ.      

za:  5 (František Hliník, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková,   

 Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

https://www.obeckrasnany.sk/images/stories/2022/Uradna_tabula/Zaverecny_ucet_obce_Krasnany_za_rok_2021_NAVRH.pdf
https://www.obeckrasnany.sk/images/stories/2022/Uradna_tabula/Zaverecny_ucet_obce_Krasnany_za_rok_2021_NAVRH.pdf


Uznesenie bolo prijaté. 

 

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

Starostka obce navrhla do návrhovej komisie Ing. Andreja Kubalu - predseda návrhovej komisie, 

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

Uznesenie: 

OZ schvaľuje  členov návrhovej komisie v zložení navrhnutom starostkou. Starostka dala 

hlasovať: 

za:  5 (František Hliník, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková,   

 Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Za overovateľov zápisnice  navrhla poslancov Lýdiu Cigánikovú a Františka Hliníka.  

Uznesenie: 

OZ schvaľuje  overovateľov zápisnice v zložení navrhnutom starostkou. Starostka dala hlasovať:    

za:  5 (František Hliník, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková,   

 Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Starostka za zapisovateľku určila pani Zdenku Džurnákovú. 

 

Bod č. 3) Kontrola uznesení z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Starostka obce sa spýtala, či má niekto pripomienky alebo otázky k uzneseniam z 20. zasadnutia 

obecného zastupiteľstva.  K uzneseniu č. 312/2022 povedala, že odvodnenie sa bude robiť.  

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o kontrole uznesení z 20. zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. Starostka dala hlasovať:    

za:  5 (František Hliník, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková,  

 Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 4) Záverečný účet obce Krasňany a rozpočtové hospodárenie za rok 2021  

Starostka obce oboznámila prítomných o tom, že Záverečný účet obce Krasňany za rok 2021 bol 

zverejnený na webovej stránke obce. Oznam bol vyvesený aj na úradnej tabuli obce, že 

záverečný účet obce je k nahliadnutiu na obecnom úrade v čase úradných hodín. V krátkosti ich 

oboznámila s údajmi uvedenými v záverečnom účte obce. Zdôraznila upravené rozpočtové 

hospodárenie obce v sume 167 121,42 €, ktoré zároveň navrhuje použiť na tvorbu rezervného 

fondu za rok 2021. 

Ďalej ich oboznámila s údajmi z bodu 8. Hospodárenie obce za rok 2021. Výsledok hospodárenia 

za obec za účtovné obdobie je 129 766,98 € a hospodárenie rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ 

Krasňany je - 4 912,88 €.  

Kontrolórka obce prečítala Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 

2021. Po prečítaní stanoviska sa starostka spýtala, či má niekto otázky alebo pripomienky. 

Po krátkej diskusii prečítala návrh uznesenia, ktorý bol v záverečnom účte za rok 2021 a dala 

hlasovať za uznesenie.  

 



Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu 

obce za rok 2021. Starostka dala hlasovať: 

za:  5 (František Hliník, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková,   

 Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

Starostka dala hlasovať: 

za:  5 (František Hliník, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková,   

 Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia z roku 2021 vo 

výške 167 121,42 Eur na tvorbu rezervného fondu. Starostka dala hlasovať: 

za:  5 (František Hliník, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková,   

 Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výsledok hospodárenia za účtovné obdobie z roku 2021, obec: 

prebytok v sume 129 766,98 Eur a rozpočtová organizácia: schodok v sume - 4 912,88 Eur. 

Starostka dala hlasovať: 

za:  5 (František Hliník, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková,   

 Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č. 5) Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2022 – zmena rozpočtu 
Starostka obce informovala prítomných o úprave rozpočtu obce na niektorých položkách 

a podpoložkách na rok 2022. Účtovníčka obce predložila poslancom na OZ materiál  

rozpočtového opatrenia č. 1 na zmenu rozpočtu a plnenie príjmov a výdavkov ku obdobiu 

06.2022 za obec. Starostka obce vysvetlila prítomným úpravu jednotlivých položiek 

a oboznámila ich, že rozpočet na rok 2022 sa zvyšuje a je naďalej vyrovnaný. Zároveň im 

oznámila, že v ďalšom bode sa bude do rozpočtu zapájať ešte rezervný fond. Starostka otvorila 

k tomuto bodu diskusiu. Otázky neboli žiadne.   

