
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 

 
Z á p i s n i c a   

 
zo  6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, konaného dňa 26.09.2019 

 

 

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

poslanci -  František Hliník, Mgr. Sidónia Stanková, Bc. Andrej Kubala, Mgr. Katarína Palajová,   

Bc. Miroslav Bielka, Lýdia Cigániková, František Cigánik 

kontrolór obce – Janka Miklúšová  

Neprítomný – Branislav Gacho, Eva Ferjancová 

 

Program zasadnutia: 

1.   Otvorenie zasadnutia.  

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

3.   Kontrola uznesení z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

4.   Územný plán obce Krasňany.   

5.   Správa audítora k 31.12.2018. 

6.   Konsolidovaná výročná správa za rok 2018 (Správa je zverejnená na stránke obce Krasňany-      

      Úradné dokumenty-Ostatné dokumenty). 

7.   Správa z kontrolnej činnosti kontrolórky obce. 

8.   Žiadosti občanov. 

9.   Riešenie súčasnej situácie miestnych komunikácií. 

10. Informácie starostky obce. 

11. Rôzne. 

12. Záver. 

 

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

s programom zasadnutia a  predložila  program rokovania 6. zasadnutia OZ v Krasňanoch na 

schválenie.  

OZ schvaľuje program rokovania 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva v  Krasňanoch tak, ako bol 

predložený na pozvánke a s návrhom so zmenou, že bude vymenené poradie bodov 10. a 11. 

 

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

                               Mgr. 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 Mgr. Sidónia Stanková  

OZ schvaľuje návrhovú komisiu. 

 

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

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

                 proti: 0   

                 zdržal sa: 0 

 

Overovatelia zápisnice: Mgr. Katarína Palajová a Bc. Miroslav Bielka  

 

    



 

 

OZ schvaľuje  overovateľov zápisnice. 

 

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

                                       Mgr. Katarína Palajová, František Cigánik, Lýdia Cigániková) 

proti:   0   

zdržal sa: 1 (Bc. Miroslav Bielka) 

 

OZ určuje za zapisovateľku:  Ing. Margitu Rusnákovú 

 

Bod č.3) Kontrola uznesení z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z 5. zasadnutia OZ.  

 

Bod č.4) Územný plán obce Krasňany  
Starostka prečítala stanovisko Ing. arch. Petra Krajča k výstavbe rodinných domov v lokalite  

Za Brezníkom. Starostka oznámila prítomným, že chce 7. dodatkom upraviť územný plán obce, 

ktorý má riešiť návrh na územie bývania, územie zelene a priemyselnú zónu. 

Informovala, že v územnom pláne, ktorý bol vypracovaný v r. 2006 je v návrhu na bývanie aj 

verejná zeleň, ktorá sa nedá zmeniť na stavebný pozemok. Jedná sa o 6 pozemkov v lokalite  

Za Brezníkom. Tento problém by mal riešiť nový dodatok územného plánu.  

P. Zdenko Látečka a p. František Chabada  tiež žiadajú o zmenu územného plánu, nakoľko majú 

záujem o povolenie 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  a toto územie žiadajú zmeniť na  priemyselnú zónu. 

Prítomný p. Ing. arch. Barčiak vysvetlil celý postup zmeny územného plánu podľa stavebného 

zákona č. 50/1976, ktoré vyjadrenia a povolenia je nutné mať.  Celá zmena trvá minimálne ½ roka 

a viac, dodatok ÚP bude stáť cca 15 000.- €. 

Tiež upozornil, že začínajú výzvy na dotácie na zmeny územného plánu v roku 2020. 

Po diskusii, v ktorej bola aj pripomienka financovania zmeny ÚP sa p. F. Chabada vyjadril, že sú 

ochotní sa spolupodieľať na spolufinancovaní zmeny územného plánu. 

 

OZ berie na vedomie, že dodatkom č. 7, by sa mala vykonať zmena územného plánu.  

Do 30 dní sa zvolá pracovné stretnutie poslancov OZ a potom zastupiteľstvo OZ, ktorého sa môžu 

zúčastniť aj dotknuté strany. 

 

Bod č.5) Správa audítora k 31.12.2018 

Poslancom bola predložená správa z auditu účtovnej závierky a Správa z auditu konsolidovanej 

účtovnej závierky audítora k 31.12.2018 spolu s pozvánkou. 

Starostka informovala, že audit vykonal Ing. Ladislav Adamec podľa medzinárodných štandardov 

(Internacional Standards on Auditing, ISA). 

Celá správa bola k nahliadnutiu aj na OZ. 

 

OZ berie na vedomie Správu audítora za rok 2018. 

