
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 
 

 

Z á p i s n i c a   

 

 

z 23.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, 

konaného dňa 16.05.2014 
 

 

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

poslanci – Mária Rampašeková, Ján Bielka, Stanislav Pallo, Radoslav Krajčík, 

Slavomír Rusnák, Pavol Trnka, Júlia Staníková 

 

Ospravedlnení:  Vladimír Stanko, Miroslav Švec   

 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Verejné osvetlenie – lokalita Kút, lokalita Podhutie  

5. Odkúpenie pozemku – žiadosť Mgr. Zuzany Repčíkovej 

6. Schválenie nájomnej zmluvy medzi Obcou Krasňany a Urbárskou obcou Pozemkové 

spoločenstvo Krasňany na pozemok parc. č. EKN 1299/1 

7. Informácia o podpísaní zmluvy o spolupráci medzi obcou Strumień a obcou Krasňany  

8. Informácia o povodni a následných opatreniach zo dňa 01.05.2014 

9. Schválenie projektov v grantových programoch „Pre obce 2014“ a „Pre obce kultúra a šport“  

10. Zmeny a doplnky č. 6 k ÚPN – O Krasňany – informácia   

11. Rôzne 

12. Záver  

 

 

Bod č. 1) Otvorenie zasadnutia 

Starosta obce privítal poslancov OZ a ostatných prítomných. Oboznámil ich s programom 23. 

zasadnutia podľa pozvánky zo dňa 13.05.2014 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 (Mária Rampašeková, Ján Bielka, Stanislav Pallo, Radoslav      

                                      Krajčík, Slavomír Rusnák, Pavol Trnka, Júlia Staníková)                                                                

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 



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

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Radoslava Krajčíka – predseda návrhovej komisie, 

p.  Slavomír Rusnák - člen návrhovej komisie, p. Ján Bielka – člen návrhovej komisie. 

za:  7 (Mária Rampašeková, Ján Bielka, Stanislav Pallo, Radoslav      

                                      Krajčík, Slavomír Rusnák, Pavol Trnka, Júlia Staníková)                                 

                                       

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Za overovateľov zápisnice  navrhol  poslancov p. Máriu Rampašekovú a p. Pavla Trnku,   

za  zapisovateľku určil p. Zdenku Džurnákovú. 

za:  7 (Mária Rampašeková, Ján Bielka, Stanislav Pallo, Radoslav      

                                      Krajčík, Slavomír Rusnák, Pavol Trnka, Júlia Staníková)                            

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 3) Kontrola plnenia uznesení   

Starosta obce oboznámil prítomných o kontrole uznesení zo dňa 21.02.2014. 

Uznesenie č. 55 bod 5 – projektová dokumentácia na zateplenie školy a projekt na úpravu 

školského bytu na priestory pre školské účely je spracovaná - splnené. Je už vydané aj 

rozhodnutie o stavebných úpravách. Teraz sa napíše žiadosť o schválenie finančných 

prostriedkov na ministerstvo školstva a vyhotovená PD s rozhodnutím o stavebných úpravách sa 

priložia k žiadosti.  

Uznesenie č. 55 bod 6 – vyčlenenie finančných prostriedkov z vlastných zdrojov pre dvoch 

pracovníkov na údržbu zelene a poriadku v obci – splnené.  

Dvaja pracovníci boli prijatí od 01.04.2014 do 31.10.2014 – cez obec. Dvaja pracovníci boli 

prijatí od 01.05.2014 do 31.01.2015 – cez ÚPSVaR Žilina.     

 

Bod č. 4) Verejné osvetlenie – lokalita Kút, lokalita Podhutie 
Starosta obce informoval prítomných o tom, že ho navštívili JUDr. Milkovičová a JUDr. 

Milkovič za účelom vybudovania verejného osvetlenia v lokalite Kút. Niektoré rodinné domy sú 

už vybudované, čakajú na kolaudáciu, v tejto časti ale nie je vybudované verejné osvetlenie 

a preto je potrebné začať to riešiť. Dal slovo JUDr. Milkovičovi.  

