
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 
 

Z á p i s n i c a   

 

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, 

konaného dňa 25.03.2011 
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: viď príloha – pozvánka 

 

 

Bod č. 1) Otvorenie zasadnutia 

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

zasadnutia podľa pozvánky zo dňa 22.03.2011 a predloţil program rokovania 3. zasadnutia OZ 

v Krasňanoch na schválenie. 

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. Máriu Rampašekovú – predseda návrhovej komisie, 

p. Slavomír Rusnák - člen návrhovej komisie, p. Stanislav Pallo – člen návrhovej komisie. 

za: 9  proti: 0  zdrţal sa: 0  

Za overovateľov zápisnice určil poslancov p. Miroslava Šveca a p. Jána Bielku,  za zapisovateľku 

p. Zdenku Dţurnákovú. 

za: 9  proti: 0  zdrţal sa: 0 

 

Bod č. 3) IBV Kút - informácia  

Z dôvodu prítomností vlastníkov pozemku v lokalite Kút,  právnikov Milkovičovcov a jedného 

z nastávajúcich  stavebníkov RNDr. Palúcha, starosta obce navrhol prednostne riešiť jeden 

z bodov, ktorý mal byť v Rôznom.   

Informoval prítomných o stretnutí vlastníkov pozemkov v lokalite IBV Kút. 

Pred dvoma týţdňami ho navštívili JUDr. Milkovič, JUDr. Milkovičová a p. Hloţný, aby sa 

dohodli na ďalšom postupe prác. Noví majitelia, ktorí si pozemky uţ odkúpili, chcú začať 

s výstavbou rodinných domov. Starosta hovoril s Ing. Zaťkovou zo Spoločného stavebného úradu 

vo Varíne o tom, ako sa bude pokračovať. Je treba dohodnúť spoločný postup.  

Problém je v tom, ţe ak teraz dostanú stavebné povolenia a podmienky, ktoré ešte treba splniť sa 

nedodţia do ukončenia stavby, nebudú tam môcť ísť bývať, pretoţe nedostanú kolaudačné 

rozhodnutie. Je potrebné vybudovať najskôr protipovodňovú hrádzu. Projekt, ktorý bol podaný 

na čerpanie finančných prostriedkov z euro fondov sa vrátil. Na budúci mesiac má byť nová 

výzva na tento projekt, máme však problém s finančnými prostriedkami, je tam potrebná 

spoluúčasť, napr. spolufinancovať 10 %, ako toto  budeme riešiť. Ďalší problém je tam voda. 

Projekt je urobený, treba vybudovať vodovod. Vybudovanie obsluţných komunikácií je ďalšia 

vec, ktorú treba riešiť. Poslanci konštatovali, ţe neboli informovaní predchádzajúcim pánom 

starostom o prácach, ktoré sa tam robia a prítomní hostia tieţ nikdy o prácach neinformovali 

obecné zastupiteľstvo. 

Slovo dostali prítomní hostia JUDr. Milkovičová a JUDr. Milkovič. Je pravda, ţe na zasadnutia 

OZ sme nechodili, ale s obecným úradom, konkrétne s pánom starostom RSDr. Tichákom sme   

komunikovali veľmi často. JUDr. Milkovič – na ochranný val je spracovaná dokumentácia, 



doplnenie projektu, o ktorom hovoril starosta, prišlo o jedeň deň neskôr, zato my nemôţeme. 

Druhá výzva by mala byť v apríli, ak sa to včas podá, mali by sa pravdepodobne tie peniaze 

dostať. Povodie Váhu nemalo námietky proti výstavbe rodinných domov, takţe, ak sa vyrieši 

ochranná hrádza, mohli by sa stavebné povolenia začať vydávať.  

Starosta obce – vyjde výzva, 90 dní bude na predkladanie, hodnotenie bude trvať moţno aj pol 

roka, realizácia prichádza do úvahy najskôr na budúci rok.  Ak budeme úspešní, spoluúčasť 

musíme riešiť úvermi.  

