
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 

 
Z á p i s n i c a   

 
z  3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, konaného dňa 31.01.2019 

 

 

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

poslanci -  Branislav Gacho, František Hliník, František Cigánik, Eva Ferjancová,  

Mgr. Sidónia Stanková, Bc. Andrej Kubala, Bc. Katarína Palajová,  Bc. Miroslav Bielka,       

Lýdia Cigániková  

kontrolór obce – Janka Miklúšová  

 

 

Program zasadnutia: 

1.  Otvorenie zasadnutia  

2.  Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 

3.  Kontrola uznesení z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

4.  Návrh na zmenu uznesenia č.55 bodu 10 z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce   

     Krasňany konaného dňa 13.12.2017 

5.  Kultúrne podujatia v obci na rok 2019 

6 . Kontrola vykonanej inventarizácie z januára 2019      

7.  Prerokovanie a schválenie nevybavenej spisovej agendy 

8.  Prerokovanie a schválenie žiadostí 

9.  Prerokovanie a schválenie zmlúv obce Krasňany 

10. Schválenie právneho zastúpenia obce 

11. Informácie k ÚPN obce Krasňany 

12. Rozšírenie rozhlasového vedenia na IBV Kút  

13. Plánované revízie obce Krasňany 

14. Informácie starostky obce 

15. Rôzne 

16. Záver 

 

 

Bod č.1) Otvorenie zasadnutia   
Rokovanie zastupiteľstva otvorila starostka obce. Privítala všetkých prítomných. Oboznámila ich 

s programom zasadnutia a  predložila  program rokovania 3. zasadnutia OZ v Krasňanoch na 

schválenie.  

OZ schvaľuje program rokovania 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v  Krasňanoch tak, ako bol 

predložený na pozvánke.           

Hlasovanie: za: 9 ( Branislav Gacho, František Hliník, František Cigánik, Eva Ferjancová,  

           Mgr. Sidónia Stanková, Bc. Andrej Kubala, Bc. Katarína Palajová, 

           Bc. Miroslav Bielka, Lýdia Cigániková ) 

proti: 0   

zdržal sa: 0 

 

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

Návrhová  komisia: predseda - p. František Cigánik   

                                 členovia  komisie - p. Eva Ferjancová a p. Branislav Gacho     

  

Overovatelia zápisnice:  p. František Hliník a  p. Lýdia Cigániková  

Zapisovateľka:  p. Jaroslava Kuricová 

OZ schvaľuje návrhovú komisiu, overovateľov zápisnice a zapisovateľku.  



Hlasovanie:    za: 9 ( Branislav Gacho, František Hliník, František Cigánik, Eva Ferjancová,  

                      Mgr. Sidónia Stanková, Bc. Andrej Kubala, Bc. Katarína Palajová, 

          Bc. Miroslav Bielka, Lýdia Cigániková ) 

proti: 0              

zdržal sa: 0 

 

 

Bod č.3) Kontrola uznesení z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z 2.zsadnutia OZ.  

 

Bod č.4) Návrh na zmenu uznesenia č.55 bodu 10 z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce   

        Krasňany konaného dňa 13.12.2017 

Starostka navrhla, aby sa viedla evidencia akcií aj na obci, keďže je to priestor obecného úradu. 

OZ schvaľuje, že obec bude viesť evidenciu akcií, ktoré sa budú konať v spoločenskej miestnosti 

nad obecným úradom. 

Hlasovanie:   za: 9  ( Branislav Gacho, František Hliník, František Cigánik, Eva Ferjancová,  

                       Mgr. Sidónia Stanková, Bc. Andrej Kubala, Bc. Katarína Palajová, 

           Bc. Miroslav Bielka, Lýdia Cigániková ) 

proti: 0              

zdržal sa: 0 

 

Bod č.5)   Kultúrne podujatia v obci na rok 2019 

Starostka oboznámila prítomných s plánom akcií, ktoré  sa pripravujú v tomto roku - Uvítanie detí 

do života - 1.2.2019, Fašiangy - 23.2.2019, Srbsko - podpísanie spolupráce 1.3.2019, Prezentácie 

veľkonočných stolov Poľsko - 6.4.2019, Tradičné remeselné trhy - 26.5.2019 v kaštieli, kde bude 

prezentácia našich občanov, Jánske ohne - 29.6.2019, Oslavy sv. Moniky -  24. 8.2019  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kultúrne akcie na rok 2019. 

