
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 
 

 

Z á p i s n i c a   

 

z 26.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, 

konaného dňa 26.09.2014 
 

 

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

poslanci – Mária Rampašeková, Vladimír Stanko, Ján Bielka, Stanislav Pallo, 

Radoslav Krajčík, Slavomír Rusnák,   

 

Ospravedlnení:  Pavol Trnka, Miroslav Švec, Júlia Staníková   

 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3. Rozpočtové opatrenie č. 1 

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krasňany za rok 2013  

5. Plán preventívnych kontrol pre roky 2014 – 2018 – DHZ obce Krasňany  

6. VZN obce Krasňany č. 1/2014 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na 

čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku 

zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške 

mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úradu nákladov a podmienky úhrady 

v školskej jedálni 

7. Rôzne 

8. Záver  

 

 

Bod č. 1) Otvorenie zasadnutia 

Starosta obce privítal poslancov OZ a ostatných prítomných. Oboznámil ich s programom 26. 

zasadnutia podľa pozvánky zo dňa 23.09.2014 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:  6 (Mária Rampašeková, Vladimír Stanko, Ján Bielka, Stanislav Pallo,     

                                      Radoslav Krajčík, Slavomír Rusnák)                                                                

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.  Ján Bielka - člen návrhovej komisie, p. Mária Rampašeková – člen návrhovej komisie. 



za:  6 (Mária Rampašeková, Vladimír Stanko, Ján Bielka, Stanislav Pallo,     

                                      Radoslav Krajčík, Slavomír Rusnák)                                                     

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Za overovateľov zápisnice  navrhol  poslancov p. Vladimíra Stanku a p. Slavomíra Rusnáka,   

za  zapisovateľku určil p. Zdenku Džurnákovú. 

za:  6 (Mária Rampašeková, Vladimír Stanko, Ján Bielka, Stanislav Pallo,     

                                      Radoslav Krajčík, Slavomír Rusnák)                                      

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Bod č. 3) Rozpočtové opatrenie č.1 
Starosta obce informoval prítomných o tom, že mali predložený materiál ku schváleniu 

Rozpočtového opatrenia č. 1 – návrh úpravy rozpočtu príjmov a výdavkov a plnenie príjmov 

a výdavkov za rok 2014 ku obdobiu 09.2014 za obec Krasňany. Účtovníčka obce predložila 

dodatočne prítomným návrh úpravy rozpočtu príjmov a výdavkov  a plnenie príjmov a výdavkov 

za rok 2014 ku obdobiu 09.2014 za právny subjekt ZŠ s MŠ Krasňany.  

Starosta obce navrhol, aby sa nerozoberali všetky položky, nakoľko mali materiál predložený, ale 

aby sa informovali o jednotlivých položkách, ktoré ich bližšie zaujímajú. Otvoril k tomuto bodu 

diskusiu.  

Rozobrali sa niektoré príjmové položky, ako výnos dane z príjmov, tuzemské granty, prostriedky 

ŠR z minulých rokov. Z výdavkových položiek ich zaujímala spotreba elektrickej energie, plynu, 

položka knihy, časopisy, noviny, verejné osvetlenie, detské ihrisko, nákup pozemkov, projekty, 

úvery. Starosta informoval prítomných, že v tomto období bolo nutné zakúpiť záhradný traktor na 

kosenie ihriska TJ. Toto nie je zahrnuté v úprave rozpočtu, preto je potrebné upraviť navrhnutý 

rozpočet o nákup traktora vo výške 2 500,00 EUR.  Zníži sa výdavok na nákup materiálu 

verejného osvetlenia, výdavok na stravovanie zamestnancov, prípadne podľa potreby sa upravia 

iné položky tak, aby obec mala schválený vyrovnaný rozpočet.  

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

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č.1. 

za:  6 (Mária Rampašeková, Vladimír Stanko, Ján Bielka, Stanislav Pallo,     

                                      Radoslav Krajčík, Slavomír Rusnák)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

 

Bod č. 4) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krasňany za rok 2013 

Starosta obce požiadal hlavnú kontrolórku o prečítanie Správy o kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce Krasňany za rok 2013. Nikto nemal pripomienky. 

Starosta dal hlasovať za schválenie správy. 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Krasňany za rok 2013.  

za:  6 (Mária Rampašeková, Vladimír Stanko, Ján Bielka, Stanislav Pallo,     

                                      Radoslav Krajčík, Slavomír Rusnák)                                      

proti:  0 

zdržal sa: 0          



Bod č. 5) Plán preventívnych kontrol pre roky 2014 – 2018 – DHZ obce Krasňany  

Starosta obce oboznámil prítomných o tom, že v materiáloch mali spracovaný Plán preventívnych 

kontrol pre roky 2014 – 2018 – DHZ obce Krasňany, ktorý predložil na schválenie Jozef Trnka, 

predseda DHZ. Odovzdal slovo p. Jozefovi Trnkovi, ktorý prítomných bližšie informoval 

o uvedených kontrolách a o ich význame.  

