
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 
 

Z á p i s n i c a   

 

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, 

konaného dňa 28.01.2011 
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: viď príloha – pozvánka 

 

 

Bod č. 1) Otvorenie zasadnutia 

Starosta obce privítal všetkých prítomných a predloţil na schválenie program rokovania 2. 

zasadnutia OZ v Krasňanoch. 

za: 9  proti: 0  zdrţal sa: 0 

 

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

Starosta obce určil do návrhovej komisie p. Jána Bielku – predseda návrhovej komisie, p. 

Miroslav Švec  - člen návrhovej komisie, p. Júlia Staníková – člen návrhovej komisie. 

za: 6  proti: 0  zdrţal sa: 3 (J. Bielka, M. Švec, J. Staníková) 

Za overovateľov zápisnice určil poslancov p. Pavla Trnku a p. Radoslava Krajčíka,  za 

zapisovateľku p. Danu Zichovú. 

za: 7  proti: 0  zdrţal sa: 2 (P. Trnka, R. Krajčík) 

 

Bod č. 3) Menovanie zástupcu starostu 

Starosta obce vymenoval za zástupcu starostu p. Máriu Rampašekovú. Menovanie obdrţí 

písomne aj s kompetenciami. 

 

Bod č. 4) Vykonanie inventarizácie, zloženie inventarizačných komisií 

Starosta obce navrhuje vykonať inventúru v termíne do 10.02.2011. 

Zloţenie ústrednej inventarizačnej komisie: 

Predseda: Mária Rampašeková 

Členovia: Ján Bielka 

Vladimír Stanko 

Predseda a členovia inventarizačnej komisie obdrţali menovacie dekréty. 

Ostatní členovia: 

Ondrej Cigánik, Oľga Tichá, Rudolf Krajčík, Boţena Rechtoríková, Zdenka Dţurnáková, 

Jozef Strakoš, Miroslav Švec 

 

Zloţenie inventarizačných komisií pre jednotlivé objekty: 

Obecný úrad: Zdenka Dţurnáková, Ján Bielka, Vladimír Stanko 

Poţiarna zbrojnica: Zdenka Dţurnáková, Rudolf Krajčík, Jozef Strakoš 

Kultúra: Zdenka Dţurnáková, Oľga Tichá, Miroslav Švec 

Dom smútku: Zdenka Dţurnáková, Boţena Rechtoríková, Mária Rampašeková 

 



Bod č. 5) Menovanie komisie pre prevzatie oznámenia funkcií, zamestnaní, činností 

a majetkových pomerov zvolených funkcionárov miestnej územnej samosprávy, odovzdanie 

oznámenia 

Starosta informoval prítomných, ţe podľa zákona 357/2004 je povinný do 30 dní odovzdať 

komisii svoje majetkové pomery. Vymenoval komisiu, ktorej odovzdal Oznámenie funkcií, 

zamestnaní, činností a majetkových pomerov. 

Zloţenie komisie: Mária Rampašeková, Slavomír Rusnák, Vladimír Stanko, Radoslav Krajčík. 

 

Bod č. 6) Informácie o europrojektoch 

Starosta obce informoval o europrojektoch, ktoré podal ešte bývalý starosta. Projekt 

„Rekonštrukcia úpravy potoka Jedľovina – ochranná hrádza“ bol neúspešný, lebo ţiadosť 

nesplnila podmienky kontroly formálnej správnosti. Poţadované doplňujúce náleţitosti 

k projektu boli na Ministerstvo ŢP doručené o jeden deň neskôr. 

Dva projekty v rámci cezhraničnej spolupráce vypracoval p. Gondţár. Slovensko – Poľsko: 

„Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky“ – obec by mala obdrţať finančné prostriedky na 

inštaláciu druhého radaru na meranie rýchlosti v smere od Terchovej. Slovensko – Česko: 

„Zriadenie detského ihriska“. Projekt je neúspešný pre formálne nedostatky ţiadosti. Obec sa 

bude uchádzať o financie na tento účel v rámci inej výzvy na predkladanie projektov. 

Starosta informoval aj o dvoch projektoch, ktoré spracováva Profi Poľno, s.r.o. Nové Zámky - 

„Výstavba verejného priestranstva“ a  „Rekonštrukcia a modernizácia budovy v areáli športového 

ihriska“ cez OZ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina. 

Je spracovaný projekt „Rekonštrukcia verejného osvetlenia“. Starosta informoval o vysokých 

platbách za energiu. Rekonštrukciou by sa ušetrilo 50% nákladov. Na tomto projekte je 

spoluúčasť obce. Ţiadosť o dotáciu uţ bola dvakrát neúspešná. Bude podaná nová ţiadosť pri 

najbliţšej zverejnenej výzve na predkladanie ţiadostí. 

Starosta obce predniesol návrh na rekonštrukciu ZŠ. V tomto roku je predpoklad vyhlásenia 

výzvy – Premena tradičnej školy na modernú ZŠ. Zatiaľ sú to len prvotné informácie, starosta to 

bude ďalej sledovať. 

Nastala diskusia k jednotlivým projektom. 

 

Bod č. 7) Odpredaj osobného automobilu 

Starosta informoval prítomných o zámere predať osobný automobil Škoda Felícia, ktorá je stále 

garáţovaná, nakoľko nemá STK. Keďţe je to nepotrebný majetok obce, navrhuje auto odpredať. 

Starosta pouţíva KIU, preto vyzval poslancov, aby dali návrh čo s ním a dal hlasovať, či súhlasia 

s odpredajom Felície. 

