
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 
 

 

 

Z á p i s n i c a   

 

 

zo 7.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, 

konaného dňa 12.12.2019 
 

 

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

 

poslanci – Branislav Gacho, František Hliník, František Cigánik, Eva Ferjancová, 

Mgr. Sidónia Stanková, Bc. Andrej Kubala, Mgr. Katarína Palajová, Lýdia 

Cigániková  

 

Janka Miklúšová – hlavná kontrolórka obce    

 

Neprítomný:  Bc. Miroslav Bielka 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 

3. Kontrola unesení zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

4. Schválenie rozpočtu obce Krasňany na roky 2020 – 2022 

5. Rozpočtové opatrenie č. 2 na rok 2019 

6. Program odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020 

8. Schválenie audítora na vykonanie auditu za rok 2019 

9. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Krasňany č. 2/2014 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

10. Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Krasňany č. 1/2017 o určení výšky  

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 

2020 

11. Plán preventívnych kontrol pre roky 2020 -2024 

12. Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR „Systém ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom 

sektore“ v obci Krasňany v čase od 03.06.2019 – 18.10.2019 

13. Žiadosti občanov  

14. Územný plán obce Krasňany  

15. Informácie starostky obce     

16. Rôzne     

17. Záver   

 

Bod č. 1) Otvorenie zasadnutia 

Starostka obce privítala poslancov OZ a prítomných hostí. Oboznámila ich s programom 7. 

zasadnutia podľa pozvánky zo dňa 09.12.2019 a predložila program rokovania zasadnutia OZ 

v Krasňanoch na schválenie. Zástupca obce František Hliník žiadal o doplnenie bodu o navýšenie 

platu starostky obce a zástupcu starostky obce do programu.  



Starostka obce dala hlasovať za program OZ s doplneným bodom.      

Uznesenie: 

OZ v Krasňanoch schvaľuje program 7. zasadnutia OZ v Krasňanoch tak, ako bol predložený 

starostkou obce na pozvánke, doplnený o navrhovaný bod programu. 

za:  8 (Branislav Gacho, František Hliník, František Cigánik, Eva     

                                     Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Bc. Andrej Kubala,   

                                     Mgr. Katarína Palajová, Lýdia Cigániková)                                                                

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

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

Starostka obce navrhla do návrhovej komisie Evu Ferjancovú – predseda návrhovej komisie, 

Hliník František - člen návrhovej komisie, Mgr. Sidónia Stanková – člen návrhovej komisie. 

za:  6 (Branislav Gacho, František Cigánik, Eva Ferjancová, 

                                     Bc. Andrej Kubala, Mgr. Katarína Palajová, Lýdia Cigániková)                                                     

proti:  0 

zdržal sa: 2 (František Hliník, Mgr. Sidónia Stanková) 

 

Za overovateľov zápisnice  navrhla poslancov Bc. Andreja Kubalu a Branislava Gachu.     

za:  7 (Branislav Gacho, František Hliník, František Cigánik, Eva     

Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Mgr. Katarína Palajová,             

Lýdia Cigániková)                                      

proti:  0 

zdržal sa: 1 (Bc. Andrej Kubala) 

Za  zapisovateľku určila Zdenku Džurnákovú. 

 

Bod č. 3) Kontrola uznesení zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Starostka obce sa spýtala, či má niekto pripomienky a dotazy k uzneseniam.      

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o kontrole uznesení zo 6. zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. 

za:  8 (Branislav Gacho, František Hliník, František Cigánik, Eva     

                                     Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Bc. Andrej Kubala,   

                                     Mgr. Katarína Palajová, Lýdia Cigániková)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

Bod č. 4) Schválenie rozpočtu obce Krasňany na roky 2020 - 2022   

Starostka obce oboznámila prítomných o tom, že mali predložený materiál, návrh rozpočtu 

spracovaný na hlavné kategórie na roky 2020 – 2022. Rozpočet sa týka obce a rozpočtovej 

organizácie ZŠ s MŠ Krasňany. Navrhovaný rozpočet je vyrovnaný. Na rok 2020 príjmy 

a výdavky vo výške 939 456,00 €, na rok 2021 vo výške 890 936,00 € a na rok 2022 vo výške 

890 936,00 €. Rozpočet obce na rok 2020 predložila starostka obce na schválenie  a rozpočet 

obce na roky 2021 a 2022 má informatívny charakter a starostka obce ho navrhla zobrať na 

vedomie.  

