
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 
 

Z á p i s n i c a   

 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, 

konaného dňa 15.07.2011 
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: viď príloha – pozvánka 

 

 

Bod č. 1) Otvorenie zasadnutia 

Starosta obce privítal poslancov OZ a ostatných prítomných. Oboznámil ich s programom 

zasadnutia podľa pozvánky zo dňa 11.07.2011 a predloţil program rokovania 5. zasadnutia OZ 

v Krasňanoch na schválenie. 

za: 7  proti: 0  zdrţal sa: 0 

 

 

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

Starosta obce určil do návrhovej komisie p. Slavomíra Rusnáka – predseda návrhovej komisie, p.  

Vladimír Stanko - člen návrhovej komisie, p. Radoslav Krajčík – člen návrhovej komisie. 

za: 7  proti: 0  zdrţal sa: 0  

Za overovateľov   zápisnice  určil  poslancov   p. Stanislava Pallu    a  p. Máriu Rampašekovú, 

za  zapisovateľku p. Zdenku Dţurnákovú. 

za: 7  proti: 0  zdrţal sa: 0 

 

 

Bod č. 3) Kontrola plnenia uznesení 

Uznesenie č. 6 bod 4 - odpredaj osobného automobilu - splnené.  

Starosta oboznámil prítomných s tým, ţe o kúpu osobného automobilu sa prihlásili traja 

záujemcovia. Podarilo sa nám ho predať za 650,00 €.  

 

 

Bod č. 4) Záverečný účet obce za rok 2010 

Starosta obce informoval prítomných o tom, ţe mali predloţený v písomnej forme Záverečný 

účet obce za rok 2010. Ďalej mali predloţené plnenie príjmov a výdavkov za obdobie 01.2010 -

12.2010 za obec, ZŠ a MŠ Krasňany.  Starosta obce odovzdal slovo účtovníčke obce Zdenke 

Dţurnákovej. Tá bliţšie informovala prítomných o plnení rozpočtu obce za rok 2010, oboznámila 

ich s bilanciou aktív a pasív k 31.12.2010 a s prehľadom o stave a vývoji dlhu k 31.12.2010. 

Dodatočne na OZ bola poslancom predloţená Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej 

závierky zostavenej k 31.12.2010. Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy 

s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z. §-u 23 ods. 5 Obecnému zastupiteľstvu 

a starostovi obce prečítala účtovníčka Zdenka Dţurnáková. Fotokópia Dodatku bola poslancom 

doloţená k materiálom na obecnom zastupiteľstve.  

Starosta obce vyzval hlavnú kontrolórku obce, aby prečítala Stanovisko k záverečnému účtu obce 

za rok 2010. Po prečítaní otvoril starosta diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil, preto starosta 

predloţil návrh na schválenie uznesenia:  



1/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

2/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pouţiť zostatok finančných prostriedkov z roku 2010 ako    

príjem rozpočtu beţného roka 2011 (finančné operácie–zostatok prostriedkov z predchádzajúcich 

rokov), ako zdroj financovania na splatenie krátkodobého bankového úveru a na kapitálové 

výdavky. 

3/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce za rok 2010. 

4/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora z overenia riadnej účtovnej závierky 

k 31.12.2010.  

za: 7  proti: 0  zdrţal sa: 0 

 

 

Bod č. 5) Informácia o plnení príjmov a výdavkov obce za I. polrok 2011 

Starosta obce informoval o tom, ţe plnenie rozpočtu mali poslanci OZ predloţené v materiáloch. 

Otvoril k tomuto bodu diskusiu. Poslanec Slavomír Rusnák konštatoval, ţe nie je reálne, aby sa 

naplnili príjmy z podielových daní. Preto navrhol, aby zasadla finančná komisia, vypracovala 

stanovisko k polročnému plneniu rozpočtu a zároveň vypracovala návrh na úpravu rozpočtu. 

Z plnenia, ktoré si pozrel, by navrhoval začať šetriť a to hlavne na energiách. Do diskusie sa viac 

poslancov neprihlásilo a informáciu o plnení príjmov a výdavkov obce za I. polrok 2011 obecné 

zastupiteľstvo zobralo na vedomie. 

Finančnej komisii odporučili vypracovať stanovisko k polročnému plneniu a vypracovať návrh 

na úpravu rozpočtu.  

 

 

Bod č. 6) Rôzne  

1/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2011   

Poslancom bol pred začiatkom OZ predloţený Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2011. 

Starosta poţiadal hlavnú kontrolórku obce, aby prečítala predloţený návrh. Po prečítaní starosta 

vyzval prítomných nato, ţe obecné zastupiteľstvo má právo hlavnému kontrolórovi ukladať úlohy 

a otvoril diskusiu. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil, preto dal starosta hlasovať za uznesenie.   

