
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 

 
Z á p i s n i c a  č. 4 

 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, konaného dňa 03.06. 2011 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: viď príloha – pozvánka 

 

1. Schválenie programu rokovania   
Starosta obce  privítal prítomných poslancov OZ a  predložil na schválenie program  

rokovania 4. zasadnutia OZ v Krasňanoch.          

                   

                   za: 6             proti: 0              zdržal sa: 0 

 

2. Určenie návrhovej komisie 

Starosta navrhol za predsedu Vladimíra Stanku a za členov Pavla Trnku a Radoslava Krajčíka     

 

Určenie overovateľov zápisnice  a  zapisovateľky  

Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice poslancov  Stanislava Pallu,  Slavka Rusnáka 

a za zapisovateľku určil p. Jaroslavu Kuricovú. 

 

                   za: 6             proti: 0              zdržal sa: 0 

                 

3. Kontrola plnenia uznesení 
Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení z 3.zasadania OZ, bod 9 splnený, bod 

10 nesplnený, zmluva nebola podpísaná, keď bude výzva , budeme reagovať, je za zrušenie 

zmluvy.  

 

4. Schválenie platu starostu v súlade so zákonom č. 154/2011 zo 17. mája 2011 

Starosta informoval o novele zákona, ktorá je účinná od 1.6.2011, prečítal podstatné zmeny 

v zákone,  o plate starostu treba rozhodnúť do 30.6.2011. V diskusii poslanci navrhli:  

Rampašeková – navrhuje dať prémie za 5. mesiacov, plat navrhuje vyrovnať na sumu ako mal 

predchádzajúci starosta 

Rusnák – treba zohľadniť stav financií a potom navrhnúť plat 

Stanko – navrhuje nesťahovať 10% , ostať na plate ako má teraz 

Bielka -  navrhuje dať prémie, navýšiť plat    

Po diskusii poslanci schválili  prémie za obdobie 5. mesiacov vo výške 25% z platu, čo 

predstavuje sumu 2 115,00 €     

 

                   za: 6             proti: 1              zdržal sa: 0 

 

Podľa nového zákona je základný plat starostu vo výške 1523,00 €.  

Obecné zastupiteľstvo tento plat zvyšuje o 11% , t.j. 168,00 € . 

S účinnosťou od 1.6.2011 bude vyplácaný starostovi obce plat vo výške  1691,00 € mesačne. 

 

                   za: 5             proti: 1              zdržal sa: 1 



5. Schválenie dodatku č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov  

Úprava nájmu nebytových priestorov pre  kaderníctvo, p. Staníková žiada vypustiť z nájmu 

WC, ktoré je na chodbe , pretože ho nevyužíva 

1. návrh – nájom vo výške 2,20  €/m
2
   s WC 

2. návrh – nájom vo výške 2,20  €/m    bez WC 

Po diskusii bol schválený 2. návrh. 

 

                   za: 4             proti: 0              zdržal sa: 3 

 

6. Prerokovanie postupu pri zabezpečení výstavby športového areálu 

Starosta informoval o rozbehnutých projektoch na dostavbu šatní a na plochu pred ihriskom, 

a o záujme súkromného investora postaviť tenisové kurty a telocvičňu. 

Poslanci súhlasili so zabezpečením výstavby športového areáli formou súkromnej investície. 

 
                   za: 7             proti: 0              zdržal sa: 0 

 

7. Prerokovanie postupu pre zabezpečenie bytovej výstavby v obci 

Treba urobiť prieskum v obci, kto má záujem o byty nájomné alebo vlastnícke, vyhlásiť to 

v rozhlase, vyvesiť do nástenky, na WEB obce. 

 
                     za: 7             proti: 0              zdržal sa: 0 

 
8. Informácia o stave zabezpečenia budovania vodozádržných opatrení na zabránenie 

povodní 

Starosta informoval o účasti na projekte, v obci je zamestnaných 10 ľudí z úradu práce. 

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu 

Programu  revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky 

2011 uzavretá medzi obcou a úradom vlády SR bude podpísaná v júni.  

 

9. Rôzne 

1) Súdny spor 

p. farár - objasnil súdny spor medzi obcou a farským úradom, na základe reštitučného  zákona 

z r.2005 bola podaná reštitučná výzva na vrátenie pozemku pôvodnému majiteľovi, jedná sa 

o parcelu, ktorá obklopuje bývalú školu, na rokovaní obec prejavila záujem pozemok odkúpiť 

za prijateľnú cenu 

ak do roka od podania výzvy neprebehne reštitúcia, uplatňuje sa nárok súdnou cestou 

a preto bola podaná žaloba na súd zo strany farnosti, 

1.bod - parcela r. 1908 zapísaná v PKV – rímskokatolícka cirkevná obec Krasňany 

2.bod - parcela sa zmenila, 90% je vo vlastníctve obce a  okrajové parcelky pochádzajúce 

z veľkej sú v užívaní obce, v r.1950 – odňaté cirkvi a prevedené na obec 

žiada OZ zvážiť možnosť mimosúdneho vyrovnania    

starosta – obec má schválený ÚPN – kde susedné pozemky sú určené na IBV, treba dospieť 

k dohode a dohodnúť sa na primeranej cene  

 

2) Audit 

Starosta informoval, že do konca júna musí byť odsúhlasený záverečný účet obce, treba 

urobiť finančný audit. 

 

 



3, Nakladanie s bioodpadom 

Obec musí zabezpečiť nakladanie s bioodpadom do roku 2013, starosta sa zúčastnil  sedenia, 

kde bola prezentácia o nakladaní s bioodpadom, ďalšie sedenie bude v rámci Mikroregiónu 

Terchovská dolina, kde by sa žiadali prostriedky z eurofondov, treba ľudí motivovať, 

domácnosti by dostali kompostéry.   

OZ vzalo informáciu na vedomie. 

 

4, Žiadosť o výdaj obedov 

Starosta prečítal žiadosť p. Baranca o výdaj obedov z MŠ, nakoľko je poberateľom 

starobného dôchodku a občanom s ŤZP. Poslanci jeho žiadosť schválili. 
                

                     za: 6             proti: 0              zdržal sa: 0 
 

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

    

 

 

Zapísala:  Jaroslava Kuricová 

 

 

Overovatelia:  Stanislav Pallo  

                         

  

                       Slavko Rusnák   

                             

                                                                                                             

 

 

 

                                                                                                      Ing. Miroslav Bielka 

                                                                                                            starosta  obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