Rozpočet obce na rok 2020 sa schvaľuje bez programovej štruktúry. 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočet obce na rok 2020 bez programovej štruktúry. 

za:  8 (Branislav Gacho, František Hliník, František Cigánik, Eva     

                                     Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Bc. Andrej Kubala,   

                                     Mgr. Katarína Palajová, Lýdia Cigániková)                                  



proti:  0 

zdržal sa: 0          

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočet obce na roky 2021 a 2022. 

za:  8 (Branislav Gacho, František Hliník, František Cigánik, Eva     

                                     Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Bc. Andrej Kubala,   

                                     Mgr. Katarína Palajová, Lýdia Cigániková)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

Bod č. 5) Rozpočtové opatrenie č. 2 na rok 2019 
Starostka obce informovala prítomných o úprave rozpočtu obce na rok 2019. Účtovníčka obce 

predložila poslancom na OZ materiál ku schváleniu Rozpočtového opatrenia č. 2 – návrh úpravy 

rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2019. Starostka otvorila k tomuto bodu diskusiu.  

Otázky boli na niektoré príjmové a výdavkové položky, na ktoré odpovedala účtovníčka obce, 

k niektorým sa vyjadrila starostka obce Ing. Jana Žáková PhD.  

Obec bude mať aj po úprave schválený vyrovnaný rozpočet.  

Rozpočtové opatrenie č. 2: 

 - príjmy a výdavky za obec a RO  vo výške 1 261 210,00 €.     

Po ukončení diskusie dala starostka hlasovať za upravené Rozpočtové opatrenie č. 2. 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2 na rok 2019. 

za:  8 (Branislav Gacho, František Hliník, František Cigánik, Eva     

                                     Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Bc. Andrej Kubala,   

                                     Mgr. Katarína Palajová, Lýdia Cigániková)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

Bod č. 6) Program odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020 

Starostka obce oboznámila prítomných o tom, že Mikroregión TD pripravila POH na roky 2016 -

2020 na dobu 5 rokov. Je povinnosťou OZ predložený program schváliť. Bližšie oboznámila 

prítomných s tabuľkami, vysvetlila im, aké je dôležité triedenie odpadu, pretože od toho sa odvíja 

aj výška platenia poplatkov obce za odvoz a skládkovanie komunálneho odpadu a predložila im 

program k nahliadnutiu. 

Otvorila diskusiu. Branislav Gacho sa spýtal, prečo obec nezabezpečila zber pneumatík. 

Starostka vysvetlila, že pneumatiky zbierajú predajcovia a pneuservisy.  

František Cigánik navrhol, či by externý zamestnanec pred vývozom neprekontroloval zberné 

nádoby na triedený odpad a nevytriedil, čo tam nepatrí. Poslanci navrhujú zriadiť zberný dvor.   

Po ukončení diskusie starostka predložila POH na schválenie.  

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Program odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020.  

za:  8 (Branislav Gacho, František Hliník, František Cigánik, Eva     

                                     Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Bc. Andrej Kubala,   

                                     Mgr. Katarína Palajová, Lýdia Cigániková)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

 

 

 

 



Bod č. 7) Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020   

Starostka obce oboznámila prítomných s tým, že návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra na I. polrok 2020 mali predložený pri pozvánke. Keďže nikto nemal k uvedenému 

návrhu pripomienky starostka dala za uvedený návrh hlasovať.  

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020.   

za:  8 (Branislav Gacho, František Hliník, František Cigánik, Eva     

                                     Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Bc. Andrej Kubala,   

                                     Mgr. Katarína Palajová, Lýdia Cigániková)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0            

 

Bod č. 8) Schválenie audítora na vykonanie auditu za rok 2019 

Starostka obce informovala prítomných o tom, že je potrebné schváliť audítora pre vykonanie 

audítorskej činnosti za rok 2019. Za rok 2018 nám vykonala audítorské činnosti audítorská 

spoločnosť AT-AUDIT s.r.o. Dolný Kubín, zodpovedný audítor Ing. Ladislav Adamec a tohto 

istého audítora navrhuje starostka aj pre rok 2019. Nikto z prítomných poslancov nemal 

námietky, preto dala  starostka obce hlasovať za schválenie.  

