
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 
 

Z á p i s n i c a   

 

z 23.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, 

konaného dňa 07.06.2018 
 

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

poslanci – Ján Bielka, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Eva Ferjancová, 

Ing. Jana Žáková, Mgr. Sidónia Stanková, Slavko Rusnák   

 

Ospravedlnení:  Branislav Gacho, František Cigánik   

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 

3. Kontrola plnenia uznesenia 

4. Rekonštrukcia spevnených plôch pri bytovkách - informácie 

5. Žiadosť o zmenu kritérií pre otvorenie MŠ Krasňany počas prázdnin v školskom roku  

a letných prázdnin  

6. Prístavba MŠ, prijímanie detí do MŠ pre školský rok 2018/2019 – informácie. 

7. Záverečný účet obce Krasňany a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 

8. Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2018  

9. Implementácia mikroprojektu Interreg Poľsko - Slovensko 

10. Žiadosti občanov     

11. Správa hlavného kontrolóra obce a plán práce na druhý polrok 2018  

12. Rôzne 

13. Záver    

14. Úväzok starostu a počet poslancov OZ pre volebné obdobie 2018 - 2022   

 

Bod č. 1) Otvorenie zasadnutia 

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

zasadnutia podľa pozvánky zo dňa 04.06.2018, doplnil ešte bod 14. Úväzok starostu a počet 

poslancov OZ pre volebné obdobie 2018 – 2022 a predložil program rokovania zasadnutia OZ 

v Krasňanoch na schválenie s tým, že najskôr by sa prerokovali body, ktoré sa týkajú prítomných 

hostí. 

Uznesenie: 

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

starostom obce na pozvánke, s doplnením bodu 14.  

za:  6 (Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Eva Ferjancová,  

                                     Ing. Jana Žáková, Mgr. Sidónia Stanková, Slavko Rusnák)                                                                

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

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

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie Ing. Janu Žákovú – predseda návrhovej komisie,  

Eva Ferjancová - člen návrhovej komisie, Mária Rampašeková – člen návrhovej komisie. 

za:  6 (Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Eva Ferjancová, 

                                     Ing. Jana Žáková, Mgr. Sidónia Stanková, Slavko Rusnák)                                                     



proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Za overovateľov zápisnice  navrhol  poslancov Mgr. Sidóniu Stankovú a p. Radoslava Krajčíka,     

za  zapisovateľku určil p. Zdenku Džurnákovú. 

za:  6 (Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Eva Ferjancová,  

                                     Ing. Jana Žáková, Mgr. Sidónia Stanková, Slavko Rusnák)                                      

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 3) Kontrola plnenia uznesenia 
Uznesenie č. 22, bod 4 - stavba mosta na Púpov. Cenovú ponuku predložili 4 firmy. Víťaznú 

ponuku predložila firma HASTRA, podpísala sa zmluva a pristúpilo sa k realizácii. Stavba je už 

zrealizovaná.  

Bod 5. - zatrubnenie odvodňovacieho kanála – zrealizované.  

Bod 6. - zámer odpredaj pozemkov žiadateľom Marte Kvočkovej, Irene Filovej a Ondrejovi 

Cigánikovi. Žiadatelia si mali dať vypracovať GP a kúpnopredajné zmluvy. Marta Kvočková 

zatiaľ nemá vypracovanú zmluvu, lebo kupuje aj od Povodia Váhu. Irena Filová má GP aj 

kúpnopredajnú zmluvu. Ondrej Cigánik nemá GP ani zmluvu.  

Bod 7. - zámer na zámenu pozemkov, pripravená je zámenná zmluva. Prerokuje sa v bode Rôzne. 

Bod 8. - predloženie žiadosti o dotáciu na projekt s názvom „Prístavba a rekonštrukcia požiarnej 

zbrojnice“ – žiadosť bola predložená.  

Bod 9. - predloženie žiadosti o dotáciu na „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich 

verejných budov vrátane zatepľovania – budova ZŠ“ – žiadosť nebola podaná, máme tam už 

podanú jednu žiadosť a ďalšiu nemalo význam podávať.  

