
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 

 
Z á p i s n i c a   

 
z  3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, konaného dňa 26.02.2015 

 

 

Prítomní: starosta obce – Ing. Miroslav Bielka,  

poslanci –  Mária Rampašeková, Sidónia Stanková, Eva Ferjancová, Radoslav Krajčík, 

Ján Bielka, Jana Adamíková  

   

Ospravedlnení: František Cigánik, Branislav Gacho, Slavko Rusnák, Janka Miklúšová  

 

Program zasadnutia: 

1.  Otvorenie zasadnutia  

2.  Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 

3.  Kontrola plnenia uznesení 

4.  Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu  

5.  Vykonanie inventarizácie 

6.  Detské ihrisko – správa o realizácii projektu 

7.  Žiadosť obce o granty Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis v grantových   

     programoch Pre obce a Pre obce kultúra a šport   

8.  Odpredaj pozemku p. Zuzane Repčíkovej, p. Richardovi Repčíkovi 

9.  Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Krasňany 

10. Obsadenie komisií pri OZ 

11. Zmena a doplnok č.6 ÚPN obce Krasňany – informácia 

12. Rôzne 

13. Záver 

 

Bod č. 1) Schválenie programu rokovania   
Starosta obce privítal poslancov OZ a ostatných prítomných. Oboznámil ich s programom 

zasadnutia a  predložil  program rokovania 3. zasadnutia OZ v Krasňanoch na schválenie.          

 

za: 6  ( Mária Rampašeková, Sidónia Stanková, Eva Ferjancová, Radoslav Krajčík,  

                        Ján Bielka, Jana Adamíková )  

proti: 0   

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 2) Určenie návrhovej komisie 

Starosta navrhol za predsedu návrhovej komisie p. Janu Adamíkovú  a za členov komisie 

 p. Sidóniu Stankovú  a  p. Jána Bielku.     

Určenie overovateľov zápisnice  a  zapisovateľky  

Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice  p. Radoslava Krajčíka a  p. Máriu Rampašekovú.   

 

za: 6  ( Mária Rampašeková, Sidónia Stanková, Eva Ferjancová, Radoslav Krajčík,  

Ján Bielka, Jana Adamíková ) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

a za zapisovateľku určil p. Jaroslavu Kuricovú. 

 

Bod č. 3) Kontrola plnenia uznesení 

Starosta informoval, že kúpna zmluva s p. Cigánikovou bola podaná na vklad na Správu katastra v 

Žiline. 



 

Bod č. 4) Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu 
Starosta navrhol za predsedu komisie Máriu Rampašekovú a za členov Janu Adamíkovú a Františka 

Cigánika. Ide o komisiu, ktorej starosta obce predkladá majetkové priznanie. 

OZ návrh zloženia komisie schvaľuje. 

 

za: 6  ( Mária Rampašeková, Sidónia Stanková, Eva Ferjancová, Radoslav Krajčík,  

Ján Bielka, Jana Adamíková ) 

proti: 0         

zdržal sa: 0  

 

Bod č. 5)  Vykonanie inventarizácie 

Starosta oboznámil prítomných s predmetom inventarizácie a vydal príkaz urobiť inventarizáciu 

majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2014. Termín inventarizácie do 

31.03.2015. Navrhuje zloženie centrálnej komisie: za predsedu Máriu Rampašekovú, za členov 

Radoslava Krajčika , Evu Ferjancovú a Danu Zichovú.   

Ostatní členovia inventarizačnej komisie: Mária Dobroňová, Oľga Tichá, Rudolf Krajčík, 

Jozef Trnka, Božena Rechtoríková, Jaroslava Kuricová, Zdenka Džurnáková 

OZ berie na vedomie vykonanie inventarizácie do 31.03.2015. 

 

 

Bod č. 6) Detské ihrisko – správa o realizácii projektu   
Obec Krasňany, na základe spracovanej projektovej dokumentácie stavby „Fitnes zóna a detské 

ihrisko“ projektantkou Ing. Arch. Martinou Mikloškovou, pristúpila v roku 2014 k verejnému 

obstarávaniu dodávateľa a následnej realizácii časti projektu – detské ihrisko. 

Priebeh verejného obstarávania dodávateľa vysvetlil Mgr. Michal Gondžár, osoba zodpovedná za 

verejné obstarávanie. 

Zákazka „ Fitnes zóna  a detské ihrisko“ sa obstarávala v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 

obstarávaní postupom verejná súťaž – podlimitná zákazka. Na výzvu uverejnenú vo vestníku 

verejného obstarávania č. 144/2014 predložili ponuky štyri firmy. Nad rámec zákona sa uskutočnilo 

ešte druhé kolo súťaže – elektronická aukcia, v ktorom bola najnižšia ponuka 59 760,00 Eur 

znížená na konečnú sumu 51 000,00 Eur, rozdelená na 25 500,00 Eur na fitnes zónu a 25 500,00 

Eur na detské ihrisko. 

Predpokladaná hodnota zákazky a projektovej dokumentácie bola: fitnes zóna     32 105,00 Eur  

detské ihrisko  33 714,00 Eur  

Dodávka stavby „detské ihrisko“ bola zrealizovaná v roku 2014. „Fitnes zóna“ je zazmluvnená do 

30.11.2015 s podmienkou, že obec zabezpečí na realizáciu finančné prostriedky. 

OZ správu o obstarávaní a realizácii detského ihriska v športovom areáli berie na vedomie.      

