
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 

 
 

Z á p i s n i c a   

 

z 22.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, 

konaného dňa 26.08.2022 
 

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

 

poslanci – Branislav Gacho, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Lýdia 

Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová  

 

Neprítomná:  Janka Miklúšová – hlavná kontrolórka obce    

 

Neprítomní: František Hliník, František Cigánik, Ing. Andrej Kubala, Ing. Miroslav Bielka 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 

3. Kontrola unesení z 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

4. Správa nezávislého audítora k 31. decembru 2021 

5. Konsolidovaná výročná správa za rok 2021  

Záverečný účet obce je zverejnený na webovej stránke obce Krasňany: 

https://www.obeckrasnany.sk/images/stories/uradne_dokumenty/ostatne_dokumenty/Konsoli

dovana_vyrocna_sprava_2021.pdf  

6. Všeobecne záväzné nariadenie obce Krasňany č. 1/2022 o výške mesačného príspevku  

zákonného zástupcu  na čiastočnú úhradu výdavkov  za pobyt dieťaťa v materskej škole, 

o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu  nákladov na činnosti 

školského klubu detí,  o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

a podmienky úhrady v školskej jedálni  

7. Schválenie použitia rezervného fondu obce Krasňany v roku 2022 

8. Prerokovanie žiadostí 

9. Informácie starostky obce     

10. Rôzne     

11. Záver   

 

Bod č. 1) Otvorenie zasadnutia 

Starostka obce privítala poslancov OZ a prítomných hostí. Oboznámila ich s programom 22. 

zasadnutia podľa pozvánky zo dňa 23.08.2022. Program  rokovania zasadnutia OZ v Krasňanoch 

predložila na schválenie.   

Uznesenie: 

OZ v Krasňanoch schvaľuje program 22. zasadnutia OZ v Krasňanoch tak, ako bol predložený 

v pozvánke. Starostka obce dala hlasovať za program OZ.      

za:  5 (Branislav Gacho, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková,   

 Lýdia Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 



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

Starostka obce navrhla do návrhovej komisie Evu Ferjancovú - predseda návrhovej komisie, 

Lenka Štefúnová Šamajová - člen návrhovej komisie, Lýdia Cigániková - člen návrhovej 

komisie. 

Uznesenie: 

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

hlasovať: 

za:  5 (Branislav Gacho, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková,   

 Lýdia Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Za overovateľov zápisnice  navrhla starostka poslancov Mgr. Sidóniu Stankovú a Branislava 

Gacha.  

Uznesenie: 

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

za:  5 (Branislav Gacho, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková,   

     Lýdia Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Starostka za zapisovateľku určila pani Zdenku Džurnákovú. 

 

Bod č. 3) Kontrola uznesení z 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Starostka obce sa spýtala, či má niekto pripomienky alebo otázky k uzneseniam z 21. zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. Nikto nemal pripomienky.  

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o kontrole uznesení z 21. zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. Starostka dala hlasovať:    

za:  5 (Branislav Gacho, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková,   

 Lýdia Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 4) Správa nezávislého audítora k 31. decembru 2021 

Starostka oboznámila prítomných s tým, že bol vykonaný audit účtovných závierok. Poslancom 

predložila k nahliadnutiu správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a správu 

z overenia konsolidovanej účtovnej závierky a overenia konsolidovanej výročnej správy 

k 31.12.2021. Audítor zabezpečujúci overenie: Ing. Ladislav Adamec, ktorý vykonal audit podľa 

medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Správy sú 

zverejnené v registri účtovných závierok.  

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správy nezávislého audítora za rok 2021. Starostka dala 

hlasovať: 

za:  5 (Branislav Gacho, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková,   

 Lýdia Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 



Bod č. 5) Konsolidovaná výročná správa za rok 2021  

Starostka obce oboznámila prítomných s tým, že Konsolidovaná výročná správa za rok 2021 je 

zverejnená na webovej stránke obce Krasňany. Vypracovanú si ju mohli pozrieť aj na obecnom 

zastupiteľstve.   