Ján Bielka -  bývalý starosta RSDr. Tichák nám hovoril, ţe pre občanov Krasnian bude v tejto 

lokalite predaných 20 pozemkov po 300 Sk/m2. Neskôr uţ hovoril, ţe to bude za polovicu trţnej 

ceny, potom sa zľahla po tom zem, ţe to 20 pozemkov nebude.  Chce vedieť, ako to vlastne 

s tými sľúbenými pozemkami je.  

JUDr. Milkovičová – vţdy sme sa snaţili jednať korektne. Sľúbili sme  nejaké  pozemky predať 

za niţšiu cenu pre občanov s trvalým pobytom v obci, ale nikdy sme nehovorili presne o cene.   

Problematika okolo pozemkov sa rozdiskutovala.  

Starosta hovoril aj o tom, ţe v rámci rozvoja obce, mohla aj obec zváţiť odkúpiť od vlastníkov 

uvedené pozemky, zafinancovať do inţinierskych sietí a potom by obec tieto pozemky predávala 

ako stavebné. Konštatoval ale, ţe samozrejme vyuţijeme kaţdú príleţitosť vybaviť finančné 

prostriedky z euro fondov, ale bol by rád, keby 10 % spoluúčasť hradili predávajúci vlastníci.  

JUDr. Milkovič – sľúbil, ţe koľko sa bude dať, toľko uhradia, musí však ešte rozbehnúť predaj, 

aby tie peniaze mal.  

Ing. Bielka – má byť výzva aj na miestne komunikácie, mali by byť aj na vodovod a kanalizáciu. 

Obec má aj iné stavby, ktoré chce ukončiť, preto nemôţeme investovať len do IBV Kút.  

JUDr. Milkovič – spoluúčasť sa dorieši, nevidí však dôvod na nepodpísanie stavebných povolení. 

Ján Bielka – navrhuje spraviť písomnú dohodu na spolufinancovanie spoluúčasti a starosta urobí 

všetko preto, aby sa to vybavilo.  

Slovo dostal aj prítomný hosť RNDr. Palúch, hovoril i v mene ostatných stavebníkov, ktorý majú 

záujem uţ začať stavať. Kým tam nebude vybudovaný ochranný val boja sa začať, problémom je 

aj voda a kanalizácia. Cesta nie je aţ taký veľký problém, ako stavebná to postačuje.  

Slavomír Rusnák – priklonil sa k názoru poslanca Jána Bielku, uzatvoriť písomnú dohodu a to   

na financovanie spoluúčasti, ako aj na sľúbených 20 pozemkov pre občanov Krasnian za niţšiu 

cenu.       

Keďţe diskusia stále pokračovala, vzhľadom na pokročilý čas a  náročný program starosta 

poţiadal prítomných o ukončenie diskusie. 

Obecné zastupiteľstvo uvedenú informáciu a predbeţne dohodnutý postup na zabezpečovanie 

spolufinancovania stavebných prác na IBV Kút zobralo na vedomie.  

za: 9  proti: 0  zdrţal sa: 0 

 

Bod č. 4) Kontrola plnenia uznesení 

Uznesenie č. 6 bod 4 - odpredaj osobného automobilu. Starosta zistil, ţe AAA auto by ho kúpilo 

za minimálnu cenu.  Oslovil však nezávislých automechanikov, ktorý hovorili, ţe za viac ako 

1000 EUR sa nám ho nepodarí predať. Odkúpili by to moţno nejakí ţivnostníci na preváţanie 

materiálu.  

Pod bodom 5 - bolo doplnenie členov komisií z radov občanov. Vyzval preto predsedu kultúry, 

školstva, mládeţe a športu Vladimíra Stanku, aby doplnil svojich členov.  