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predloţeným návrhom plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra na 2. polrok 2011.   

za: 7  proti: 0  zdrţal sa: 0 

 

 

2/ Poľná kuchyňa – zapožičanie  

Starosta oboznámil prítomných s tým, ţe ešte za pôsobenia bývalého starostu Dr. Milana Ticháka 

obec Stráţa zapoţičala našej obci poľnú kuchyňu. Pouţili to raz turisti, ostalo to uţ u nás. Obec 

Stráţa chce túto poľnú kuchyňu odpredať. Preto poţiadali našu obec o zakúpenie. Starosta si 

myslí, ţe naša obec to moc nevyuţije, navrhuje poľnú kuchyňu vrátiť vlastníkovi. Poţiadal preto 

o vyjadrenie poslancov k tomuto bodu. Vzhľadom k tomu, ţe naša obec má zlú finančnú situáciu, 

poslanci sa vyjadrili, ţe poľná kuchyňa sa vráti.  

Starosta dal hlasovať za vrátenie poľnej kuchyne.  

za: 7  proti: 0  zdrţal sa: 0 

 

3/ Starosta obce podal informáciu o tom, ţe niekoľkokrát navštívil závod KIA Motors Slovakia. 

Taktieţ bol článok v novinách o spolunaţívaní našich občanov s pracovníkmi KIE, ktorí bývajú 

za obcou Krasňany – Obytný súbor Krasňany. Po vydaní článku v novinách prišla firma KIA 

s ponukou nadviazať bliţšiu spoluprácu s obcou.   



Ponúkli nám návštevu závodu KIA Motors Slovakia dňa 16. júla 2011. Je prihlásených viac ako 

100 ľudí. Ďalej nám ponúkli KMS – Letný detský prímestský tábor 2011.  

Ďalej vyhlasujú pre okolité obce finančnú podporu pre projekt na skvalitnenie ţivotného 

prostredia alebo zvýšenie bezpečnosti v obci. Projekty budú sledovať verejno-prospešný 

charakter a prispievať ku zlepšeniu kvality ţivota v obci.  

       Oboznámil prítomných s tým, ţe obec predloţila na MF SR ţiadosť o finančné prostriedky 

na opravu Domu smútku. Z tohto asi nič nebude, preto sme poţiadali firmu KIA, či by nám 

nemohli pomôcť pri rekonštrukcii Domu smútku (1. novembra bude 20 rokov od vysviacky 

Domu smútku, chceli by sme tam mať slávnostnú svätú omšu).  

Sľúbili nám, ţe pouvaţujú aj nad touto poţiadavkou.  

Bliţšie informácie o týchto ponukách sú prílohou zápisnice.    

 

4/ Starosta informoval prítomných o tom, ţe nám priviezli kontajnery na separovaný zber – 

projekt z Terchovskej doliny. Chceli ich hneď rozmiestniť po obci, ale zatiaľ sa zloţili vo dvore 

za obecným úradom. Najskôr sa tomu urobí osveta, roznesú sa letáky, vyhlási sa to v miestnom 

rozhlase a aţ potom sa kontajnery rozmiestnia.  

 

5/ Starosta informoval prítomných o MAS Líder – jeden projekt je predloţený na dostavbu šatní 

a jeden projekt na úpravu priestranstva pred ihriskom. Bliţšie ich o týchto projektoch informoval. 

Pokiaľ tieto projekty budú schválené, bude potrebné opäť schváliť preklenovací úver. Najskôr sa 

to musí zaplatiť a aţ potom nám dá PPA peniaze.  

 

Gustáv Berešík – dopočul sa, ţe na výstavbu budovy na ihrisku bol vypracovaný znalecký 

posudok. Ţiada, aby sa posudok zverejnil na úradnej tabuli. 

Odpovedal starosta obce – súhlasí so zverejnením.  

 

Vladimír Stanko – ţiada zabezpečiť pokosenie pozemkov za rodinnými domami v lokalite Kút. 

Slavomír Rusnák – ţiada tieţ zabezpečiť pokosenie pozemkov za obecným úradom (pozemky, 

ktorých vlastníkmi sú p. Blahová a  p. Gašperec).  

 

 

Bod č. 7) Záver   
Na záver starosta obce poďakoval poslancom a ostatným prítomným za účasť a ukončil 

zasadnutie obecného zastupiteľstva.    

 

 
Zapísala:  Zdenka Dţurnáková  

 

 

Overovatelia:  Stanislav Pallo 

 Mária Rampašeková 

 

 

 

 

 

          Ing. Miroslav Bielka 

                 starosta obce 