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Konsolidovanú výročnú správu za rok 2021. Starostka 

dala hlasovať: 

za:  5 (Branislav Gacho, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková,   

 Lýdia Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 6) Všeobecne záväzné nariadenie obce Krasňany č. 1/2022 o výške mesačného 

príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej 

škole, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na 

činnosti školského klubu detí, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú 

úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni 
Starostka obce informovala prítomných o úprave súm vo VZN. V § 3, bod 1 navrhla zvýšiť 

výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu zo 4,00 € 

na 7,00 €. Ďalej sa zvyšujú ceny v § 4 bod 2 z dôvodu zvýšených cien na potraviny.  Starostka 

otvorila k tomuto bodu diskusiu. Otázky neboli žiadne.   

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Krasňany č. 1/2022 o výške 

mesačného príspevku  zákonného zástupcu  na čiastočnú úhradu výdavkov  za pobyt dieťaťa 

v materskej škole, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu  

nákladov na činnosti školského klubu detí,  o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.  

Starostka dala hlasovať: 

za:  5 (Branislav Gacho, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková,   

 Lýdia Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č. 7) Schválenie použitia rezervného fondu obce Krasňany v roku 2022 

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

na rekonštrukciu ciest v obci. Navrhuje položenie niekoľko cm vrstvy nového asfaltu a to na ulici 

SNP od obecného úradu smerom nahor až po Trnkovcov, ulicu kpt. Nálepku a ulicu 

Mládežnícku. Z rezervného fondu žiada vyčleniť 200 000,00 €.  Otvorila k tomuto bodu diskusiu. 

Do diskusie sa prihlásil p. Marián Babiš s návrhom, že materiál, ktorý sa sfrézuje, by bolo dobré 

použiť na iné miesto v obci. Poslanci sa pýtali, či je nato už vybratá firma. Starostka odpovedala, 

že zatiaľ nie, musí prebehnúť výberové konanie cez TENDERnet, s.r.o., Žilina.      

Po krátkej diskusii predložila starostka návrh na uznesenie na schválenie.  

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky – 

rekonštrukcia ciest v obci v sume 200 000,00 €. Starostka dala hlasovať: 

za:  5 (Branislav Gacho, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková,   

                                     Lýdia Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 



Bod č. 8) Prerokovanie žiadostí 

1) Žiadosť o udelenie súhlasu s umiestnením rozvodov nad povrchom zeme 
Starostka obce prečítala návrh na spoluprácu od spoločnosti Kinet s.r.o. so sídlom Diviaky nad 

Nitricou, o zrealizovanie optickej siete nad povrchom zeme (vzdušnými rozvodmi). Oboznámila 

prítomných s tým, že v našej obci už máme vybudovanú optickú sieť a otvorila k tomuto bodu 

diskusiu. Poslanci pripomienkovali, že ak máme optickú sieť, nevidia dôvod spolupráce a 

realizovania optickej siete nad povrchom zeme. 

Starostka dala hlasovať. 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na spoluprácu Žiadosť o udelenie súhlasu s umiestnením 

rozvodov nad povrchom zeme spoločnosti Kinet , s.r.o. Diviaky nad Nitricou. Starostka dala 

hlasovať: 

za:  0  

proti:  4 (Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Lýdia Cigániková, 

                                     Lenka Štefúnová Šamajová) 

zdržal sa: 1 (Branislav Gacho) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

2) Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na nahrávanie CD  

Starostka obce prečítala žiadosť Martina Poliaka a Anety Poliakovej o poskytnutie finančných 

prostriedkov na nahrávanie CD Poliakovci – Mám ťa rád. Starostka vyzvala poslancov, aby 

predniesli svoje návrhy. Lenka Štefúnová Šamajová navrhla 300,00 Eur, keďže reprezentujú obec 

a zúčastňujú sa aj rôznych podujatí v obci. Iný návrh nebol. Starostka predložila žiadosť 

s návrhom 300,00 Eur na schválenie. 