Vladimír Stanko do tejto komisie doplnil nasledovných členov: Oľga Tichá, Lenka Štefúnová, 

Zuzana Vráblová, Sidónia Stanková. Starosta dal za uvedených členov hlasovať.  

za: 9  proti: 0  zdrţal sa: 0 

 

 

 



Uznesenie č. 8  bod 1 a 2 – uloţilo stavebnej komisii riešiť ţiadosti, to sa zatiaľ neriešilo. 

Do konca 13. týţdňa stavebná komisia uskutoční obhliadku a prvé rokovanie s dotknutými 

účastníkmi. V prípade neúspešného riešenia sťaţností, tieto budú postúpené na Spoločný 

stavebný úrad vo Varíne.  

za: 9  proti: 0  zdrţal sa: 0 

 

Bod č. 5) VZN č. 1/2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska 

Starosta informoval prítomných o tom, ţe obdrţali návrh Prevádzkového poriadku pohrebiska. 

Zmena nastala v čl. 15, kde bol doplnený bod 2 – poplatok za prechodné umiestnenie zosnulého 

v dome smútku do zákonnej lehoty pochovania: 15,00 €.  

Ján Bielka – čo sa stane, ak tam bude zosnulý dlhšie. Odpovedal starosta obce. Nič sa nestane, 

poplatok sa zaplatí v uvedenej výške, nič viac. Starosta dal za uvedený návrh hlasovať. 

za: 9  proti: 0  zdrţal sa: 0 

 

Bod č. 6) VZN č. 2/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a školských zariadení so sídlom na území obce Krasňany 

Starosta obce informoval o tom, ţe uvedené VZN mali poslanci OZ predloţené v materiáloch. 

S bliţšími zmenami v tomto VZN ich oboznámila účtovníčka obce p. Dţurnáková. Potom dal 

starosta hlasovať za uvedené VZN.  

za: 9  proti: 0  zdrţal sa: 0 

 

Bod č. 7) VZN č. 3/2011 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, 

školských zariadení a výchovno-vzdelávacích zariadení 

Starosta informoval prítomných o tom, ţe uvedené VZN im bolo tieţ predloţené v materiáloch. 

O zmenách v tomto VZN poslancov informovala účtovníčka obce p. Dţurnáková, ktorá im 

vysvetlila jednotlivé zmeny. Starosta dal hlasovať za uvedené VZN č. 3/2011.  

za: 9  proti: 0  zdrţal sa: 0 

 

Bod č. 8) Návrh programového rozpočtu obce Krasňany na roky 2O11 – 2013 

Poslancom bol predloţený návrh programového rozpočtu obce Krasňany na roky 2011 – 2013. 

Rozpočet bol navrhnutý ako vyrovnaný. Príjmy aj výdavky na rok 2011 vo výške 413 900,00 €. 

Bliţšie s finančnou situáciou obce ich oboznámil starosta. Hovoril hlavne o finančných 

prostriedkoch, ktoré nie sú zahrnuté v rozpočte. Jedná sa o peniaze na euro projekty, tie sa zahrnú 

do rozpočtu, aţ keď budú aktuálne. Predloţili sme ţiadosť na materiálne výdavky pre obecný 

hasičský zbor, na MF SR sme predloţili ţiadosť na opravu domu smútku, ďalej sme predloţili 

ţiadosť na ÚPSVaR, ţe zamestnáme 5 občanov dlhodobo nezamestnaných na protipovodňovú 

ochranu. Túto ţiadosť nám schválili, starosta bol uţ podpísať zmluvu. Preplatia nám 95 % 

mzdových nákladov, 5 % musíme hradiť my. Týchto pracovníkov prijmeme na pracovnú zmluvu 

od 01.04.2011 na dobu 6 mesiacov. Bol by rád, keby sa rozpočet schválil tak, ako je navrhnutý, 

v priebehu dvoch mesiacov ho prehodnotíme a upravíme. Je moţné, ţe podľa schválených 

projektov budeme musieť pristúpiť aj ku schváleniu úveru. Ďalej oboznámil prítomných 

o podanom projekte na verejné osvetlenie. Ţiadosť bola podaná uţ druhý krát. Pre formálne 

nedostatky bola vrátená. Starosta otvoril diskusiu.  