Bod 10. - predloženie projektu v komunitnom grantovom programe 2018 Nadácie KIA Motors 

Slovakia - oplotenie športového areálu. Bolo nám schválených 15 000,00 €. Je objednaný GP na 

vytýčenie pozemku, potom sa to zrealizuje. Oplotenie sa prevedie z pevného zeleného pletiva.  

Bod 11 - oprava kaplnky a kríža pri štátnej ceste, máme pripravené projektové dokumentácie.         

 

Bod č. 4) Rekonštrukcia spevnených plôch pri bytovkách - informácie 
Starosta obce informoval prítomných o tom, že práve prebieha oprava spevnených plôch pri 

bytovkách, ktoré už v roku 2017 schválilo obecné zastupiteľstvo, nakoľko tieto plochy už boli 

v havarijnom stave. Dala sa spracovať jednoduchá projektová dokumentácia. Prebehlo verejné 

obstarávanie na dodávateľa. 

Odovzdal slovo Mgr. Gondžárovi, aby oboznámil prítomných s dokumentáciou z prieskumu trhu. 

Boli oslovené 4 firmy, GFCH, EXIM, Marián Hliník, RP Building, do zákazky sa mohli prihlásiť 

prostredníctvom portálu TENDERnet, pretože inak predložené ponuky ako v systéme 

TENDERnet sa nebudú pri hodnotení posudzovať. Zákazka tam bola predložená vyše týždňa, 

predlžovalo sa to. Cenovú ponuku predložila firma RP Building, s.r.o.. Predmet zákazky tvorilo: 

vybúranie a likvidácia 609 m2 betónovej plochy, vybúranie a likvidácia 315 m starých 

betónových obrubníkov, dodávka a osadenie 315 m cestných obrubníkov, vybetónovanie 609 m2 

plochy v hrúbke betónu 18 cm.  Víťaz akceptoval zníženie ceny o 10 %, uzatvorila sa zmluva.  

 

Na obecné zastupiteľstvo sa dostavil poslanec Ján Bielka.  

 

Pred uzatvorením zmluvy sa ešte uskutočnilo pracovné sedenie poslancov. Nastala diskusia. 

Pavol Krajčík – spýtal sa, koľko to bude stáť. Odpovedal starosta obce, približne 36 000,00 €, 

zmluva je zverejnená, môže si to presne pozrieť. Ing. Jana Žáková sa spýtala, aká je záručná 

doba. Odpovedal starosta obce - 24 mesiacov. Pri začatí prác sa ukázalo, že plochy treba 

približne o 50 m2 rozšíriť, takže konečná suma sa nakoniec pravdepodobne navýši. Do diskusie 



sa prihlásila p. Cvachová. Je veľmi vďačná, že sa to konečne začalo realizovať. Už niekoľko 

rokov o to žiadali. Pri začatí prác predniesla požiadavku rozšíriť betónovú plochu pri strednej 

bytovke, kde boli kontajnery. Starosta zvolal členov stavebnej komisie, či súhlasia s rozšírením. 

Bude sa ešte uzatvárať dodatok ku zmluve, kde budú zohľadnené plochy navyše oproti 

obstarávanému rozsahu.  

Ďalej sa do diskusie prihlásil Daniel Bielka - obyvateľ bytoviek. Vyjadril sa, že prístupové cesty 

boli skutočne v dezolátnom stave, v lete prašnosť, v zime to tam zamŕzalo, teraz tam bude 

zvažovanie, čiže voda odtečie, s rozšírením počíta, je to logické. Firmy sa mohli prihlásiť viaceré, 

aj krasňanské firmy, podmienky boli pre všetkých rovnaké, neznalosť zákona neospravedlňuje. 

Starosta ukončil diskusiu.          