Starostka dala hlasovať za uznesenie na Rozpočtové opatrenie č. 1 a Plnenie príjmov a výdavkov 

ku obdobiu 06.2022. 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2022 – zmena rozpočtu. 

Starostka dala hlasovať: 

za:  5 (František Hliník, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková,   

 Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková) 



proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie príjmov a výdavkov k 06.2022. Starostka dala 

hlasovať: 

za:  5 (František Hliník, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, .  

 Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 6) Schválenie kapitálových výdavkov a rezervného fondu obce Krasňany na rok 2022 

Starostka obce informovala prítomných o tom, že je potrebné schváliť čerpanie rezervného fondu 

na stavbu Požiarna zbrojnica - prístavba a stavebné úpravy. Oboznámila prítomných, že celá 

zmluva o dielo je 123 577,68 €. Zo štátneho rozpočtu máme 29 185,42 €. Zmluva na stavebný 

dozor je v sume 2 250,00 €. K tejto zmluve sa bude uzatvárať ešte dodatok z dôvodu predĺženia 

lehoty ukončenia stavby. Z rezervného fondu navrhuje starostka čerpanie vo výške 97 393,00 €. 

Otvorila k tomuto bodu diskusiu. Účtovníčka obce upozornila prítomných, že o túto sumu bude 

ešte navrhovaný rozpočet navýšený. 

Po krátkej diskusii predložila starostka návrh na uznesenie na schválenie.  

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky – Požiarna 

zbrojnica - prístavba a stavebné úpravy v sume 97 393,00 €. Starostka dala hlasovať: 

za:  5 (František Hliník, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková,   

 Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č. 7) Správa hlavného kontrolóra obce Krasňany    

Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov so Správou z knihy jázd vozidla KIA CEED ZA 

753 EZ za obdobie  od 01.10.2021 do 31.05.2022. K správe neboli žiadne pripomienky.    

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra z knihy jázd vozidla KIA 

CEED ZA 753 EZ.  Starostka dala hlasovať:  

za:  5 (František Hliník, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková,   

 Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 8) Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022   

Starostka obce oboznámila prítomných s tým, že návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra na II. polrok 2022 mali predložený pri pozvánke. K uvedenému návrhu nemal nikto 

pripomienky, starostka dala za uvedený návrh hlasovať.  

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022.  

Starostka dala hlasovať: 

za:  5 (František Hliník, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková,   

 Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 



Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č. 9) Voľby hlavného kontrolóra obce a schválenie úväzku  

Starostka obce oboznámila prítomných s tým, že hlavnej kontrolórke obce k 30.09.2022 končí 

volebné obdobie. Je preto potrebné určiť pracovný denný úväzok a deň konania voľby hlavného 

kontrolóra obce. Starostka navrhla určiť hodinový denný úväzok a deň konania volieb navrhuje 

na 21.09.2022. Prednesený návrh predložila na schválenie.   

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo určuje pre hlavného kontrolóra obce hodinový denný úväzok a deň 

konania voľby na 21.09.2022.  Starostka dala hlasovať: 

za:  5 (František Hliník, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková,   

 Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č. 10) Určenie rozsahu výkonu starostu a určenie počtu poslancov na nové volebné 

obdobie  

Starostka obce informovala prítomných, že sa blíži termín konania volieb do orgánov 

samosprávy obcí. Deň konania volieb je určený na 29.10.2022. Na základe zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je potrebné 90 dní pred 

uskutočnením volieb určiť rozsah výkonu starostu obce a počet poslancov do nového OZ. Podľa 

počtu obyvateľov sa môže v našej obci pohybovať počet poslancov v rozpätí od 7 do 9. Poslanci 

navrhujú naďalej plný úväzok starostu a počet poslancov navrhujú 9. Starostka predložila návrh 

na schválenie. 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) na celé nasledujúce volebné obdobie 2022 – 

2026 určuje rozsah výkonu funkcie starostu obce na plný úväzok a v súlade s § 11 ods. 3 určuje 9 

poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec. Starostka 

dala hlasovať: 

za:  5 (František Hliník, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková,   

 Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č. 11) Prerokovanie žiadostí 

1) Informácia o aktuálnej situácií v DPO SR a žiadosť o poskytnutie pomoci DPO SR 

Starostka obce prečítala list z DPO SR Bratislava zo dňa 20.04.2022, v ktorom je opísaná 

finančná situácia tejto organizácie a zároveň prosba o pomoc zvládnuť túto zložitú situáciu. 