J. Staníková – vyhlásiť v miestnom rozhlase, moţno si ho kúpi niekto z obce. 

P. Trnka – osloviť 2 automechanikov, ktorí nezávisle od seba stanovia predajnú cenu. 

Po krátkej diskusii poslanci schválili odpredaj osobného automobilu. 

za: 9  proti: 0  zdrţal sa: 0 

 

 

Bod č. 8) Rôzne 

 

Doplnenie komisií 

Predsedovia jednotlivých komisií mali za úlohu osloviť a doplniť komisiu z radov občanov. 

Sociálna komisia – p. Vlasta Cigániková, p. Boţena Rechtoríková 

za: 9  proti: 0  zdrţal sa: 0 

 



Stavebná komisia: Ing. Jaroslav Stanko, p. Pavol Trnka 

za: 8  proti: 0  zdrţal sa: 1 (P. Trnka) 

 

Komisia kultúry, školstva, mládeţe a športu: predseda zatiaľ neoslovil nikoho. Starosta mu 

ukladá do budúceho zastupiteľstva osloviť členov do tejto komisie. 

 

Komisia ţivotného prostredia a verejného poriadku: p. Tomáš Boka 

za: 9  proti: 0  zdrţal sa: 0 

 

Finančná komisia: p. Valéria Gachová, p. Anna Šlesárová 

za: 9  proti: 0  zdrţal sa: 0 

 

 

Starosta oboznámil prítomných o projekte Úprava potoka Jedľovina v hornej časti obce. Projekt  

spracováva p. Moťovský, bude dokončený koncom februára. 

V. Stanko – je potrebné prekontrolovať ochranný múr pri p. P. Bosíkovi, vyviera spod neho voda. 

S. Rusnák – či sa zvaţuje vytvorenie skupiny, ktorá by sa starala o čistotu vodných tokov, 

nakoľko povodne nás kaţdoročne ohrozujú. 

Starosta informoval prítomných, ţe zvaţuje vziať v rámci verejnoprospešných prác 

nezamestnaných, ktorí by sa starali o čistotu obce a tokov. Poslanci s návrhom súhlasili. 

Údrţbu verejného osvetlenia bude robiť p. Marián Bela, uţ podpísal zmluvu. 

Údrţbu miestnych komunikácií (odhŕňanie snehu) bude vykonávať Roľnícke druţstvo Terchová, 

sídlo Nová Farma Krasňany.  

Spoločenskú miestnosť nad obecným úradom prevzal p. Ondrej Cigánik, bola vykonaná 

inventúra. 

 

 

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Krasňany 

Starosta prečítal vypracovaný návrh „Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

obce Krasňany“. Vyzval poslancov, aby sa k návrhu vyjadrili. 

J. Bielka – navrhuje odmenu maximálne do výšky minuloročnej odmeny. 

Zároveň bola navrhnutá aj mesačná odmena kontrolórke obce vo výške 15 % z mesačného platu. 

K odmenám prebehla diskusia. 

Po diskusii poslanci schválili: 

odmenu poslancom vo výške 15,- € za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva 

za: 9  proti: 0  zdrţal sa: 0 

odmenu zástupcovi starostu obce vo výške 50,- € mesačne 

za: 8  proti: 0  zdrţal sa: 1 (M. Rampašeková) 

odmenu predsedom jednotlivých komisií vo výške 50,- € ročne 

za: 9  proti: 0  zdrţal sa: 0 

 odmenu kontrolórke obce vo výške 15 % z mesačného platu 

za: 9  proti: 0  zdrţal sa: 0 

 

Žiadosti od občanov 

Starosta prečítal ţiadosť p. Branislava Gachu o predĺţenie doby nájmu nebytových priestorov. 

Poslanci sa zhodli na názore, ţe drobné opravy bol povinný robiť aj doposiaľ. S prevádzkou 

obchodu súhlasia, nakoľko je to sluţba občanom. Starosta navrhol vypracovať dodatok k zmluve 

a predloţiť ho na schválenie do ďalšieho zasadnutia OZ. 



Ţiadosť o prešetrenie od p. Jána Strelčíka a sťaţnosť p. Ondreja Trnku – stavebná komisia 

vykoná obhliadku na tvare miesta, zaujme stanovisko s návrhom na ďalšie riešenie. 

Starosta prečítal ţiadosť p. Štefana Baranca o odpustenie platenia poplatku za komunálny odpad 

a ţiadosť p. Kataríny Sotolárovej o odpustenie platenia poplatku za komunálny odpad za rok 

2010. Poslanci po krátkej diskusii ţiadosti o odpustenie poplatku za komunálny odpad 

neschválili. 

P. Trnka navrhuje prekontrolovať počet smetných nádob v domoch, nakoľko dávajú vysypať aj 

tri smetné nádoby na jednu domácnosť. 

 

Poslanec Ján Bielka poţiadal kontrolórku obce, aby prečítala, čo zistila ohľadom ţiadosti o 

zistenie a preverenie skutočností, ktorý jej doručil dňa 25.10.2010. Pod uvedený list sa podpísalo 

päť poslancov OZ.  List aj odpoveď sa nachádzajú v spise tohto OZ. 

Kontrolórka sa týmto listom zaoberala napriek tomu, ţe uvedená ţiadosť nebola daná formou 

uznesenia OZ. Do budúcnosti poţaduje prešetrenie takýchto listov – ţiadostí, uloţiť len cez 

obecné zastupiteľstvo formou uznesenia, čo vyplýva aj zo zákona.    

 

Na záver starosta obce poďakoval poslancom a ostatným prítomným za účasť a ukončil 

zasadnutie obecného zastupiteľstva.    

 

 
Zapísala:  Dana Zichová  

 

Overovatelia:  Pavol Trnka 

 Radoslav Krajčík 

 

 

 

 

 

 

 

          Ing. Miroslav Bielka 

                 starosta obce 

 


