
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 

 
Z á p i s n i c a   

 
zo  6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, konaného dňa 18.09.2015 

 

Prítomní: starosta obce – Ing. Miroslav Bielka,  

poslanci –  Mária Rampašeková, Sidónia Stanková, Radoslav Krajčík, Ing. Jana 

Adamíková, František Cigánik, Branislav Gacho, Slavko Rusnák 

   

Ospravedlnení: Eva Ferjancová, Ján Bielka, Janka Miklúšová – kontrolórka obce, p. Jozef Trnka 

za DHZO  

 

Program zasadnutia: 

 

1.   Otvorenie zasadnutia  

2.   Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 

3.   Kontrola plnenia uznesení 

4.   Riešenie požiadaviek DHZO Krasňany  

5.   Riešenie chodu TJ FATRAN Krasňany 

6.   Rôzne 

7.   Záver 

 

Bod č. 1) Schválenie programu rokovania   
Starosta obce privítal poslancov OZ a ostatných prítomných. Oboznámil ich s programom 

zasadnutia a  predložil  program rokovania 6. zasadnutia OZ v Krasňanoch na schválenie.    

     

za: 7  ( Mária Rampašeková, Mgr. Sidónia Stanková, Branislav Gacho, Radoslav Krajčík,  

                        František Cigánik, Ing. Jana Adamíková, Slavko Rusnák)  

proti: 0   

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 2) Určenie návrhovej komisie 

Starosta navrhol za predsedu návrhovej komisie p. Radoslava Krajčíka  a za členov komisie 

 p. Ing. Janu Adamíkovú a p. Františka Cigánika.     

Určenie overovateľov zápisnice  a  zapisovateľky  

Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice Mgr. Sidóniu Stankovú a Ing. Janu Adamíkovú 

 a za zapisovateľku určil Ing. Margitu Rusnákovú. 

 

za: 7  (Mária Rampašeková, Mgr. Sidónia Stanková, Branislav Gacho, Radoslav Krajčík,  

                        František Cigánik, Ing. Jana Adamíková, Slavko Rusnák)  

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Bod č. 3) Kontrola plnenia uznesení č. 16 

 7. a) Starosta informoval o priebehu žiadosti o NFP na poskytnutie pomoci na projekt 

Modernizácia osvetlenia v obci Krasňany.  

Prebehli 3 súťaže cez vestník: 

- vypracovanie svetelno-technickej štúdie 

- vypracovanie projektu na predloženie žiadosti o NFP 

- zabezpečenie realizácie verejného osvetlenia  

Súťaže boli vyhodnotené a bola predložená žiadosť, čaká sa na jej schválenie. 

Je šanca, že po jej schválení, by v novembri prebehla realizácia modernizácie osvetlenia v obci. 



 

 

7.  b)  Kamerové systémy – zatiaľ nebola žiadna výzva. Bude sa snažiť získať informácie a cenovú 

ponuku od nejakej firmy, ktorá robí kamerové systémy. Zatiaľ sa starosta dohodol s vedením 

Krasplastu, že 1 kamera je nasmerovaná aj na detské ihrisko a monitoruje ho. 

Čo sa týka likvidácie čiernych skládok – OÚ nepodal žiadosť, nakoľko podmienky boli veľmi 

nevyhovujúce a finančne náročné aj pre obec.   

 

Bod č. 4) Riešenie požiadaviek DHZO Krasňany. 
Starosta prečítal požiadavky, ktoré spísal p. Trnka Jozef – predseda DHZO obce Krasňany 

a postupne boli preberané. Medzi požiadavkami bola žiadosť na zakúpenie rovnošiat a obuvi pre 

hasičov. Suma je do 980.- €. Návrh bol schválený, ale na všetko bude hmotná zodpovednosť, 

pretože to bude majetok obce. 

Má byť upravené cvičisko pri rieke. P. Gábor má upraviť koryto rieky, aby nepodmývalo upravenú 

plochu cvičiska pre hasičov. 

Po diskusii poslanci návrh na zakúpenie rovnošiat a obuvi schválili. 

