
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 

 
Z á p i s n i c a 

 
z  24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, konaného dňa 04.10.2018 

 

Prítomní: starosta obce – Ing. Miroslav Bielka,  

poslanci –  Mgr. Sidónia Stanková, Ján Bielka, Ing. Jana Žáková, Mária Rampašeková,  

Radoslav Krajčík, František Cigánik  

      kontrolórka obce - Janka Miklúšová  

Neprítomní: Branislav Gacho, Eva Ferjancová, Slavko Rusnák 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia. 

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

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Schválenie 2. rozpočtového opatrenia. 

5. Správa audítora k 31.12.2017 

6. Konsolidovaná výročná správa za rok 2017. (Správa je zverejnená na stránke Obce 

Krasňany – Úradné dokumenty – Ostatné dokumenty). 

7. Likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu systémom kompostérov. 

8. Plnenie mikroprojektu Interreg Poľsko - Slovensko  

9. Rôzne. 

10. 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 (Mgr.Sidónia Stanková, Ján Bielka, Ing. Jana Žáková, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík,            

František Cigánik ) 

proti:  0   

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 2) Určenie návrhovej komisie 

Starosta navrhol za predsedu návrhovej komisie p. Ing. Jana Žáková a členov: Radoslav Krajčík  

a Mgr. Sidónia Stanková 

Určenie overovateľov zápisnice  a  zapisovateľky  

Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice Ján Bielka a František Cigánik 

Za zapisovateľku  Ing. M. Rusnákovú. 

 

za: 6 (Mgr. Sidónia Stanková, Ján Bielka, Ing. Jana Žáková, Mária Rampašeková, Radoslav 

Krajčík, František Cigánik)  

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 3) Kontrola plnenia uznesenia. 

Materiál bol poslancom zaslaný s pozvánkou. Starosta sa vyjadril k : 

Uznesenie č. 60 bod 4. – Kritéria pre otvorenie MŠ Krasňany počas prázdnin v školskom roku 

a letných prázdnin. 

Kritéria boli schválené, no počet nebol naplnený a škôlka sa neotvorila. 

 

 



 

Bod č. 4) Schválenie 2. rozpočtového opatrenia. 

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

Mali predložený materiál ku schváleniu Rozpočtového opatrenia č. 2 – návrh úpravy rozpočtu 

príjmov a výdavkov na rok 2018 a plnenie príjmov a výdavkov ku obdobiu 09/2018 za obec 

a rozpočtovú organizáciu ZŠ s MŠ Krasňany.  

Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu, v ktorej informoval, že položka TJ - oplotenie športového 

areálu sa ešte navýši o sumu 1010,00 Eur (po dohode dokúpenie 3ks bránky + fa za kopanie svahu). 

Tiež položka – Bežné transfery na dávku v hmotnej núdzi sa navýši o sumu 500,00 € (Michal Ripel) 

a 500,00 € (Peter Cigánik). Z dôvodu predloženej Žiadosti o finančnú odmenu za aktívnu činnosť 

v roku 2018 sa navyšuje položka príspevok na činnosť pre DHZ o sumu 500,00 EUR.  

Upravia sa príjmy v položke 111 003, nakoľko predpokladáme vyšší príjem z výnosu dane  príjmov 

poukázaných územnej samospráve. 

Rozpočtové opatrenie č. 2 sa oproti predloženému návrhu zvýši na sumu: 

- príjmy za obec a RO vo výške 912 696,00 € a výdavky za obec a RO vo výške 912 696,00 €. 

Obec bude mať po úprave schválený vyrovnaný rozpočet.  

Mgr. S. Stanková mala pripomienku na prevádzku školskej jedálne – či je rentabilné varenie pre 

MŠ Nezbudská Lúčka? Starosta odpovedal, že je to vyrovnané (náklady a výdavky), no podrobné 

informácie môže podať len vedúca jedálne p. Stráska M. 

Po ukončení diskusie dal starosta hlasovať za upravené Rozpočtové opatrenie č. 2 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2 na rok 2018 k dátumu 27.09.2018. 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie príjmov a výdavkov ku obdobiu 09/2018 za obec 

a rozpočtovú organizáciu. 

 

za: 4  (Ján Bielka, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, František Cigánik) 

proti: 1 (Mgr. Sidónia Stanková) 

zdržal sa: 1 (Ing. Jana Žáková) 

 

Bod č. 5) Správa audítora k 31.12.2017 

Správa z auditu účtovnej závierky a Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky bola 

poslancom zaslaná s pozvánkou.  

Starosta informoval, že audit vykonal auditor Ing. Ladislav Adamec podľa medzinárodných 

auditorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). 

Celú Správu audítora mali poslanci k nahliadnutiu. 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu audítora za rok 2017.  

 

Bod č. 6) Konsolidovaná výročná správa za rok 2017. (Správa je zverejnená na stránke Obce 

Krasňany – Úradné dokumenty – Ostatné dokumenty). 

Konsolidovanú výročnú správu za rok 2017 si poslanci prečítali na stránke Obce Krasňany. 

