
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 

 
Z á p i s n i c a   

 
zo  4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, konaného dňa 25.04.2019 

 

 

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

poslanci -  Branislav Gacho, František Hliník, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Bc. Andrej  

Kubala, Bc. Katarína Palajová,  Bc. Miroslav Bielka, Lýdia Cigániková  

kontrolór obce – Janka Miklúšová  

Neprítomný - František Cigánik 

 

Program zasadnutia: 

1.  Otvorenie zasadnutia.  

2.  Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky. 

3.   Kontrola uznesení z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

4.   Schvaľovanie mimoriadneho členského pre OOCR Malá Fatra.   

5.   Návrh Obecných poplatkov. 

6.   Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska.      

7.   Správa z kontrolnej činnosti kontrolórky obce. 

8.   Žiadosti občanov. 

9.   Informácie starostky obce. 

10. Rôzne. 

11. Záver. 

 

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

s programom zasadnutia a predložila program rokovania 4. zasadnutia OZ v Krasňanoch na 

schválenie.  

OZ schvaľuje program rokovania 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v  Krasňanoch tak, ako bol 

predložený na pozvánke.           

Hlasovanie:  za: 7 ( František Hliník, 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 – Bc. Andrej Kubala   

                                 členovia  komisie – p. František Hliník a  p. Lýdia Cigániková  

OZ schvaľuje návrhovú komisiu. 

Hlasovanie:  za: 7 ( František Hliník, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Bc. Andrej Kubala,    

                               Bc. Katarína Palajová, Bc. Miroslav Bielka, Lýdia Cigániková ) 

proti: 0   

zdržal sa: 0 

 

Overovatelia zápisnice: Bc. Katarína Palajová a p. Eva Ferjancová     

OZ schvaľuje  overovateľov zápisnice. 

Hlasovanie:  za: 6 ( František Hliník, Mgr. Sidónia Stanková, Bc. Andrej Kubala,    

                                   Bc. Katarína Palajová, Bc. Miroslav Bielka, Lýdia Cigániková ) 

proti: 0   

zdržal sa: 1 ( Eva Ferjancová ) 

OZ určuje za zapisovateľku p. Jaroslavu Kuricovú. 



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

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z 3. zasadnutia OZ.  

 

Bod č. 4) Schvaľovanie mimoriadneho členského pre OOCR Malá Fatra.   
Starostka oznámila prítomným, že OOCR Malá Fatra požiadala obec o úhradu mimoriadneho 

členského príspevku vo výške 1 251,00 Eur ako spoluúčasť na realizácii výstavby cyklotrasy, ktorá 

bude prechádzať aj cez našu obec. Ročný príspevok sa platí jedno euro na obyvateľa obce. 

Po diskusii sa hlasovalo. Prišiel poslanec Branislav Gacho. 

Starostka dala hlasovať za uznesenie: OZ schvaľuje  úhradu mimoriadneho členského príspevku.  

Hlasovanie:    za: 0   

proti: 5   ( Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Bc. Andrej Kubala,  

                                         Bc. Katarína Palajová,  Lýdia Cigániková ) 

zdržal sa: 3 ( Branislav Gacho, Bc. Miroslav Bielka, František Hliník ) 

 

Bod č. 5)   Návrh Obecných poplatkov  

Poslancom bol predložený návrh zmenených obecných poplatkov. Po diskusii dala starostka 

hlasovať za uznesenie: OZ schvaľuje obecné poplatky podľa predloženého a zverejneného návrhu.   

Hlasovanie:    za: 8 ( Branislav Gacho, František Hliník, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, 

                                  Bc. Andrej Kubala, Bc. Katarína Palajová, Bc. Miroslav Bielka,  

                                  Lýdia Cigániková ) 

proti: 0              

zdržal sa: 0 

 

OZ schvaľuje doplniť do poplatku č. 8 - poplatok za prenájom spoločenskej miestnosti nad OcÚ, 

zásady na prenájom – zakúpiť a doniesť si  hygienické a čistiace prostriedky. 

