
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 
 

 

Z á p i s n i c a   

 

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, 

konaného dňa 21.10.2011 
 

 

 

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 19.10.2011 a predloţil program rokovania 6. 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. Pavol Trnka – člen návrhovej komisie. 

za: 7  proti: 0  zdrţal sa: 0  

Za overovateľov   zápisnice  určil  poslancov   p. Stanislava Pallu    a  p. Radoslava Krajčíka, 

za  zapisovateľku p. Zdenku Dţurnákovú. 

za: 7  proti: 0  zdrţal sa: 0 

 

 

Bod č. 3) Kontrola plnenia uznesení 

Uznesenie č. 20 bod 1 – Kúpna zmluva so zriadením vecného bremena - splnené.  

Starosta oboznámil prítomných s tým, ţe sa uskutočnilo pracovné rokovanie s predávajúcimi. 

Oboznámil ich s poţiadavkou obce, aby sa do predloţeného návrhu zmluvy do bodu 6, doplnilo: 

„Týmto ustanovením nie je zaloţená povinnosť obce vybudovať predmetnú komunikáciu vrátane 

inţinierskych sieti na dotknutých pozemkoch“.  

Uznesenie č. 20 bod 2 – Výzva na členov rady školy. Starosta navrhuje za členov do školskej 

rady p. Pavla Trnku a p. Miroslava Šveca. Dal hlasovať za týchto členov.   

za: 7  proti: 0  zdrţal sa: 0 

 

 

Bod č. 4) Úprava rozpočtu obce Krasňany na rok 2011 

Starosta obce informoval prítomných o tom, ţe mali predloţený návrh na úpravu rozpočtu na rok 

2011. Vysvetlil im úpravu rozpočtu a oboznámil ich s tým, ţe touto úpravou sa zaoberala aj  

finančná komisia. Odovzdal slovo p. Jánovi Bielkovi – predsedovi finančnej komisie.  

Ján Bielka – prečítal záznam zo zasadnutia finančnej komisie – tvorí prílohu zápisnice. Zároveň 

navrhol, ţe šetriť treba hlavne pri spotrebe elektrickej energie a tepla. Taktieţ navrhuje 

kumuláciu niektorých funkcií, aby sa nemuseli uzatvárať dohody o vykonaní práce.   



Starosta obce - zatiaľ nepodpísal odoberanie elektrickej energie na ďalšie obdobie so SSE, a.s.. 

Zúčastní sa rokovania na SSE a.s. Ţilina o nových obchodných podmienkach odoberania 

elektrickej energie obcou. Kumulácia funkcií sa bude riešiť aţ pri rozpočte na rok 2012.       

Poslanec Vladimír Stanko navrhol vypínať verejné osvetlenie v nočných hodinách od 24.00 

hodiny do 4.00 hodiny ráno. S týmto návrhom sa poslanci zatiaľ nezaoberali.  

Nakoľko sa do diskusie uţ nikto neprihlásil, starosta predloţil návrh na schválenie uznesenia:  

1/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 1. zmenu rozpočtu na rok 2011, tak ako bola predloţená –  

príjmy a výdavky vo výške 650985,00 € - rozpočtové opatrenie č. 1.    

za: 7  proti: 0  zdrţal sa: 0 

 

 

Bod č. 5) Rozvoj cezhraničnej spolupráce prostredníctvom vytvorenia siete aktívnej spolupráce 

základných škôl (Krasňany, Střítež) 

Starosta obce informoval o tom, ţe Mgr. Gondţár pripravuje projekt cezhraničnej spolupráce 

prostredníctvom vytvorenia siete aktívnej spolupráce základných škôl. Prostredníctvom tohto 

projektu máme záujem zatepliť budovu MŠ Krasňany. Bude potrebné k tomu vybaviť ohlásenie 

drobnej stavby. Nie sú projekty na MŠ, preto bolo nutné dať spracovať projektovú dokumentáciu 

na stavebné úpravy MŠ. Predloţenie ţiadosti o NFP v rámci výzvy je potrebné schváliť na OZ. 

