
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 

 
Z á p i s n i c a   

 
z  22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, konaného dňa 15.03.2018 

 

Prítomní: starosta obce – Ing. Miroslav Bielka,  

poslanci –  Mgr. Sidónia Stanková, Ján Bielka, Ing. Jana Žáková, Branislav Gacho, 

Slavko Rusnák, Mária Rampašeková, Eva Ferjancová, Radoslav Krajčík, 

František Cigánik – prišiel neskôr 

Ján Bielka – odišiel skôr 

      kontrolórka obce - Janka Miklúšová  

Neprítomní:  

Ospravedlnení:  

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia. 

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

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Oprava mosta a miestnej komunikácie ponad vodný tok v obci Krasňany. 

5. Zatrubnenie odvodňovacieho kanála. 

6. Žiadosti občanov Krasňan o vysporiadanie pozemkov. 

7. Predloženie projektu v komunitnom grantovom programe 2018 Nadácie Kia Motors 

Slovakia. 

8. Oprava kaplnky, kríža pri štátnej ceste. 

9. Informácia o plnení rozpočtu za január, február 2018. 

10. Realizácia mikroprojektu „Naše spoločné dedičstvo“ Interreg Poľsko – Slovensko. 

11. Rôzne. 

12. Záver. 

 

Bod č. 1) Schválenie programu rokovania   
Starosta obce privítal poslancov OZ a ostatných prítomných. Oboznámil ich s programom 

zasadnutia a  predložil  program rokovania 22. zasadnutia OZ v Krasňanoch na schválenie.    

 

Neprítomný:  František Cigánik     

za: 8  (Mgr. Sidónia Stanková, Branislav Gacho, Ján Bielka, Ing. Jana Žáková, Slavko Rusnák, 

Mária Rampašeková, Eva Ferjancová, Radoslav Krajčík ) 

proti:  0   

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 2) Určenie návrhovej komisie 

Starosta navrhol za predsedu návrhovej komisie p. S. Rusnáka a členov: Mgr. S. Stankovú  

a Ing. J. Žákovú 

Určenie overovateľov zápisnice  a  zapisovateľky  

Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice E. Ferjancovú a J. Bielku 

Za zapisovateľku  Ing. M. Rusnákovú. 

 

Neprítomný:  František Cigánik     

za: 8  (Mgr. Sidónia Stanková, Branislav Gacho, Ján Bielka, Ing. Jana Žáková, Slavko Rusnák,     

Mária Rampašeková, Eva Ferjancová, Radoslav Krajčík ) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 



Pán F. Cigánik prišiel na zastupiteľstvo OZ a ospravedlnil za meškanie. 

Bod č. 3) Kontrola plnenia uznesenia. 

Materiál bol poslancom zaslaný s pozvánkou. 

Uznesenie č. 55 zo dňa 13.12.2017 – poskytnutie priestorov nad OÚ M. Dobroňovi od 01.01.2018 

do 31.12.2020 zostáva - s podmienkou, že bude umožnené, po dohode s p. Dobroňom, prenajať len 

sálu bez ich obslužných služieb.  

Priestory v budove „starej škôlky“ sa prenajímať na akcie nebudú (okrem 2, ktoré boli nahlásené už 

vo februári) – zostávajú len pre kultúrne aktivity: činnosť FS Dúha a harmonikárov – p. Čerňanský 

a p. Kvočka J., prípadne iných folklórnych skupín. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

- prenájom sály nad OÚ aj s možnosťou bez poskytovania obslužných služieb 

- priestory „starej škôlky“ sa neprenajímajú na súkromné akcie, zostávajú len pre činnosť        

kultúrnych zložiek     

 

za: 7  (Mgr. Sidónia Stanková, Branislav Gacho, Ján Bielka, Slavko Rusnák, Mária Rampašeková, 

Eva Ferjancová, Radoslav Krajčík ) 

proti:  0   

zdržal sa: 2 (Ing. Jana Žáková, F. Cigánik) 

 

 Uznesenie č. 56 zo dňa 13.12.2017 bod 3 – Informácia o podaní žiadosti o NFP za účelom projektu  

„Prevencia kriminality v obci Krasňany“ (kamerový systém) – starosta informoval, že žiadosť 

nebola úspešná. 