Hlasovanie:    za: 8 ( Branislav Gacho, František Hliník, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, 

                                  Bc. Andrej Kubala, Bc. Katarína Palajová, Bc. Miroslav Bielka,  

                                  Lýdia Cigániková ) 

proti: 0              

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 6) Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska.      
V tomto návrhu sa mení prevádzkový poriadok pohrebiska tak, že výška poplatku za hrobové 

miesto sa nemení, len sa skráti doba prenájmu na dobu 5 rokov. 

Po diskusii OZ schvaľuje Dodatok č.2 k VZN č. 1/2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska. 

Hlasovanie:   za: 8 ( Branislav Gacho, František Hliník,  Eva Ferjancová,  

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

          Bc. Miroslav Bielka, Lýdia Cigániková ) 

proti: 0              

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 7) Správa z kontrolnej činnosti kontrolórky obce. 
Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov s vykonanou kontrolou knihy jázd služobného 

vozidla. 

OZ berie na vedomie správu kontrolórky obce. 

 

Bod č. 8)  Žiadosti občanov.  

1. Žiadosť o opravu cesty v havarijnom stave 

Starostka prečítala list od Mgr. Lukáša Trnku, v ktorom žiada o odstránenie havarijnej situácie na 

ceste, ktorá je hlavnou trasou do Kúrskej doliny. Informovala, že na hlavné turistické trasy bude 

v júni vypísaná výzva, dá sa to realizovať cez projekt.  

Po diskusii dala starostka hlasovať za uznesenie: OZ schvaľuje žiadosť Mgr. Lukáša Trnku 

o opravu cesty.     



Hlasovanie:    za: 0  

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

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

   Bc. Miroslav Bielka, Lýdia Cigániková ) 

             

zdržal sa: 0 

 

2. Žiadosť o vysypanie príjazdovej cesty 

p. Róbert Macanga požiadal o vysypanie príjazdovej cesty k pozemku, na ktorom stavia rodinný 

dom. Súčasná cesta vedie cez lúky, ktorá je plná blata. Po diskusii starostka dala hlasovať za 

uznesenie: OZ schvaľuje žiadosť p. Róberta Macangu o vysypanie príjazdovej cesty. 

Hlasovanie:    za: 0  

proti: 7  ( Branislav Gacho, František Hliník, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková 

    Bc. Andrej Kubala, Bc. Katarína Palajová, Lýdia Cigániková )       

zdržal sa: 1 ( Bc. Miroslav Bielka ) 

 

3. Žiadosť o reguláciu nestáleho vodného toku 

p. Vladislav Tichák požiadal listom o reguláciu vodného toku na náklady obce, ktorý preteká 

hranicou jeho pozemku, ale nie je vedený na mape. Starostka informovala, že je to súkromný 

pozemok a tento  stav pretrváva už 25 rokov. 

Poslanci po diskusii hlasovali.  

Starostka dala hlasovať za uznesenie: OZ schvaľuje žiadosť p. Vladislava Ticháka o reguláciu 

nestáleho vodného toku. 

Hlasovanie:    za:     0 

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

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

               Bc. Miroslav Bielka, Lýdia Cigániková ) 

zdržal sa: 0 

 

4. Žiadosť o jednorázový finančný príspevok 

p. Vladislav Tichák požiadal obecné zastupiteľstvo o jednorázový finančný príspevok na  

realizovanie pripojovacieho plynovodu na vlastné náklady z dôvodu, že je držiteľom preukazu ZŤP 

a v minulom roku bol práceneschopný. Na stavbu bolo vydané Oznámenie k ohláseniu drobnej 

stavby, na základe ktorého bude stavba uskutočňovaná svojpomocne. Starostka dala hlasovať za 

uznesenie: OZ schvaľuje žiadosť p. Vladislava Ticháka o jednorázový finannčný príspevok. 