JUDr. Milkovič – oboznámil prítomných s tým, že začali za ním chodiť ľudia, ktorí tam stavajú 

rodinné domy a pýtajú sa na verejné osvetlenie, pretože je tam veľká tma. Preto začali riešiť túto 

situáciu. Nakontaktovali sa na firmy, ktoré budujú nové verejné osvetlenia, prípadne rekonštruujú 

staré. Firmy by boli ochotné zrekonštruovať aj staré VO za určitých podmienok pri 10 ročnom 

splácaní investície. JUDr. Milkovič predpokladá, že celá obec má približne 200 svetiel. Oni majú 

spracovanú projektovú dokumentáciu na lokalitu Kút. Sú rozhodnutí, že v tejto časti verejné 

osvetlenie postavia a potom ho odovzdajú obci do prevádzky. Pokiaľ by sa však rozhodlo obecné 

zastupiteľstvo riešiť celú obec, PD by sa dorobila. Osvetlenie je naplánované postaviť na 

vedľajšej parcele číslo 856, kde má obec uzatvorenú s p. Helenou Cigánikovou Zmluvu 

o budúcej zmluve na odkúpenie pozemku. V tejto zmluve je súhlas, že na uvedenej parcele sa už 

môžu realizovať investičné zámery. Budú tam tri body verejného osvetlenia. 

Starosta obce – obec sa nestavia k vybudovaniu VO odmietavo. V minulosti sa obec snažila 

získať finančné prostriedky na rekonštrukciu VO z eurofondov, nebola úspešná.   

JUDr. Milkovičová – žiadajú od obecného zastupiteľstva schváliť, že môžu dať vybudovať VO. 

Bude tam približne 40 svietidiel, na dvoch uliciach zatiaľ nebudú namontované, ale budú 

odložené. Namontujú sa len na vybudovaných uliciach, kde sú už postavené rodinné domy. 



Zrealizujú aj osvetlenie prístupovej cesty na parcele číslo 856, po realizácii verejné osvetlenie  

odovzdajú obci do prevádzky. Rozvodná skriňa elektrického napájania osvetlenia bude 

umiestnená na parcele číslo 308, ktorá bude slúžiť ako oddychová zóna – detské ihrisko, 

pieskovisko a pod. pre obyvateľov v lokalite Kút. Zároveň JUDr. Milkovičová informovala 

prítomných, že požiadali o predĺženie lehoty výstavby – „Regionálny rozvoj obce Krasňany – 

časť Kút: SO 01 Rozšírenie verejného vodovodu, SO 02 Rozšírenie verejnej kanalizácie“.       

Starosta obce poďakoval prítomným JUDr. Milkovičovcom za účasť.  

 

Lokalita Podhutie – starosta informoval prítomných o žiadosti p. Kubalovej. Žiada vyriešiť 

verejné osvetlenie – je tam tma. Zatiaľ zadal na portál údaje, zbiera ponuky. Obec by zakúpila 

svetlá  a postupne by sa to povymieňalo. Pokiaľ bude finančná situácia obce stabilizovaná, 

v mesiaci jún sa bude schvaľovať záverečný účet obce a pripravili by sme na schválenie úpravu 

rozpočtu, kde by sme zapracovali aj rozšírenie verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu 

v lokalite  Podhutie.    

 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

a) vybudovanie verejného osvetlenia v lokalite Kút, kde investorom stavby budú JUDr. Daniel 

Milkovič a JUDr. Viera Milkovičová. Po realizácii bude verejné osvetlenie odovzdané obci 

do prevádzky.    

b) predĺženie verejného osvetlenia v lokalite na Podhutí k domu č. 388. Investorom bude obec.  

za:  7 (Mária Rampašeková, Ján Bielka, Stanislav Pallo, Radoslav      

                                      Krajčík, Slavomír Rusnák, Pavol Trnka, Júlia Staníková)                            

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

Bod č. 5) Odkúpenie pozemku - žiadosť Mgr. Zuzany Repčíkovej 

Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou Mgr. Zuzany Repčíkovej o odkúpenie časti 

pozemku vo vlastníctve obce. Jedná sa o časť pozemku parc. č. 447/1, ktorá je vyznačená na 

priloženej snímke červenou farbou. Odhadom to vychádza približne 14 m2. Všetky náklady 

spojené s prevodom vlastníctva by hradila Mgr. Repčíková. 

