
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 
 

Z á p i s n i c a   

 

z 24.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, 

konaného dňa 30.06.2014 
 

 

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

poslanci – Mária Rampašeková, Stanislav Pallo, Radoslav Krajčík, Slavomír 

Rusnák, Pavol Trnka, Miroslav Švec, Júlia Staníková 

 

Ospravedlnení:  Ján Bielka, Vladimír Stanko   

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3. Záverečný účet obce za rok 2013  

4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2014 

5. Žiadosť o opravu prístupových ciest k bytovým domom na ul. Okružná 

6. Rôzne 

7. Záver  

 

 

Bod č. 1) Otvorenie zasadnutia 

Starosta obce privítal poslancov OZ a ostatných prítomných. Oboznámil ich s programom 24. 

zasadnutia podľa pozvánky zo dňa 26.06.2014 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, Stanislav Pallo, Radoslav Krajčík, Slavomír        

                                      Rusnák, Pavol Trnka, Miroslav Švec, 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. Júliu Staníkovú – predseda návrhovej komisie, p.  

Stanislav Pallo - člen návrhovej komisie, p. Pavol Trnka – člen návrhovej komisie. 

za:  7 (Mária Rampašeková, Stanislav Pallo, Radoslav Krajčík, Slavomír        

                                      Rusnák, Pavol Trnka, Miroslav Švec, Júlia Staníková)                                                     

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Za overovateľov zápisnice  navrhol  poslancov p. Radoslava Krajčíka a p. Máriu Rampašekovú,   

za  zapisovateľku určil p. Zdenku Džurnákovú. 



za:  7 (Mária Rampašeková, Stanislav Pallo, Radoslav Krajčík, Slavomír        

                                      Rusnák, Pavol Trnka, Miroslav Švec, Júlia Staníková)                                      

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Bod č. 3) Záverečný účet obce za rok 2013 
Starosta obce informoval prítomných o tom, že mali predložený materiál ku schváleniu 

záverečného účtu obce za rok 2013 a to: 

Záverečný účet Obce Krasňany za rok 2013, Plnenie príjmov a výdavkov za obdobie 01.2013 – 

12.2013 za obec a rozpočtovú organizáciu ZŠ s MŠ Krasňany, Stanovisko hlavného kontrolóra 

obce Krasňany k záverečnému účtu obce za rok 2013, Správu nezávislého audítora o audite 

účtovnej závierky za rok končiaci sa k 31.12.2013 pre Obecné zastupiteľstvo obce Krasňany, List 

manažmentu obce – Dodatok k správe o plnení rozpočtu a účtovnej závierke za rok 2013 obce 

Krasňany, Správu nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu obce Krasňany konsolidovanej 

účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy.  Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

Mária Rampašeková – informovala sa na výšku úverov v obci. Zaujímalo ju, či tieto úvery boli 

využívané len na financovanie a refundáciu projektov z EÚ a mikroprojektov. Odpovedal starosta 

obce – áno, boli využívané len na projekty z eurofondov.  

Slavomír Rusnák – mal niekoľko otázok. Zaujímal sa o finančné prostriedky v školstve. Koľko 

vlastných finančných prostriedkov sme navyše investovali do školstva - približne. Odpovedala 

účtovníčka obce – odhadom to mohlo byť približne do 16 000,00 €.  

Ďalej ho zaujímali zo záverečného účtu iné záväzky. Odpovedala účtovníčka obce – pôžička obce 

vo výške 3000,00 € a zostatok sú záväzky voči zamestnancom, mzda za december 2013, ktorá 

bola vyplatená v januári 2014.  

Odvoz odpadu v roku 2013 – výdavky sú dosť vysoké, oproti príjmom za komunálny odpad. 

Rozdiel vysvetlila účtovníčka obce. Na začiatku roka 2013 sa hradili záväzky za vývoz odpadu 

z roku 2012 – 4 faktúry. Tým boli výdavky v roku 2013 vyššie ako príjem za komunálny odpad.     

Iné pripomienky do diskusie neboli, starosta prečítal návrh na uznesenie záverečného účtu obce 

Krasňany za rok 2013 a dal za uznesenie hlasovať.      

Uznesenie:    

1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2013 a celoročné hospodárenie 

bez výhrad. 

2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku vlastných finančných prostriedkov z roku 

2013 (t.j. po vylúčení účelových finančných prostriedkov z prebytku) vo výške 1891,94 € ako 

príjem finančných operácií v roku 2014 na splatenie istiny krátkodobého bankového úveru.   

3. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2013. 

4. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2013. 

za:  7 (Mária Rampašeková, Stanislav Pallo, Radoslav Krajčík, Slavomír        

                                      Rusnák, Pavol Trnka, Miroslav Švec, Júlia Staníková)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

 

Bod č. 4) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2014 

Starosta obce požiadal hlavnú kontrolórku o prečítanie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 

2014. Nikto nemal pripomienky, starosta obce dal hlasovať za schválenie plánu kontrolnej 

činnosti na II. polrok 2014. 

 



Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2014.  

za:  7 (Mária Rampašeková, Stanislav Pallo, Radoslav Krajčík, Slavomír        

                                      Rusnák, Pavol Trnka, Miroslav Švec, Júlia Staníková)                                      

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

 

Bod č. 5) Žiadosť o opravu prístupových ciest k bytovým domom na ul. Okružná 

Starosta obce oboznámil prítomných o doručení žiadosti o opravu prístupových ciest k bytovým 

jednotkám prečítaním žiadosti. Má to pomerané. Navrhuje kúpiť zámkovú dlažbu, hrúbku 6 cm 

a piesok, ale všetko závisí od finančných prostriedkov v obci. Vysvetlil, že vlani sa riešili 

finančné problémy s MŠ Krasňany, hrozilo zatvorenie škôlky, preto bola žiadosť zamietnutá. 

Otvoril diskusiu. 

Mária Cvachová – všetci sme obyvatelia Krasňan, býva tam aj veľa rodákov Krasňan. Prístupové 

cesty k bytovkám sú v hroznom stave, nutne si vyžadujú opravu. Sú tam garáže, nedá sa to ani 

ohradiť.  

Emil Trnka – je nutné zrezať prevísajúce konáre ponad garáže z parku kaštieľa, zasahujú aj 2 m 

do cesty. Tiež psi, ktoré strážia kaštieľ, sú často na garážach. Treba s tým niečo robiť.  

Ivana Kuricová – spýtala sa, či je potrebné, aby pred bytovkami boli určené na parkovanie 2 

miesta pre invalidov. Hodoňovci majú garáž, navrhovala by ponechať len 1 miesto pre invalidov, 

alebo tabuľku úplne odstrániť. 

Diskutovalo sa, ako by sa prístupové cesty opravili, aká dlažba, aký podklad, názory sa rôznili, 

preto starosta navrhol zatiaľ také riešenie, že by sa dala spracovať jednoduchá projektová 

dokumentácia, kde sa navrhne technické riešenie, vyčísli sa náklad na opravu a keď sa bude robiť 

úprava rozpočtu na rok 2014 zapracovalo by sa to do rozpočtu obce.      

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spracovanie PD na opravu prístupových ciest k bytovým 

domom na ul. Okružná, kde sa navrhne technické riešenie a vyčíslia predpokladané náklady.   

za:  7 (Mária Rampašeková, Stanislav Pallo, Radoslav Krajčík, Slavomír        

                                      Rusnák, Pavol Trnka, Miroslav Švec, Júlia Staníková)                

proti:  0 

zdržal sa: 0          

  

 

Bod č. 6) Rôzne  

1/ Starosta informoval prítomných o tom, že sa blížia voľby do orgánov samosprávy obcí. 

V zmysle zákona SNR 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších 

predpisov musí obecné zastupiteľstvo určiť a zverejniť volebné obvody a počet poslancov 

obecného zastupiteľstva. Je potrebné schváliť úväzok starostu obce.  Starosta navrhuje ponechať 

1 volebný obvod, 9 poslancov ako doteraz a plný úväzok starostu obce.       

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 1 volebný obvod, 9 poslancov OZ v Krasňanoch a plný úväzok 

starostu obce pre nové volebné obdobie 2014 - 2018.      

za:  7 (Mária Rampašeková, Stanislav Pallo, Radoslav Krajčík, Slavomír    

                                      Rusnák, Pavol Trnka, Júlia Staníková)          

proti:  0 

zdržal sa: 0         

  



Bod č. 7) Záver   
Na záver starosta obce poďakoval poslancom a ostatným prítomným za účasť a ukončil  

zasadnutie obecného zastupiteľstva.    

 

 

 

 

Zapísala:  Zdenka Džurnáková  

 

 

 

 

Overovatelia: Radoslav Krajčík  

Mária Rampašeková 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Ing. Miroslav Bielka 

                 starosta obce 

 