   

 

Bod č. 7) Žiadosť obce o granty Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis  

              v grantových programoch Pre obce a Pre obce kultúra a šport   

Starosta informoval o žiadostiach o granty, ktoré treba predložiť do 27.02.2015 do Nadačného        

Fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis. 

Grantový program Pre obce v sume 7 000,00 Eur -  bola vypracovaná žiadosť na rekonštrukciu 

budovy Domu kultúry č. 89, výmena okien, dverí a rekonštrukcia ústredného vykurovania.  

Grantový program Pre obce kultúra a šport v sume 3 000,00 Eur - bola vypracovaná žiadosť na 

Výstavu historických vozidiel a Futbalový turnaj Memoriál A. Krajčíka. 

Po diskusii OZ schvaľuje žiadosti o granty. 

 

za: 6  ( Mária Rampašeková, Sidónia Stanková, Eva Ferjancová, Radoslav Krajčík,  

 Ján Bielka, Jana Adamíková ) 

proti: 0              

zdržal sa: 0 



Bod č. 8) Odpredaj pozemku p. Zuzane Repčíkovej, p. Richardovi Repčíkovi 

Starosta informoval, že návrh na vklad bol prerušený, jedná sa o pozemok o výmere 14 m2. 

Navrhuje opraviť nedostatky a doplniť predošlé uznesenie, aby sa nemusel návrh na vklad zastaviť 

a opakovať. OZ vzalo informáciu na vedomie. 

 

Bod č. 9) Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Krasňany 

Starosta prečítal zásady odmeňovania poslancov a navrhol zmeniť odmenu poslancom za účasť na 

zasadnutí  na 20,00 € za jedno zasadnutie, odmenu zástupcovi starostu na 70,00 € za mesiac  

a zmeniť vyplácanie odmien poslancom na zasadnutiach raz ročne. Po diskusii poslanci tento návrh 

schválili. 

 

za: 4  ( Mária Rampašeková, Eva Ferjancová, Ján Bielka, Jana Adamíková ) 

proti: 2   ( Sidónia Stanková, Radoslav Krajčík)        

zdržal sa: 0 

    

 

Bod č. 10) Obsadenie komisií pri OZ 

Starosta navrhol predsedov komisií v tomto zložení: 

Sociálna komisia -  Mária Rampašeková 

 

za: 6  ( Mária Rampašeková, Sidónia Stanková, Eva Ferjancová, Radoslav Krajčík,  

Ján Bielka, Jana Adamíková ) 

proti: 0              

zdržal sa: 0 

 

Stavebná komisia – Radoslav Krajčík 

 

za: 5  ( Mária Rampašeková, Sidónia Stanková, Eva Ferjancová, Ján Bielka,   

            Jana Adamíková ) 

proti: 0              

zdržal sa: 1  ( Radoslav Krajčík ) 

 

Finančná komisia – Jana Adamíková 

 

za: 5  ( Mária Rampašeková, Sidónia Stanková, Eva Ferjancová, Radoslav Krajčík, 

            Ján Bielka )   

proti: 0              

zdržal sa: 1 ( Jana Adamíková ) 

 

Komisia kultúry, školstva, mládeže a športu – Sidónia Stanková 

 

za: 5  ( Mária Rampašeková, , Eva Ferjancová, Radoslav Krajčík, 

            Ján Bielka, Jana Adamíková ) 

proti: 0              

zdržal sa: 1 (Sidónia Stanková ) 

 

 Komisia životného prostredia a verejného poriadku – František Cigánik 

 

za: 6  ( Mária Rampašeková, Sidónia Stanková, Eva Ferjancová, Radoslav Krajčík,  

Ján Bielka, Jana Adamíková ) 

proti: 0              

zdržal sa: 0 

 

 



Bod č. 11) Zmena a doplnok č. 6 ÚPN obce Krasňany – informácia  

Starosta podal informáciu o postupe pri schvaľovaní Zmeny a  Doplnku č. 6 ÚPN obce, dostali sme 

nesúhlasné stanoviská od Okresného úradu, odbor opravných prostriedkov, referát 

pôdohospodárstva, bolo zvolané opätovné prejednanie na obecnom úrade, vykonala sa obhliadka 

terénu a čakáme na ďalšie vyjadrenie. Na 12. marca 2015 bolo zvolané prerokovanie Správy 

o hodnotení strategického dokumentu „Zmena a doplnok č. 6 územného plánu obce Krasňany“ 

podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

  

Bod č. 12) Rôzne 

1) Starosta informoval o budovaní cyklotrás cez Eurofondy, o spracovaní plánu PHSR    

     Mikroregiónu Terchovská dolina a o povinnosti spracovať PHSR aj pre obce. 

 

2) Starosta oboznámil poslancov s ponukou na autobusové zastávky s bezpečnostným sklom a   

     lavičkou, chcel by starú zastávku vymeniť za novú a druhú dať na opačnú stranu. Po diskusii 

     poslanci súhlasili, aby sa  objednali dve nové zastávky.  

 

za: 6  ( Mária Rampašeková, Sidónia Stanková, Eva Ferjancová, Radoslav Krajčík,  

Ján Bielka, Jana Adamíková ) 

proti: 0              

zdržal sa: 0 

 

 

 

  

Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

    

 

 

 

Zapísala:  Jaroslava Kuricová 

 

 

Overovatelia:  Radoslav Krajčík 

 

  

Mária Rampašeková  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Ing. Miroslav Bielka 

                                                                                                                   starosta  obce 


