
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 
 

 

Z á p i s n i c a   

 

z 2.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, 

konaného dňa 15.12.2022 
 

 

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

 

poslanci – Ing. Ján Bátor, Ing. Miroslav Vrábel, Ing. Andrej Kubala, Mgr. Lucia 

Čepe Vaščurová, Mgr. Sidónia Stanková, Jaroslav Cigánik, Lenka Štefúnová 

Šamajová, Ing. Tomáš Slanička  

 

Janka Miklúšová – hlavná kontrolórka obce    

 

Neprítomný: Ing. Juraj Kucharčík 

 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 

3. Návrh VZN obce Krasňany č. 2/2022 o záväzných častiach Zmeny a doplnku č. 7 ÚPN-O 

Krasňany 

4. Návrh VZN obce Krasňany č. 3/2022 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 úhradu nákladov a podmienky úhrady 

v školskej jedálni.  

5. Návrh VZN obce Krasňany č. 4/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2023. 

6. Rozpočtové opatrenie č. 2 na rok 2022. 

7. Schválenie rozpočtu obce Krasňany na roky 2023 – 2025. 

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2023. 

9. Správa hlavného kontrolóra obce Krasňany.  

10. Schválenie audítora na vykonanie auditu za rok 2022. 

11. Schválenie a doplnenie členov jednotlivých komisií.  

12. Prerokovanie žiadostí. 

13. Informácie starostky obce.     

14. Rôzne.     

15. Záver.   

 

 

Bod č. 1) Otvorenie zasadnutia 

Starostka obce privítala poslancov OZ a prítomných hostí. Oboznámila ich s programom 2. 

zasadnutia podľa pozvánky zo dňa 12.12.2022 a predložila program rokovania zasadnutia OZ 

v Krasňanoch na schválenie.   

 



Uznesenie: 

OZ v Krasňanoch schvaľuje program 2. zasadnutia OZ v Krasňanoch tak, ako bol predložený 

starostkou obce na pozvánke. Starostka obce dala hlasovať za program OZ.      

za:  8  (Ing. Ján Bátor, Ing. Miroslav Vrábel, Ing. Andrej Kubala, Mgr. Lucia   

                 Čepe Vaščurová, Mgr. Sidónia Stanková, Jaroslav Cigánik, Lenka      

                 Štefúnová Šamajová, Ing. Tomáš Slanička)  

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

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

Starostka obce navrhla do návrhovej komisie Ing. Tomáša Slaničku – predseda návrhovej 

komisie, Ing. Miroslav Vrábel - člen návrhovej komisie, Jaroslav Cigánik – člen návrhovej 

komisie. OZ schvaľuje  členov návrhovej komisie v zložení navrhnutom starostkou. Starostka 

dala hlasovať: 

za:  5 (Ing. Ján Bátor,  Ing. Andrej Kubala,, Mgr. Lucia Čepe      

                Vaščurová, Mgr. Sidónia Stanková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

proti:  0 

zdržal sa: 3 (Ing. Tomáš Slanička, Ing. Miroslav Vrábel, Jaroslav Cigánik) 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Za overovateľov zápisnice  navrhla poslancov Ing. Jána Bátora a Mgr. Sidóniu Stankovú.  

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

za:  6  (Ing. Miroslav Vrábel, Ing. Andrej Kubala, Mgr. Lucia  Čepe      

                             Vaščurová, Jaroslav Cigánik, Lenka Štefúnová Šamajová, Ing. Tomáš  

                             Slanička) 

proti:  0 

zdržal sa: 2 (Ing. Ján Bátor, Mgr. Sidónia Stanková) 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Starostka za zapisovateľku určila pani Zdenku Džurnákovú. 

 

Bod č. 3) Návrh VZN obce Krasňany č. 2/2022 o záväzných častiach Zmeny a doplnku č. 7 

ÚPN-O Krasňany 

Starostka obce oboznámila prítomných, že počas roka sa riešil Územný plán obce Krasňany – 

Zmeny a doplnky č. 7. Na dnešnom obecnom zastupiteľstve je potrebné schváliť VZN obce č. 

2/2022 o záväzných častiach Zmeny a doplnkov č. 7 ÚPN-O Krasňany. Návrh VZN bol 

vyvesený na úradnej tabuli obce Krasňany a zverejnený na internetovej stránke 

www.obeckrasnany.sk.  

Oboznámila prítomných so Stanoviskom Okresného úradu Žilina, odbor výstavby a bytovej 

politiky, oddelenie územného plánovania, kde na základe uvedených skutočností podľa § 25 ods. 

2 stavebného zákona súhlasí s predloženým návrhom Zmien a doplnkov č. 7 ÚPN-O Krasňany 

a odporúča schváliť predmetný návrh aktualizácie územného plánu obce.   

Prečítala Návrh uznesenia o schválení územnoplánovacej dokumentácie, ktorý tvorí prílohu 

zápisnice. Po prečítaní návrhu pristúpila ku schvaľovaniu jednotlivých bodov.     

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Návrh Územnoplánovacej dokumentácie: „Územný plán 

obce Krasňany – Zmeny a doplnky č. 7“ v zmysle zákona o územnom plánovaní č. 50/1976 Zb. 

v platnom znení, ktoré vypracoval Ing. arch. Peter Krajč – AA, M. Šinského 9, 010 07 Žilina, 

Ateliér AUT, Žitná 13, 010 01 Žilina v roku 2022. Starostka dala hlasovať:    

za:  8 (Ing. Ján Bátor, Ing. Miroslav Vrábel, Ing. Andrej Kubala, Mgr. Lucia   

http://www.obeckrasnany.sk/


                Čepe Vaščurová, Mgr. Sidónia Stanková, Jaroslav Cigánik, Lenka      

                            Štefúnová Šamajová, Ing. Tomáš Slanička) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko Okresného úradu v Žiline, Odboru výstavby 

a bytovej politiky zo dňa 02.11.2022 pod číslom OU-ZA-OVBP1-2022/047288/KRU 

o preskúmaní súladu Návrhu Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Krasňany - 