 

za: 7  ( Mária Rampašeková, Sidónia Stanková, František Cigánik, Radoslav Krajčík,  

Slavko Rusnák, Jana Adamíková, Branislav Gacho ) 

proti: 0         

zdržal sa: 0  

 

Bod č. 5)  Riešenie chodu TJ FATRAN Krasňany. 

Starosta oboznámil prítomných s novým fungovaním TJ. 

Starý výbor abdikoval a je vytvorený nový. 

Predseda TJ FATRAN: Ing. Miroslav Bielka 

Tajomník: Radoslav Krajčík 

Pokladník: Ing. Margita Rusnáková 

Hospodár: Štefan Tichák 

Manažér: Jozef Milec 

Členovia: Jozef Vrábel, Ján Bielka, Adam Mahút, Slavko Rusnák, Milan Palaj 

Po zhodnotení situácie fungovania TJ sa zistilo, že je nutné navýšiť finančné prostriedky, pretože 

hrozí rozpad. Na dokončenie jesennej časti súťaže futbalových družstiev je potrebných približne 

cca 2 000.- €. 

Mgr. Stanková S. má návrh, aby na stránku boli uverejňované informácie o čase tréningov 

a zápasov. Je nutné zabezpečiť podávanie informácii od trénerov jednotlivých družstiev.  

Po diskusii poslanci schválili poskytnutie dotácie v prospech TJ Fatran Krasňany v uvedenej výške. 

 

za: 7  ( Mária Rampašeková, Sidónia Stanková, František Cigánik, Radoslav Krajčík,  

Slavko Rusnák, Jana Adamíková, Branislav Gacho ) 

proti: 0         

zdržal sa: 0  

 

Bod č. 6) Rôzne   
Starosta sa poďakoval za pomoc pri organizovaní akcií: 

- Výstava historických vozidiel 

- Oslavy sv. Moniky 

Na obe akcie bola vypracovaná žiadosť o granty Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii 

Pontis, boli schválené a finančné prostriedky vyplatené v hodnote 3 000.-€. 

 

Starosta informoval o zasadnutí Mikroregión Terchovská Dolina. Na zasadnutí sa okrem iného 

riešilo vybudovanie cyklotrasy zo Žiliny do Terchovej. V súčasnosti je spracovaná štúdia.  

Cez EUROREGIÓN BESKYDY bola na základe štúdie podaná žiadosť o pridelenie finančných 

prostriedkov (max. suma 40 000.-€) na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné 



konanie. Príprava cyklotrasy je zabezpečovaná s cieľom získať potrebné finančné prostriedky na 

realizáciu z eurofondov v programovom období 2014 – 2020.   

 

Ďalej starosta informoval o postupe pri schvaľovaní Zmeny a doplnku č. 6 ÚPN obce Krasňany – p. 

Ing. Arch. Barčiak spracoval 40 stranovú správu – vyhodnotenie pripomienok schvaľovacieho 

procesu. Správa bola odovzdaná p. Ing. Arch. Krajčovi na zapracovanie pripomienok do návrhu. Je 

predpoklad, že do konca r. 2015 by mal byť Doplnok č. 6 ÚPN obce Krasňany schválený. 

 

Starosta upozornil p. Gachu Branislava – majiteľa predajne potravín, že obyvatelia sa sťažujú na 

vysedávanie niektorých konzumentov alkoholu pred predajňou a znečisťovanie okolia celej budovy, 

kde sa nachádza aj obecný úrad. P. Gacho má termín 2 týždne na to, aby prijal opatrenia na 

vyriešenie problému, prípadne aj s pomocou OÚ, ktorému tiež záleží na tom, aby sa situácia 

doriešila k spokojnosti oboch strán. 

P. Gacho návrh prijal a vynasnaží sa situáciu vyriešiť. 

 

 

Na záver starosta poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

 

 

Zapísala:          Ing. Margita Rusnáková 

 

Overovatelia:   Mgr. Sidónia Stanková 

 

                          Ing. Jana Adamíková   

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Miroslav Bielka 

                                                                                                      starosta obce  

 

 

 

 


