
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 

 
Z á p i s n i c a   

 
z  22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, konaného dňa 21.02. 2014 

 

 

 

Prítomní: starosta obce – Ing. Miroslav Bielka, kontrolór obce – Janka Miklúšová  

      poslanci – Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Stanislav Pallo, Slavko Rusnák, 

Vladimír Stanko, Ján Bielka 

Ospravedlnení: Pavol Trnka, Miroslav Švec, Júlia Staníková 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky. 

3. Informácia o zámere výstavby bytového domu. 

4. Zaradenie DHZ Krasňany do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských 

jednotiek na území SR.  Reorganizácia DHZ Krasňany. 

5. Rekonštrukcia budovy ZŠ v Krasňanoch.  

6. Stretnutie zástupcov partnerských obcí z programu „ Európa dla Obywateli“ v Strumieniu 

v dňoch 9. - 11.04.2014. 

7. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na „Regionálny rozvoj obce Krasňany I. a II. 

etapa“ uzatvorená dňa 12.05.2009 medzi Eurogrond, s.r.o. Žilina a Obcou Krasňany - 

informácia 

8. Rôzne 

9. 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. 

 

za: 6           (Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Stanislav Pallo, Vladimír Stanko, 

                     Slavko Rusnák, Ján Bielka) 

proti: 0   

zdržal sa: 0 

 

Bod č.2) Určenie návrhovej komisie 

Starosta navrhol za predsedu návrhovej komisie p. Stanislava Palla  a za členov komisie 

p. Máriu Rampašekovú a p. Jána Bielku. 

Určenie overovateľov zápisnice  a  zapisovateľky 

Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice p. Radoslava Krajčíka a p. Slavka Rusnáka. 

 

za: 6           (Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Stanislav Pallo, Vladimír Stanko, 

                     Slavko Rusnák, Ján Bielka)  

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

a za zapisovateľku určil p. Jaroslavu Kuricovú. 

 

 



Bod č.3) Informácia o zámere výstavby bytového domu. 

p. Dušan Janík predstavil obecnému zastupiteľstvu svoj investičný zámer výstavby 

energeticky pasívnej stavby - bytového domu s 32 bytmi. Ide o dvojizbové byty určené 

mladým rodinám, cena bytu  40 000,00 €.  Investor má záujem stavbu umiestniť na pozemok  

za Alumou ČS, s.r.o., ktorý je vo vlastníctve p. JUDr. Milkoviča. Vyžiadalo by si to zmenu 

ÚPN obce Krasňany. Stavba by sa začala až na základe podpísaných zmlúv s budúcimi 

vlastníkmi bytov. Z diskusie v OZ vyplynulo, že  je to na uváženie. Treba získať o projekte 

komplexné informácie, zhodnotiť to a zaujať stanovisko. 

 

 

Bod č.4) Zaradenie DHZ Krasňany do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov 

hasičských  jednotiek na území SR.  Reorganizácia DHZ Krasňany. 

Starosta informoval o stretnutí, ktoré sa konalo na konci januára, kde sa riešila otázka 

fungovania DHZ v obci. Pracovné stretnutie ani výročná schôdza sa nekonala. Ďalej  

informoval o stanovisku DPO SR Bratislava k celoplošnému rozmiestneniu síl a prostriedkov 

hasičských jednotiek na území SR. 

p. Jozef Trnka – vysvetlil, že dobrovoľné hasičské zbory sú rozdelené do kategórií, my 

patríme do kategórie „C“, o zaradenie je potrebné požiadať do 15.3.2014. Tie DHZ, ktoré sa 

zapoja do tohto systému, získajú finančnú podporu z DPO SR. Hasičská jednotka musí mať 

20 členov. Výročnú schôdzu plánuje na 9.3.2014, bude treba zvoliť nový 9-členný výbor, vo 

vedení nech sú starší a mladí nech sú členovia, treba obnoviť aj súťaže. Po diskusii sa 

dohodlo, že treba obojstrannú spoluprácu, mladí sa musia priučiť od starších, treba činnosť 

DHZ obnoviť. 

 

 

Bod č.5) Rekonštrukcia budovy ZŠ v Krasňanoch. 

Starosta informoval o prácach na rekonštrukcii sociálnych zariadení v ZŠ Krasňany.  

Obec požiadala v septembri 2012 Ministerstvo školstva SR prostredníctvom Krajského 

školského úradu v Žiline o pridelenie finančných prostriedkov na riešenie havarijného stavu 

sociálnych zariadení. Finančné prostriedky boli obci pridelené v decembri 2013. 

Na základe odporučenia Stavebnej komisie pri OZ v Krasňanoch OZ schválilo vykonanie 

ďalších prác z rozpočtu obce – elektrický bojler a rozvody teplej vody v soc. zariadeniach, 

namontovanie výlevky, vymaľovanie chodieb, opravu stĺpov na oplotení školy.  

Ďalej schválilo spracovanie projektovej dokumentácie na zateplenie školy a projekt na úpravu 

školského bytu na priestory pre školské účely.    

 

za: 6           (Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Stanislav Pallo, Vladimír Stanko, 

                     Slavko Rusnák, Ján Bielka) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

 

Bod č.6) Stretnutie zástupcov partnerských obcí z programu „ Európa dla Obywateli“ 

v Strumieniu  v dňoch 9. - 11.04.2014. 

V rámci projektu  sa  uskutočí stretnutie zástupcov partnerských obcí zo Slovenska: obec 

Krasňany, Dolný Hričov, Rudina, Súľov- Hradná, z Čiech mesto Šenov a Vratimov a z 

Poľska gmina Strumieň. Obec Krasňany bude na stretnutí reprezentovať delegácia 12 osôb – 

predstaviteľov miestnej samosprávy, kultúry, miestnych spoločenských organizácií. Dopravu, 

nocľach i stravu zabezpečuje gmina Strumieň. 

 

 

 



Bod č.7) Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na „Regionálny rozvoj obce Krasňany 

I. a II. etapa“ uzatvorená dňa 12.05.2009 medzi Euroground, s.r.o. Žilina a Obcou 

Krasňany - informácia. 

Starosta informoval o poskytnutí finančného príspevku obci Krasňany od firmy Euroground 

v roku 2009 na základe podpísanej zmluvy a prečítal zoznam výdavkov, na čo boli tieto 

financie použité. 

 

 

Bod č.8) Rôzne  

1. Starosta oznámil, že v dôsledku zmeny legislatívy obec už nemôže žiadať úrad práce 

o dotáciu na vytvorenie pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie z radov 

nezamestnaných ako tomu bolo v predchádzajúcich rokoch. Navrhol, aby obec vyčlenila 

finančné prostriedky z vlastných zdrojov pre dvoch pracovníkov na údržbu zelene a poriadku 

v obci. Poslanci s tým súhlasili. 

 

za: 6           (Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Stanislav Pallo, Vladimír Stanko, 

                     Slavko Rusnák, Ján Bielka)  

proti: 0         

zdržal sa: 0  

 

2. Hlavná kontrolórka obce navrhuje prijať VZN o používaní pyrotechniky. 

3. p. Jozef Trnka – treba uvažovať o vyčlenení finančnej čiastky (5 340,00 €) v rozpočte obce      

    na hasičskú jednotku. 

 

 

 

Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Jaroslava Kuricová 

 

 

Overovatelia:  Radoslav Krajčík 

 

Slavko Rusnák 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Ing. Miroslav Bielka 

                                                                                                            starosta  obce 