Bod 4. Žiadosti p. Kvočkovej, p. Cigánika a p. Filovej budú riešené v bode 6 tohto zasadnutia. 

 

Bod č. 4) Oprava mosta a miestnej komunikácie ponad vodný tok v obci Krasňany. 

Starosta oboznámil prítomných o obstaraní znaleckého posudku a vypracovaní projektovej 

dokumentácie na opravu mosta a miestnej komunikácie ponad vodný tok v obci Krasňany  

(jedná sa o most na Púpov). Nakoľko sa jedná o opravu mosta, nie je potrebné stavebné povolenie. 

Momentálne prebieha verejná súťaž na zhotoviteľa , ktorej kritérium je najnižšia cena.  

Po vyhodnotení súťaže sa začne s realizáciou stavby mosta. 

 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje realizáciu stavby mosta, podmienkou však je – vysúťažená cena 

musí byť nižšia, ako rozpočtová cena v projektovej dokumentácii. 

 

za: 9  (Mgr. Sidónia Stanková, Branislav Gacho, Ján Bielka, Ing. Jana Žáková, Slavko Rusnák,     

Mária Rampašeková, Eva Ferjancová, Radoslav Krajčík, František Cigánik) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 5) Zatrubnenie odvodňovacieho kanála. 

Jedná sa o odvodňovací kanál na pozemku Ing. Chmeliara a p. Šlesára v lokalite za OÚ. 

Situácia bola prejednávaná na minulom OZ, kde poslanci OZ odsúhlasili zakúpenie materiálu  

(rúry, šachta). 

Starosta informoval, že materiál je zakúpený. 

Na zrealizovanie prác navrhuje uskutočniť verejnú súťaž, ktorej kritériom bude najnižšia cena 

a víťazná firma práce zrealizuje.  

V diskusii odznelo: 

- do roku 1992 bol kanál aj  s pozemkom vo vlastníctve obce 

- chybou Okresného úradu Žilina nebol pri reštitúcii vyňatý z reštitúcie 

- v roku 2009 obec už väčšiu časť kanála zatrubnila 

- v prípade upchatia kanála hrozí zatopenie rodinných domov za Obecným úradom, ako aj 

pivničných priestorov budovy OÚ spodnou vodou 



- je potrebné, aby boli práce prevedené odbornou stavebnou firmou 

Záver diskusie: 

Starosta dal hlasovať o schválení realizácie prác odbornou stavebnou firmou, ktorá vzíde z verejnej 

súťaže. Kritériom bude najnižšia cena. Zmluva o dielo bude podpísaná s víťazom súťaže v prípade, 

ak ponúknutá cena bude nižšia, ako je predpokladaná cena. 

Uznesenie: 

OZ schvaľuje: realizáciu prác na zatrubnení odvodňovacieho kanála odbornou stavebnou firmou, 

ktorá vzíde z verejnej súťaže. Kritériom je najnižšia cena. Zmluvu o dielo obec podpíše s víťazom 

súťaže v prípade, ak ponúknutá cena bude nižšia, ako je predpokladaná cena. 

 

za: 7  (Mgr. Sidónia Stanková, Branislav Gacho, Ján Bielka, Slavko Rusnák, Mária Rampašeková, 

Eva Ferjancová, Radoslav Krajčík ) 

proti: 0 

zdržal sa: 2 (Ing. Jana Žáková, F. Cigánik) 

 

Bod č. 6) Žiadosti občanov Krasňan o vysporiadanie pozemkov. 

- Žiadosť o odkúpenie pozemkov p. Kvočkovej, p. Filovej a p. Cigánika O., ktorá bola 

prejednávaná na poslednom zasadnutí OZ s výsledkom: stavebná komisia vykoná obhliadku a 

zaujme k žiadostiam stanovisko.  

Na obhliadke sa zúčastnili p. R. Krajčík, p. S. Rusnák a Ing. M. Bielka starosta obce. 