 

Bod č.6) Konsolidovaná výročná správa za rok 2018. (Správa je zverejnená na stránke obce  

Krasňany- Úradné dokumenty-Ostatné dokumenty). 

Konsolidovanú výročnú správu za rok 2018 si poslanci prečítali na stránke Obce Krasňany. 

Pozrieť si ju mohli aj na zastupiteľstve. 

             
OZ berie na vedomie Konsolidovanú výročnú správu za rok 2018. 

 

 



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

vozidla KIA CEED ZA 753 ZA za obdobie od 01.04.2019 do 30.06.2019 

 

OZ berie na vedomie správu kontrolórky obce. 

 

Bod č.8)  Žiadosti občanov.  

1. Žiadosť Ing. Pavla Lišku bytom Krasňany č. 497 o preplatenie faktúry za úpravu miestnej 

komunikácie pred jeho domom. 

Starostka prečítala list od Ing. Pavla Lišku, v ktorom žiada o preplatenie faktúry, ktorá je ešte z roku 

2017 a už v roku 2018 žiadal o preplatenie. Nakoľko mu nebolo vyhovené opätovne poslal žiadosť 

o preplatenie. 

 

Po diskusii dala starostka hlasovať za uznesenie: OZ schvaľuje žiadosť Ing. Pavla Lišku 

o preplatenie faktúry za úpravy miestnej komunikácie pred domom 497. 

 

Hlasovanie:    za:      0  

                       proti:  7  (František Hliník, Mgr. Sidónia Stanková, Bc. Andrej Kubala,  

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

                                       František Cigánik) 

                       zdržal sa: 0 

 

2. Žiadosť o vybudovanie parkoviska 

P. Peter Brezáni spolu s ďalšími podpísanými 19 susedmi dal žiadosť o vytvorenie nových 

parkovacích miest v areáli škôlky z dôvodu preplneného parkovania na ceste.  

Starostka informovala, že v areáli škôlky pri novej prístavbe budú vybudované 4 parkovacie miesta. 

Dve miesta pre zamestnancov a dve pre rodičov (na prestriedanie pri odovzdávaní a vyzdvihovaní 

detí zo škôlky). 

 

Po diskusii dala starostka hlasovať za uznesenie: OZ schvaľuje žiadosť p. Petra Brezániho 

o vybudovanie parkoviska. 

 

Hlasovanie:    za:      1  (Bc. Miroslav Bielka)  

proti:  3 (Mgr. Sidónia Stanková, Bc. Andrej Kubala, Lýdia Cigániková)       

zdržal sa: 3 (Mgr. Katarína Palajová, František Hliník, František Cigánik) 

 

Bod č.9)   Riešenie súčasnej situácie miestnych komunikácií 

Starostka informovala prítomných, že v obci sa nachádzajú sporné komunikácie, ktoré sú 

evidované, ako slepé ulice A,B,C,D. Má záujem ich riešiť, aby boli zapísané, ako obecné 

komunikácie. V archíve v Bytči a v Žiline vybrala zmluvy, v ktorých sa jedná o vyplatenie občanov 

za uvedené cesty. 

 

OZ berie na vedomie, že sa budú riešiť miestne komunikácie – A, B, C, D. 

 

O slovo sa prihlásil p. Kasák Pavol, ktorý má dlhodobý spor so susedom p. Miroslavom Ďugelom 

(bol tiež prítomný na OZ). Zaujímal sa, odkiaľ má p. Miroslav Ďugel a p. Karol Gacho prístupovú 

cestu na stavebnom povolení? 

P. Kasák Peter dal návrh, ktorý bol prijatý: p. Ďugel prinesie na OÚ Krasňany p. starostke stavebné 

povolenie, kde bude vyznačená prístupová cesta k jeho rodinnému domu . 

 

 

 

 

 



Bod č.10) Rôzne 

Starostka informovala, že treba schváliť jedného člena školskej rady, ktorý nahradí bývalého 

starostu Ing. Miroslava Bielku. Členovia Ing. Jana Žáková, PhD. a p. Branislav Gacho zostávajú. 

Starostka navrhla p. Lýdiu Cigánikovú. 

 

Starostka dala hlasovať za uznesenie: OZ schvaľuje za člena školskej rady p. Lýdiu Cigánikovú 

 

Hlasovanie:  za:      5 (František Hliník, Mgr. Sidónia Stanková, Bc. Andrej Kubala,  

                                    Mgr. Katarína  Palajová, František Cigánik) 

                     proti:  0 

                     zdržal sa: 2 (Lýdia Cigániková, Bc. Miroslav Bielka)          

 

Bc. Miroslav Bielka navrhol, aby OZ boli sprístupnené on-line. 