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pre vykonanie auditu za rok 2019 audítorskú spoločnosť  AT-

AUDIT s.r.o., M. Hattalu 2298/19, Dolný Kubín, zodpovedný štatutárny audítor Ing. Ladislav 

Adamec, licencia UDVA 630.  

za:  7 (František Hliník, František Cigánik, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia  

 Stanková, Bc. Andrej Kubala,  Mgr. Katarína Palajová, Lýdia     

 Cigániková)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 1          (Branislav Gacho) 

 

Bod č. 9) Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 2/2014 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Starostka obce oboznámila prítomných s Dodatkom č. 2 k VZN obce č. 2/20174 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V tomto Dodatku 

č. 2 je návrh poplatku za komunálny odpad  0,0466 eura za osobu a kalendárny deň, t.j.  17,00 € 

za osobu/rok. Starostka otvorila diskusiu.  

Eva Ferjancová – navrhuje iný  systém. Je nespravodlivé, že niekto nenaplní zbernú nádobu tak 

rýchlo a musí platiť rovnako, tak ako aj ten, ktorý nádobu naplní každé dva týždne.  

Mgr. Sidónia Stanková – navrhuje, či by nebolo možné smetné nádoby čipovať a občanov viac 

vyzývať k separovaniu.      

Po diskusii starostka obce predložila Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2014 na schválenie 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

za:  8 (Branislav Gacho, František Hliník, František Cigánik, Eva     

                                     Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Bc. Andrej Kubala,   

                                     Mgr. Katarína Palajová, Lýdia Cigániková)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

 



Bod č. 10) Dodatok č. 3 k Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Krasňany č. 1/2017 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského 

zariadenia na rok 2020 

Starostka obce oboznámila prítomných s Dodatkom č. 3 k VZN č. 1/2017 a s výpočtom výšky 

dotácie  v prílohe č. 1 na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ Krasňany a dieťa školských zariadení,  - 

školská jedáleň a školská družina. Účtovníčka obce predložila poslancom nový výpočet výšky 

dotácie na základe schváleného koeficientu vo výške 95,28. Návrh bol počítaný 

s predpokladaným koeficientom 95. Požiadala ich o zámenu Prílohy č. 1. Jedná sa o originálne 

kompetencie, ktoré sú financované z podielových daní a otvorila k tomuto bodu diskusiu.  Nikto 

nemal pripomienky, preto predložila Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2017 na schválenie. 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2020. 

za:  8 (Branislav Gacho, František Hliník, František Cigánik, Eva     

                                     Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Bc. Andrej Kubala,   

                                     Mgr. Katarína Palajová, Lýdia Cigániková)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

Bod č. 11) Plán preventívnych kontrol pre roky 2020 – 2024   

Starostka obce oboznámila prítomných s tým, že na dnešnom obecnom zastupiteľstve musíme 

doplniť  a schváliť dvoch poslancov do kontrolnej skupiny, ktorí sú zároveň aj členmi DHZ. 

Navrhla doplniť Františka Hliníka a Branislava Gachu. Zároveň predložila Plán preventívnych 

kontrol pre roky 2020 – 2024 na schválenie.   

Starostka dala za uvedený návrh hlasovať.  

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie kontrolnej skupiny poslancami Františkom Hliníkom 

a Branislavom Gachom a Plán preventívnych kontrol na roky 2020 – 2024.   

za:  8 (Branislav Gacho, František Hliník, František Cigánik, Eva     

                                     Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Bc. Andrej Kubala,   

                                     Mgr. Katarína Palajová, Lýdia Cigániková)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0            

 

Bod č. 12) Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR „Systém ochrany a bezpečnosti údajov vo 

verejnom sektore“ v obci Krasňany v čase od 03.06.2019 – 18.10.2019 

Starostka obce informovala prítomných o tom, že v našej obci prebehla kontrola NKÚ SR 

„Systém ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore“  v čase od 03.06.2019 – 18.10.2019. 