Podľa Zásad hospodárenia s majetkom obce musí o odpredaji rozhodnúť obecné zastupiteľstvo. 

Mal by byť urobený aj znalecký posudok. Keďže sa jedná o veľmi malú výmeru, OZ schválilo 

odpredaj pozemku bez znaleckého posudku, navrhli cenu 3,00 €/m2. Starosta dal za uvedený 

návrh hlasovať.      

 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Mgr. Zuzany Repčíkovej, Krasňany 396,  o odpredaj 

časti pozemku parc. číslo 447/1, zapísaného na LV č. 995 v k.ú. Krasňany, o výmere 14 m2 

v cene 3,00 €/m2.  Prevod vlastníctva sa vykoná priamym predajom. 

za:  7 (Mária Rampašeková, Ján Bielka, Stanislav Pallo, Radoslav      

                                      Krajčík, Slavomír Rusnák, Pavol Trnka, Júlia Staníková)                        

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

Bod č. 6) Schválenie nájomnej zmluvy medzi Obcou Krasňany a Urbárskou obcou Pozemkové 

spoločenstvo Krasňany na pozemok parc. č. EKN 1299/1 

Starosta obce oboznámil prítomných o podpísaní nájomnej zmluvy medzi Obcou Krasňany 

a Urbárskou obcou Pozemkové spoločenstvo Krasňany na pozemok parcele číslo EKN 1299/1, 



ktorá nadobudla platnosť dňom jej podpísania a to 1.6.2008 (fotokópiu tejto zmluvy poslanci 

dostali pri pozvánke).  

Zmluva nebola pred podpísaním schválená na OZ, preto je neplatná. Na obecnom úrade nie sú 

archivované ani 2 exempláre originálu nájomnej zmluvy. Zmluva sa uzatvorí nanovo, upravia sa 

dátumy, cena v €. Nájom, ktorý mala obec vyfakturovať urbárskej obci za obdobie od 1.6.2008 

do 31.5.2014 navrhujú poslanci poskytnúť ako dar obecným zložkám (neuhradený nájom je vo 

výške 6 000,- Sk (v prepočte je to 199,16 €). 

Návrh poslancov  – formou daru poskytnúť štyrom zložkám v obci Krasňany (TJ, DHZ, KST, 

Dúha) po 50,00 € na činnosť.  

 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie novej nájomnej zmluvy medzi Obcou Krasňany 

a Urbárskou obcou Pozemkové spoločenstvo Krasňany na pozemok parc. číslo EKN 1299/1.  

za:  7 (Mária Rampašeková, Ján Bielka, Stanislav Pallo, Radoslav      

                                      Krajčík, Slavomír Rusnák, Pavol Trnka, Júlia Staníková)          

proti:  0 

zdržal sa: 0          

  

Bod č. 7)Informácia o podpísaní zmluvy o spolupráci medzi obcou Strumień a obcou Krasňany 

Starosta oboznámil prítomných s tým, že v rámci cezhraničnej spolupráce na prehĺbenie vzťahov 

medzi obcou Strumień a obcou Krasňany sa z našej obce zúčastnila návštevy v Poľsku 8 členná 

delegácia. Tejto návštevy sa zúčastnili aj ďalšie 4 partnerské obce zo Slovenska a 2 obce z Čiech. 

Prezentovali sa aj poľské obce. Tretí deň návštevy bola podpísaná Zmluva o spolupráci medzi 

obcou Strumień a obcou Krasňany, kde sa obce zaviazali ku vzájomnej účasti na kultúrnych, 

športových, rekreačných a iných akciách, organizovaných v rámci tejto zmluvy.  