Poslanci sa zaujímali o niektoré rozpočtované poloţky. Na všetky otázky odpovedala účtovníčka 

obce p. Dţurnáková. Konštatovala, ţe poţiadavky na príspevky na činnosť DHZ, TJ a KST 

neboli zapracované do rozpočtu v poţadovanej výške, taktieţ niektoré poloţky na prevádzku 

obce museli byť zníţené, nakoľko predpokladané príjmy boli pre rok 2011 niţšie a nepostačovali 

na krytie výdavkov. Po ukončení diskusie poslanci schválili rozpočet na rok 2011 tak, ako bol 

navrhnutý a rozpočet na roky 2012-2013 zobrali na vedomie.     

za: 9  proti: 0  zdrţal sa: 0 



Bod č. 9 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Krasňany za rok 2010 

a Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2011   

Poslancom bola Správa o kontrolnej činnosti za rok 2010 aj Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. 

polrok 2011 doručený v materiáloch pri pozvánke na obecné zastupiteľstvo. Starosta otvoril 

k tomuto bodu diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta dal hlasovať za uznesenie.   

Poslanci predloţenú správu o kontrolnej činnosti za rok 2010 a návrh plánu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra na rok 2011 zobrali na vedomie.  

za: 9  proti: 0  zdrţal sa: 0 

 

Bod č. 10 Schválenie nájmu nebytových priestorov – Branislav Gacho  

Ţiadosťou, ktorú predloţil p. Branislav Gacho o predĺţenie doby nájmu nebytových priestorov sa 

obecné zastupiteľstvo zaoberalo uţ dňa 28.01.2011. Starosta predloţil návrh – Dodatok č. 3, kde 

navrhuje zvýšenie nájomného o 10 %, t.j. na 2,20 €/m2 na mesiac s účinnosťou od 01.04.2011. 

Doba nájmu sa predlţuje na 5 rokov t.j. do 31.12.2015. Otvoril diskusiu. Názory poslancov boli 

rôzne, aj také, ţe navrhovaná suma je dosť nízka, pretoţe sú v tom zahrnuté aj náklady na teplo.  

Poslanci Dodatok č. 3 schválili s tým, ţe výška nájmu sa bude upravovať vţdy k 31.03. beţného 

roka minimálne o mieru inflácie.  

za: 9  proti: 0  zdrţal sa: 0 

 

Bod č. 11 Rôzne 

Starosta oboznámil prítomných so Zmluvou o sluţbách – Opatrenie 3.1. Ochrana ovzdušia 

a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy z Operačného programu Životné 

prostredie 2007-2013. 

Z podpísania tejto zmluvy nám v zmysle článku 3 vyplýva Odplata. Tam vlastne je prvá splátka 

vo výške 1 500 € splatná uplynutím päť dní od podpisu zmluvy. Problémom sú však finančné 

prostriedky, ktoré práve nemáme na účte. Zvaţuje podpísanie tejto zmluvy, lebo z peňazí, ktoré 

by boli v prípade úspešného projektu, by sa dalo zakúpiť aj multifunkčné zariadenie s rôznymi 

výmennými pomôckami na upratovanie obce atď. Nastala diskusia. Poslanci schválili podpísanie 

uvedenej zmluvy. 

za: 9  proti: 0  zdrţal sa: 0 

 

Starosta obce podal informáciu o tom, ţe KIA má nového prezidenta. Dotknuté obce boli 

pozvané na návštevu. On sa tejto návštevy zúčastnil aj so svojou zástupkyňou p. Máriou 

Rampašekovou. Zároveň oboznámil poslancov s tým, ţe Darovacou zmluvou sme od KIE dostali 

7 ks počítačov. Z toho 3 ks sa dali do materskej školy, 1 ks sa dal do obecnej kniţnice, 3 ks ostali 

na obecnom úrade.  