Uznesenie:       

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Martina Poliaka a Anety Poliakovej o poskytnutie 

finančných prostriedkov na nahrávanie CD v sume 300,00 Eur. Starostka dala hlasovať:   

za:  5 (Branislav Gacho, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková,   

                                     Lýdia Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová)                                   

proti:  0  

zdržal sa: 0                                            

Uznesenie bolo prijaté. 

 

3) Žiadosť o finančný príspevok na poskytnutie sociálnej služby podmienených 

odkázanosťou podľa § 75 zákona o sociálnych službách  

Starostka prečítala žiadosť od neziskovej organizácie Senior plus, Rochovce o finančný 

príspevok podľa § 75 zákona o sociálnych službách v celkovej sume 1 500,00 Eur na mesiac 

december 2023. Predniesla návrh na uznesenie.  

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre Senior plus, 

n.o. Rochovce vo výške 1 500,00 Eur. Starostka dala hlasovať: 

za:  0  

proti:  5 (Branislav Gacho, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková,   

                                     Lýdia Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

zdržal sa: 0        

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

4) Predloženie zámeru a návrh na prerokovanie ponuky  

Starostka prečítala Predloženie zámeru a návrh na prerokovanie ponuky firmy Fondstav, s.r.o. 

Bratislava – Petržalka. Bližšie ich oboznámila s tým, že sa jedná o pozemok, o ktorom sa 



rokovalo na predchádzajúcom obecnom zastupiteľstve. Poslanci sa spýtali, či vieme ako dopadla 

anketa na záujem o byty. Starostka odpovedala, že my nemáme o tom prehľad.     

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Predloženie zámeru a návrh na prerokovanie ponuky 

firmy Fondstav, s.r.o. Bratislava – Petržalka. Starostka dala hlasovať:  

za:  5 (Branislav Gacho, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková,   

                                     Lýdia Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 9) Informácie starostky obce 

Starostka obce informovala prítomných,  

- o súťaží DHZ Krasňany od 9.00 a o oslavách Sv. Moniky od 17.00 hod. dňa 28.08.2022. 

Zároveň požiadala poslancov o pomoc pri priebehu akcie. 

- o tom, že je objednaný basketbalový kôš z podaného projektu z Nadácie Pontis,  

- o projekte opravy Kríža pri hlavnej ceste z podaného projektu Nadačný fond MOBIS 

v Nadácii Pontis,  

- o poverení z Klubu dôchodcov o zorganizovanie zájazdu pre dôchodcov do záhrady 

v Poľsku, Lednice, prípadne iný zájazd. Starostka navrhla vinobranie v Bzenci. Je to 

blízko, cca 2 hodiny cesty, jednalo by sa o preplatenie autobusu na zájazd. Poslanci 

navrhli, nech si Klub dôchodcov určí, o aký zájazd majú záujem. Starostka predniesla 

návrh na uznesenie. 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje preplatenie nákladov autobusovej dopravy na zájazd pre Klub 

dôchodcov Krasňany v plnej výške. Starostka dala hlasovať: 

za:  5 (Branislav Gacho, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková,   

                                     Lýdia Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová)                                   

proti:  0  

zdržal sa: 0                                            

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č. 10) Rôzne 

Poslankyňa Mgr. Sidónia Stanková pochválila zamestnancov materskej školy, že urobili kus 

práce. Vyrovnali a upravili terén pri materskej škole, vysiali trávu. Taktiež pochválila aj 

zamestnancov obecného úradu za úpravu školského areálu.  

Starostka odpovedala, že upravili to pekne, ale môže byť problém s parkovaním áut pri materskej 

škole.  

 

Bod č. 11) Záver   
Na záver starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie obecného 

zastupiteľstva.    

 

 

Zapísala:  Zdenka Džurnáková  

 

Overovatelia:   Mgr. Sidónia Stanková   

    Branislav Gacho 

 

                                                                           Ing. Jana Žáková PhD. 

               starostka obce 