Zmeny a doplnky č. 7“ s § 25 ods. 1 zákona č. 50/76 Z.z. v platnom znení. Starostka dala 

hlasovať:  

za:  8 (Ing. Ján Bátor, Ing. Miroslav Vrábel, Ing. Andrej Kubala, Mgr. Lucia   

                Čepe Vaščurová, Mgr. Sidónia Stanková, Jaroslav Cigánik, Lenka      

                            Štefúnová Šamajová, Ing. Tomáš Slanička) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyhodnotenie stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy 

a samosprávy, dotknutých právnických, fyzických osôb a príslušných organizácií, uplatnených 

počas prerokúvania návrhu Územnoplánovacej dokumentácie: „Zmeny a doplnky č. 7 ÚPN-O 

Krasňany“ obstarávateľom a schvaľuje spôsob riešenia pripomienok a námietok v súlade s týmto 

vyhodnotením, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia. Starostka dala hlasovať: 

za:  8 (Ing. Ján Bátor, Ing. Miroslav Vrábel, Ing. Andrej Kubala, Mgr. Lucia   

                Čepe Vaščurová, Mgr. Sidónia Stanková, Jaroslav Cigánik, Lenka      

                            Štefúnová Šamajová, Ing. Tomáš Slanička) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje “Zmeny a doplnky č. 7 územného plánu obce (ÚPN – O)  

Krasňany“, v zmysle zákona o územnom plánovaní č. 50/1976 v platnom znení, ktoré vypracoval 

Ing. arch. Peter Krajč – AA, M. Šinského 9, 010 07 Žilina, Ateliér AUT, Žitná 13, 010 01 Žilina, 

s kolektívom spolupracovníkov  v roku 2022. Starostka dala hlasovať:   

za:  8 (Ing. Ján Bátor, Ing. Miroslav Vrábel, Ing. Andrej Kubala, Mgr. Lucia   

                Čepe Vaščurová, Mgr. Sidónia Stanková, Jaroslav Cigánik, Lenka      

                            Štefúnová Šamajová, Ing. Tomáš Slanička) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Krasňany č. 2/2022 

o záväzných častiach Zmeny a doplnku č. 7 územného plánu obce (ÚPN – O) Krasňany, ktorým 

sa dopĺňa a mení všeobecne záväzné nariadenie obce o záväzných častiach územného plánu obce 

Krasňany zo dňa 28.05.2004 v znení všeobecne záväzného nariadenia obce Krasňany č. 3 zo dňa 

05.12.2005 o záväzných častiach Doplnku č. 1 (Za Brezníkom) územného plánu obce Krasňany, 

všeobecne záväzného nariadenia obce Krasňany č. 4 zo dňa 13.04.2006 o záväzných častiach 

Doplnku č. 2 (Pocestie) územného plánu obce Krasňany, všeobecne záväzného nariadenia obce 

Krasňany č. 5/2006 zo dňa 30.11.2006 o záväzných častiach Doplnku č. 3 (Kút) územného plánu 

obce Krasňany, všeobecne záväzného nariadenia obce Krasňany č. 1/2008 zo dňa 26.06.2008 o 

záväzných častiach Doplnku č. 5 (IBV Kút) územného plánu obce Krasňany, všeobecne 

záväzného nariadenia obce Krasňany č. 1/2015 zo dňa 15.12.2015 o záväzných častiach Doplnku 

č. 6 územného plánu obce Krasňany. Starostka dala hlasovať 



za:  8 (Ing. Ján Bátor, Ing. Miroslav Vrábel, Ing. Andrej Kubala, Mgr. Lucia   

                Čepe Vaščurová, Mgr. Sidónia Stanková, Jaroslav Cigánik, Lenka      

                            Štefúnová Šamajová, Ing. Tomáš Slanička) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č. 4) Návrh VZN obce Krasňany č. 3/2022 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 úhradu 

nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni 

Starostka obce oboznámila prítomných s návrhom VZN obce č. 3/2022 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 úhradu 

nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni. Bližšie ich oboznámila s § 4 o výške príspevku 

zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov a podmienky úhrady v školskej jedálni. Je to 

určené podľa tabuliek v zmysle zákona, kde hodnota stravného pozostáva z finančného limitu na 

nákup potravín v 3. pásme a režijných nákladov.  

Mgr. Sidónia Stanková navrhuje zvýšiť poplatok ŠKD. Starostka odpovedala, že poplatok sa 

bude zvyšovať až v novom VZN a predložila návrh VZN č. 3/2022 na schválenie.  

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN obce Krasňany č. 3/2022 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 úhradu nákladov 

a podmienky úhrady v školskej jedálni. Starostka dala hlasovať:  

za:  8 (Ing. Ján Bátor, Ing. Miroslav Vrábel, Ing. Andrej Kubala, Mgr. Lucia   

                Čepe Vaščurová, Mgr. Sidónia Stanková, Jaroslav Cigánik, Lenka      

                            Štefúnová Šamajová, Ing. Tomáš Slanička) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č. 5)  Návrh VZN obce Krasňany č. 4/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2023 

Starostka obce oboznámila prítomných s návrhom VZN č. 4/2022 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa MŠ Krasňany a dieťa školského zariadenia a s výpočtom výšky 

dotácie v prílohe č. 1. Účtovníčka obce uviedla, že na obecnej tabuli bola vyvesená Príloha č. 1 

bez správy školských objektov. Táto hodnota je nedostačujúca na krytie výdavkov na prevádzku 

materskej školy a školskej jedálne, preto navrhujeme schváliť novo predloženú doplnenú Prílohu 

č. 1, kde dotácia na rok 2023 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krasňany predstavuje na rok 2023 spolu sumu 

266 490,00 €. Dotácia bola počítaná na základe predbežného predpokladaného koeficientu na 

jedného prepočítaného žiaka na rok 2023 vo výške 104,76 €. Jedná sa o originálne kompetencie, 

ktoré sú financované z podielových daní. Mgr. Sidónia Stanková upozornila na skutočnosť, že 

v ŠKD má byť najviac 25 detí, v prílohe je uvedených 28 detí. Účtovníčka obce odpovedala, že 

výpočet sa robil podľa počtu žiakov z výkazu 40-01 k 15.09.2022. Prepočet v tabuľke navrhuje 

nemeniť.  