Na základe zápisnice o výsledku kontroly je povinnosťou starostky obce informovať poslancov 

na najbližšom obecnom zastupiteľstve o výsledku kontroly. Na základe nedostatkov  musíme 

prijať množstvo opatrení. Termín na odstránenie  nedostatkov je 10/2020. Oboznámila 

prítomných  so zápisnicou z NKÚ a prečítala zistené nedostatky. Obecné zastupiteľstvo zobralo 

informáciu na vedomie.  

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostky obce o výsledku kontroly NKÚ SR 

„Systém ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore“  v čase od 03.06.2019 – 18.10.2019.   

za:  8 (Branislav Gacho, František Hliník, František Cigánik, Eva     

                                     Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Bc. Andrej Kubala,   

                                     Mgr. Katarína Palajová, Lýdia Cigániková)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0          



 

Bod č. 13) Žiadosti občanov 

1) Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na rok 2020 

Starostka obce prečítala žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Dobrého pastiera, zriaďovateľa 

školského zariadenia Strom – CVČ pri Farnosti Dobrého pastiera v Žiline o poskytnutie 

finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na rok 2020. V prílohe žiadosti bol menný zoznam 

členov CVČ Strom z obce Krasňany a Zriaďovacia listina. Žiadosť predložila na schválenie.   

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy  

a prevádzku na rok 2020 pre školské zariadenie STROM – CVČ pri Farnosti Dobrého pastiera 

v Žiline.   

za:  0   

proti:  8           (Branislav Gacho, František Hliník, František Cigánik, Eva     

                                      Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Bc. Andrej Kubala,   

                                      Mgr. Katarína Palajová, Lýdia Cigániková)                                  

zdržal sa: 0 

Uznesenie nebolo prijaté. 

            

2) Podklady na preplatenie faktúry za úpravu miestnej komunikácie - Ing. Pavol Liška  

Starostka obce prečítala list od Ing. Pavla Lišku, ktorý bol doručený na Obecný úrad Krasňany 

dňa 29.10.2019, kde žiada odpovede na otázky ohľadne miestnej komunikácie a opätovne žiada 

uhradiť náklady vynaložené na miestnu komunikáciu ešte v roku 2017.   

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje preplatenie faktúry za úpravu miestnej komunikácie pre Ing. 

Pavla Lišku v obci Krasňany - Kút.    

za:  0   

proti:  8           (Branislav Gacho, František Hliník, František Cigánik, Eva     

                                      Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Bc. Andrej Kubala,   

                                      Mgr. Katarína Palajová, Lýdia Cigániková)                                  

zdržal sa: 0 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Starostka obce prečítala list od Ing. Pavla Lišku, ktorý bol doručený na Obecný úrad Krasňany 

dňa 29.10.2019, ohľadne využívania pozemkov na pasenie hovädzieho dobytka v obci v súlade 

s územným plánom obce Krasňany. Vyzvala prítomného Ing. arch. Barčiaka o vysvetlenie týchto 

pozemkov z pohľadu ÚPN O.  

Ing. arch. Barčiak vysvetlil, že tento pozemok je určený na poľnohospodárske účely a je v súlade 

s územným plánom obce. Krátkodobé využívanie pozemkov na pasenie hovädzieho dobytka 

neohrozuje životné prostredie, nerozporuje zámery ÚPN O a neodporuje to schválenému účelu.      

Obecné zastupiteľstvo zobralo informáciu na vedomie.  

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie list Ing. Pavla Lišku ohľadne využívania pozemkov 

v obci v súlade s územným plánom obce Krasňany.   

za:  8 (Branislav Gacho, František Hliník, František Cigánik, Eva     

                                     Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Bc. Andrej Kubala,   

                                     Mgr. Katarína Palajová, Lýdia Cigániková)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

 

 



3) DHZ Krasňany – žiadosť o finančnú odmenu za aktívnu činnosť v roku 2019 

Starostka obce prečítala žiadosť o finančnú odmenu za aktívnu činnosť v roku 2019 pre 5 členov 

DHZ Krasňany po 100,00 € za ich obetavú a aktívnu prácu a dala hlasovať za schválenie. 