Stavebná komisia navrhuje Obecnému zastupiteľstvu schváliť zámer odpredať žiadateľom tie časti 

parciel, ktoré majú oplotené a v súčasnosti ich užívajú. 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer odpredaj pozemkov žiadateľom: p. Marte Kvočkovej – p. 

č. 447/4,447/5, 447/6, 1332/10 o výmere 24m². P. Irene Filovej – časť parcely č. 447/1 

 a p. Ondrejovi Cigánikovi – 447/8 (5m²) a p. č. 447/9 (8m²). 

 Žiadatelia zabezpečia vypracovanie kúpnopredajných zmlúv, ktoré bude OZ schvaľovať. 

 

za: 8  (Mgr. Sidónia Stanková, Branislav Gacho, Ján Bielka, Slavko Rusnák,  František Cigánik, 

Mária Rampašeková, Eva Ferjancová, Radoslav Krajčík ) 

proti: 0 

zdržal sa: 1 (Ing. Jana Žáková) 

 

- Žiadosť o zámenu pozemkov predložila p. Mária Rampašeková – lokalita „Sušiareň“. 

Jedná sa o pozemok na parc. č. 439, kde Obec Krasňany, ako spoluvlastník, vlastní 233,50 m². 

Uvedený pozemok chce zameniť za pozemok na neďalekej parcele č. 441 o výmere 255 m², ktorej 

je spoluvlastníkom. 

Uvedenú žiadosť zdôvodňuje lepším prístupom k svojej záhradke a chatke. 

Jednotková cena pozemkov je rovnaká, čo dokazuje aj priložený znalecký posudok. 

Pri zámene vznikne rozdiel 21,50 m² v prospech obce, za čo nežiada ani teraz, ani v budúcnosti 

žiadne vyrovnanie.  

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer na zámenu pozemkov: p. č. 439 (233,50 m²) – 

spoluvlastník obec za pozemok p. č. 441 (255 m²) spoluvlastník M. Rampašeková bez nároku na 

žiadne vyrovnanie. 

za: 8  (Mgr. Sidónia Stanková, Branislav Gacho, Ján Bielka, Ing. Jana Žáková, Slavko Rusnák,     

František Cigánik, Eva Ferjancová, Radoslav Krajčík ) 

proti: 0 

zdržal sa: 1 (Mária Rampašeková) 

 

- Žiadosť o vydanie súhlasu s výstavbou rodinného domu na časti parcele KNC 1211/8 

a vyjadrenie ku zámeru vytvorenia prístupovej cesty ku pozemkom – predložili: 

Ing. Káčerik Radoslav, Foldešiová Anna a Cigánik Vladimír.  

Situácia je zobrazená v priloženom náčrte. 



Po diskusii sa poslanci zhodli, že uvedená parcela je mimo územia určeného na zástavbu 

v schválenej územnoplánovacej dokumentácii. Navyše sa jedná o geologicky nestabilné územie. 

Čo sa týka prístupovej komunikácie, poslanci sa zhodli v názore, že vysporiadanie je potrebné 

riešiť. Uprednostňujú vysporiadanie jestvujúcej komunikácie, čo by malo byť predmetom ďalších 

rokovaní. 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo s požiadavkou o vydanie súhlasu s výstavbou rodinného domu na časti 

parcele KNC 1211/8 nesúhlasí. 

 

za: 9  (Mgr. Sidónia Stanková, Branislav Gacho, Ján Bielka, Ing. Jana Žáková, Slavko Rusnák,     

František Cigánik, Mária Rampašeková, Eva Ferjancová, Radoslav Krajčík ) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 7) Predloženie projektu v komunitnom grantovom programe 2018 Nadácie Kia Motors 

Slovakia. 

Starosta prečítal celú výzvu, ktorej uzávierka bola 15.03.2018 a je možnosť získať 15 000.-EUR. 