 

Bod č.6) Kontrola vykonanej inventarizácie z januára 2019      

Starostka informovala, že inventarizačná komisia vykonala kontrolu majetku obce, upozornila, že 

kamera, ktorá sa používala na ihrisku sa vrátila bez nabíjačky, SD karty a obalu,  plánuje sa urobiť 

podrobnejšia kontrola. 

Po diskusii OZ berie na vedomie už vykonanú inventarizáciu a starostka navrhuje vykonať 

podrobnejšiu inventarizáciu majetku obce.  

Hlasovanie:   za: 9 ( Branislav Gacho, František Hliník, František Cigánik, Eva Ferjancová,  

                     Mgr. Sidónia Stanková, Bc. Andrej Kubala, Bc. Katarína Palajová, 

          Bc. Miroslav Bielka, Lýdia Cigániková ) 

proti: 0              

zdržal sa: 0 

 

Bod č.7) Prerokovanie a schválenie nevybavenej spisovej agendy  

Starostka informovala o liste zo stavebného úradu, ktorý jej odovzdal predchádzajúci starosta. 

Jedná sa o odovzdanie dokladov týkajúcich sa stavby “Regionálny rozvoj obce Krasňany – IBV 

Kút, SO 1 komunikácie“. Starostka vyzvala listom dňa  08.01.2019 Ing. Miroslava Bielku 

o odovzdanie týchto dokladov, odpoveď jej bola doručená dnes. 

Rieši sa požiadavka o dobudovanie časti komunikácie Kút I., štyri ulice mal vybudovať pôvodný 

majiteľ stavebných pozemkov, jedna ulica a zokruhovanie ostalo nedokončené. Starostka chce 

všetky dokumenty ohľadom IBV Kút posunúť právnikovi.  

Po diskusii OZ prijalo uznesenie, ktorým schvaľuje, že spisová agenda pod číslom 2018/802/PK 

ohľadom IBV Kút sa posunie právnemu zástupcovi obce.   

Hlasovanie:    za: 9 ( Branislav Gacho, František Hliník, František Cigánik, Eva Ferjancová,  

           Mgr. Sidónia Stanková, Bc. Andrej Kubala, Bc. Katarína Palajová, 

Bc. Miroslav Bielka, Lýdia Cigániková ) 



proti: 0              

zdržal sa: 0 

 

Bod č.8) Prerokovanie a schválenie žiadostí  

1. Návrh rozpočtu DHZ obce 

Starostka prečítala návrh rozpočtu na rok 2019, ktorý predložil výbor DHZ v sume 2865,00 Eur na 

svoju činnosť. Suma 3 000,00 Eur je dotácia z MV SR, ktorá je  účelovo viazaná.  

OZ schvaľuje rozpočet  na rok 2019 pre DHZ obce v sume 2865,00 Eur.   

Hlasovanie:    za: 9 ( Branislav Gacho, František Hliník, František Cigánik, Eva Ferjancová,  

           Mgr. Sidónia Stanková, Bc. Andrej Kubala, Bc. Katarína Palajová, 

Bc. Miroslav Bielka, Lýdia Cigániková ) 

proti: 0              

zdržal sa: 0 

 

2. Návrh rozpočtu KST Fatran Krasňany 

KST Fatran Krasňany žiada príspevok v sume 1500,00 Eur, 1000,00 Eur na Jánske ohne a 500,00 

Eur na činnosť. 

Starostka navrhla schváliť príspevok v sume 500,00 Eur, pretože Jánske ohne bude treba riadne 

zdokladovať na obci. 

OZ schvaľuje rozpočet na rok 2019 pre KST Fatran Krasňany v sume 500,00 Eur. 

Hlasovanie:    za: 9 ( Branislav Gacho, František Hliník, František Cigánik, Eva Ferjancová,  

           Mgr. Sidónia Stanková, Bc. Andrej Kubala, Bc. Katarína Palajová, 

Bc. Miroslav Bielka, Lýdia Cigániková ) 

proti: 0              

zdržal sa: 0 

 

3. Žiadosť o odkúpenie pozemku 

Listom zo dňa 14.01.2019 p. Vladislav Tichák požiadal obecný úrad o odkúpenie časti obecného 

pozemku parc. č. 1104 o výmere 1 300m2 , ktorý sa nachádza v lokalite Tavačov Laz. 

Starostka vysvetlila, že v budúcnosti chce tieto pozemky využiť na výstavbu ubytovacích zariadení, 

nakoľko obec nemá priestory na ubytovanie pre hostí z družobných obcí. Po diskusii dala hlasovať 

za uznesenie:  OZ schvaľuje žiadosť p. Vladislava Ticháka o odkúpenie obecného pozemku. 

