
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 

 
Z á p i s n i c a   

 
z  23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, konaného dňa 21.09.2022 

 

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

poslanci -   František Hliník , Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Ing. Andrej Kubala,   

                   Lýdia Cigániková,  Lenka Štefúnová Šamajová  

kontrolór obce – Janka Miklúšová  

Neprítomní - Branislav Gacho, František Cigánik, Ing. Miroslav Bielka 

 

Program zasadnutia: 

1.  Otvorenie zasadnutia.  

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

3.  Kontrola uznesení z 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

4.  Voľba hlavného kontrolóra obce.   

5.  Inventarizácia majetku obce. 

6.  Prerokovanie žiadostí. 

7.  Informácie starostky obce.      

8.  Rôzne. 

9.  Záver. 

 

Bod č.1) Otvorenie zasadnutia   
Rokovanie zastupiteľstva otvorila starostka obce. Privítala všetkých prítomných. Oboznámila ich 

s programom zasadnutia a  predložila  program rokovania 22. zasadnutia OZ v Krasňanoch na 

schválenie.  

OZ schvaľuje program rokovania 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v  Krasňanoch tak, ako 

bol predložený na pozvánke. Starostka dala hlasovať.          

Hlasovanie:   za: 6 ( František Hliník, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková,  

                                  Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová ) 

proti: 0   

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

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

Návrhová  komisia: predseda – p. František Hliník    

                                 členovia  komisie – Ing. Andrej Kubala a Mgr. Sidónia Stanková  

OZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení navrhnutom starostkou. Starostka dala hlasovať. 

Hlasovanie:  za: 5 (  Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Ing. Andrej Kubala,    

                                    Lýdia Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová ) 

proti: 0   

zdržal sa: 1( František Hliník ) 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Za overovateľov zápisnice starostka navrhla: p. Lýdiu Cigánikovú a p. Evu Ferjancovú.     

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

Hlasovanie:  za: 6 ( František Hliník, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková,  

                                  Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová ) 

proti: 0   

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

OZ určuje za zapisovateľku p. Jaroslavu Kuricovú. 



Bod č.3) Kontrola uznesení z 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Starostka sa spýtala poslancov, či nemajú otázky k uzneseniam z 22. zasadnutia OZ. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z 22. zasadnutia OZ. 

Starostka dala hlasovať. 

Hlasovanie:  za: 5 ( Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Ing. Andrej Kubala,    

                                   Lýdia Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová ) 

proti: 0   

zdržal sa: 1 ( František Hliník ) 

 

Bod č.4) Voľba hlavného kontrolóra obce 
Starostka obce informovala prítomných o tom, že dňa 28.6.2022 uznesením 330/2022 OZ vyhlásilo 

voľby hlavného kontrolóra obce na deň 21.9.2022. Dňa 5.8.2022 bolo zverejnené vyhlásenie voľby 

hlavného kontrolóra na úradnej tabuli a  na webovej stránke obce. Písomnú prihlášku 

s požadovanými dokladmi v stanovenej lehote odovzdala jedna kandidátka a to p. Janka Miklúšová, 

ktorá funkciu hlavného kontrolóra vykonáva doteraz. Starostka obálku otvorila, prečítala prihlášku 

a poslanci skontrolovali doložené prílohy. Keďže iný kandidát nepodal prihlášku, pristúpilo sa 

k voľbe hlavného kontrolóra.     

OZ volí podľa § 18 ods.1 a § 18a ods.3, ods. 5 zákona č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších 

predpisov p. Janku Miklúšovú na funkciu hlavného kontrolóra obce Krasňany na obdobie 6 rokov.  

Jej funkčné obdobie začína dňom 1.10.2022 s platom schváleným ako doteraz.  

Starostka dala hlasovať. 

Hlasovanie:  za: 6 ( František Hliník, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková,  

                                   Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová ) 

proti: 0   

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č.5)  Inventarizácia obce   

Starostka oznámila poslancom, že je potrebné vykonať inventarizáciu hmotného majetku, 

nehmotného majetku, cenín, pokladnice, bankových účtov, zásob, záväzkov, pohľadávok, rozdielu 

majetku a záväzkov so stavom k 31.10.2022 a termínom  inventarizácie do 15.11.2022.  