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o oprave spevnených plôch pri bytovkách. 

za:  7 (Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Eva Ferjancová,  

Ing. Jana Žáková, Mgr. Sidónia Stanková, Slavko Rusnák, 

Ján Bielka)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

Bod č. 5) Žiadosť  o zmenu kritérií pre otvorenie MŠ Krasňany počas prázdnin v školskom 

roku  a letných prázdnin  

Starosta obce oboznámil prítomných s tým, že kritéria pre otvorenie MŠ Krasňany počas 

prázdnin v školskom roku a letných prázdnin už bolo riešené na OZ dňa 12.05.2016. Prečítal 

kritéria. Bola predložená nová žiadosť a kritéria sa môžu zmeniť. Za rodičov detí navštevujúcich 

MŠ Krasňany predložila žiadosť Mgr. Gabriela Krajčíková. Starosta žiadosť prečítal. O tejto 

žiadosti už rokoval s terajším riaditeľom Ing. Milanom Moravčíkom, ktorý je prítomný  

a zástupkyňou PaedDr. Svetoslavou Blahušiakovou, ktorá sa  na dnes ospravedlnila. Vyzval 

riaditeľa školy, aby sa k danej problematike vyjadril. 

Ing. Milan Moravčík - otvorenie MŠ Krasňany cez prázdniny. Jedná sa hlavne o peniaze, keďže 

ide o originálne kompetencie, musí obec odsúhlasiť finančné prostriedky z dôvodu zvýšených 

nákladov a ide aj o to, aby si zamestnanci čerpali dovolenky. Počítal náklady na dva týždne. 

Odhad je približne 3 530,00 €. Jedná sa o mzdové a prevádzkové náklady. Na druhej strane je 

výnos, teda príjem za 20 detí po 15,00 €, čo je 300,00 €. Nastala diskusia. Vyjadrovali sa viacerí 

rodičia, zamestnaní aj nezamestnaní a tiež matky na rodičovskej dovolenke. Mgr. Sidónia 

Stanková – učiteľky  a nepedagogickí zamestnanci majú veľa náhradného voľna, pretože sa 

navzájom zastupujú. Ján Bielka sa vyjadril, že chápe matky, ktoré sú zamestnané, že žiadajú, aby 

bola škôlka otvorená aj v čase prázdnin, ale čuduje sa matkám, ktoré sú doma. Počas diskusie sa 

teda upresňovali nové kritéria pre otvorenie MŠ počas prázdnin. Do škôlky môžu cez prázdniny 

zapísať svoje deti len pracujúce matky, do škôlky musí byť prihlásených najmenej 15 detí, 

poplatok počas prázdnin pri jednom dieťati je 30,00 € + obedy, pri dvoch deťoch je poplatok 

40,00 € + obedy, poplatok musí byť uhradený do 24. júna. V prípade neúčasti v škôlke sa 

poplatok nevracia. MŠ Krasňany bude počas letných prázdnin otvorená prvé dva júlové týždne. 

Prítomní rodičia s týmto návrhom súhlasili, preto starosta obce dal o tomto návrhu hlasovať 

poslancom obecného zastupiteľstva.         

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kritéria pre otvorenie MŠ Krasňany počas prázdnin v školskom 

roku a letných prázdnin.  

Kritéria: Do škôlky môžu cez prázdniny zapísať svoje deti len pracujúce matky, do škôlky musí 

byť prihlásených najmenej 15 detí, poplatok počas prázdnin pri jednom dieťati je 30,00 € + 

obedy, pri dvoch deťoch je poplatok 40,00 € + obedy, poplatok musí byť uhradený do 24. júna. 

V prípade neúčasti v škôlke sa poplatok nevracia. MŠ Krasňany bude počas letných prázdnin 

otvorená prvé dva júlové týždne. 



za:  7 (Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Eva Ferjancová,  

Ing. Jana Žáková, Mgr. Sidónia Stanková, Slavko Rusnák,  

Ján Bielka)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

Bod č. 6) Prístavba MŠ, prijímanie detí do MŠ pre školský rok 2018/2019 – informácie 

Starosta obce oboznámil prítomných s tým, že obec má schválený projekt Prístavba MŠ, 

pripravuje sa zmluva na podpis. Jedná sa o zákazku s vyššou hodnotou, verejné obstarávanie 

bude prebiehať  cez vestník. Po výbere dodávateľa sa to opäť dá schváliť na VÚC. Potom sa 

podpíše zmluva.  