Žiadajú finančne podporiť DPO SR, napríklad sumou 10 centov na obyvateľa, prípadne inou 

sumou podľa finančných možností nášho rozpočtu. Podľa počtu obyvateľov by naša obce mohla 

prispieť sumou 169,00 €. Otvorila k tomuto bodu diskusiu. Vzhľadom na finančnú situáciu obce 

poslanci navrhli finančne podporiť DPO SR symbolickou sumou 30,00 €.    

Starostka dala hlasovať. 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančnú podporu pre DPO SR v sume 30,00 €. Starostka dala 

hlasovať: 

za:  5 (František Hliník, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková,   

                                      Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková) 



proti:  0 

zdržal sa: 0        

Uznesenie bolo prijaté. 

 

2) Žiadosť na odkúpenie  časti parcely z KN-E parc. číslo 2/2 obce Krasňany  

Starostka obce prečítala žiadosť COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, o odkúpenie pozemku 

z parcele číslo KN-E 2/2. K žiadosti bol predložený neoverený geometrický plán, ktorý mal 

znázornené novovzniknuté parcele 2/6 a 2/11, ktoré požadujú odkúpiť. Bol priložený aj znalecký 

posudok – Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti týchto parciel. Všeobecná hodnota 

parciel podľa znaleckého posudku je 39 100,00 €. Predložila poslancom k nahliadnutiu GP aj 

znalecký posudok. Zároveň navrhla dať si vypracovať vlastný znalecký posudok na porovnanie 

cien. Prebehla krátka diskusia. Starostka predložila žiadosť COOP Jednota Žilina na schválenie. 

Uznesenie:       

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo o odkúpenie 

časti parcely z KN-E parcele číslo 2/2 od obce Krasňany. Starostka dala hlasovať:   

za:  0                                   

proti:  0  

zdržal sa: 5          (František Hliník, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková,   

                                      Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková)                                  

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Starostka dala hlasovať za nové uznesenie. Navrhla vypracovanie nového znaleckého posudku 

parc. KN-E 2/2 podľa predloženého neovereného GP navrhovaného COOP Jednotou.    

Uznesenie:       

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypracovanie nového znaleckého posudku na parcelu číslo KN-

E 2/2.  

za:  4 (František Hliník, Eva Ferjancová, Ing. Andrej Kubala, 

                                     Lýdia Cigániková) 

proti:  0 

zdržal sa: 1 (Mgr. Sidónia Stanková)        

Uznesenie bolo prijaté. 

 

3) Žiadosť o riešenie bezpečného prechodu cez hlavnú cestu  

Starostka prečítala žiadosť Moniky Kuricovej o riešenie bezpečného prechodu cez hlavnú cestu. 

Zdôraznila, že nie sme správcom hlavnej komunikácie a preto nemôžeme rozhodovať a plánovať 

prechody na hlavnej ceste. Poslankyňa Mgr Sidónia Stanková sa vyjadrila, že p. Kuricová má 

pravdu, je to nebezpečné. Poslanec Ing. Andrej Kubala navrhol, že je potrebné posunúť túto 

žiadosť správcovi komunikácie, na Správu ciest ŽSK.  

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje posunutie žiadosti Moniky Kuricovej na Správu ciest ŽSK. 

Starostka dala hlasovať: 

za:  5 (František Hliník, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková,   

                                      Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková) 

proti:  0 

zdržal sa: 0        

Uznesenie bolo prijaté. 

 

4) Žiadosť o zaradenie parcely CKN 580/4, druh orná pôda, LV 1108, k.ú. Krasňany do 

doplnku č. 4 ÚPN O 

Starostka prečítala žiadosť Hanuliaka Jozefa a Hanuliakovej Heleny, bytom Belá, o zaradenie 

parcely CKN 580/4 do Dodatku č. 4 ÚPNO. V prílohe žiadosti bol návrh rozparcelovania parcely 



na stavebné pozemky. Starostka predložila návrh poslancom a otvorila diskusiu. Doteraz uvedený 

pozemok bol navrhnutý na priemyselnú zónu. Ing. arch. Vladimír Barčiak nedoporučil 

vybudovať tam obytnú zónu, je to pri hlavnej ceste, nie je tam vybudovaná infraštruktúra. 

