
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 
 

Z á p i s n i c a   

 

z 5.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, 

konaného dňa 26.06.2015 
 

Prítomní: starosta obce - Ing. Miroslav Bielka, hlavný kontrolór obce - Janka Miklúšová, 

poslanci – Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Eva Ferjancová, Ing. Jana Adamíková, 

František Cigánik   

Ospravedlnení:  Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Mgr. Sidónia Stanková, Slavko Rusnák   

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3. Záverečný účet obce Krasňany a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 

4. Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2015 

5. Organizačné zabezpečenie letných akcií poriadaných obcou:  

- Výstava historických vozidiel 

- Oslavy sv. Moniky, patrónky obce 

- Privítanie hostí z regiónu Trentino  

6. Prerokovanie aktuálnych výziev na predkladanie žiadostí o pridelenie finančných 

prostriedkov na projekty:  

- kamerové systémy  

- výmena svietidiel VO 

- likvidácia čiernych skládok 

- zateplenie verejných budov  

7. Žiadosť p. Sidónie Trnkovej 

8. Informácie starostu obce 

9. Rôzne 

10. Záver  

 

Bod č. 1) Otvorenie zasadnutia 

Starosta obce privítal poslancov OZ a ostatných prítomných. Oboznámil ich s programom 5. 

zasadnutia podľa pozvánky zo dňa 22.06.2015 a predložil program rokovania zasadnutia OZ 

v Krasňanoch na schválenie. 

Uznesenie: 

OZ v Krasňanoch schvaľuje program zasadnutia OZ v Krasňanoch tak, ako bol predložený 

starostom obce na pozvánke. 

za:  5 (Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Eva Ferjancová, Ing. Jana   

                          Adamíková, František Cigánik)                                                                

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

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

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Evu Ferjancovú – predseda návrhovej komisie,   

Ing. Jana Adamíková - člen návrhovej komisie, p. Ján Bielka – člen návrhovej komisie. 

za:  5 (Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Eva Ferjancová, Ing. Jana  

                         Adamíková, František Cigánik)                                                     



proti:  0 

zdržal sa: 0 

Za overovateľov zápisnice  navrhol  poslancov p. Radoslava Krajčíka a p. Františka Cigánika,    

za  zapisovateľku určil p. Zdenku Džurnákovú. 

za:  5 (Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Eva Ferjancová, Ing. Jana           

                                     Adamíková, František Cigánik)                                      

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 3) Záverečný účet obce Krasňany a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 

Starosta obce oboznámil prítomných o tom, že mali predložený materiál ku schváleniu 

Záverečného účtu obce Krasňany a  rozpočtovému hospodáreniu za rok 2014. 

V prílohe Záverečného účtu obce Krasňany a rozpočtového hospodárenia za rok 2014 mali 

Plnenie príjmov a výdavkov za obec a jej RO za obdobie 01.2014 – 12.2014, Stanovisko 

hlavného kontrolóra Obce Krasňany k záverečnému účtu obce za rok 2014, Správu nezávislého 

audítora o audite účtovnej závierky za rok končiaci sa k 31.12.2014 pre OZ obce Krasňany. 

Otvoril diskusiu. Nikto z prítomných poslancov OZ nemal k predloženým materiálom 

pripomienky. Starosta dal  hlasovať za návrh uznesenia.  

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2014. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2014. 

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

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  použitie   prebytku   rozpočtového  hospodárenia   z roku  2014  

vo výške 1 216,24 € ako príjem finančných operácií na splatenie istiny krátkodobého bankového 

úveru.   

za:  5 (Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Eva Ferjancová, Ing. Jana           

                                     Adamíková, František Cigánik)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

Bod č. 4) Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2015 
Starosta obce informoval prítomných o tom, že mali predložený materiál ku schváleniu 

Rozpočtového opatrenia č. 1 – návrh úpravy rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2015 a plnenie 

príjmov a výdavkov ku obdobiu 05.2015. Účtovníčka obce predložila dodatočne prítomným 

návrh úpravy rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2015 a  plnenie príjmov a výdavkov 

rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Krasňany ku  obdobiu 05.2015.  

Starosta obce navrhol, aby sa nerozoberali všetky položky, nakoľko mali materiál predložený, ale 

aby sa informovali o jednotlivých položkách, ktoré ich bližšie zaujímajú. Otvoril k tomuto bodu 

diskusiu.  