Zároveň starosta obce oboznámil a vyzval poslancov k účasti na akcii dňa 21.5.2014 do obce 

Strumień, kde pozývajú 10 ľudí (štyri ženy, štyroch mužov a dve deti do 15 rokov) na športové 

súťaže. 

   

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o podpísaní Zmluvy o spolupráci medzi 

obcou Strumień a obcou Krasňany.  

za:  7 (Mária Rampašeková, Ján Bielka, Stanislav Pallo, Radoslav      

                                      Krajčík, Slavomír Rusnák, Pavol Trnka, Júlia Staníková)          

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

Bod č. 8) Informácia o povodni a následných opatreniach zo dňa 01.05.2014 

Starosta obce oboznámil prítomných o prívalovom daždi v našej obci dňa 01.05.2014. V časti 

Nad Hubočou splavovalo hlinu okolo Jána Filu a Chabadovcov a tiež okolo Pallovcov po ceste 

smerom ku p. Hložnému a po ulici Okružnej, kde ostali veľké nánosy hliny.  

Protipovodňovú ryhu nad Pupovom dala obec nanovo vybagrovať. Starosta zavolal projektanta  

Ing. Moťovského, ktorý vypracuje projektovú dokumentáciu na odvodnenie tejto lokality.   

 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o povodni a následných opatreniach zo dňa 

01.05.2014.   

za:  7 (Mária Rampašeková, Ján Bielka, Stanislav Pallo, Radoslav      

                                      Krajčík, Slavomír Rusnák, Pavol Trnka, Júlia Staníková)          



proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

Bod č. 9) Schválenie projektov v grantových programoch „Pre obce 2014“ a „Pre obce kultúra 

a šport“  

Starosta informoval prítomných o tom, že spoločnosť Kia Motors Slovakia rozhodla podporiť 

okolité obce pomocou grantového programu. Pre tento rok pripravili 2 programy. V programe 

„Pre obce 2014“ môže obec žiadať 7 000,00 €. Návrh - projekt na detské ihrisko  (cez internet už 

požiadal   o zaslanie  ponúk   na detské ihriská)   a   „Pre obce kultúra a šport“   môže žiadať obec  

3 000,00 € na kultúrne podujatia. Návrh – akcie: Výstava historických vozidiel a futbalový turnaj 

„Memoriál Adama Krajčíka“.   

Termín na podanie projektov je 20.05.2014.   

Obec môže požiadať ešte o zamestnanecký grant, kde sa zamestnanec stane garantom. Obec by 

ešte chcela požiadať aj o tento grant z príležitosti 660. výročia 1. písomnej zmienky o obci 

Krasňany.  TJ Fatran Krasňany predložila projekt v grantovom programe „Región športuje“.    

 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje projekty v grantových programoch „Pre obce 2014“ a „Pre obce 

kultúra a šport“.  

za:  7 (Mária Rampašeková, Ján Bielka, Stanislav Pallo, Radoslav      

                                      Krajčík, Slavomír Rusnák, Pavol Trnka, Júlia Staníková)          

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

Bod č. 10) Zmeny a doplnky č. 6 k ÚPN – O Krasňany – informácia 

Starosta obce oboznámil prítomných s tým, že dňa 22.04.2014 sa uskutočnilo opätovné 

prerokovanie problematiky výstavby v lokalite „Pri vodojeme“, nakoľko v rámci prerokovávania 

návrhu ZaD č. 6 ÚPN-O obdržala obec rozporné, resp. zamietavé stanoviská. Starosta sa tohto 

stretnutia nezúčastnil, lebo bol v nemocnici. Zúčastnili sa ho zástupkyňa Mária Rampašeková 

a poslanec Slavomír Rusnák. Starosta dal slovo poslancovi Slavomírovi Rusnákovi.  