Preto starosta obce predloţil návrh uznesenia na schválenie. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

1. Predloţenie ţiadosti o NFP v rámci výzvy OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 za 

účelom realizácie projektu s názvom:  

„Rozvoj cezhraničnej spolupráce prostredníctvom vytvorenia siete aktívnej spolupráce 

základných škôl“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce. 

2. Zabezpečenie realizácie projektu po schválení ţiadosti o NFP. 

3. Financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt  

(121808,98 €) t.j. vo výške 6090,45 €.   

za: 7  proti: 0  zdrţal sa: 0 

 

 

Bod č. 6) Žiadosti na environmentálny fond 

Starosta oboznámil prítomných s tým, ţe do konca októbra je moţné podať na environmentálny 

fond ţiadosti. Má záujem podať dve ţiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2012.  

Prvý projekt - Zhodnocovanie bioodpadov kompostovaním v obci Krasňany. 

Druhý projekt na vodu a kanál. Ukázal prítomným poslancom mapu, kde im bliţšie vysvetlil 

o ktorú časť sa jedná. Obec však bude musieť zaplatiť za napísanie týchto dvoch ţiadostí. Po 

diskusii dal schváliť uznesenie.  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloţenie dvoch ţiadostí o poskytnutie podpory formou 

dotácie na rok 2012 na environmentálny fond. 

 za: 7  proti: 0  zdrţal sa: 0 

 

 

Bod č. 7) Výzva Ministerstva životného prostredia o NFP „Ochrana pred povodňami“  

Starosta obce informoval prítomných o tom, ţe Ministerstvo ţivotného prostredia zverejnilo 

výzvu na predkladanie ţiadostí o NFP Operačný program Životné prostredie Prioritná os 2 

„Ochrana pred povodňami“.  

Zároveň ich oboznámil s listom od spoločnosti Open Door international , s.r.o. Šaľa a so zmluvou 

o sluţbách, ktorú podpísal ešte v roku 2010 Dr. Milan Tichák. Prečítal z uzatvorenej zmluvy 

niektoré body, podľa ktorých nie je moţné podať ţiadosť cez niektorú inú spoločnosť. 



Za odstúpenie od zmluvy by sme veľa platili. Zmluva o sluţbách je pre obec nevýhodná. Nikde 

však nie je napísané, ţe ţiadosť si nemôţeme napísať a podať sami a preto o tom uvaţuje.  

Obecné zastupiteľstvo uvedenú informáciu o výzve Ministerstva ŢP o NFP Operačný program  

ŢP Prioritná os 2 OCHRANA PRED POVODŇAMI vzalo na vedomie.   

 

 

Bod č. 8) Oslava 20-teho výročia otvorenia Domu smútku  

Starosta obce informoval prítomných o tom, ţe v mesiaci september a október 2011 boli 

vykonané opravy na Dome smútku – oprava strechy a výmena strešnej krytiny, vonkajšie 

omietky a vymaľovanie interiéru. Tieto opravy boli vykonané vďaka spoločnosti KIA Motors 

Slovakia, ktorá nám na tieto práce poskytla finančný dar na projekt: „Podpora komunitného 

rozvoja obce“ vo výške 13000,00 €.  

Dňa 01.11.2011 sa z dôvodu 20-teho výročia otvorenia Domu smútku pripravuje slávnostná 

Svätá omša, ktorú bude celebrovať diecézny biskup Mons. Tomáš Galis o 9:30 hod. a o 11:00 

hod. bude slávnostné posedenie v spoločenskej miestnosti nad Obecným úradom. Pripravuje sa aj 

kultúrny program, kde vystúpia heligonkári, p. Oľga Tichá - Krasňanské ţeny, p. Štefúnová 

s deťmi. Miloša Dobroňa poprosil, aby pripravil slávnostný obed. Na slávnostné posedenie 

obdrţalo pozvánky cca 80 hostí. Zároveň pozval poslancov na túto oslavu a poţiadal ich, aby do 

26.10.2011 nahlásili na obecnom úrade počet zúčastnených.   

Obecné zastupiteľstvo informáciu starostu o oslave 20-teho výročia otvorenia Domu smútku 

zobralo na vedomie. 