Podporované projekty sa týkajú: 

- rozvoj cyklodopravy 

- podpora športových aktivít 

- podpora vzdelávania 

Naša obec po konzultácii s projektovým koordinátorom KIA reagovala na túto výzvu podaním 

projektu na oplotenie športového areálu. Starosta sa rozhodol pre tento projekt z dôvodu páchania 

veľkých škôd na majetku v športovom areáli. Futbalové ihrisko poškodzuje v zime divá zver 

(rozrytý trávnik, obhryzená zeleň), zariadenie športového areálu poškodzujú neprispôsobiví vandali. 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženie projektu v komunitnom grantovom programe 2018 

Nadácie Kia Motors Slovakia - oplotenie športového areálu. 

za: 8  (Mgr. Sidónia Stanková, Branislav Gacho, Slavko Rusnák,  František Cigánik, Mária 

Rampašeková, Eva Ferjancová, Radoslav Krajčík, Ján Bielka ) 

proti: 0 

zdržal sa: 1 (Ing. Jana Žáková) 

 

P. Ján Bielka sa ospravedlnil a odchádza. 

Bod č. 8) Oprava kaplnky, kríža pri štátnej ceste. 

Starosta informoval, že má zámer opraviť kaplnku a kríž pri štátnej ceste, nakoľko je tam 

neprehľadná križovatka a tiež z estetického hľadiska – predsa je to vstup do obce a vyzerá veľmi 

ošarpane a zanedbane. 

Pri kríži navrhol zrezať špic, ktorý bráni výhľadu idúcim autám, upraviť to a celé to obložiť 

kamenným gabionom– sú to drôtené koše vyplnené kamenivom. 

P. Rusnák navrhol, aby sa nezabudlo aj na vyriešenie smetných nádob, ktorých momentálne 

umiestnenie nevyzerá esteticky. 

Starosta chce dať vypísať súťaž na zhotoviteľa. Kritériom je najnižšia cena.  

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje opravu kaplnky a kríža pri štátnej ceste. Kritériom je najnižšia 

cena. 

Neprítomný: Ján Bielka 

za: 7  (Mgr. Sidónia Stanková, Branislav Gacho, Slavko Rusnák,  František Cigánik, Mária 

Rampašeková, Eva Ferjancová, Radoslav Krajčík ) 

proti: 0 

zdržal sa: 1 (Ing. Jana Žáková) 

 

Bod č. 9) Informácia o plnení rozpočtu za január, február 2018. 

Materiál bol zaslaný poslancom emailom, má informatívny charakter a bol vzatý na vedomie. 



Bod č.10) Realizácia mikroprojektu „Naše spoločné dedičstvo“ Interreg Poľsko – Slovensko. 

Starosta informoval poslancov o harmonograme konania akcií zo schváleného projektu v spolupráci 

so zástupcami z Poľska. 

Spoznajte náš kraj - 19.05.2018 – prídu poslanci z Poľska. Turistika v Terchovej. 

Spoznajme Váš kraj – 08.06.2018 – 10.06.2018 – naši účastníci pôjdu do Poľska (40 osôb) 

Spoločná harmonika –25.08.2018 – uskutoční sa u nás. Kultúrna akcia za účasti hostí zo Strumieňa. 

Výstava historických vozidiel – 15.07.2018 – Kaštieľ Krasňany 

S loptou cez hranice – 12.09.2018 – športová akcia pre deti v Krasňanoch. Účastníci – žiaci ZŠ 

Krasňany, žiaci ZŠ zo Srumieňa. 

Bod č. 11) Rôzne. 

- Hlavná kontrolórka obce p. Janka Miklúšová prečítala poslancom OZ správu z knihy jázd vozidla 

KIA cee´d ZA753EZ za obdobie od 01.09.2017 – do 31.12.2017. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu z knihy jázd vozidla KIA cee´d ZA753EZ. 

- Starosta informoval prítomných, že projekt, ktorý sme podali na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice      

nebol úspešný.  

Dňa 20.02.2018 vyšla nová výzva - Dotácia na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi 

prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie 

budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc, kde je možnosť získať dotáciu od 5 000.- 

do 30 000.- EUR. 

   Uzávierka je 06.04.2018. Na túto výzvu reagujeme podaním novej žiadosti. 

   Jednou z podmienok je, že obec sa zaväzuje daný projekt spolufinancovať aj vlastnými           

   prostriedkami.    