Starostka otvorila k tomuto bodu diskusiu.  Nikto nemal pripomienky, preto predložila 

navrhované VZN č. 4/2022 s doplnenou Prílohou č. 1 k VZN na schválenie.   

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN obce Krasňany č. 4/2022 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2023. Starostka 

dala hlasovať:  

za:  8 (Ing. Ján Bátor, Ing. Miroslav Vrábel, Ing. Andrej Kubala, Mgr. Lucia   

                Čepe Vaščurová, Mgr. Sidónia Stanková, Jaroslav Cigánik, Lenka      

                            Štefúnová Šamajová, Ing. Tomáš Slanička) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č. 6) Rozpočtové opatrenie č. 2 na rok 2022   

Starostka obce informovala prítomných o úprave rozpočtu obce na niektorých položkách 

a podpoložkách na rok 2022. Účtovníčka obce predložila poslancom na OZ materiál  

rozpočtového opatrenia č. 2 a plnenie príjmov a výdavkov ku obdobiu 12.2022 za obec a  

rozpočtovú organizáciu ZŠ s MŠ Krasňany. Starostka obce vysvetlila prítomným úpravu 

jednotlivých položiek a oboznámila ich, že rozpočet na rok 2022 sa zvyšuje a je naďalej 

vyrovnaný. Účtovníčka obce uviedla, že príjmy bežného rozpočtu sú vo výške 1 218 631,00 €, 

kapitálový rozpočet je vo výške 3 000,00 €, finančné operácie vo výške 342 780,00 €, kde je 

zahrnutá aj schválená výška čerpania rezervného fondu na rekonštrukciu ciest uznesením číslo  

250/2022 zo dňa 26.08.2022 vo výške 200 000,00 €. Výdavky bežného rozpočtu sú vo výške 

1 157 518,00 €, kapitálový rozpočet je vo výške 406 893,00 €. Z uvedeného vyplýva, že 

upravený bežný rozpočet je prebytkový a celkový rozpočet obce je vyrovnaný. Starostka otvorila 

k tomuto bodu diskusiu. Otázky neboli žiadne.   

Starostka dala hlasovať najskôr za uznesenie na Rozpočtové opatrenie č. 2, potom za Plnenie 

príjmov a výdavkov ku obdobiu 12.2022. Predniesla návrhy na uznesenia. 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2 na rok 2022. Starostka dala hlasovať: 

za:  8 (Ing. Ján Bátor, Ing. Miroslav Vrábel, Ing. Andrej Kubala, Mgr. Lucia   

                Čepe Vaščurová, Mgr. Sidónia Stanková, Jaroslav Cigánik, Lenka      

                            Štefúnová Šamajová, Ing. Tomáš Slanička) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie Plnenie príjmov a výdavkov ku obdobiu 

12.2022. Starostka dala hlasovať.   

za:  8 (Ing. Ján Bátor, Ing. Miroslav Vrábel, Ing. Andrej Kubala, Mgr. Lucia   

                Čepe Vaščurová, Mgr. Sidónia Stanková, Jaroslav Cigánik, Lenka      

                            Štefúnová Šamajová, Ing. Tomáš Slanička) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 7) Schválenie rozpočtu obce Krasňany na roky 2023 - 2025   

Starostka obce oboznámila prítomných o tom, že im bol predložený materiál, návrh rozpočtu 

spracovaný na hlavné kategórie na roky 2023 – 2025. Rozpočet sa týka obce a rozpočtovej 

organizácie ZŠ s MŠ Krasňany. Navrhovaný rozpočet je vyrovnaný. Na rok 2023 príjmy 

a výdavky vo výške 1 201 642,00 €, na rok 2024 vo výške 1 241 523,00 € a na rok 2025 vo výške 

1 331 823,00 €. Starostka obce navrhuje rozpočet schváliť. Pri neschválení rozpočtu by obec 



musela mať rozpočtové provizórium, čo by znamenalo plnenie rozpočtu vo výške 1/12 z roku 

2022.  Rozpočet obce na rok 2023 predložila starostka obce na schválenie  a rozpočet obce na 

roky 2024 a 2025 majú informatívny charakter a starostka obce ich navrhla zobrať na vedomie.  

Rozpočet obce na rok 2023 sa schvaľuje bez programovej štruktúry. 

Predniesla návrh na uznesenie. 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočet obce na rok 2023 bez programovej štruktúry. 

Starostka dala hlasovať: 

za:  8 (Ing. Ján Bátor, Ing. Miroslav Vrábel, Ing. Andrej Kubala, Mgr. Lucia   

                Čepe Vaščurová, Mgr. Sidónia Stanková, Jaroslav Cigánik, Lenka      

                            Štefúnová Šamajová, Ing. Tomáš Slanička) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočet obce na roky 2024 a 2025. Starostka dala 

hlasovať: 

za:  8 (Ing. Ján Bátor, Ing. Miroslav Vrábel, Ing. Andrej Kubala, Mgr. Lucia   

                Čepe Vaščurová, Mgr. Sidónia Stanková, Jaroslav Cigánik, Lenka      

                            Štefúnová Šamajová, Ing. Tomáš Slanička) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 8) Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023   

Starostka obce oboznámila prítomných s tým, že návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra na I. polrok 2023 mali predložený v materiáloch pri pozvánke. K uvedenému návrhu 

nemal nikto pripomienky. V bode 8. navrhli upraviť, že informáciu z kontroly knihy jázd 

starostky obce stačí predložiť na zasadnutí OZ 1 x za rok. Upravený návrh Plánu kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra predložila na schválenie.   

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023.  

Starostka dala hlasovať: 

za:  8 (Ing. Ján Bátor, Ing. Miroslav Vrábel, Ing. Andrej Kubala, Mgr. Lucia   

                Čepe Vaščurová, Mgr. Sidónia Stanková, Jaroslav Cigánik, Lenka      

                            Štefúnová Šamajová, Ing. Tomáš Slanička) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č. 9) Správa hlavného kontrolóra obce Krasňany    

Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov so Správou z knihy jázd vozidla KIA CEED ZA 

753 EZ za obdobie  od 01.06.2022 do 30.11.2022. Uvedenú správu prečítala. K správe neboli 

žiadne pripomienky. Starostka predložila návrh na uznesenie.    