Navrhuje zloženie centrálnej inventarizačnej komisie: za predsedu Mgr. Sidóniu Stankovú a za 

členov Ing. Andreja Kubalu a Lenku Štefúnovú Šamajovú. Táto komisia bude zároveň aj 

vyraďovacia a likvidačná. Ostatní členovia inventarizačnej komisie: Mária Dobroňová, Oľga Tichá, 

Marián Hliník, Božena Rechtoríková, Zdenka Džurnáková, Jaroslava Kuricová, Dana Zichová. 

Starostka dala hlasovať za uznesenie: OZ berie na vedomie vykonanie riadnej inventarizácie 

k 31.10.2022 v termíne do 15.11.2022.  

Hlasovanie:  za: 6 ( František Hliník, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková,  

                                   Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová ) 

proti: 0   

zdržal sa: 0 

 

Bod č.6)  Prerokovanie žiadostí.  

1.Žiadosť o prenájom priestorov 

Starostka prečítala opätovnú žiadosť Juraja Kvočku o dlhodobý prenájom priestorov v Dome kultúry  

Krasňany č. 89. V žiadosti bolo uvedené, že na dobu 5 rokov za účelom vyučovania hry na heligónke  

za ročný nájom vo výške 200,00 eur. Výučba prebieha v utorok, stredu a štvrtok. 

Poslanci v diskusii navrhli cenu zvýšiť na 50,00 eur mesačne po dobu jedného roka, nakoľko idú hore 

energie. Po diskusii dala starostka hlasovať. 

OZ schvaľuje žiadosť o prenájom priestorov v Dome kultúry Krasňany č.89 v sume 50,00 eur 

mesačne na obdobie jedného roka. 

Hlasovanie:    za:    5 ( Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Ing. Andrej Kubala,    

                                     Lýdia Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová ) 

                       proti: 1 ( František Hliník ) 



zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č.7) Informácie starostky obce 

Starostka informovala 

- zbrojnica - kolaudácia 30.9.2022 

- Kríž na vstupe do obce – začala sa realizácia, príspevok od Nadácie Pontis 

- basketbalový kôš – osadenie na ihrisku do 30.9.2022   

- požiadali sme o cenové ponuky na zhotovenie pomníka pre nenarodené deti, prišla zatiaľ iba 

jedna 

- 17.09.2022 sa uskutočnil zájazd do Bzenca 

 

Bod č.8) Rôzne 

1) Starostka informovala prítomných o výsledku prieskumu záujemcov o byty v navrhovanom 

bytovom dome, ktorý bol zverejnený na webovej stránke obce. V diskusii zástupcovia spoločnosti 

LIMAT Reality & Bulding s.r.o. a HEAD Studio Reality & development s.r.o. odpovedali na 

otázky poslancov.  Byty  budú v štádiu  holobyt, priemerná cena 2700 €/m
2
, najväčší záujem bol 

o 2-izbové a 3-izbové byty. Zatiaľ dá obec schváliť len zámer výstavby na základe záujmu občanov 

obce o byty a samotná výstavba sa schváli na základe zmluvy.  

Na základe prieskumu OZ schvaľuje zámer výstavby bytového domu spoločnosťami LIMAT 

Reality & Bulding s.r.o. a HEAD Studio Reality & development s.r.o. 

Hlasovanie:    za: :  4 ( Eva Ferjancová,  Ing. Andrej Kubala,  Lýdia Cigániková,  

                                     Lenka Štefúnová Šamajová ) 

                       proti: 1 ( František Hliník )  

                       zdržal sa: 1 ( Mgr. Sidónia Stanková ) 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

OZ schvaľuje vypracovanie znaleckého posudku na pozemok pod výstavbu bytového domu. 

Hlasovanie:  za: 6 ( František Hliník, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková,  

                                   Ing. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková, Lenka Štefúnová Šamajová ) 

proti: 0   

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č.9) Záver 

Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

  

 

Zapísala:  Jaroslava Kuricová 

 

 

Overovatelia:    Lýdia Cigániková 

                            

                    

                           Eva Ferjancová  

                         

  

 

 

 

 

        

                                                                          Ing. Jana Žáková, PhD. 

                                                                                                                   starostka  obce 


