
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 

 
Z á p i s n i c a   

 
z  8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, konaného dňa 15.12. 2011 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: viď príloha – pozvánka 

 

1. Schválenie programu rokovania   
Starosta obce  privítal prítomných poslancov OZ a  predložil na schválenie program  

rokovania 8. zasadnutia OZ v Krasňanoch.          

                   

                   za: 6             proti: 0              zdržal sa: 0 

 

2. Určenie návrhovej komisie 

Starosta navrhol za predsedu p.  Vladimíra Stanku a členov p. Pavla Trnku a p. Stanislava 

Pallu.     

Určenie overovateľov zápisnice  a  zapisovateľky  

Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice poslancov  p. Jána Bielku, p. Radoslava 

Krajčíka a za zapisovateľku určil p. Jaroslavu Kuricovú. 

 

                   za: 6             proti: 0              zdržal sa: 0 

                 

3. Kontrola plnenia uznesení 
Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení. 

 

                    

4. Zásady hospodárenia s majetkom obce 

Poslanci sa rozhodli tento bod programu presunúť na ďalšie zasadnutie, nakoľko si nestihli 

materiál preštudovať. 

 

                   za: 6           proti: 0              zdržal sa: 0 

 

 

5. VZN č. 5/ 2011 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady  
Po prečítaní navrhovaných zmien v tomto nariadení a po diskusii  poslanci VZN schválili. 

p. Ján Bielka navrhol zverejňovať neplatičov na našej webovej stránke. 

 

                   za: 6             proti: 0              zdržal sa: 0 

 

6. VZN č. 6/2011 o výške príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej     

jedálni 

Po prečítaní tohto návrhu poslanci VZN schválili. 

 

                   za: 6            proti: 0              zdržal sa: 0 



7. VZN č. 7/2011 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, 

školských zariadení a výchovno-vzdelávacích zariadení 

V tomto nariadení sa upravil príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ a v školskom klube detí. 

Poslanci VZN schválili. 

 

                   za: 6            proti: 0              zdržal sa: 0 

 

 

8. Obecné poplatky 
Poslanci po diskusii schválili výšku obecných poplatkov.  

 

                   za: 6            proti: 0              zdržal sa: 0 

 

 

9. Žiadosti o jednorázový finančný príspevok 
p. Mária Rampašeková oboznámila prítomných so žiadosťami o poskytnutie tohto príspevku. 

Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov OZ  tieto žiadosti neriešilo, ale ich zobralo na 

vedomie. Ak to finančná situácia umožní, budú riešené v roku 2012.  

 

                   za: 6            proti: 0              zdržal sa: 0 

 

 

10. Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2012 
OZ vzalo na vedomie plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2012. 

                    

                   za: 6            proti: 0              zdržal sa: 0 

 

 

11. Doplnok územného plánu – prejednanie požiadavky 

Starosta informoval o požiadavke p. Vršanského o doplnení územného plánu v lokalite Hora 

nad Hubočou, kde by chceli riešiť stavebné pozemky. Je ochotný financovať tento dodatok 

k územnému plánu. 

p. J. Bielka je zásadne proti , aby sa táto lokalita vhodná na odpočinok zastavala,  máme dosť 

pozemkov určených na výstavbu RD. 

Po diskusii poslanci nesúhlasili s rozširovaním ÚP v tejto lokalite.    

 

                   za: 6            proti: 0              zdržal sa: 0 

 

 

12. Žiadosť o odkúpenie pozemku  
Starosta prečítal žiadosť p. Martina Ďurneka o odkúpenie parc. č. 1328/1 v k.ú. Krasňany. 

Bola predložená aj snímka z katastrálnej mapy. Jedná sa o pozemok za riekou Varínka na 

Koňhore. Po diskusii poslanci nesúhlasili s predajom pozemku. 

 

                   za: 6            proti: 0              zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 



13. Rôzne  

1) Nájomná zmluva so SPF 

Starosta navrhol nájomnú zmluvu vypovedať. Obec Krasňany platí SPF ročný nájom vo 

výške  762,26 €. Predmetom nájmu je pozemok  pre uloženie inžinierskych sietí  „Prepojenie 

vodovodu Varín – Krasňany“. Keďže obec v dohľadnej dobe neplánuje túto stavbu 

realizovať, poslanci OZ  súhlasili s vypovedaním zmluvy. 

                 

                   za: 6            proti: 0              zdržal sa: 0 

 

2) Predaj prebytočného majetku SEVAK 

Starosta informoval o ponuke Sevaku Žilina odpredať obci prebytočný majetok - 

nehnuteľnosť s pozemkom. Jedná sa o čerpaciu stanicu pri rieke Varínka, ktorá je evidovaná 

ako náhradný vodný zdroj. 

(stará vodáreň).  

 

3) Žiadosť TJ Fatran Krasňany 

OZ prerokovalo  žiadosť  TJ Fatran Krasňany, v ktorej členovia výboru žiadajú o refundáciu 

finančných prostriedkov vo výške 1 794,00 €. Tieto boli použité v roku 2011 na činnosť 

futbalových mužstiev.  

OZ berie  žiadosť na vedomie a schvaľuje vrátiť dlžnú sumu vo forme splátok do 30.6.2012. 

 

                   za: 6            proti: 0              zdržal sa: 0 

 

 

V závere ešte p. V. Stanko upozornil na potok pri p. Bosíkovi, kde je narušená regulácia. 

Starosta informoval, že  na tento problém písomne upozornil správcu toku SVP. Na podnet 

Obvodného úradu životného prostredia Žilina bola vykonaná obhliadka toku. V zápise 

z obhliadky bolo SVP uložené vykonať nápravné opatrenia.  

 

 

Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

    

 

 

Zapísala:  Jaroslava Kuricová 

 

 

Overovatelia:  Ján Bielka  

                         

  

                       Radoslav Krajčík   

                             

                                                                                                             

 

 

 

 

 

                                                                                                      Ing. Miroslav Bielka 

                                                                                                            starosta  obce 