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra z knihy jázd vozidla KIA 

CEED ZA 753 EZ.  Starostka dala hlasovať:  

za:  8 (Ing. Ján Bátor, Ing. Miroslav Vrábel, Ing. Andrej Kubala, Mgr. Lucia   

                Čepe Vaščurová, Mgr. Sidónia Stanková, Jaroslav Cigánik, Lenka      

                            Štefúnová Šamajová, Ing. Tomáš Slanička) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 



Bod č. 10) Schválenie audítora na vykonanie auditu za rok 2022 

Starostka obce informovala prítomných o tom, že je potrebné schváliť audítora pre vykonanie 

audítorskej činnosti za rok 2022. Za rok 2021 nám vykonala audítorské činnosti spoločnosť: Ing. 

Ladislav Adamec, M. Hattalu 2298/19,  Dolný Kubín a tohto istého audítora navrhuje starostka aj 

pre rok 2022. Nikto z prítomných poslancov nemal námietky, preto predložila návrh pre 

vykonanie auditu na schválenie.  

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pre vykonanie auditu za rok 2022 audítorskú spoločnosť  Ing. 

Ladislav Adamec, M. Hattalu 2298/19, Dolný Kubín, licencia UDVA 630. Starostka dala 

hlasovať: 

za:  8 (Ing. Ján Bátor, Ing. Miroslav Vrábel, Ing. Andrej Kubala, Mgr. Lucia   

                Čepe Vaščurová, Mgr. Sidónia Stanková, Jaroslav Cigánik, Lenka      

                            Štefúnová Šamajová, Ing. Tomáš Slanička) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č. 11) Schválenie a doplnenie členov jednotlivých komisií 

Starostka obce vyzvala predsedov jednotlivých komisií o doplnenie svojich členov.  

Predseda sociálnej komisie Mgr. Sidónia Stanková navrhuje doplniť do komisie členov: Lýdia 

Cigániková a Mgr. Lucia Čepe Vaščurová. Starostka predniesla návrh na schválenie. 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov sociálnej komisie: Lýdia Cigániková, Mgr. Lucia Čepe 

Vaščurová. Starostka dala hlasovať: 

za:  8 (Ing. Ján Bátor, Ing. Miroslav Vrábel, Ing. Andrej Kubala, Mgr. Lucia   

                Čepe Vaščurová, Mgr. Sidónia Stanková, Jaroslav Cigánik, Lenka      

                            Štefúnová Šamajová, Ing. Tomáš Slanička) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Predseda stavebnej komisie Ing. Miroslav Vrábel navrhuje doplniť do komisie členov: Ing. 

Andrej Kubala, Ing. Ján Bátor. Starostka predniesla návrh na schválenie. 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov stavebnej komisie: Ing. Andrej Kubala, Ing. Ján Bátor.  

Starostka dala hlasovať: 

za:  8 (Ing. Ján Bátor, Ing. Miroslav Vrábel, Ing. Andrej Kubala, Mgr. Lucia   

                Čepe Vaščurová, Mgr. Sidónia Stanková, Jaroslav Cigánik, Lenka      

                            Štefúnová Šamajová, Ing. Tomáš Slanička) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Za predsedu finančnej komisie z dôvodu jeho neprítomnosti navrhol Ing. Ján Bátor členov do 

komisie: Ing. Tomáš Slanička, Jaroslav Cigánik. Starostka predniesla návrh na schválenie.  

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov finančnej komisie: Ing. Tomáš Slanička, Jaroslav 

Cigánik.  Starostka dala hlasovať: 

za:  6 (Ing. Ján Bátor, Ing. Miroslav Vrábel, Ing. Andrej Kubala, Mgr. Lucia   

                Čepe Vaščurová, Mgr. Sidónia Stanková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

proti:  0 



zdržal sa: 2 (Jaroslav Cigánik, Ing. Tomáš Slanička) 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Predseda komisie kultúry, školstva, mládeže a športu Mgr. Lucia Čepe Vaščurová navrhla do 

komisie členov: Mgr. Sidónia Stanková, Bc. Zuzana Vráblová. Starostka predniesla návrh na 

schválenie.  

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov komisie kultúry, školstva, mládeže a športu: Mgr. 

Sidónia Stanková, Bc. Zuzana Vráblová.  Starostka dala hlasovať: 

za:  8 (Ing. Ján Bátor, Ing. Miroslav Vrábel, Ing. Andrej Kubala, Mgr. Lucia   

                Čepe Vaščurová, Mgr. Sidónia Stanková, Jaroslav Cigánik, Lenka      

                            Štefúnová Šamajová, Ing. Tomáš Slanička) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Predseda komisie životného prostredia a verejného poriadku Lenka Štefúnová Šamajová navrhla  

do komisie členov: Jaroslav Cigánik, Ing. Andrej Kubala. Starostka predniesla návrh na 

schválenie.  

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov komisie životného prostredia a verejného poriadku:  

Jaroslav Cigánik, Ing. Andrej Kubala. Starostka dala hlasovať: 

za:  8 (Ing. Ján Bátor, Ing. Miroslav Vrábel, Ing. Andrej Kubala, Mgr. Lucia   

                Čepe Vaščurová, Mgr. Sidónia Stanková, Jaroslav Cigánik, Lenka      

                            Štefúnová Šamajová, Ing. Tomáš Slanička) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č. 12) Prerokovanie žiadostí 

1) Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí 

Starostka obce prečítala žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie 

detí, ktorú predložila nezisková organizácia JUVENTAS Žilina. K žiadosti je priložený zoznam 

deviatich detí s trvalým pobytom v obci Krasňany. Otvorila k tomuto bodu diskusiu. Vysvetlila 

finančnú situáciu v obci. Deti navštevujú Súkromné centrum voľného času Žirafa, Pivovarská 3, 

