
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 

 
Z á p i s n i c a   

 
zo  4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, konaného dňa 04.05.2015 

 

 

 

Prítomní: starosta obce - Ing. Miroslav Bielka 

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

Ján Bielka, František Cigánik, Branislav Gacho, Jana Adamíková  

   

Hostia: Ing. Ivan Mokrý - ŽSK, Ing. Katarína Náhliková - ŽSK, Ing. arch. Vladimír Barčiak, 

              občania z našej obce ( viď prezenčná listina ) 

 

Ospravedlnení: Slavko Rusnák, Janka Miklúšová - hlavný kontrolór obce  

 

 

 

Program zasadnutia: 

1.  Otvorenie zasadnutia  

2.  Cesta II/583 Krasňany - obchvat. 

     Stanovisko správcu komunikácie VÚC Žilina k riešeniu dopravnej situácie v obci Krasňany.  

     Návrhy riešení z časových hľadísk.  

3.  Záver  

 

 

Starosta privítal prítomných hostí, poslancov a občanov našej obce, ktorí sa zúčastnili tohto 

stretnutia. Na začiatok vysvetlil problematiku riešenia dopravnej situácie našej obce a odovzdal 

slovo Ing. Mokrému, riaditeľovi odboru dopravy zo ŽSK.   

Ing. Mokrý – informoval o tom, že najprv musí byť urobený dopravný generel kraja, je to 

dokument, ktorý ukazuje kadiaľ majú ísť cesty, rieši sa budovanie obchvatov. Náklady na 

realizáciu sa čerpajú z Eurofondov. Riešenie obchvatu – preložky cesty mimo zastavaného 

územia obce Krasňany je zapracované v návrhu ZaD č. 6 ÚPN – O Krasňany, kde VÚC nemalo 

žiadne pripomienky, je to v súlade s plánom ZaD č. 4 ÚPN VÚC Žilinského kraja. Až pri 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie boli podané námietky občanov z Varína - Koňhory. 

Treba prijať opatrenia, ktoré prinesú bezpečnosť na ceste, dopracovať štúdiu. 

Ing. Náhliková -  informovala o tom, že na čerpanie finančných prostriedkov z Eurofondov musí 

byť spracovaný dopravný generel kraja, musí prebehnúť posudzovanie vplyvov na životné 

prostredie, je to dlhodobý proces schvaľovaní, odhaduje schválenie  do 3 rokov. 

Ing. arch. Barčiak - treba povedať čo sa spraví, kým sa to všetko pripraví k realizácii, od roku 

2010 sa mal možnosť vyjadriť každý, až pri zmene a doplnku č. 6 ÚPN – O Krasňany neboli 

žiadne pripomienky k obchvatu, ale pri posudzovaní vplyvov boli proti občania z Koňhory, ktorí 

tento obchvat nechcú. Treba nájsť prijateľné riešenie, územie okolo Varínky – Krasňanský luh sa 

nachádza v 5. st. ochrany prírody. 

Do diskusie za zapojili aj občania, ktorí žijú pri hlavnej ceste, vadí im hluk, veľká premávka áut, 

problémom je vyjsť autom z dvora, prejsť na druhú stranu. 

 

 

OZ berie na vedomie informácie o riešení  dopravnej situácie v obci Krasňany. Pripraví sa návrh 

opatrení na ceste II/583.  



 

 

  

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

    

 

 

 

Zapísala:  Jaroslava Kuricová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Ing. Miroslav Bielka 

                                                                                                                   starosta  obce 