Pozrieť si ju mohli aj na zastupiteľstve. 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Konsolidovanú výročnú správu za rok 2017. 

 

Bod č. 7) Likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu systémom kompostérov. 
Starosta informoval prítomných, že spolu s okolitými obcami sme podali žiadosť na projekt 

Likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu systémom kompostérov, v ktorom sme boli úspešní. 

Pre našu obec bolo schválených 244 kusov kompostérov. Nakoľko tento počet nepokrýva celú obec 

je nutné zbytok dokúpiť. 

Momentálne nám bolo dodaných 177 ks, zbytok – 67 ks príde v ďalšej zásielke do 2 týždňov. 

Zostatok, ktorý sa dokupuje je možné objednať až v budúcom roku, z dôvodu výrobných kapacít 

dodávateľa. Bude vykonané školenie, ako správne kompostovať. 



Otázka na poslancov bola, ako prerozdeliť dodané kompostéry?  

Záver po diskusii : 

Informácia sa vyhlási v miestnom rozhlase, vyhotoví sa zoznam záujemcov. Po školení, ako 

správne kompostovať sa môžu kompostéry rozdeľovať. Každý záujemca musí mať vysporiadané 

pohľadávky s obcou (zaplatené dane, smeti). 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozdelenie kompostérov nasledovne: 

- vyhlásenie obecným rozhlasom – zapísať záujemcov 

- spraviť školenie správneho kompostovania 

- každý záujemca musí mať vysporiadané pohľadávky s obcou (zaplatené dane, smeti) 

- následne distribuovať 

 

za: 6 (Mgr. Sidónia Stanková, Ján Bielka, Ing. Jana Žáková, Mária Rampašeková, Radoslav 

Krajčík, František Cigánik)  

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 8) Plnenie mikroprojektu Interreg Poľsko – Slovensko. 

Starosta prítomných informoval, že projekt je z našej strany naplnený. Posledná akcia bola: 

S loptou cez hranice, ktorá bola úspešná. 

Z Poľskej strany sa ešte uskutoční jedna akcia – Prírodné a kultúrne dedičstvo v okolí obce 

Krasňany. T. j. spoznávanie najzaujímavejších miest nášho okolia napr. hrad Strečno, Budatín, 

Terchová, Vychylovka... 

Akcia sa uskutoční dňa 18.10.2018. 

Poslanci uvedené informácie vzali na vedomie. 

 

Bod č. 9) Rôzne.  

Starosta informoval, že sme boli úspešní v podaní projektu „Požiarna zbrojnica – prístavba a 

stavebné úpravy“, kde nám schválili sumu 29 185,42 €. 

 

Kontrolórka obce p. J. Miklúšová prečítala Správu z knihy jázd vozidla KIA CEED ZA 753ZA za 

obdobie od 1.1.2018 do 31.3.2018 a Správu o porovnaní prenajímania spoločenskej miestnosti nad 

Obecným úradom. 

Z porovnania vyplynulo, že po prenajatí priestorov p. Dobroňovi zisk stúpol cca 2,5-krát. 

Poslanci uvedené informácie vzali na vedomie. 
 

Starosta prečítal Žiadosť o schválenie a následné zaradenie členov DHZ do zásahovej jednotky 

Dobrovoľného hasičského zboru obce Krasňany. 

Jedná sa o nasledovných členov DHZ: 

Marcel Tichák – strojník DHZ O, František Hliník –vodič, strojník DHZ O, Jozef Vrábel – hasič, 

záchranár DHZ O, Filip Vrábel – hasič DHZ O, Jaroslav Lopušan ml. - hasič DHZ O, Peter Digaňa 

- hasič DHZ O, Juraj Gacho - hasič DHZ O, Miroslav Košťál - hasič DHZ O, Ing. Jana Žáková - 

hasič DHZ O. 

Po schválení a vymenovaní vydať menovací dekrét členom DHZ O Krasňany. 

Poslanci uvedenú žiadosť schválili. 

 

za: 6 (Mgr. Sidónia Stanková, Ján Bielka, Ing. Jana Žáková, Mária Rampašeková, Radoslav 

Krajčík, František Cigánik)  

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Ďalej prečítal Žiadosť o finančnú odmenu za aktívnu činnosť v roku 2018 pre nasledujúcich 

členov DHZ: 

predseda – Marián Hliník – 100,00 € 

veliteľ – Jozef Ament – 100,00 € 



hl. strojník – František Hliník – 100,00 € 

tréner – Marián Ondráš – 100,00 € 

hasič – Juraj Adamík – 100,00 € 

za ich aktívnu prácu v DHZ Krasňany a pri spoločenských akciách Obce Krasňany. 

Uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navýšenie príspevku pre DHZ O Krasňany o sumu 500,00 € 

 

za: 5 (Mgr.Sidónia Stanková, Ján Bielka, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, František Cigánik  

proti: 0 

zdržal sa: 1 (Ing. Jana Žáková) 

 

Ďalej starosta informoval o pripravovanom projekte „Wifi pre Teba“ z Úradu vlády (kód výzva 

OPII-2018/7/1-DOP). Je možné podanie žiadosti  na vybudovanie bezplatných wifi zón v obciach s 

príspevkom max. 15 000,00 Eur pri 5%-nej spoluúčasti obce. 

Obec plánuje v rámci toho projektu vybudovať štyri bezplatné wifi zóny: 

- Kultúrny dom a spoločenská miestnosť 

- Komunitné centrum  

- Požiarna zbrojnica a námestie 

- Športový areál  

Napájanie AP (prístupových bodov) bude optickým káblom s výkonom siete 30 megabit/s, ktorý 

bude môcť byť v budúcnosti využitý i pre kamerový systém. 

Rozpočet projektu je 15 000,00 EUR (cena s DPH). 

Pre podanie projektovej žiadosti je potrebný súhlas OZ na podanie projektu a so zabezpečením 5% 

spolufinancovania v maximálnej čiastke (750,00 EUR). 

Uznesenie: 

OZ Krasňany schvaľuje predloženie projektovej žiadosti o NFP (nenávratný finančný príspevok) 

na SO OP II (Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra) za obec 

Krasňany pre projekt „Wifi pre Teba“ v rámci výzvy Úradu vlády (kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP 

) s výškou maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa 750,00 EUR z 

celkových oprávnených výdavkov (15 000,00 EUR s DPH). 

 

Starosta informoval prítomných vo veci „Sprístupnenie cesty v Kúrskej doline“. 

Dňa 16.08.2018 bol na OÚ Krasňany doručený list Poľovníckej spoločnosti Kriváň – Malá Fatra 

Krasňany, v ktorom nás upozorňujú na skutočnosť: „Na začiatku doliny v lokalite „Pod Dužnou“ na 

prístupovej ceste vybudovala Urbárska obec pozemkové spoločenstvo Krasňany rampu, ktorá 

znemožňuje prístup a bráni výkonu práva poľovníctva v uvedenej lokalite.“  

Po preverení pravdivosti uvedených údajov obcou starosta nariaďuje Urbárskej obci pozemkové 

spoločenstvo Krasňany ponechať rampu otvorenú až do vyriešenia prístupnosti dotknutých 

pozemkov. 

Uznesenie: 

Poslanci uvedené informácie vzali na vedomie. 

 

Starosta prečítal Žiadosť o finančný príspevok na rehabilitáciu Adeli Medical Centre 

Piešťany, pre 16-ročného Michala Ripela, ktorý po vážnom úraze ostal ochrnutý s poškodenou 

miechou.  

Uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok vo výške 500,00 € pre Michala Ripela. 

 

 Ďalšou žiadosťou o finančný príspevok bola „Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku pre 

občana Petra Cigánika“ – žiada o spolufinancovanie nákupu elektrického vozíka, ktorý potrebuje 

pre  skvalitnenie svojho života. 

Uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok vo výške 500,00 € pre Petra Cigánika. 

 



Pavol Krajčík upozornil, že cesta „na Púpov“ je pri búrkach celá zaplavená. 

Starosta odpovedal, že je treba vyriešiť odvodnenie. Máme pripravený projekt a vybavené stavebné 

povolenie. Čaká sa na vyhlásenie výzvy Ministerstva životného prostredia SR na predkladanie 

žiadostí o pridelenie finančných prostriedkov na projekty na protipovodňovú ochranu. Obec na 

výzvu reaguje podaním žiadosti. Ak bude žiadosť kladne vybavená, obec pristúpi k realizácii 

projektu. 

Pavol Krajčík mal požiadavku, že cestu „Do potoka končie“ treba upraviť. Most je v poriadku, len 

ďalej sa nedostane. 

Starosta odpovedal, že vyzýval družstevníkov o údržbu poľnej cesty vo vlastníctve SPF, ktorú oni 

ako užívatelia pozemkov využívajú. 

Ing. Žáková J. upozornila na nefunkčnosť dopravného zrkadla umiestneného pri rodinnom dome č. 

202 z dôvodu zakrytia blízko rastúcim stromom. Poukázala na nutnosť vyrezania stromu. 

Mgr. Stanková S. upozornila, aby sa opravil chodník v areáli  školy, ktorým sa prechádza do 

škôlky. 

Starosta informoval, že v mieste prepadnutého chodníka sa má realizovať kanalizačná prípojka 

budovy MŠ. Navrhol, aby sa zatiaľ len upravil, aby nebol počas zimného obdobia nebezpečný 

a definitívne sa realizoval až po vybudovaní kanalizačnej prípojky (v roku 2019). 

 

Bod č. 10) Záver. 

Starosta poďakoval všetkým za účasť. 

 

 

Zapísala:          Ing. Margita Rusnáková 

 

 

Overovatelia:   Ján Bielka 

  

                          František Cigánik                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Ing. Miroslav Bielka                                                       

                                                                                                                  Starosta obce Krasňany                                                                                   

                                                                                                                   