Žilina. Poslanci sa vyjadrili, že mnoho detí navštevuje rôzne krúžky a rodičia si to musia zaplatiť 

sami. Nesúhlasia s poskytnutím finančných prostriedkov. Starostka predniesla návrh na 

uznesenie. 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť JUVENTAS, n.o. Žilina o poskytnutie finančných 

prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí. Starostka dala hlasovať:   

za:  0  

proti:  8 (Ing. Ján Bátor, Ing. Miroslav Vrábel, Ing. Andrej Kubala, Mgr. Lucia   

                Čepe Vaščurová, Mgr. Sidónia Stanková, Jaroslav Cigánik, Lenka      

                            Štefúnová Šamajová, Ing. Tomáš Slanička) 

zdržal sa: 0 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

2) Žiadosť o odkúpenie časti nehnuteľného majetku obce Krasňany  

Starostka obce prečítala žiadosť Miroslava Pallu, Krasňany, o odkúpenie časti nehnuteľného 

majetku obce Krasňany. Jedná sa o parcelu č. A 401. Starostka bližšie vysvetlila o ktorú parcelu 



sa jedná. V prílohe žiadosti bola priložená kópia z katastrálnej mapy s vyznačením časti parcely 

o odkúpenie, ktorú predložila poslancom k nahliadnutiu. Z dôvodu prístupu k pretekajúcemu 

potoku navrhuje žiadosť neschváliť.  Starostka predniesla návrh na uznesenie.  

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Miroslava Pallu o odkúpenie časti nehnuteľného 

majetku obce Krasňany, parcele číslo A 401. Starostka dala hlasovať:   

za:  0  

proti:  8 (Ing. Ján Bátor, Ing. Miroslav Vrábel, Ing. Andrej Kubala, Mgr. Lucia   

                Čepe Vaščurová, Mgr. Sidónia Stanková, Jaroslav Cigánik, Lenka      

                            Štefúnová Šamajová, Ing. Tomáš Slanička) 

zdržal sa: 0 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

3) Žiadosť o prenájom nebytových priestorov 

Starostka prečítala žiadosť Miroslavy Michalčíkovej, Krasňany, o prenájom nebytových 

priestorov pri obecnom úrade. Starostka vysvetlila, že sa jedná o priestory, v ktorom sa teraz 

nachádza obchod. Je tam stále nájomca, ktorý zatiaľ nedal výpoveď. Navrhuje zobrať uvedenú 

žiadosť na vedomie. Predniesla návrh na uznesenie. 

Uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Miroslavy Michalčíkovej o prenájom 

nebytových priestorov. Starostka dala hlasovať:  

za:  8 (Ing. Ján Bátor, Ing. Miroslav Vrábel, Ing. Andrej Kubala, Mgr. Lucia   

                Čepe Vaščurová, Mgr. Sidónia Stanková, Jaroslav Cigánik, Lenka      

                            Štefúnová Šamajová, Ing. Tomáš Slanička) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

4) Žiadosť o prenájom časti pozemku pod billboard  

Starostka obce prečítala žiadosť Realitnej kancelárie RED, s.r.o., Žilina, o prenájom časti 

pozemku pod billboard. Vysvetlila im, kde sa to nachádza a predložila k nahliadnutiu priložené 

fotografie. Neplatili asi 3 roky a žiadajú obnoviť prenájom. Otvorila k tomuto bodu diskusiu. 

Poslanci navrhli daný billboard prenajať za cenu 500,00 €/rok, zatiaľ na dobu jedného roka 

s podmienkou, že po roku sa prenájom prehodnotí. Starostka predniesla návrh na uznesenie.  

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Realitnej kancelárie RED, s.r.o., o prenájom časti 

pozemku pod billboard na dobu jedného roka za cenu 500,00/rok.. Starostka dala hlasovať:   

za:  8 (Ing. Ján Bátor, Ing. Miroslav Vrábel, Ing. Andrej Kubala, Mgr. Lucia   

                Čepe Vaščurová, Mgr. Sidónia Stanková, Jaroslav Cigánik, Lenka      

                            Štefúnová Šamajová, Ing. Tomáš Slanička) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

5) Ponuka na odkup/prenájom kontajnerov na textil 

Starostka obce prečítala ponuku od Zdena Mišutku, Hvozdnica 405, na odkup prípadne prenájom 

kontajnerov na textil, ktoré máme umiestnené v obci na troch miestach. Otvorila diskusiu. 

Poslanci konštatovali, že kontajnery sú dosť často plné. Aj 3 mesiace sa nedá do nich vkladať. 

Preto navrhujú schváliť zatiaľ prenájom kontajnerov na dobu 1 roka v cene 24,00 € s DPH za 

dodržania podmienok podľa ponuky uvedenej v bode 2. Kontajnery je potrebné vyviesť 

minimálne raz za dva mesiace. Starostka predniesla návrh na uznesenie.  

Uznesenie: 



Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Zdena Mišutku na prenájom kontajnerov na textil za 

cenu mesačného prenájmu. Jeden ks kontajnera predstavuje cenu 24,00 € s DPH, služby vývozu 

textilu by boli aj naďalej bezplatné, vývoz kontajnerov minimálne raz za 2 mesiace, na konci 

roka bude vydaný Evidenčný list odpadu. Starostka dala hlasovať:   

za:  8 (Ing. Ján Bátor, Ing. Miroslav Vrábel, Ing. Andrej Kubala, Mgr. Lucia   

                Čepe Vaščurová, Mgr. Sidónia Stanková, Jaroslav Cigánik, Lenka      

                            Štefúnová Šamajová, Ing. Tomáš Slanička) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

6) Žiadosť o stanovisko (opätovná žiadosť č. 2) 

Starostka prečítala žiadosť Pavla Trnku ml. a Miroslava Trnku – zastupujúci majiteľov 

pozemkov okolo cesty na parcele číslo 866/23. Zároveň vysvetlila, že momentálne sa spracováva 

geometrický plán na zámenu pozemkov s p. Stopkom a p. Kubalovou, kde sú umiestnené siete. 

Geometrický plán by mal byť urobený v budúcom týždni a zámenné zmluvy sa urobia postupne. 