Počet detí v MŠ bol teraz 47. Odchádza 17 detí do 1. ročníka. V MŠ ostane 30 detí. Do MŠ sa 

zoberú všetky zapísané deti. Zatiaľ bude trieda vytvorená dočasne v telocvični. Starosta vysvetlil, 

prečo musíme prijať všetky deti. K 15.09. sa robia výkazy a vtedy tie deti tam už musia byť, aby 

sme v nasledujúcom kalendárnom roku dostávali na tieto deti financie na prevádzku MŠ.  V MŠ 

bude spolu 62 detí.  

V ZŠ Krasňany budú 4 triedy: 1. ročník 15 žiakov, 2. ročník 13 žiakov, 3. ročník 16 žiakov, 4. 

ročník 18 žiakov. Spolu 62 žiakov.    

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o prístavbe MŠ a o prijímaní detí do MŠ pre 

školský rok 2018/2019. 

za:  7 (Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Eva Ferjancová,  

Ing. Jana Žáková, Mgr. Sidónia Stanková, Slavko Rusnák, 

Ján Bielka)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

Bod č. 7) Záverečný účet obce Krasňany a rozpočtové hospodárenie za rok 2017   

Starosta obce oboznámil prítomných o tom, že v materiáloch mali predložený Záverečný účet 

obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2017, taktiež mali predložené Stanovisko hlavného 

kontrolóra obce Krasňany k záverečnému účtu obce.  

Účtovníčka obce sa vyjadrila k rozpočtovému hospodáreniu za rok 2017 a k návrhu tvorby 

rezervného fondu za rok 2017. V návrhu bolo uvedené, že prebytok v sume 108 779,30 navrhuje 

použiť na tvorbu rezervného fondu za rok 2017. Vzhľadom k tomu, že ďalším bodom bude 

úprava rozpočtu pre rok 2018, ktorá si vyžaduje z dôvodu prebiehajúcich nových stavieb, ako je 

stavba mosta cez Kúrsky potok, prístavba MŠ a iné kapitálové výdavky vyššie finančné výdavky, 

navrhuje zmenu tvorby rezervného fondu a to v sume 15 000,00 €, zostatok v sume 93 779,30 € 

navrhuje prijať do rozpočtu na rok 2018 formou finančnej operácie a použiť na kapitálové 

výdavky a na odstránenie havarijného stavu mosta v obci a na opravu spevnených plôch pri 

bytovkách. Na tento účel žiada poslancov obce schváliť aj prijatie zostatku finančných 

prostriedkov z roku 2016 vo výške 51 656,08 € do rozpočtu obce na rok 2018 formou finančnej 

operácie. Po krátkej diskusii starosta prečítal návrh uznesenia so zmenou tvorby rezervného 

fondu, ktorý bol v Záverečnom účte za rok 2017 a dal hlasovať za uznesenie.   

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu 

obce za rok 2017. 

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

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia z roku 2017 vo 

výške 15 000,00 € na tvorbu rezervného fondu. 



Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výsledok hospodárenia za účtovné obdobie z roku 2017, obec: 

zisk v sume 40 061,78 € a rozpočtová organizácia: strata v sume – 474,67 €.  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie zostatku rozpočtového hospodárenia z roku 2017 v sume 

93 779,30 € finančnou operáciou do rozpočtu obce na rok 2018. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie zostatku rozpočtového hospodárenia z roku 2016 v sume 

51 656,08 € finančnou operáciou do rozpočtu obce na rok 2018. 

za:  6 (Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Eva Ferjancová,  

Mgr. Sidónia Stanková, Slavko Rusnák, Ján Bielka)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 1          (Ing. Jana Žáková)                                  