Hlasovanie:    za:     0 

proti: 9 ( Branislav Gacho, František Hliník, František Cigánik, Eva Ferjancová,  

                           Mgr. Sidónia Stanková, Bc. Andrej Kubala, Bc. Katarína Palajová, 

               Bc. Miroslav Bielka, Lýdia Cigániková ) 

zdržal sa: 0 

 

4. Navýšenie rozpočtu hospodára 

p. Štefan Tichák požiadal o navýšenie finančných prostriedkov, pretože  strávi na ihrisku oveľa viac 

času, nastala diskusia, p. E. Ferjancová navrhuje riešiť to odmenou na konci roka. 

OZ schvaľuje žiadosť o navýšenie rozpočtu hospodára na rok 2019. 

Hlasovanie:    za:     0 

proti:    6 (Branislav Gacho, František Hliník, František Cigánik, Bc. Andrej Kubala, 

                             Bc. Katarína Palajová, Lýdia Cigániková ) 

zdržal sa: 3 (Bc. Miroslav Bielka, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková ) 

 

5. Upozornenie na neporiadok okolo obecného úradu 

Starostka ukázala fotky, ktoré boli doručené na obecný úrad. Zákazníci obchodu znehodnocujú 

priestor okolo obecného úradu, je to zničený majetok obce. 

OZ berie na vedomie informáciu o znečistených priestoroch okolo obecného úradu a znehodnotenie 

budovy obecného úradu. 

 

 



6. Žiadosť o preplatenie nevyčerpanej dovolenky. 

Starostka prečítala žiadosť Ing. Miroslava Bielku zo dňa 31.1.2019 o schválenie náhrady mzdy za 

nevyčerpanú dovolenku v rozsahu  9 dní za rok 2018. Po diskusii starostka dala hlasovať za 

preplatenie dovolenky. 

OZ schvaľuje žiadosť Ing. Miroslava Bielku o preplatenie nevyčerpanej dovolenky v počte  

9 dní za rok 2018.         

Hlasovanie:    za:     1 (Bc. Miroslav Bielka) 

proti: 8 (Branislav Gacho, František Hliník, František Cigánik, Eva Ferjancová,  

             Mgr. Sidónia Stanková,  Bc. Andrej Kubala, Bc. Katarína Palajová,  

             Lýdia Cigániková)  

zdržal sa: 0 

 

Bod č.9) Prerokovanie a schválenie zmlúv obce Krasňany  

Starostka informovala o uzatvorených zmluvách 

1. Zmluva o vyučovaní hry na heligónke v obci Krasňany 

2. Zmluva o združenej dodávke elektriny na rok 2019 

3. Zmluva na kamerový systém – v obci je umiestnených 10 kamier, ktoré monitorujú obecné 

objekty 

4. Zmluva o dielo s firmou Construction Consulting&Services a.s., ktorá má realizovať 

stavebné práce na stavbe „Regionálny rozvoj obce Krasňany – Modernizácia, stavebné 

úpravy a výstavba infraštruktúry – II. etapa“, ktorú predošlé zastupiteľstvo neriešilo a bola 

podpísaná starostom obce. Starostka navrhuje túto zmluvu postúpiť právnemu zástupcovi 

obce.  

OZ schvaľuje postúpiť zmluvu s Construction Consulting&Services a.s. právnemu zástupcovi obce. 

Hlasovanie:    za: 9 ( Branislav Gacho, František Hliník, František Cigánik, Eva Ferjancová,  

                       Mgr. Sidónia Stanková, Bc. Andrej Kubala, Bc. Katarína Palajová, 

Bc. Miroslav Bielka, Lýdia Cigániková ) 

                        proti: 0              

zdržal sa: 0 

 

Bod č.10)  Schválenie právneho zastúpenia obce 

Starostka prečítala nezáväznú ponuku na právne služby za 60,00 Eur za hodinu právnej pomoci, 

po schválení bude vystavená objednávka. Po diskusii sa hlasovalo. 

OZ schvaľuje právne služby pre obec za 60,00 EUR za hodinu právnej pomoci. 

Hlasovanie:    za: 9 ( Branislav Gacho, František Hliník, František Cigánik, Eva Ferjancová,  

                      Mgr. Sidónia Stanková, Bc. Andrej Kubala, Bc. Katarína Palajová, 

          Bc. Miroslav Bielka, Lýdia Cigániková ) 

proti: 0              

zdržal sa: 0 

 

Bod č.11)  Informácie k ÚPN obce Krasňany 

Starostka oboznámila prítomných s tým, že konzultovala ÚPN obce s architektmi. 