 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o finančnú odmenu za aktívnu činnosť v roku 2019 pre 

5 členov DHZ Krasňany po 100,00 €.    

za:  0   

proti:  8           (Branislav Gacho, František Hliník, František Cigánik, Eva     

                                      Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Bc. Andrej Kubala,   

                                      Mgr. Katarína Palajová, Lýdia Cigániková)                                  

zdržal sa: 0 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Na základe neschválenej žiadosti prítomný predseda DHZ Krasňany, Marián Hliník, požiadal 

obecné zastupiteľstvo o navýšenie príspevku na činnosť na rok 2019 o 500,00 €. Starostka dala 

hlasovať za tento návrh.  

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navýšenie príspevku na činnosť pre DHZ Krasňany na rok 2019 

o 500,00 €.    

za:  8 (Branislav Gacho, František Hliník, František Cigánik, Eva     

                                     Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Bc. Andrej Kubala,   

                                     Mgr. Katarína Palajová, Lýdia Cigániková)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0            

 

Bod č. 14) Územný plán obce Krasňany 

Územný plán obce Krasňany je nevyhnutné upraviť v časti v lokalite Za Brezníkom. Je potrebné 

zmeniť aj pozemky, ktoré v ÚPN stoja mimo zastavaného územia. Treba ich zmeniť na stavebné 

z dôvodu, že sú to parcely, na ktorých stoja rodinné domy a sú v intraviláne, lebo stavby stoja už 

dlhšie. Dodatok č. 7 má riešiť územie bývania, územie zelene a priemyselnú zónu. 

Požiadala Ing. arch. Barčiaka, aby sa ujal slova. Vysvetlil opäť celý postup zmeny územného 

plánu podľa zákona č. 50/1976. Ak je v územnom pláne písaná zeleň, tak tam musí byť zeleň. 

V regulatívoch je, čo sa môže a nemôže. Je prijaté VZN, ktorým sa musíme riadiť. Je potrebné 

zverejniť, že občania, ktorí majú záujem o zaradenie svojich pozemkov na stavby a začleniť ich 

do ÚPN O, musia predložiť na obecnom úrade pripomienky. Zároveň treba oznámiť verejnosti, 

že v zmysle stavebného zákona, § 19, obec bude žiadať občanov o príspevok spolupodieľať sa 

pomernou časťou k ploche na príprave Dodatku č. 7.  

Termín podávania pripomienok je do 31.01.2020. Cena sa bude odvíjať od počtu žiadosti 

a z toho, čo sa komisionálne posúdi. Chceme upozorniť, že nie každej žiadosti bude vyhovené.  

Na poslednom OZ bolo riešené 8 rodinných domov, ktoré  musia mať hydrogeologický prieskum.     

Starostka predložila na schválenie prípravu Dodatku č. 7 a termín predkladania pripomienok  

31.01.2020 na obecnom úrade. 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prípravu Dodatku č. 7 a termín predkladania pripomienok 

31.01.2020.    

za:  8 (Branislav Gacho, František Hliník, František Cigánik, Eva     

                                     Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Bc. Andrej Kubala,   

                                     Mgr. Katarína Palajová, Lýdia Cigániková)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0            



 

Bod č. 15) Informácie starostky obce 

Starostka obce informovala prítomných, že 

- dňa  06.12.2019 sa uskutočnil v obci Mikuláš, 

- zrealizovala sa opona v bývalých jasliach, 

- vykonala sa montáž dopravných zrkadiel, 

- 02.11.2019 sa zahájil v obci opatrovateľský kurz, 

- 31.10.2019 sa uskutočnilo podujatie Úcta k starším, 

- v obci sa uskutočnili jesenné zbery odpadu, 

- dňa 13.12.2019 idú pozvaní predstavitelia obce do Poľska,  

- dňa 31.12.2019 pozvala starostka všetkých poslancov pred požiarnu zbrojnicu, kde sa  

bude o polnoci konať ohňostroj. Ohňostroj zabezpečí obec v spolupráci s DHZ, aby sa tak 

slávnostne  uvítal  Nový rok 2020. 