 

Bod č. 8) Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2018  

Starosta obce informoval prítomných o úprave rozpočtu obce na rok 2018. Mali predložený 

materiál ku schváleniu Rozpočtového opatrenia č. 1 – návrh úpravy rozpočtu príjmov a výdavkov 

na rok 2018 a plnenie príjmov a výdavkov ku obdobiu 06.2018 za obec. Účtovníčka obce 

oboznámila prítomných s tým, že vzhľadom k odstráneniu havarijného stavu mosta v obci 

a spevnených plôch pri bytovkách, začatých nových stavieb, z dôvodu prebiehajúceho 

schváleného mikroprojektu: Naše spoločné dedičstvo, Program Interreg V-A Poľsko - Slovensko 

2014 - 2020 bolo nutné pristúpiť k úprave rozpočtu na rok 2018. Úprava bola predložená len za 

obec. V rozpočtovej organizácii ZŠ s MŠ Krasňany rozpočet ostal nezmenený. Zároveň prečítala 

list právneho subjektu Oznámenie o úprave rozpočtu za I. Q 2018, kde sa rozpočet nezmenil, bola 

však prevedená úprava kódov zdrojov k 31.03.2018 na základe novely zákona č. 553/22004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy účinnej od 01.01.2018. Starosta otvoril k tomuto bodu 

diskusiu. Poslancov zaujímala nová stavba Most cez Kúrsky potok, prečo sa navýšila suma. 

Starosta to bližšie vysvetlil. V tejto časti je plánované vybudovanie kanalizácie a vodovodu  

a trasa je projektovaná popod most. Sú to práce navyše a preto sa navýšila aj cena. Dodatok 

k zmluve je zverejnený na našej webovej stránke. Ďalej ich zaujímalo oplotenie športového 

areálu, oprava  oplotenia  Kríž pri hlavnej ceste, nákup malotraktora.   

Obec bude mať po úprave schválený vyrovnaný rozpočet. 

Rozpočtové opatrenie č. 1: 

 - príjmy za obec a RO  vo výške 885 426,00 € a výdavky za obec a RO vo výške 885 426,00 €.     

Po ukončení diskusie dal starosta hlasovať za upravené Rozpočtové opatrenie č. 1. 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2018. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Plnenie príjmov a výdavkov za obec k 06.2018. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Oznámenie o úprave rozpočtu k 31.03.2018 rozpočtovej 

organizácie ZŠ s MŠ Krasňany. 

za:  6 (Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Eva Ferjancová,  

Mgr. Sidónia Stanková, Slavko Rusnák, Ján Bielka)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 1          (Ing. Jana Žáková)                                  

  

Ing. Jana Žáková sa ospravedlnila a odišla zo zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Bod č. 9) Implementácia mikroprojektu Interreg Poľsko – Slovensko 

Starosta obce oboznámil prítomných s realizáciou mikroprojektu Interreg Poľsko - Slovensko. 

Dňa 19.05.2018 už prebehla akcia Spoznajte náš kraj. Z Poľska pricestovalo autobusom 20 osôb, 

v Krasňanoch pristúpili ďalšie osoby a spoločne boli v Terchovej, kde navštívili Múzeum Juraja 

Jánošíka a následne turistický prechod Jánošíkových dier. Dňa 08.06.2018 až 10.06.2018 



odchádzajú na tri dni naši ľudia do Poľska. Akcia má názov Spoznajme Váš kraj. Ďalšia 

najbližšia akcia bude Historické vozidlá.    

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu Implementácia mikroprojektu Interreg 

Poľsko - Slovensko.  

za:  6 (Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Eva Ferjancová,  

Mgr. Sidónia Stanková, Slavko Rusnák, Ján Bielka)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0          

  

Bod č. 10) Žiadosti občanov 

1/ Žiadosť o vybudovanie (rekonštrukciu) miestnej komunikácie  

Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou Pavla Krajčíka,. Prečítal žiadosť, v ktorej 

žiada o vybudovanie asfaltového koberca na parcele číslo 450, keďže vlastníkom je Obec 

Krasňany. Vyzval Pavla Krajčíka, aby sa vyjadril k tejto žiadosti.  