Zmeny územného plánu sa vždy riešili iba dodatkami, nový územný plán by stál cca 40 000,00 Eur, 

pri vydávaní potvrdení a rozhodnutí sa držíme schváleného územného plánu. 

OZ berie informáciu k ÚPN obce Krasňany na vedomie. 

 

Bod č.12)  Rozšírenie rozhlasového vedenia na IBV Kút 

Ponuka TES Media na 2 – 3 rozhlasy je v štádiu riešenia.  

OZ berie na vedomie informáciu o rozšírení rozhlasového vedenia na IBV Kút. 

  

Bod č.13) Plánované revízie obce Krasňany 

Starostka informovala obecné zastupiteľstvo o plánovaných revíziách: 

- revízia na ihriská - Zmluva o kontrolnej činnosti s firmou EKOTEC, spol. s r.o. uzavretá na 

dva roky, kontrola prebehne v marci 



- revízia na tlakové a plynové zariadenia – Zmluva s firmou REKON uzavretá na dva roky  

- revíziu na elektriku treba doriešiť  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plánované revízie obce Krasňany. 

 

Bod č.14) Informácie starostky obce 

Porucha verejného osvetlenia – máme 3 protokoly, v ktorých je uvedených niekoľko výjazdov 

o opravách, ktoré prebiehali počas vianočného obdobia, oprava svietidiel bola v rámci záruky, na 

hornom konci dediny sú ešte 4 staré svietidlá, ktoré treba vymeniť za nové, treba doplniť svetlo pri 

č. d. 288. 

Zimná údržba – 17.12.2018 bola podpísaná zmluva na zimnú údržbu, nebola zazmluvnená žiadna 

firma, nebol zakúpený ani štrk na posyp. 

Zosuv snehu z kaplnky – poďakovanie hasičom za odpratanie.  

Výstavba COOP Jednota supermarket – zrealizovanie do decembra 2019. 

Cezhraničný projekt – bola podpísaná spolupráca s obcou Střítež, pripravuje sa spolupráca 

s ďalšími partnermi. 

Prevzatie úradu – zničená fasáda, potrubia, dvere, regály, skrinka a iné drobné nedostatky, 

nefunkčný počítač, PZ - zanedbaná údržba, zelená budova – poistná udalosť. 

Prístavba MŠ – prebieha výberové konanie na vnútorné vybavenie MŠ, do začatia výstavby treba 

doložiť  povinné prílohy. 

Inšpektorát ŽP – riešila sa nelegálna skládka, je dovezený kontajner na drobný stavebný odpad, zber 

bude prebiehať od 1.4. do 31.10. , za odpad sa bude platiť poplatok na obci. 

Plynovod na  Podhutí – starý spor z roku 2011, vodovod -  r.2016 – projektová dokumentácia, 

nedoriešené finančné vysporiadanie.   

Projektová dokumentácia – geometrický plán cesta na Sušiareň – jedná sa o cirkevný pozemok, 

nebolo to schválené, jednalo sa s farským úradom o dlhodobom nájme – plánuje sa v budúcnosti 

projekt na kultúrny amfiteáter.    

Značka Obec Krasňany na začiatku obce sa presunie, pri novej Jednote bude prechod pre chodcov. 

Bola poslaná žiadosť o pridelenie vyradeného osobného motorového vozidla z MV SR, ktoré by 

využívali hlavne organizácie obce. 

Spustenie kamerového systému. 

Zakúpenie nového sporáka do MŠ. 

Bod č.15) Rôzne 

V tomto bode programu sa spomenula ešte plánovaná oprava dvoch rozhlasových stĺpov 

umiestnených na 2. a 3. ulici, ktorá môže byť firmou TES Media, vzhľadom na zimné obdobie 

realizovaná  až na jar, plánuje sa dokúpiť sporák, ktorý  sa zabezpečí cez projekt, 

chystáme sa na školenie na referenčné vozidlá. 

 

Bod č.16) Záver 

Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

    

 

Zapísala:  Jaroslava Kuricová 

 

 

Overovatelia:    František Hliník    

                         

  

                           Lýdia Cigániková 

 

                                                                             

 

 

                                                                                                   Ing. Jana Žáková, PhD. 

                                                                                                                     starostka  obce 