Po odídení hostí zo zastupiteľstva - Bc. Miroslav Bielka oznámil, že celý priebeh OZ  si nahráva na 

mobil.  

 

Návrh uznesenia: sprístupnené on-line prenosy z OZ v Krasňanoch. 

 

Hlasovanie:   za:      1  (Bc. Miroslav Bielka) 

                      proti:  5  (František Hliník, Mgr. Sidónia Stanková, Bc. Andrej Kubala, 

                                      Mgr. Katarína  Palajová, Lýdia Cigániková) 

                      zdržal sa: 1 (František Cigánik) 

 

Bc. Miroslav Bielka mal dotazy: 

- či bola podaná žiadosť na výzvu  „Vodozádržné opatrenia“, na ktoré boli vypracované projekty      

   a vydané stavebné povolenia ? 

   Starostka odpovedala, že dala projekty preveriť, či by navrhnuté opatrenia boli funkčné. 

-  na kedy je naplánovaná realizácia prístavby požiarnej zbrojnice, na ktorú sme dostali peniaze? 

   Starostka odpovedala, že na rok 2020. 

-  či sa nedal projekt „Prístavba škôlky“ financovať iným spôsobom - úverom, ako z vlastných             

   zdrojov,  prečo sa viažu prostriedky obce? 

   Starostka odpovedala, že obec neviaže finančné prostriedky obce a projekt je predfinancovávaný                  

   z prostriedkov VÚC. 

Bc. Andrej Kubala sa zaujímal, či na spevnené plochy pri bytovkách, ktoré sa robili v minulom 

roku, je 2-ročná záruka ? Na niektorých miestach sa začínajú „droliť“. 

Starostka odpovedala, že to preverí. 

Mgr. Sidónia Stanková upozornila na zápach pri vstupe na ihrisko, kde sa nachádzajú kontajnery na 

triedený odpad. Údajne tam chodia muži vykonávať malú  potrebu. 

 

Bod č.11) Informácie starostky obce 

Starostka informovala prítomných, že 

-     prebieha zber šípok a vyzvala prítomných, aby sa zapojili a podporili školu  

- pri p. Františkovi Saganovi sa ide robiť spomaľovač, na ktorý nám dal peniaze SEVAK 

- v areáli škôlky prebiehajú vonkajšie úpravy a prístavba sa otvorí 1. novembra 2019 

- už sú zabudované schody do „hvezdárničky“, ukončenie prác je do 14.10.2019, no sprístupnenie 

bude až po prekládke el. kábla, ktorý obmedzuje prístup 

- bola podaná žiadosť na Povodie Váhu na údržbu potokov  

- doobjednali sa kontajnery na plast a papier 

- priviezli asfaltovú drť, ktorá bude použitá na údržbu miestnych komunikácii 

- prebiehajú zbery – objemový odpad 03.10.2019 a elektroodpad 07.10.2019 

- v podaní žiadosti na zateplenie škôl sme neboli úspešní, nakoľko sa na škole nachádzajú 

netopiere a NP Malá Fatra (ochranári) nám dali záporné stanovisko 

- akcia „Úcta k starším“ bude v starej škôlke, keď sa dokončí opona – financovaná z projektu 

Nadácia Pontis 



- starostka poďakovala za účasť: 

poslancom na oslavách sv. Moniky, hasičom a poslancom - vzdanie úcty padlým partizánom 

a za priebeh MTC, za účasť hasičom a poslancom na dožinkách v Poľsku, FS DÚHA, ktorý 

reprezentoval našu obec v obci Javorze (Poľsko),  

tiež poďakovala p. Cigánikovi F. za úpravu ihriska v škole 

 

Prišiel p. Karol Martinko – kastelán Kaštieľa Krasňany. 

Pozval prítomných na ples, ktorý sa uskutoční dňa 5.10.2019 v Kaštieli Krasňany. 

Tiež reagoval na sťažnosti ohľadom prevísajúcich konárov zo záhrady kaštieľa. Je obmedzený 

legislatívou a konáre stromov môže odstrániť len po vydaní povolenia od NP Malá Fatra 

(ochranárov) a Krajského pamiatkového ústavu. 

 

 

Bod č.12) Záver 

Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

    

 

 

 

 

Zapísala:          Ing. Margita Rusnáková 

 

 

 

Overovatelia:   Mgr. Katarína Palajová    

                         

 

  

                           Bc. Miroslav Bielka 

 

 

 

                                                                             

 

 

                                                                                                            Ing. Jana Žáková, PhD. 

                                                                                                                    starostka  obce 