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

- predloženie žiadosti o dotáciu na projekt s názvom „Prístavba a rekonštrukcia požiarnej 

zbrojnice“ v rámci výzvy č. VI. P HaZZ 2018 na predkladanie žiadostí o dotácie zo štátneho 

rozpočtu  prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

- zabezpečenie povinného spolufinancovania žiadosti o dotáciu vo výške najmenej 5% 

z celkovej výšky výdavkov (v prípade ak výdavky na projekt presiahnu výšku dotácie 

30 000,00 eur, obec zabezpečí dofinancovanie zvyšných výdavkov z vlastných zdrojov). 

za: 8  (Mgr. Sidónia Stanková, Branislav Gacho, Ing. Jana Žáková, Slavko Rusnák, František 

Cigánik, Mária Rampašeková, Eva Ferjancová, Radoslav Krajčík ) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Starosta informoval, že zatiaľ neboli zverejnené výsledky vyhodnotenia žiadosti, ktorú sme podali 

na Envirofond o pridelenie finančných prostriedkov na výstavbu vodojemu. 

Ďalej informoval, že Environmentálny fond rozširuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie 

pre rok 2018 o činnosti: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane 

zatepľovania. V rámci tejto výzvy podávame projekt na zateplenie budovy ZŠ. 

Uznesenie: 

OZ schvaľuje predloženie žiadosti o dotáciu na „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich 

verejných budov vrátane zatepľovania“ -  budova ZŠ. 

 za: 8  (Mgr. Sidónia Stanková, Branislav Gacho, Ing. Jana Žáková, Slavko Rusnák, František 

Cigánik, Mária Rampašeková, Eva Ferjancová, Radoslav Krajčík ) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Starosta prečítal VZN č. 1/2018 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú 

úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, nákladov na činnosti školského klubu detí, 

nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni. OZ schvaľuje VZN 1/2018.  

za: 8  (Mgr. Sidónia Stanková, Branislav Gacho, Ing. Jana Žáková, Slavko Rusnák, František 

Cigánik, Mária Rampašeková, Eva Ferjancová, Radoslav Krajčík ) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 



P. Hliník Marián mal požiadavku na zhotovenie priečky v požiarnej zbrojnici z dôvodu zmenšenia 

miestnosti, v ktorej zasadajú. Dôvodom je zima. Zmenšením priestoru sa miestnosť lepšie vykúri. 

P. Mgr. Stanková navrhla, či by sa nemohli použiť predeľovacie dvere, ktoré boli v minulosti 

v spoločenskej sále nad OÚ. Dohodlo sa, že sa to vyskúša. 

Ďalšiu požiadavku mal p. Hliník M. na obstaranie policovej skrine pre požiarnikov. 

P. Hliník aj s Ing. Žákovou žiadal, aby sa zabezpečila revízia hydrantov v celej dedine, nakoľko sú 

niektoré nefunkčné. 

P. Rusnák upozornil, že treba skontrolovať protipodňové zábrany, či nie sú zanesené a treba ich 

vyčistiť. 

P. Ferjancová E. upozornila na smetné nádoby na ul. kpt. Nálepku. Potreba zhotovenia pevného 

podkladu mimo miestnej komunikácie. 

Ing. Žáková a Mgr. Stanková upozornili na drenážne kanále (zberače vody) na Okružnej ulici   

a ul. Budovateľov. Je potrebné ich vyčistiť. 

P. Hliník M. upozornil na hromadenie vody na ul. Družstevnej. Spôsobuje problémy vodičom a tiež 

chodcom. Je potrebné navrhnúť riešenie s následnou realizáciou.  

Starosta povedal, že priebežne sa to bude riešiť. 

 

Bod č. 12) Záver. 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a pozval ich na prehliadku novej posilňovne v budove OÚ. 

 

 

 

Zapísala:          Ing. Margita Rusnáková 

 

 

Overovatelia:   Ján Bielka 

  

                          Eva Ferjancová                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Ing. Miroslav Bielka                                                       

                                                                                                                  Starosta obce Krasňany                                                                                   

                                                                                                                   