Pavol Krajčík - podklad je už pripravený, je potrebné to len vyasfaltovať. Jedná sa zhruba o 100 

m2. Starosta navrhol, že táto časť zaasfaltovania cesty by sa realizovala pri najbližšej oprave 

verejných komunikácií v obci. 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Pavla Krajčíka o vybudovanie (rekonštrukciu) miestnej 

komunikácie na parcele číslo 450 pri najbližšej oprave verejných komunikácií v obci.        

za:  6 (Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Eva Ferjancová,  

                                     Mgr. Sidónia Stanková, Slavko Rusnák, Ján Bielka)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0         

 

2/ Požiadavka Lenky Štefúnovej Šamajovej   

Lenka Štefúnová Šamajová chce poprosiť starostu a prítomných poslancov, aby  zabránili 

nejakým spôsobom pohybu diviakov v dolnej časti obce od rieky Varínka po ulice. Osloviť 

poľovníkov, lebo diviaky sú tam stále a ohrozujú obyvateľov. Chce upozorniť aj na to, že určití 

ľudia tam neustále vyhadzujú odpadky z potravín a tým spôsobujú vlastne to, že kŕmia diviaky. 

Žiada starostu obce, aby vyzval Urbársku obec Krasňany, nech tam urobia prierez drevín 

a vyčistia to.  

Starosta obce už oslovil poľovníkov, ale oni nemôžu strieľať blízko obydlia. Osloví aj Urbársku 

obec Krasňany, aby tam urobili prierez drevín a vyčistili to. Naša obec v rámci projektu získa  

v roku 2018 kompostéry, len ich bude menej ako sme požadovali v projekte. Aby bol kompostér 

dodaný do každého rodinného domu, obec dokúpi chýbajúce kompostéry z vlastných finančných 

zdrojov.      

 

3/ Žiadosť o predaj obecného pozemku  

Starosta obce prečítal žiadosť Miroslava Pallu, v ktorej žiada o odkúpenie časti pozemku 

z parcele číslo 401. Jedná sa približne o 170 m2.  V prílohe predložil kópiu z katastrálnej mapy, 

kde vyznačil, o ktorú časť pozemku má záujem. Diskusia. Poslanci nesúhlasia s odpredajom 

pozemku. Je tam neporiadok. Treba vyzvať Miroslava Pallu na odstránenie stavebného odpadu 

z pozemku. Obecné zastupiteľstvo žiadosť zamietlo.  

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Miroslava Pallu o predaj obecného pozemku.   

za:  6 (Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Eva Ferjancová,  

                                     Mgr. Sidónia Stanková, Slavko Rusnák, Ján Bielka)                                  

proti:  0  



zdržal sa: 0          

   

4/ Zámenná zmluva na pozemok  

Starosta obce oboznámil prítomných s tým, že už pri kontrole uznesenia hovoril o tom, že je 

pripravená zámenná zmluva na pozemok medzi zamieňajúcimi: Obec Krasňany, parc.č. 439  

o výmere 467 m2 v 1/2 a Mária Rampašeková, parc.č. 441 o výmere 1 021 m2 v 90/360. Na OZ 

dňa 15.03.2018 bol schválený zámer na zámenu pozemkov, dnes majú schváliť zámennú zmluvu. 

Starosta navrhuje predloženú zámennú zmluvu schváliť.  

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámennú zmluvu na pozemok medzi: zamieňajúci č. 1 Obec 

Krasňany, parc.č. 439  o výmere 467 m2 v 1/2 a zamieňajúci č. 2 Mária Rampašeková, parc.č. 