Zatiaľ nie je možné spevnenie obecnej komunikácie, pretože obec nemôže sypať spevňujúci 

materiál na súkromné pozemky. Navrhuje zobrať žiadosť o stanovisko na vedomie. Predložila 

návrh na uznesenie. 

Uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o stanovisko (opätovná žiadosť č. 2) Pavla 

Trnku ml. a  Miroslava Trnku  na spevnenie obecnej komunikácie. Starostka dala hlasovať: 

za:  8 (Ing. Ján Bátor, Ing. Miroslav Vrábel, Ing. Andrej Kubala, Mgr. Lucia   

                Čepe Vaščurová, Mgr. Sidónia Stanková, Jaroslav Cigánik, Lenka      

                            Štefúnová Šamajová, Ing. Tomáš Slanička) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

7) Žiadosť o finančný príspevok na podporu vydania CD 

Starostka obce prečítala žiadosť Juraja Kvočku, Krasňany, o finančný príspevok na podporu 

vydania CD. Oboznámila prítomných s tým, že v tomto roku sme už na jedno vydanie CD 

prispeli súrodencom Poliakovcom. Preto navrhuje rovnakou sumou 300,00 € prispieť aj Jurajovi 

Kvočkovi. Predniesla návrh na uznesenie.    

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Juraja Kvočku o finančný príspevok na podporu 

vydania CD vo výške 300,00 €. Starostka dala hlasovať: 

 za:  8 (Ing. Ján Bátor, Ing. Miroslav Vrábel, Ing. Andrej Kubala, Mgr. Lucia   

                Čepe Vaščurová, Mgr. Sidónia Stanková, Jaroslav Cigánik, Lenka      

                            Štefúnová Šamajová, Ing. Tomáš Slanička) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

  

8) Žiadosť o vystavenie súhlasu obce na vybudovanie vonkajšej strelnice 

Starostka prečítala žiadosť Mgr. Anny Novákovej, Krasňany a Lukáša Nového, Žilina, 

o vystavenie súhlasu obce na vybudovanie vonkajšej strelnice na parcele č. 846/1. Vysvetlila, kde 

sa uvedená parcela nachádza. V minulosti už táto parcela slúžila ako strelnica.  

Starostka predniesla návrh na uznesenie. 

Uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Mgr. Anny Novákovej a Lukáša Nového o vystavenie 

súhlasu obce na vybudovanie vonkajšej strelnice. Starostka dala hlasovať:  



za:  1 (Ing. Ján Bátor) 

proti:  0 

zdržal sa: 7 (Ing. Miroslav Vrábel, Ing. Andrej Kubala, Mgr.Lucia Čepe Vaščurová,    

                            Mgr. Sidónia Stanková, Jaroslav Cigánik, Lenka Štefúnová Šamajová,    

                            Ing. Tomáš Slanička) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Poslanci po diskusii požadujú pozmeňujúci návrh a žiadajú pozvať žiadateľov na ďalšie obecné 

zastupiteľstvo. Starostka predniesla návrh na uznesenie. 

Uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pozvať Mgr. Annu Novákovú a Lukáša Nového ohľadne 

žiadosti o vystavenie súhlasu obce na vybudovanie vonkajšej strelnice na ďalšie obecné 

zastupiteľstvo. Starostka dala hlasovať:  

za:  8 (Ing. Ján Bátor, Ing. Miroslav Vrábel, Ing. Andrej Kubala, Mgr. Lucia   

                Čepe Vaščurová, Mgr. Sidónia Stanková, Jaroslav Cigánik, Lenka      

                            Štefúnová Šamajová, Ing. Tomáš Slanička) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

9) COOP Jednota – žiadosť o odkúpenie pozemku 

Starostka obce privítala zástupkyňu COOP Jednoty Ing. Holienkovú. Oboznámila prítomných 

s tým, že COOP Jednota predložila obci znalecký posudok na odkúpenie pozemkov v hodnote 

39 872,00 € a geometrický plán na pozemky, ktoré majú záujem odkúpiť do ich vlastníctva. Obec 

si dala vypracovať na uvedené pozemky svoj znalecký posudok. Ceny sa mierne líšia. V našom 

znaleckom posudku je uvedená cena pozemkov v hodnote 44 452,00 €. Starostka vysvetlila, že 

obec nemá z týchto pozemkov nič. Predložila poslancom návrh vypracovaného geometrického 

plánu. COOP Jednota v minulosti vybudovala svoju predajňu na cudzom pozemku. Z dôvodu 

prístupu k predajni a vysporiadania pozemkov na katastrálnom úrade žiadajú o odkúpenie 

pozemku. Keďže je navrhovaná cena na odkúpenie pozemkov vyššia, ako bola ponúknutá cena, 

zástupkyňa COOP Jednoty musí dať znovu cenu prehodnotiť. Starostka predložila návrh na 

uznesenie.    

Uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj parcelných čísiel 2/6 a 2/11 podľa vypracovaného 

geometrického plánu za cenu nášho znaleckého posudku 64,33 €/m2. Starostka dala hlasovať:  

za:  8 (Ing. Ján Bátor, Ing. Miroslav Vrábel, Ing. Andrej Kubala, Mgr. Lucia   

                Čepe Vaščurová, Mgr. Sidónia Stanková, Jaroslav Cigánik, Lenka      

                            Štefúnová Šamajová, Ing. Tomáš Slanička) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

10) Zmluva o zriadení vecného bremena 

Starostka obce oboznámila prítomných s návrhom Zmluvy o zriadení vecného bremena na 

parcele číslo 493/1, hlavne s bodom II. Vecné bremeno spočíva v práve: zriadenia, uloženia, 

výstavby inžinierskych sietí – kanalizácie (kanalizačnej prípojky) na parcelu č. C KN 493/1 

a trvalého vstupu a prístupu na pozemok peši a motorovým vozidlom ku kanalizačnej prípojke za 

účelom jej užívania, prevádzky, údržby, opráv a odstraňovania porúch. Prečítala celý bod II.  

Zriadenie a vznik vecného bremena.     