Hlasovanie:    za:     0 

proti: 5 ( Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Bc. Andrej Kubala, 

                             Bc. Katarína Palajová, Lýdia Cigániková ) 

zdržal sa: 3 ( František Hliník, Bc. Miroslav Bielka, Branislav Gacho ) 

 

5. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory 

p. Júlia Staníková požiadala o predĺženie nájomnej zmluvy na priestory, kde prevádzkuje 

kaderníctvo. Starostka navrhla predĺžiť zmluvu  a nájom upraviť na sumu 2,40 € za  m2 podlahovej 

plochy. Poslanec Branislav Gacho sa ohradil nie k cene, ale k dobe nájmu. Po tejto pripomienke 

starostka dala hlasovať za uznesenie: OZ schvaľuje predĺženie Zmluvy o nájme nebytových 

priestorov pre p. Júliu Staníkovú na dobu 5 rokov za sumu 2,40 € za m2 podlahovej plochy. 

Hlasovanie:    za:     8 ( Branislav Gacho, František Hliník,  Eva Ferjancová,  

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

               Bc. Miroslav Bielka, Lýdia Cigániková ) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

 

 



6. Žiadosť o vydanie stanoviska  

Starostka prečítala žiadosť Zdenka Látečku o vyjadrenie pre vydanie stavebného povolenia na 

stavbu „Spevnené plochy a prístupová komunikácia k administratívnej budove so skladom 

a dielňou.“  Parcela sa nachádza pri RD Nová Farma Krasňany, je to trvalý trávnatý porast, žiadna 

budova tu neexistuje, nie je to priemyselná zóna. OZ berie informáciu na vedomie. 

  

Bod č. 9) Informácie starostky obce 

Starostka informovala prítomných, že 

-     uskutočnilo sa uvítanie detí do života, fašiangy, návšteva Srbska,  

- pripravuje sa spolupráca s Talianskom, 

- bola vykonaná  revízia tlakových a plynových zariadení, 

- bol schválený projekt „Sprístupnenie hvezdárničky“ 

- bola podpísaná zmluva s COOP Jednotou, v ktorej bolo dojednané celoročné sedenie za 

striedačkami,   

- bol podaný projekt na zateplenie budovy ZŠ, 

- zahájila sa prístavba MŠ, 

- bola schválená žiadosť o posunutie dopravného značenia obce Krasňany, realizácia budúci rok 

pri väčšom kompletnom projekte, 

- boli sme zaradení do zoznamu žiadateľov o pridelenie prebytočného služobného cestného 

vozidla,  

- sa robí zmena projektu požiarnej zbrojnice, 

- bola zničená autobusová zastávka, 

- sa robí  projekt na doplnenie kamerového systému – 10 kamier, 

- sa v oblasti Krasňanský lúh vyskytuje diviačia zver, bola napísaná žiadosť na poľovnícku 

spoločnosť Kriváň – Malá Fatra o riešenie tohto problému,  

- stĺpy na 2. a 3. ulici by sa mali opraviť 2. mája, 

- bol urobený znalecký posudok na stĺpy, na ktorých sa nachádza káblovka, za účelom odkúpenia, 

- sme zamestnancov ZŠ s MŠ upozornili na zanedbané schody, kvetináče v areáli MŠ, 

- sa uskutoční 0. ročník remeselné trhy 26.5.2019. 

 

Bod č. 10) Rôzne 

V tomto bode programu sa informovalo o nových ríňach na zelenej budove.  

V obci sa nachádza veľa rozostavaných stavieb, ktoré nie sú ešte skolaudované, vlastníci si budú 

musieť požiadať o predĺženie lehoty dokončenia stavby. 

 

Bod č. 11) Záver 

Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

    

 

 

Zapísala:  Jaroslava Kuricová 

 

 

Overovatelia:    Bc. Katarína Palajová    

                         

  

                           Eva Ferjancová 

 

 

                                                                             

 

 

                                                                                                   Ing. Jana Žáková, PhD. 

                                                                                                                     starostka  obce 