441 o výmere 1 021 m2 v 90/360.    

za:  6 (Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Eva Ferjancová,  

                                     Mgr. Sidónia Stanková, Slavko Rusnák, Ján Bielka)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0         

 

5/ Kúpna zmluva   

Starosta obce oboznámil prítomných s tým, že pri kontrole uznesenia v bode 6 im oznámil, že 

Irena Filová má pripravenú kúpnu zmluvu a GP a bude sa to schvaľovať v Rôznom. Jedná sa 

o časť pozemku z parcele č. 447/1 o výmere 8 m2. Treba však najskôr určiť cenu za m2. OZ určilo 

3,00 €/m2.  Všetky náklady spojené s prevodom vlastníctva bude hradiť kupujúci, t.j. Irena 

Filová. Keďže sa jedná o veľmi malú výmeru, OZ schválilo odpredaj pozemku bez znaleckého 

posudku. V prípade preukázania inžinierskych sietí na odkupovanom obecnom pozemku sa 

zapíše na odpredávané miesto ťarcha. Prevod vlastníctva sa vykoná priamym predajom. Starosta 

dal za uvedený návrh hlasovať.  

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu zmluvu medzi predávajúci: Obec Krasňany, kupujúci: 

Irena Filová o odpredaji časti pozemku parcele číslo 447/1, zapísané na LV č. 995 v k.ú. 

Krasňany o výmere 8 m2 v cene 3,00 €/m2. Prevod vlastníctva sa vykoná priamym predajom.          

za:  5 (Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Eva Ferjancová,  

                                     Slavko Rusnák, Ján Bielka)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 1         (Mgr. Sidónia Stanková)                                  

   

Bod č. 11) Správa hlavného kontrolóra obce a plán práce na druhý polrok 2018 

Hlavná kontrolórka obce p. Janka Miklúšová predložila poslancom správu o kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra Obce Krasňany  za rok 2017 a plán práce na druhý polrok 2018. Správa 

o kontrolnej činnosti za rok 2017 a Plán práce kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018 tvoria 

prílohu zápisnice.    

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2018.   

za:  6 (Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Eva Ferjancová,  

                                     Mgr. Sidónia Stanková, Slavko Rusnák, Ján Bielka)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0             

 

 

 



Bod č. 12) Rôzne  

1/ Požiadavka poslankyne Evy Ferjancovej  -  žiada zvýrazniť spomaľovače   

 

2/ Požiadavka Jána Vrábla  -  v areáli MŠ Krasňany medzi budovou škôlky a jeho rodinným 

domom žiada orezať stromy. 

 

Zo zasadnutia OZ s ospravedlnením odchádza Eva Ferjancová.     

   

Bod č. 13) Úväzok starostu a počet poslancov OZ pre volebné obdobie 2018 – 2022  

Starosta oboznámil prítomných s tým, že vzhľadom na blížiaci sa termín komunálnych volieb je 

povinnosťou obecného zastupiteľstva určiť na nasledujúce volebné obdobie podľa počtu 

obyvateľov počet poslancov a rozsah výkonu funkcie starostu.  V našej obci to môže byť 7 až 9 

poslancov.  Starosta navrhuje ponechať 9 a plný úväzok starostu. Dal hlasovať za uznesenie. 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo  určuje v súlade s § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 - 2022 počet 

poslancov Obecného zastupiteľstva Krasňany: 9.   

Obecné zastupiteľstvo  určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i)   zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 - 

2022 rozsah výkonu funkcie starostu Obce Krasňany takto: plný úväzok. 

za:  5 (Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Mgr. Sidónia Stanková,              

                                     Slavko Rusnák, Ján Bielka)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0             

 

Bod č. 14) Záver   
Na záver starosta obce poďakoval poslancom a ostatným prítomným za účasť a ukončil  

zasadnutie obecného zastupiteľstva.    

 

Zapísala:  Zdenka Džurnáková  

 

Overovatelia:   Mgr. Sidónia Stanková  

  Radoslav Krajčík   

 

 

 

 

 

                                                                            Ing. Miroslav Bielka 

                 starosta obce 