 

     

Bod č. 9) Rôzne  

1/ Cykloturistické trasy na území Mikroregiónu Terchovská dolina   

Starosta obce oboznámil prítomných s mapou cyklotrás, ktorú nám zaslalo Zdruţenie turizmu 

Terchová. Ţiadajú vydanie súhlasného stanoviska na vyznačenie cyklotrás a zaslanie zoznamu 

uţívateľov jednotlivých pozemkov.  

Na zasadnutí Mikroregiónu Terchovská dolina starosta navrhol, aby sa prepojila obec Krasňany 

s Varínom poniţe autocampingu, trasa by potom nešla cez hlavú cestu, ale okolo cintorína, 

Rechtoríkovcov, hore dedinou do Kúrskej doliny a tadiaľ do Dolnej Tiţiny. 

Obecné zastupiteľstvo informáciu o cykloturistických trasách zobralo na vedomie. 

 

2/ Rozvoj Slovenska ako turistickej destinácie  

Starosta oboznámil prítomných s tým, ţe dňa 26.10.2011 sa v kaštieli v Krasňanoch uskutoční 

prezentácia, Rozvoj Slovenska ako turistickej destinácie, ktorú organizuje Ruggero Gadotti 

(G.R.L.). Týmto chce pozvať aj prítomných poslancov, kto by mal záujem zúčastniť sa tejto 

prezentácie. Treba však vopred potvrdiť účasť.  

Obecné zastupiteľstvo informáciu o prezentácii v kaštieli dňa 26.10.2011 Rozvoj Slovenska ako 

turistickej destinácie  zobralo na vedomie. 

 

3/ Žiadosť o odsúhlasenie otváracích hodín – Pohostinstvo Amfiteáter Krasňany 

Starosta obce prečítal ţiadosť o odsúhlasenie otváracích hodín – Pohostinstvo Amfiteáter 

Krasňany, firmy STAVOINVEST-SK s.r.o., so sídlom Krasňany 342, zo dňa 11.10.2011 (tvorí 

prílohu zápisnice). Oboznámil prítomných s tým, ţe stavba zatiaľ nie je skolaudovaná. Poslanec 

Pavol Trnka hovoril, ţe kolaudácia sa vybavuje a otváracie hodiny môţu byť odsúhlasené.  

Do diskusie sa uţ nikto neprihlásil, preto dal starosta hlasovať za odsúhlasenie otváracích hodín.  

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s otváracími hodinami – Pohostinstvo Amfiteáter Krasňany podľa 

predloţenej ţiadosti.  

za: 7  proti: 0  zdrţal sa: 0 



 

4/ Starosta oboznámil prítomných s tým, ţe obce Mikroregiónu Terchovská dolina sa majú do 10. 

novembra vyjadriť, či vstúpia do oblastnej organizácie v zmysle zákona č. 91/2011 Z.z.  

o podpore cestovného ruchu. Zároveň informoval o predpokladaných finančných vkladoch obcí 

do organizácie.  Ročný poplatok je 3000,00 €. Vysvetlil poslancom bliţšie o čo tam vlastne ide. 

Nám sa zatiaľ do toho neoplatí vstúpiť, pretoţe nemáme ubytovacie zariadenia. K tomuto sa uţ 

poslanci obecného zastupiteľstva vyjadrovali aj za predchádzajúceho starostu. Vtedy súhlasili so 

vstupom, pretoţe im starosta hovoril, ţe nás to nebude nič stáť. 

Teraz opäť túto otázku na zasadnutiach mikroregiónu otvorili, pretoţe na obciach sú noví 

starostovia. Starosta poţiadal poslancov, aby sa k tomu vyjadrili.  

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje, aby sa obec Krasňany v tomto čase stala členom oblastnej 

organizácie o podpore cestovného ruchu.  

za: 7  proti: 0  zdrţal sa: 0 

Neskôr, ak sa zmenia podmienky v obci, môţeme stanovisko prehodnotiť a pristúpiť za člena 

organizácie.  

 

 

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

zasadnutie obecného zastupiteľstva.    

 

 

 
Zapísala:  Zdenka Dţurnáková  

 

 

 

Overovatelia:  Stanislav Pallo 

 Radoslav Krajčík  

 

 

 

 

 

 

 

          Ing. Miroslav Bielka 

                 starosta obce 