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán preventívnych kontrol pre roky 2014 – 2018 – DHZ obce 

Krasňany.   

za:  6 (Mária Rampašeková, Vladimír Stanko, Ján Bielka, Stanislav Pallo,     

                                      Radoslav Krajčík, Slavomír Rusnák)                

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

  

Bod č. 6) VZN obce Krasňany č. 1/2014 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na 

čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku 

zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške 

mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úradu nákladov a podmienky úhrady 

v školskej jedálni 
Starosta oboznámil prítomných o tom, že uvedené VZN mali predložené na minulom OZ, ktoré 

sa konalo, ale nebolo uznášania schopné. Preto sa VZN predkladá opätovne na schválenie. 

Zmena VZN nastala v § 4, kde bola upravená hodnota stravného.   

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN obce Krasňany č. 1/2014 o výške mesačného príspevku 

zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške 

mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského 

klubu detí, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úradu nákladov 

a podmienky úhrady v školskej jedálni. 

za:  6 (Mária Rampašeková, Vladimír Stanko, Ján Bielka, Stanislav Pallo,     

                                      Radoslav Krajčík, Slavomír Rusnák)                

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

 

Bod č. 7) Rôzne  

1/ Žiadosti o výdaj obedov – Emília Trnková, Anna Cigániková  

Starosta informoval prítomných o tom, že sú predložené dve žiadosti o výdaj obedov: Emília 

Trnková, Krasňany 185 a Anna Cigániková, Krasňany 133. Obe sú starobné dôchodkyne a majú 

zdravotné problémy. O výdaj obedov žiadajú už v mesiaci september.  

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výdaj obedov pre Emíliu Trnkovú, bytom Krasňany 185 a Annu 

Cigánikovú, bytom Krasňany 133.      

za:  6 (Mária Rampašeková, Vladimír Stanko, Ján Bielka, Stanislav Pallo,     

                                      Radoslav Krajčík, Slavomír Rusnák)          

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

 

 



2/ Žiadosť o jednorazový finančný príspevok – Katarína Sotolárová, Krasňany 203  

Starosta obce prečítal žiadosť o jednorazový finančný príspevok Kataríny Sotolárovej. Navrhol, 

aby túto žiadosť prerokovala najskôr sociálna komisia, pretože sa jej môže pomôcť aj inak, napr. 

vybaviť sociálnu dávku prostredníctvom ÚPSVaR v Žiline. 

Obecné zastupiteľstvo sa touto žiadosťou zaoberalo a doporučilo riešiť ju prostredníctvom 

sociálnej komisie.   

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo doporučuje, aby žiadosť o jednorazový finančný príspevok Kataríny 

Sotolárovej, Krasňany 203, riešila sociálna komisia.       

za:  6 (Mária Rampašeková, Vladimír Stanko, Ján Bielka, Stanislav Pallo,     

                                      Radoslav Krajčík, Slavomír Rusnák)          

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

3/ Starosta informoval prítomných, že dnes zasadala miestna volebná komisia. Boli predložené 

dve kandidátne listiny na starostu a kandidátne listiny 14-tich kandidátov na poslancov.  

 

4/ Z príležitosti konania volieb do orgánov samosprávy obcí by sa malo prijať VZN, ktoré 

vymedzuje miesta na umiestňovanie volebných plagátov a vysielanie v miestnom rozhlase 

politických subjektov a nezávislých kandidátov vo volebnej kampani. Máme prijaté VZN dňa 

16.10.2006, je platné. Starosta ho prečítal. Pokiaľ sa nič nebude v tomto VZN meniť, nebude 

treba prijímať nové. Nikto nemal pripomienky.  

 

5/ Zhodnotenie osláv 660. výročia prvej písomnej zmienky o obci, ktoré sa uskutočnili v našej 

obci v dňoch 23. a 24.8.2014 

23.8.2014 t.j. v sobotu sa uskutočnila hasičská súťaž – 2. ročník memoriál Miroslava Cigánika, 

v nedeľu 24.8.2014 bola svätá omša v kaštieli a v poobedňajších hodinách pokračoval kultúrny 

program v športovom areáli. Pri tejto príležitosti bola vydaná kniha KRASŇANY našich 

predkov, udelili sme čestné občianstvo prezidentovi KIE.  

Starosta obce sa poďakoval všetkým, ktorí sa organizačne alebo aj inak zapojili k úspešnému 

priebehu osláv. Takisto ďakuje firmám z našej obce a okolia, ktoré finančne alebo materiálne 

pomohli pri usporiadaní osláv.               

 

 

Bod č. 8) Záver   
Na záver starosta obce poďakoval poslancom a ostatným prítomným za účasť a ukončil  

zasadnutie obecného zastupiteľstva.    

 

 

Zapísala:  Zdenka Džurnáková  

 

Overovatelia: Vladimír Stanko  

Slavomír Rusnák 

 

 

 

 

                                                                             Ing. Miroslav Bielka 

                 starosta obce 