Poslanec Ing. Ján Bátor sa spýtal, ako je možné, že sa to vybudovalo bez schválenia. Ozrejmila to 

zástupkyňa COOP Jednota. Predchádzajúca dohoda bola, že poskytnú obci lavičky pre TJ Fatran 



Krasňany. Starostka potvrdila, že lavičky poskytli, sú zložené na obecnom úrade na chodbe. 

Môže ich ukázať. Po vysvetlení situácie, že COOP Jednota sa v podstate ku kanalizačnej prípojke 

dostane cez bráničku na svojom pozemku, by vecné bremeno nemuselo byť na celej parcele, ale 

len na vyčlenenej časti. Z toho dôvodu poslanci požadujú vypracovať geometrický plán na časť 

parcely, kde sa nachádza kanalizačná prípojka. Starostka predložila návrh na uznesenie.  

Uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypracovanie geometrického plánu na časť parcely, kde sa 

nachádza kanalizačná prípojka a uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena len na časť 

vyčlenenej parcely. Starostka dala hlasovať:  

za:  8 (Ing. Ján Bátor, Ing. Miroslav Vrábel, Ing. Andrej Kubala, Mgr. Lucia   

                Čepe Vaščurová, Mgr. Sidónia Stanková, Jaroslav Cigánik, Lenka      

                            Štefúnová Šamajová, Ing. Tomáš Slanička) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

11) Žiadosť o vypracovanie geometrického plánu na obecnej parcely E KN 1325 

Starostka prečítala žiadosť Mgr. Kristíny Gachovej, bytom Žilina, o vypracovanie geometrického 

plánu na obecnej parcely E KN 1325 z dôvodu nejasnosti a nepresnosti v danej lokalite. Bližšie 

sa vysvetlilo, na čo uvedená parcela slúžila. Slúžilo to ako starý potok (Mlynský náhon). Teraz sa 

už nevyužíva. Starostka predložila návrh na uznesenie.  

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypracovanie geometrického plánu na parcelu číslo E KN 1325. 

Starostka dala hlasovať:  

za:  8 (Ing. Ján Bátor, Ing. Miroslav Vrábel, Ing. Andrej Kubala, Mgr. Lucia   

                Čepe Vaščurová, Mgr. Sidónia Stanková, Jaroslav Cigánik, Lenka      

                            Štefúnová Šamajová, Ing. Tomáš Slanička) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

12) Žiadosť o odkúpenie mlynského náhonu parc. číslo E KN 1325 

Starostka obce prečítala žiadosť Kristíny Gachovej, bytom Žilina, o odkúpenie mlynského 

náhonu parcely číslo E KN 1325 pri parcele číslo C KN 425, ktorej je vlastníčka.  

Ing. Ján Bátor – hovorili sme s p. Gáborom z Povodia Váhu, parcela číslo E KN je vedená ako 

vodný tok a nemôže sa to predať. Starostka predložila návrh na uznesenie.  

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Kristíny Gachovej o odkúpenie mlynského 

náhonu parc. číslo E KN 1325 pri parcele číslo C KN 425. Starostka dala hlasovať:  

za:  8 (Ing. Ján Bátor, Ing. Miroslav Vrábel, Ing. Andrej Kubala, Mgr. Lucia   

                Čepe Vaščurová, Mgr. Sidónia Stanková, Jaroslav Cigánik, Lenka      

                            Štefúnová Šamajová, Ing. Tomáš Slanička) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

13) Žiadosť o prenájom obecného pozemku 

Starostka obce prečítala žiadosť o prenájom obecného pozemku z parcelného čísla E KN 1325 

o výmere 24 m
2
. Dala k nahliadnutiu kópiu z katastrálnej mapy. Vzhľadom k tomu, že sa jedná 

o pôvodné koryto vodného toku, stavebná  komisia pôjde pozrieť stav pozemkov. Zatiaľ sa 

žiadosť zoberie na vedomie. Starostka predložila návrh na uznesenie.   

 



Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Tomáša Krajčíka o prenájom obecného pozemku 

parc. číslo E KN 1325 o výmere 24 m
2
. Starostka dala hlasovať:  

za:  8 (Ing. Ján Bátor, Ing. Miroslav Vrábel, Ing. Andrej Kubala, Mgr. Lucia   

                Čepe Vaščurová, Mgr. Sidónia Stanková, Jaroslav Cigánik, Lenka      

                            Štefúnová Šamajová, Ing. Tomáš Slanička) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

    

14) Žiadosť o zaradenie parcely C KN 470 do najbližšieho prerokovania ÚPN 

Starostka obce prečítala žiadosť Mgr. Kristíny Gachovej, Žilina,  o zaradenie parcely C KN 470 

do najbližšieho prerokovania ÚPN. Bližšie ich oboznámila, kde sa uvedená parcela nachádza. 

Starostka navrhla uvedenú žiadosť zobrať na vedomie. Predložila návrh na uznesenie. 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Mgr. Kristíny Gachovej o zaradenie parcely C 

KN 470 do najbližšieho prerokovania ÚPN. Starostka dala hlasovať:  

za:  8 (Ing. Ján Bátor, Ing. Miroslav Vrábel, Ing. Andrej Kubala, Mgr. Lucia   

                Čepe Vaščurová, Mgr. Sidónia Stanková, Jaroslav Cigánik, Lenka      

                            Štefúnová Šamajová, Ing. Tomáš Slanička) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

  

15) Žiadosť o poskytnutie priestorov nad obecným úradom Krasňany 

Starostka prečítala žiadosť Miloša Dobroňa, Krasňany, o poskytnutie priestorov nad Obecným 

úradom Krasňany, za účelom pokračovania poskytovania obslužných služieb od 01.01.2023 na 

dobu 3 rokov. 

Otvorila diskusiu. Vysvetlil sa systém, ako to funguje doteraz. Poslanci navrhli schváliť prenájom 

a navrhli platiť za používanie kuchynského vybavenia. Starostka navrhuje, aby sa stav 

elektromera pred akciou a po akcii odpísal a spotrebu elektrickej energie si príde uhradiť 

usporiadateľ akcie.  