 

Starosta obce podal prítomným informáciu o opornom múre pri poţiarnej zbrojnici. Pani Helena 

Holúbková nie je s týmto riešením spokojná, pretoţe keď príde k prívalovým daţďom, tak všetka 

voda z potoka sa vyleje smerom k nej do dvora, tým jej hrozí vytopenie. Preto ţiada poslancov 

o riešenie tejto situácie.  

 

Starosta informoval prítomných o Uznesení vlády SR č. 183 z 9. marca 2011 k návrhu prvého 

realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manaţmentu povodí 

Slovenskej republiky 2011.   Na základe ţiadosti  starostu obce  bola  Obec Krasňany     zaradená 

do zoznamu 200 obcí, ktorým budú po splnení stanovených podmienok pridelené finančné 

prostriedky vo výške 90 000 € na realizáciu protipovodňových opatrení. Viac informácií 

o projekte je na www.krajina.gov.sk.  

 

 

http://www.krajina.gov.sk/


Žiadosť firmy Krasplast s.r.o. Krasňany 

Starosta obce informoval prítomných o tom, ţe firma Krasplast s.r.o. Krasňany nám poslala list, 

v ktorom nás upozorňuje na ohrozenie chodcov na ulici Mládeţnícka, ktorá je prístupovou cestou 

pre ich spoločnosť. Prečítal toto upozornenie. Návrh na riešenie je vybudovanie novej cesty 

okolo rieky Varínky. Nastala diskusia. Po diskusii, vzhľadom na zlú finančnú situáciu obce, 

poslanci uvedenú ţiadosť zobrali na vedomie.  

za: 9  proti: 0  zdrţal sa: 0 

 

Žiadosť o užívanie priľahlého pozemku – nájomníci bytovky č. 163 

Starosta obce prečítal ţiadosť, ktorú podpísali 4 nájomníci zo 7 bytovej jednotky. Vysvetlil 

bliţšie o čo ide. Poslanci uvedenú ţiadosť schvaľujú za podmienky, ţe s týmto budú súhlasiť 

všetci siedmi nájomcovia.  

za: 9  proti: 0  zdrţal sa: 0 

       

Starosta týmto vyčerpal všetky body, spýtal sa či má niekto niečo do bodu Rôzne. Prihlásil sa 

Vladimír Stanko – na ihrisko by potrebovali doviesť aspoň 3 Tatry hliny, ak by to bolo moţné. 

Starosta prisľúbil, ţe sa spýta JUDr. Milkoviča na hlinu so skrývky cesty. 

 

Starosta obce ešte prítomným oznámil, ţe ho navšívil p. Gadotti. Kaţdoročne poriada akciu – 

privítanie jari. Tento rok by to chcel zorganizovať dňa 08.05.2011. V tento deň je aj Deň matiek. 

Padol návrh, aby sa to spojilo, p. Gadotti by nakúpil občerstvenie, našou úlohou by bolo zohnať 

dievčatá a ţeny na obsluhu.  

 

Ján Bielka – predniesol, ţe na Mládeţníckej ulici je zlý rigol, treba s tým niečo robiť.  

 

Pavol Trnka – zúčastnil sa sedenia Školskej rady pri ZŠ Krasňany a predniesol poţiadavky školy: 

- vysypať kontajner, 

- svetlá do školského areálu nesvietia, treba spojazdniť aspoň dve, 

- cesta pred ZŠ je Gadottiho, treba ju označiť súkromný pozemok, alebo zákaz státia, 

- vyčistiť pred ZŠ priestor – nezamestnaný, 

- značky na školskom ihrisku osadiť na pevno.      

 

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

zasadnutie obecného zastupiteľstva.    

 

 
Zapísala:  Zdenka Dţurnáková  

 

 

Overovatelia:  Miroslav Švec 

 Ján Bielka 

 

 

 

 

          Ing. Miroslav Bielka 

                 starosta obce 


