
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 
 

Z á p i s n i c a   

 

z 8.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, 

konaného dňa 01.12.2015 
 

 

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

poslanci – Ján Bielka, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, Eva Ferjancová,  

František Cigánik, Mgr. Sidónia Stanková, Slavko Rusnák   

 

Ospravedlnení:  Branislav Gacho, Ing. Jana Adamíková   

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 

3. Rozpočtové opatrenie č. 2 na rok 2015 

4. Žiadosť o predĺženie doby nájmu nebytových priestorov   

5. Žiadosť o jednorázový finančný príspevok 

6. Rôzne 

7. Záver  

 

 

Bod č. 1) Otvorenie zasadnutia 

Starosta obce privítal poslancov OZ a ostatných prítomných. Oboznámil ich s programom 8. 

zasadnutia podľa pozvánky zo dňa 25.11.2015 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:  7 (Ján Bielka, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík,  

                                     Eva Ferjancová, František Cigánik, Mgr. Sidónia Stanková, 

                                     Slavko Rusnák)                                                                

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

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

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie Mgr. Sidóniu Stankovú – predseda návrhovej 

komisie,   p. Eva Ferjancová - člen návrhovej komisie, p. František Cigánik – člen návrhovej 

komisie. 

za:  7 (Ján Bielka, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík,  

                                     Eva Ferjancová, František Cigánik, Mgr. Sidónia Stanková, 

                                     Slavko Rusnák)                                                     

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 



Za overovateľov zápisnice  navrhol  poslancov p. Máriu Rampašekovú a p. Jána Bielku,    

za  zapisovateľku určil p. Zdenku Džurnákovú. 

za:  7 (Ján Bielka, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík,  

                                     Eva Ferjancová, František Cigánik, Mgr. Sidónia Stanková, 

                                     Slavko Rusnák)                                      

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Bod č. 3) Rozpočtové opatrenie č. 2 na rok 2015 
Starosta obce informoval prítomných o úprave rozpočtu obce na rok 2015 a o tom, že mali 

predložený materiál ku schváleniu Rozpočtového opatrenia č. 2 – návrh úpravy rozpočtu príjmov 

a výdavkov na rok 2015 a plnenie príjmov a výdavkov ku obdobiu 11.2015 za obec. 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 11.2015. 

Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu.  

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

z príjmov, tuzemské kapitálové granty. Z výdavkových položiek zaujímala poslancov položka 

kultúrnych podujatí, mzdové náklady na aktivačnú činnosť, mzdové náklady zamestnancov obce, 

údržba budov. Z kapitálových výdavkov ich zaujímali hlavne položky - nákup pozemkov, 

prípravná a projektová dokumentácia. Z finančných operácií ich zaujímalo splácanie úverov.  

Obec bude mať po úprave schválený vyrovnaný rozpočet. 

Rozpočtové opatrenie č. 2: 

 - príjmy za obec a RO  vo výške 707 216,00 € a výdavky za obec a RO vo výške 707 216,00 €.     

Po ukončení diskusie dal starosta hlasovať za upravené Rozpočtové opatrenie č. 2. 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2. 

za:  7 (Ján Bielka, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík,  

                                     Eva Ferjancová, František Cigánik, Mgr. Sidónia Stanková, 

                                     Slavko Rusnák)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

 

Bod č. 4) Žiadosť o predĺženie doby nájmu nebytových priestorov  
Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou p. Branislava Gachu o predĺženie doby nájmu 

nebytových priestorov. Odporučil prítomným poslancom, aby sa prerokovanie žiadosti odložilo 

na ďalšie obecné zastupiteľstvo z dôvodu neprítomnosti p. Gachu. 

Zmluva o nájme nebytových priestorov s p. Branislavom Gachom bola uzatváraná v dobe, keď sa 

zmluvy ešte nezverejňovali, nie je teda zverejnená. Preto musí aj postup schvaľovania doby 

predĺženia nájmu  nebytových priestorov prerokovať ešte s právnikom.  

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo odkladá žiadosť o predĺženie doby nájmu nebytových priestorov p. 

Branislava Gachu na ďalšie obecné zastupiteľstvo.  

za:  7 (Ján Bielka, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík,  

                                     Eva Ferjancová, František Cigánik, Mgr. Sidónia Stanková, 

                                     Slavko Rusnák)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 



Bod č. 5) Žiadosť o jednorázový finančný príspevok   

Starosta obce prečítal žiadosť p. Kataríny Sotolárovej, Krasňany 203 o jednorázový finančný 

príspevok. Starosta otvoril diskusiu. Počas diskusie bolo niekoľko návrhov. Starosta dal hlasovať 

za návrh 50,00 €.  

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie jednorázového finančného príspevku pre Katarínu 

Sotolárovú vo výške 50,00 €.     

za:  7 (Ján Bielka, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík,  

                                     Eva Ferjancová, František Cigánik, Mgr. Sidónia Stanková, 

                                     Slavko Rusnák)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

 

Bod č. 6) Rôzne  

1/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016  

Starosta vyzval hlavnú kontrolórku o prečítanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 

2016. Nikto nemal pripomienky. Starosta dal hlasovať za schválenie predloženého návrhu.  

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016.      

za:  7 (Ján Bielka, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík,  

                                     Eva Ferjancová, František Cigánik, Mgr. Sidónia Stanková, 

                                     Slavko Rusnák)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

 

2) Informácie starostu obce  

Starosta obce informoval prítomných o vyrezaní smrekov a lipy pri kríži. Je treba navrhnúť 

náhradnú výsadbu – ruže, trvalky, kórejskú jedľu prípadne iné. Dáme vypracovať návrh. 

S vypracovaným návrhom oboznámime obecné zastupiteľstvo a výsadba sa bude robiť na jar.  

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o vyrezaní smrekov a lipy pri kríži.  

za:  7 (Ján Bielka, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík,  

                                     Eva Ferjancová, František Cigánik, Mgr. Sidónia Stanková, 

                                     Slavko Rusnák)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

 

Starosta obce prečítal list od Ing. Jozefíny Smolkovej o cene za audit za rok 2015, v ktorom žiada   

o písomné odsúhlasenie uvedenej ceny za audit za rok 2015 vo výške 1 311,00 €, prípadne 

písomné odstúpenie od zmluvy uzatvorenej medzi obcou a audítorom.  

Cenu za audit 2015 bola Ing. Jozefína Smolková nútená prehodnotiť  z dôvodu kontroly výpočtu 

ceny za audit podľa usmernenia zo strany komory audítorov (SKAU) a tiež Ministerstva financií 

SR.  

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie list od Ing. Jozefíny Smolkovej o cene za audit za rok 

2015.  

za:  7 (Ján Bielka, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík,  



                                     Eva Ferjancová, František Cigánik, Mgr. Sidónia Stanková, 

                                     Slavko Rusnák)                                  

proti:  0 

zdržal sa: 0          

 

 

Bod č. 7) Záver   
Na záver starosta obce poďakoval poslancom a ostatným prítomným za účasť a ukončil  

zasadnutie obecného zastupiteľstva.    

 

 

Zapísala:  Zdenka Džurnáková  

 

 

Overovatelia: Mária Rampašeková   

Ján Bielka 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Ing. Miroslav Bielka 

                 starosta obce 