Slavomír Rusnák – odbornú časť k ÚPN-O viedol Ing. arch. Barčiak, ktorý prítomných bližšie 

informoval o obsahu obdržaných stanovísk k výstavbe rodinných domov. Prebiehala tam diskusia 

k jednotlivým návrhom a stanoviskám. Z tohto rokovania bol vyhotovený záznam, ktorý bol 

prílohou k novej žiadosti Obce Krasňany o prehodnotenie stanovísk dotknutých subjektov 

k návrhu ZaD č. 6 ÚPN-O Krasňany v lokalite „Pri vodojeme“.       

 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o Zmene a doplnku č. 6 k ÚPN-O Krasňany.   

za:  7 (Mária Rampašeková, Ján Bielka, Stanislav Pallo, Radoslav      

                                      Krajčík, Slavomír Rusnák, Pavol Trnka, Júlia Staníková)          

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

Bod č. 11) Rôzne  

1/ Starosta informoval prítomných o tom, že podľa zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších 

predpisov po zverejnení priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za predchádzajúci rok 

štatistickým úradom je povinnosťou obecného zastupiteľstva opätovne raz za rok prerokovať plat 

starostu. Priemerná mesačná  mzda v hospodárstve SR v roku 2013 dosiahla sumu 824,00 €. 

Starostovia sa na účely § 3 ods. 1 zaraďujú do deviatich platových skupín podľa počtu 



obyvateľov obce a násobok sa im stanovuje takto: od 1001 do 3000 obyvateľov sa zaraďuje do 

platovej skupiny 3 a násobok je 1,98 (824,00 € x 1,98 = 1 631,52 € je minimálna mzda starostu 

v našej obci).  

Od 01.01.2013 mu bol vyplácaný upravený plat o priemernú mzdu a zvýšený o 19,2 % v sume 

1 900,00 €.  

V zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. obecné zastupiteľstvo schvaľuje plat starostovi 

naďalej vo výške 1 900,00 €, to znamená zvýšenie minimálneho platu starostu od 01.01.2014 

o 16,46 % (t.j. zvýšenie o 268,54 €).  

 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plat starostovi naďalej vo výške 1 900,00 € mesačne.   

za:  6 (Mária Rampašeková, Stanislav Pallo, Radoslav Krajčík, Slavomír    

                                      Rusnák, Pavol Trnka, Júlia Staníková)          

proti:  0 

zdržal sa: 1         (Ján Bielka) 

 

2/ Dom smútku Krasňany – starosta navrhuje uzatvoriť nájomnú zmluvu medzi Obcou Krasňany 

a Farským úradom Varín. V mnohých obciach to takto funguje. Požiada právnika o vytvorenie 

návrhu zmluvy, potom pôjde za pánom dekanom. Po dohode ju predloží na schválenie obecnému 

zastupiteľstvu.    

 

3/ Folklórny súbor Dúha usporiada Majáles dňa 31.05.2014 na ihrisku. Dňa 28.06.2014 sa 

uskutoční futbalový turnaj „Memoriál Adama Krajčíka“  spojený s Jánskymi ohňami. Dňa 

19.07.2014 sa v našej obci uskutoční Výstava historických vozidiel. 23.08.2014 sa uskutočnia 

oslavy Sv. Moniky, patrónky obce spojené s oslavami 660. výročia prvej písomnej zmienky 

o obci.   

 

4/ Jozef Trnka – predseda DHZ informoval prítomných o tom, že v tomto roku bol zvolený nový 

výbor DHZ v obci Krasňany. Zasadnutia výboru mávajú každé 2 týždne. Informoval prítomných 

o počte členov DHZ o stave techniky, o budove hasičskej zbrojnice (podrobnejšie informácie 

tvoria prílohu zápisnice).   

 

Bod č. 12) Záver   
Na záver starosta obce poďakoval poslancom a ostatným prítomným za účasť a ukončil  

zasadnutie obecného zastupiteľstva.    

 

 

Zapísala:  Zdenka Džurnáková  

 

Overovatelia: Mária Rampašeková 

Pavol Trnka  

 

 

 

                                                                             Ing. Miroslav Bielka 

                 starosta obce 

 