- požiadala prítomných poslancov o názor, uskutočniť tradičné remeselné trhy v kaštieli. 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostky obce.   

 

Bod č. 16) Rôzne 

 

Starostka obce predložila poslancom návrh na schválenie ročnej odmeny pre hlavnú kontrolórku 

obce v sume 100,00 € a zároveň ich vyzvala, že môžu podať aj iný návrh. Iný návrh nebol 

predložený, preto dala starostka obce hlasovať za ročnú odmenu v sume 100,00 €. 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ročnú odmenu pre hlavnú kontrolórku obce v sume 100,00 €.    

za:  8 (Branislav Gacho, František Hliník, František Cigánik, Eva     

                                     Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Bc. Andrej Kubala,   

                                     Mgr. Katarína Palajová, Lýdia Cigániková)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0            

 

Diskusné príspevky: 

Mgr. Sidónia Stanková - požiadala starostku obce o vyzdobenie a vianočné osvetlenie (teplá biela 

s časovým spínačom) dvoch stromčekov pri autobusovej zástavke na hlavnej ceste.  Starostka jej 

návrhu vyhovela.  

Poslankyňa Eva Ferjancová navrhla areál MŠ uzatvárať po skončení prevádzky MŠ, cez víkend  

a cez sviatky. Starostka súhlasila z dôvodu bezpečnosti.  

Eva Ferjancová  - pýtala sa, či sa bude pri novej COOP Jednote riešiť prechod pre chodcov. 

Odpovedala starostka, áno, bude sa riešiť.  

Zároveň doplnila ďalšie informácie. Podal sa projekt na obnovu sochy na cintoríne.  

Do 31.12.2019 chce podať projekt na zateplenie budovy ZŠ.  

Do 31.01.2020 sa podá projekt na elektroinštaláciu a bleskozvody v spoločenskej miestnosti nad 

úradom.  

V časti Tavačov Laz sa začalo s prácami rozšírenia verejného osvetlenia. Stavba sa pozastavila 

z dôvodu námietky p. Hečku, ktorý nesúhlasí s osadením stĺpa pri jeho rodinnom dome a na jeho 

pozemku. 

František Hliník – žiada natočiť lampy verejného osvetlenia smerom k cintorínu. Zároveň sa 

spýtal na prístavbu požiarnej zbrojnice, ako postupujú právne veci a kedy bude otvorená 

materská škola. Starostka obce odpovedala, že materská škola sa otvára od pondelka 16.12.2019. 

 

 

 



Rôzne:  

Doplnený bod – zvýšenie základného platu starostke obce a schválenie mesačnej odmeny 

pre zástupcu starostky obce.  

Starostka obce navrhla pre svojho zástupcu mesačnú odmenu v sume 100,00 €. Za uvedený návrh 

dala hlasovať.   

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pre zástupcu starostu obce mesačnú odmenu v sume 100,00 € 

od 01.01.2020.    

za:  8 (Branislav Gacho, František Hliník, František Cigánik, Eva     

                                     Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Bc. Andrej Kubala,   

                                     Mgr. Katarína Palajová, Lýdia Cigániková)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0            

 

Starostka obce požiadala o zvýšenie základného platu o 10 %. Zástupca starostu jej navrhol 

zvýšenie o 20 %. Diskusia. Poslanci obecného zastupiteľstva po diskusii hlasovali za zvýšenie  

platu o 15 %  od 01.01.2020.    

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zvýšenie platu pre starostku obce v zmysle § 4 ods. 2 zákona 

253/1994 Z.z. o 15 % s účinnosťou od 01.01.2020.    

za:  7 (Branislav Gacho, František Hliník, František Cigánik, Eva     

                                     Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Bc. Andrej Kubala,   

                                     Lýdia Cigániková)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 1           (Mgr. Katarína Palajová) 

 

Bod č. 17) Záver   
Na záver starostka obce poďakovala poslancom a ukončila  zasadnutie obecného zastupiteľstva.    

 

 

Zapísala:  Zdenka Džurnáková  

 

 

Overovatelia:   Bc. Andrej Kubala 

                          Branislav Gacho  

   

 

 

 

 

                                                                           Ing. Jana Žáková PhD. 

               starostka obce 

 

 

 