Starostka po diskusii predložila žiadosť o zaradenie parcely CKN 580/4 do doplnku č. 4 ÚPNO.     

Uznesenie:       

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o zaradenie parcely CKN 580/4, druh orná pôda, LV 

1108, k.ú. Krasňany do Doplnku č. 4  ÚPNO. Starostka dala hlasovať:     

za:  0                                    

proti:  5 (František Hliník, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková,   

                                      Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková) 

zdržal sa: 0                                            

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

5) Žiadosť o začlenenie parcely do zmien a doplnkov územného plánu obce Krasňany  

Starostka prečítala žiadosť Ing. Jána Jakuboviča  a Ing. Lenky Jakubovičovej PhD. o začlenenie 

parcely číslo 1100/5 do zmien a doplnkov územného plánu obce Krasňany. Uvedená parcela 

a lokalita Rudné bude riešená v ďalšom dodatku. OZ zobralo uvedenú žiadosť na vedomie. 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Žiadosť o začlenenie parcely číslo 1100/5 do najbližších 

zmien a doplnkov územného plánu obce Krasňany. Starostka dala hlasovať:  

za:  5 (František Hliník, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková,   

 Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

6) Žiadosť o vyjadrenie obce k zámeru výstavby bytového domu s možnosťou odkúpenia 

obecného pozemku  
Starostka prečítala žiadosť o vyjadrenie obce k zámeru výstavby bytového domu s možnosťou 

odkúpenia obecného pozemku firmy LIMAT Reality&Building, s.r.o. Žilina a firmy  Head 

Studio Reality&Development, s.r.o. Žilina. K žiadosti boli priložené dve alternatívy výstavby 

bytového domu so 60 bytovými jednotkami, ktoré starostka predložila k nahliadnutiu poslancom.  

Po prečítaní žiadosti sa prihlásil o slovo zástupca firiem. Jedná sa o predbežné návrhy, Bližšie 

priblížil ich význam. Boli by tam 2, 3 a 4 izbové byty. Ku každému bytu by bolo jedno 

parkovacie miesto. Najvyššie poschodie by mohlo byť nadštardantné.  Výstavba by trvala 1,5 až 

2 roky. Dodržiavali by parametre. V nočných hodinách by nepracovali. Hluk pri stavbe určite 

bude, hlavne v prvých mesiacoch výstavby, keď sa budú robiť zemné práce. Predložené 

alternatívy nie sú platné dokumentácie. Je to len štúdia - zámer.  

Nastala diskusia. Pred rokmi  sa skúmal záujem našich občanov o byty. Taktiež poslancov 

zaujímala cena bytov. Odpovedal zástupca firiem, Cena bytov sa pri dnešných neustále 

stúpajúcich cenách nedá odhadnúť.  

Po diskusii starostka navrhla zobrať predloženú žiadosť na vedomie a vykonať opäť prieskum  

prostredníctvom webu o jednotlivé bytové jednotky našich občanov.     

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Žiadosť o vyjadrenie obce k zámeru výstavby bytového 

domu s možnosťou odkúpenia obecného pozemku firmy LIMAT Reality&Building, s.r.o. Žilina 

a firmy  Head Studio Reality&Development, s.r.o. Žilina. Starostka dala hlasovať:  

za:  5 (František Hliník, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková,   

 Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 



Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vykonať prieskum prostredníctvom webu o jednotlivé bytové 

jednotky našich občanov. Starostka dala hlasovať: 

za:  5 (František Hliník, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková,   

                                      Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková) 

proti:  0 

zdržal sa: 0        

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č. 12) Rôzne 

Otvorenie štvrtej triedy v MŠ Krasňany 

Starostka obce dala slovo zástupkyni MŠ Krasňany Ing. Miriam Vaníkovej, ktorá predtým 

rozdala poslancom zoznam žiadostí na školský rok 2022/2023. Oboznámila prítomných s tým, že 

v triedach bolo teraz 73 detí. 21 detí odchádza zo škôlky, 52 detí zostáva.  