Rozobrali sa niektoré príjmové položky ako dotácie zo ŠR a tuzemské bežné granty, výnos dane 

z príjmov, tuzemské kapitálové granty. Z výdavkových položiek ich zaujímali položky TJ, 

položka prenájmu pozemku, ktorú zároveň poslanci navrhli, aby sa v zmysle uzatvorenej zmluvy 

vypovedala. Ďalej ich zaujímala položka mzdové náklady na aktivačnú činnosť. Z kapitálových 

výdavkov ich zaujímali hlavne upravované položky a to: nákup pozemkov, nákup traktora, 

prípravná a projektová dokumentácia, fitnes ihrisko. Z finančných operácií ich zaujímalo 

splácanie úverov. Starosta informoval prítomných, že v tomto období bolo nutné zabezpečiť 

údržbu budov – budovu Domu kultúry č. 89, kde sa zabezpečila výmena okien za plastové, 

prerobilo sa ústredné kúrenie a zabezpečilo sa omaľovanie priestorov. Taktiež sa omaľovali 

priestory nad obecným úradom – spoločenská miestnosť a schodisko.  

Toto nie je zahrnuté v úprave rozpočtu, preto navrhuje dodatočne ešte upraviť  položku údržba 

budov, objektov... 1 41 01 1 1 635 006 navýšenie o 5 000,00 €, t.j. na sumu 6 500,00 € a zníženie 



položky 1 41 01 1 1 632 001 energie (plyn a el. energia) o 5 000,00 €,  t.j. na sumu 23 000,00 €.     

Obec bude mať po úprave schválený vyrovnaný rozpočet. 

Rozpočtové opatrenie č. 1: 

 - príjmy za obec a RO  vo výške 555 698,00 € a výdavky za obec a RO vo výške 555 698,00 €.     

Po ukončení diskusie dal starosta hlasovať za upravené Rozpočtové opatrenie č. 1. 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1. 

za:  5 (Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Eva Ferjancová, Ing. Jana           

                                     Adamíková, František Cigánik)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

Bod č. 5) Organizačné zabezpečenie letných akcií poriadaných obcou  
- Výstava historických vozidiel 

- Oslavy sv. Moniky, patrónky obce 

- Privítanie hostí z regiónu Trentino  

 

Starosta obce oboznámil prítomných o tom, že ako prvá akcia nás čaká Výstava historických 

vozidiel dňa 18.07.2015. Sú zabezpečené priestory v kaštieli, objednaná kapela, zabezpečený 

autobus na splavovanie Váhom pre účastníkov, ktorý budú vystavovať svoje vozidlá. Uvarí sa 

guláš. Je potrebné rozhodnúť, kto bude mať na starosti bufety. Či sa ponúknu zložkám, alebo 

bude mať svoj bufet obec. Diskusia. OZ súhlasí s tým, aby sa jeden bufet ponúkol hasičom 

a obec by mala vo svojom bufete na starosti predaj gulášov. Zároveň starosta vyzval poslancov 

o pomoc pri usporiadaní tejto akcie.  

Ďalej nás čakajú Oslavy sv. Moniky dňa 23.08.2015. Starosta navrhuje Svätú omšu odslúžiť 

v Dome smútku a potom o 14,00 hod. pokračovať na ihrisku, kde sa predstavia naše súbory 

a súbory z okolitých obcí. Zoznam súborov ešte nie je upresnený. Aj pri tejto akcii žiada 

poslancov o pomoc.   

Treťou akciou je Privítanie hostí z regiónu Trentino – sú to vedúci predstavitelia regiónu, 

mužský spevácky zbor – spevokol - z Talianska. Prídu na Slovensko na tri dni. Navštívia 

Bratislavu, Žilinu a tretí deň 12.09.2015 navštívia obec Krasňany.  

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie organizačné zabezpečenie letných akcií poriadaných 

obcou.  

za:  5 (Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Eva Ferjancová, Ing. Jana           

                                     Adamíková, František Cigánik)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

Bod č. 6) Prerokovanie aktuálnych výziev na predkladanie žiadosti o pridelenie finančných 

prostriedkov na projekty  

- kamerové systémy  

- výmena svietidiel VO 

- likvidácia čiernych skládok 

- zateplenie verejných budov  

 

Kamerové systémy – starosta informoval prítomných o tom, že by dal spracovať projekt – nevie 

presne odhadnúť financie, koľko to bude stáť. Kamery si predstavuje dať na viacerých miestach – 

v športovom areáli, pri obecnom úrade, pri požiarnej zbrojnici, na konci ulice Budovateľov - ako 

je Krasňanský lúh, prípadne na iných miestach.  



Výmena svietidiel VO – MH SR zverejnilo výzvu pre mestá a obce na rekonštrukciu 

a modernizáciu verejného osvetlenia, predkladanie apríl – september 2015. Maximálna výška 

pomoci pre jednu obec je do výšky 750 tisíc eur. Finančné prostriedky je možné použiť výhradne 

na výmenu resp. inštaláciu svietidiel, nie na výmenu stĺpov. V prípade, že neuspejeme v projekte, 

budeme si svietidlá postupne meniť sami.  