Za použitie kuchynského vybavenia, v prípade obslužných služieb, zaplatí Miloš Dobroň obci 

20,00 € a za vydanie kuchynského vybavenia usporiadateľovi akcie, ktorý si akciu bude robiť 

sám, zaplatí obec Milošovi Dobroňovi 20,00 €. Prenájom spoločenskej miestnosti zaplatí 

usporiadateľ akcie obci. Starostka predložila návrh na uznesenie. 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Milošovi Dobroňovi poskytovanie priestorov nad Obecným 

úradom Krasňany za účelom pokračovania poskytovania obslužných služieb od 01.01.2023 na 

dobu 1 roka za podmienok uvedených v zápisnici. Starostka dala hlasovať: 

za:  5 (Ing. Ján Bátor, Ing. Andrej Kubala, Mgr. Sidónia Stanková, Jaroslav  

                            Cigánik, Ing. Tomáš Slanička) 

proti:  0 

zdržal sa: 3 (Ing. Miroslav Vrábel, Mgr. Lucia Čepe Vaščurová, Lenka Štefúnová    

                            Šamajová) 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

16) Žiadosť o opravu miestnej komunikácie  

Starostka obce prečítala žiadosť občanov bývajúcich na Družstevnej ulici o opravu miestnej 

komunikácie. Predložila návrh na uznesenie.     

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť občanov bývajúcich na Družstevnej ulici o opravu 

miestnej komunikácie. Starostka dala hlasovať:  



za:  0  

proti:  0 

zdržal sa: 8 (Ing. Ján Bátor, Ing. Miroslav Vrábel, Ing. Andrej Kubala, Mgr.Lucia  

                            Čepe Vaščurová, Mgr. Sidónia Stanková, Jaroslav Cigánik, Lenka  

                            Štefúnová Šamajová, Ing. Tomáš Slanička) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

  

17) Žiadosť o navýšenie rozpočtu pre DHZ Krasňany v roku 2022 

Starostka obce prečítala žiadosť DHZ Krasňany o navýšenie rozpočtu v roku 2022 v sume 500,00 

€. Vysvetlila, že rozpočet už mali zvýšený o 700,00 € pre rok 2022 pri tvorbe rozpočtu oproti 

predchádzajúcemu roku. Navyše sa im platilo stravovanie na Sv. Moniku, teraz si varili 

kapustnicu, uhradilo sa to z obecnej pokladne. Všetky ich výdavky aj príspevok na činnosť si 

môžu poslanci pozrieť v predloženom plnení príjmov a výdavkov ku obdobiu 12.2022. Starostka 

predložila návrh na uznesenie.  

Uznesenie:        

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o navýšenie rozpočtu pre DHZ Krasňany v roku 2022 

v sume 500,00 €. Starostka dala hlasovať: 

za:  0  

proti:  4 (Ing. Miroslav Vrábel, Jaroslav Cigánik, Lenka Štefúnová Šamajová,      

                            Ing. Tomáš Slanička) 

zdržal sa: 4 (Ing. Ján Bátor, Ing. Andrej Kubala, Mgr.Lucia Čepe Vaščurová,   

                            Mgr. Sidónia Stanková) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

         

18) Žiadosť o príspevok na kapitálové výdavky     

Starostka obce prečítala žiadosť ZŠ s MŠ Krasňany o príspevok na kapitálové výdavky. Rozpočet 

na rok 2023 je schválený. Rozpočtované kapitálové výdavky sú nepostačujúce na oddelenie 

kapitálových výdavkov pre MŠ. Základná škola nesmie štátne prostriedky použiť na kapitál. 

Starostka navrhla uvedenú žiadosť zobrať na vedomie. Predložila návrh na uznesenie. 

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť ZŠ S MŠ Krasňany o príspevok na kapitálové 

výdavky. Starostka dala hlasovať:  

za:  8 (Ing. Ján Bátor, Ing. Miroslav Vrábel, Ing. Andrej Kubala, Mgr. Lucia   

                Čepe Vaščurová, Mgr. Sidónia Stanková, Jaroslav Cigánik, Lenka      

                            Štefúnová Šamajová, Ing. Tomáš Slanička) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 13) Rôzne 

Vodojem za Brezníkom – prítomní hostia 

Prítomní hostia sa zaujímali ohľadne vodojemu za Brezníkom. Vodojem nie je zatiaľ doriešený. 

Odpovedala starostka, že v prípade, ak odpredáme pozemok COOP Jednote, za tieto finančné 

prostriedky by obec kúpila od MH Investu pozemok pod vodojem.      

 

Bod č. 14) Informácie starostky obce 

Starostka obce informovala prítomných, že 

- účtovníčke bude zakúpený nový počítač,   

- pripravuje Silvester 2022 od 18.00 – 20.00 hod. pred požiarnou zbrojnicou. Prosí 

poslancov o pomoc pri organizovaní. Nakúpi potraviny na punč (alkoholický aj 

nealkoholický). Ing. Ján Bátor ponúkol starostke pomoc pri nákupe ohňostroja. Poslanci 

sa zídu na požiarnej zbrojnici 31.12.2022 o 17.00 hod.,    



- do každej domácnosti bude doručený vianočný pozdrav a kalendár na rok 2023. 

Starostka predložila návrh na uznesenie: 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostky obce.  Starostka dala hlasovať: 

za:  8 (Ing. Ján Bátor, Ing. Miroslav Vrábel, Ing. Andrej Kubala, Mgr. Lucia   

                Čepe Vaščurová, Mgr. Sidónia Stanková, Jaroslav Cigánik, Lenka      

                            Štefúnová Šamajová, Ing. Tomáš Slanička) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 15) Záver   
Na záver starostka obce poďakovala poslancom za účasť, popriala im príjemné prežitie 

vianočných sviatkov a ukončila  zasadnutie obecného zastupiteľstva.    

 

 

 

Zapísala:  Zdenka Džurnáková  

 

 

Overovatelia:   Ing. Ján Bátor 

                          Mgr. Sidónia Stanková   

 

 

 

 

 

                                                                           Ing. Jana Žáková, PhD. 

               starostka obce 