V triedach navrhuje počty detí: 

3-4 ročné bude 20 detí + 3 deti prijať, keď dovŕšia 3 roky, čiže spolu 23 detí, 

4-5 ročné 21 detí, 

5-6 ročné 22 detí + kapacita v triede môže byť o tri viac, čiže v triede bude 25 detí. 

Spolu to je 69 detí. 52 detí zostáva, môže prijať 17 detí. Hlási sa 32 detí, z toho v Krasňanoch 

nebývajú tri deti. Potrebuje teda umiestniť 29 detí. Minulý rok bolo v škôlke 10 detí navyše.  

Starostka hovorí, že to nie je pravda. Umiestnených tam bolo 72 detí a jedno bolo so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami.  

Zástupkyňa navrhuje zriadiť 4 triedy s nasledovnými počtami:  

13 detí 3 ročné, 

21 detí 3-4 ročné, 

24 detí 4-5 ročné,  

15 detí 5-6 ročné. Spolu by to bolo zasa 73 detí.  

Starostka vysvetľuje, že je to vlastne ten istý počet detí, ako minulý rok. Pri vzniku ďalšej triedy 

by sa museli prijať dve pani učiteľky, musela by sa navýšiť pracovníčka v školskej jedálni, 

prípadne upratovačka. Tým sa navýšia náklady na prevádzku v materskej škole. Už teraz 

nepostačujú finančné prostriedky, ktoré sú rozpočtované. Na OZ boli prítomní aj rodičia detí, dve 

pani učiteľky a upratovačka, ktoré tvrdia, že je náročné zvládnuť toľké deti v triedach a sú z toho 

už vyčerpané. Problematika tak o počte detí v triedach, ako aj náklady na prevádzku v materskej 

škole sa rozdiskutovali. Diskusia nespela k žiadnemu záveru, preto starostka obce rozhodla, že dá 

hlasovať najskôr za otvorenie štvrtej triedy, potom za otvorenie troch tried s kapacitou 72 detí, 

čím príjmeme všetky deti, ktoré k dátumu 02.09.2022 dovŕšia vek 3 roky.           

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje otvorenie štvrtej triedy. Starostka dala hlasovať: 

za:  0  

proti:  1 (Eva Ferjancová) 

zdržal sa: 4 (František Hliník, Mgr. Sidónia Stanková, Ing. Andrej Kubala,                              

                                     Lýdia Cigániková)        

Uznesenie nebolo prijaté. 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje otvorenie troch tried s kapacitou 72 detí. Starostka dala 

hlasovať: 

za:  5 (František Hliník, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková,   

                                      Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková) 

proti:  0 

zdržal sa: 0        

Uznesenie bolo prijaté. 



Bod č. 13) Informácie starostky obce 

Starostka obce informovala prítomných,  

- o priebehu akcie MDD na ihrisku, poďakovala všetkým, ktorí pomohli pri priebehu akcie, 

poslancom Eve Ferjancovej, Sidónii Stankovej, Lenke Štefúnovej Šamajovej, Františkovi 

Hliníkovi a DHZ Krasňany, Zuzane Vráblovej, Lenke Ferjancovej a všetkým dievčatám, 

ktoré pri tejto akcii pomohli,   

- o prebiehajúcich prácach na požiarnej zbrojnici, ktoré majú sklz 1 mesiac,  

- o tom, že bol podaný projekt z Nadácie Pontis na 3 000,00 €,  

- bol podaný projekt na vybavenie knižničného fondu na 1 500,00 €,  

- podal sa projekt na rekonštrukciu elektroinštalácie v Dome kultúry, 

- opravila sa zástavka, vymenili sa rozbité sklá, jedno sklo bolo nahradené občanom, ktorý 

sklo rozbil, 

- o predpokladanom ďalšom termíne OZ, pravdepodobne 21.07.2022, 

- dňa 28.08.2022 sa uskutočnia oslavy Sv. Moniky. 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostky obce.  Starostka dala hlasovať: 

za:  5 (František Hliník, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, .  

                                     Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 14) Záver   
Na záver starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila  zasadnutie obecného 

zastupiteľstva.    

 

 

Zapísala:  Zdenka Džurnáková  

 

 

Overovatelia:   Lýdia Cigániková   

    František Hliník 

 

 

 

 

                                                                           Ing. Jana Žáková PhD. 

               starostka obce 