Likvidácia čiernych skládok – cez Environmentálny fond je možné požiadať o dotáciu, ktorá je 

určená na sanáciu miest s nezákonne umiestneným odpadom (likvidácia tzv. čiernych skládok), 

ktoré sa nachádzajú v katastri našej obce. Starosta sa bol radiť na životnom prostredí v Žiline, 

kde treba požiadať o vydanie rozhodnutia, že na území našej obce je čierna skládka. Týmto však 

ideme do rizika, že keď takéto rozhodnutie bude už vydané ŽP, musíme túto čiernu skládku 

odstrániť aj v prípade, že naša žiadosť o dotáciu na likvidáciu čiernej skládky nebude úspešná. 

Potom ju budeme musieť odstrániť na vlastné náklady.         

Zateplenie verejných budov – Environmentálny fond zverejnil výzvu – Zvyšovanie energetickej 

účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania. Je nachystaná projektová 

dokumentácia na zateplenie budovy ZŠ Krasňany. Raz sme už na základe výzvy predkladali 

žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov, neboli sme ale  úspešní. Starosta uvažuje aj 

o zateplení budovy Domu kultúry č. 89, tu však treba dať vypracovať projektovú dokumentáciu. 

Zatiaľ v rozpočte nie je uvažované s financiami na vypracovanie jednotlivých PD a podkladov 

pre tieto výzvy, preto potrebuje schváliť, či ich môže dať vypracovať.          

Uznesenie:    

a) Predloženie žiadosti o NFP, zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP + výška 

neoprávnených výdavkov v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci na projekt Modernizácia 

osvetlenia v obci Krasňany. 

b) Aktivity OÚ potrebné k spracovaniu podkladov na vypracovanie žiadostí o pridelenie 

finančných prostriedkov na projekty kamerové systémy a likvidácia čiernych skládok, zateplenie 

verejných budov.     

za:  5 (Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Eva Ferjancová, Ing. Jana           

                                     Adamíková, František Cigánik)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

Bod č.7) Žiadosť p. Sidónie Trnkovej 

Starosta obce prečítal žiadosť p Sidónie Trnkovej o preplatenie nákladov spojených 

s vybudovaním kanalizačnej prípojky k rodinnému domu č. 98 o dĺžke 50 m na parcele č. 866/3 

v k.ú. Krasňany.   

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť p. Sidónie Trnkovej, Krasňany 98.      

za:  5 (Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Eva Ferjancová, Ing. Jana           

                                     Adamíková, František Cigánik)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

Bod č.8) Informácie starostu obce 

Starosta obce prečítal Internú smernicu o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich 

s oznamovaním protispoločenskej činnosti, nakoľko s touto smernicou musí byť oboznámené 

obecné zastupiteľstvo.   

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Internú smernicu č. 3 zo dňa 25.06.2015 o vnútornom 

systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.       



za:  5 (Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Eva Ferjancová, Ing. Jana           

                                     Adamíková, František Cigánik)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

Starosta informoval prítomných o tom, že v dňoch 1 a 2. júla 2015 budeme mať na obci 

vykonaný vládny audit Správou finančnej kontroly Zvolen na projekt „Rozvoj cezhraničnej  

spolupráce prostredníctvom vytvorenia siete aktívnej spolupráce základných škôl“.   

Dňa 1. júla 2015 prebehne výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ Krasňany.   

Predsedovia jednotlivých komisií mali na najbližšom OZ doplniť svojich členov. Vzhľadom 

k tomu, že neboli prítomní všetci predsedovia komisií na dnešnom OZ, doplnenie členov sa 

odkladá na ďalšie OZ.    

 

 

Bod č. 9) Rôzne  

1/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2015  

Starosta vyzval hlavnú kontrolórku o prečítanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 

2015. Nikto nemal pripomienky. Starosta dal hlasovať za schválenie.  

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2015.      

za:  5 (Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Eva Ferjancová, Ing. Jana           

                                     Adamíková, František Cigánik)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

2) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krasňany za rok 2014 

Starosta obce požiadal hlavnú kontrolórku o prečítanie Správy o kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce Krasňany za rok 2014. Nikto nemal pripomienky. 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Krasňany za rok 2014.  

za:  5 (Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Eva Ferjancová, Ing. Jana           

                                     Adamíková, František Cigánik)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

Bod č. 10) Záver   
Na záver starosta obce poďakoval poslancom a ostatným prítomným za účasť a ukončil  

zasadnutie obecného zastupiteľstva.    

 

Zapísala:  Zdenka Džurnáková  

 

Overovatelia: Radoslav Krajčík   

František Cigánik  

 

 

 

                                                                             Ing. Miroslav Bielka 

                 starosta obce 


