
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 

 
Z á p i s n i c a   

 
z  9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, konaného dňa 15.12.2015 

 

 

Prítomní: starosta obce  - Ing. Miroslav Bielka  

poslanci -  Branislav Gacho, Ján Bielka, Mária Rampašeková, Radoslav Krajčík, 

Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Slavko Rusnák 

kontrolór obce - Janka Miklúšová  

   

Ospravedlnení: František Cigánik, Ing. Jana Adamíková  

 

Program zasadnutia: 

1.  Otvorenie zasadnutia  

2.  Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 

3.  Kontrola plnenia uznesení 

4.  VZN č. 1/2015 o záväzných častiach Zmeny a doplnku č.6 územného plánu obce Krasňany 

5.  VZN č. 2/2015 o umiestňovaní volebných plagátov 

6.  VZN č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

7.  VZN č. 4/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa    

     školského zariadenia na rok 2016   

8.  Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom polatku za komunálne odpady  

     a drobné stavebné odpady 

9.  Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Krasňany 

10. Rozpočet obce Krasňany na roky 2016 - 2018 

11. Nájom nebytových priestorov 

12. Rôzne 

13. Záver 

 

Bod č.1) Schválenie programu rokovania   
Starosta obce privítal poslancov OZ a ostatných prítomných. Oboznámil ich s programom 

zasadnutia a  predložil  program rokovania 9. zasadnutia OZ v Krasňanoch na schválenie.          

 

za: 7 ( Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Sidónia Stanková, Eva Ferjancová,  

            Radoslav Krajčík, Ján Bielka, Slavko Rusnák)  

proti: 0   

zdržal sa: 0 

 

Bod č.2) Určenie návrhovej komisie 

Starosta navrhol za predsedu návrhovej komisie p. Jána Bielku  a za členov komisie 

 p. Máriu Rampašekovú  a  p. Evu Ferjancovú.     

 

Určenie overovateľov zápisnice  a  zapisovateľky  

Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice  Mgr. Sidóniu Stankovú a  p. Branislava Gachu. 

 

za: 7  ( Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Sidónia Stanková, Eva Ferjancová,  

            Radoslav Krajčík, Ján Bielka, Slavko Rusnák ) 

proti: 0              

zdržal sa: 0 

 

a za zapisovateľku určil p. Jaroslavu Kuricovú. 



 

Bod č.3) Kontrola plnenia uznesení 

Uznesenie č. 24 – predĺženie doby nájmu nebytových priestorov pre Branislava Gachu  - zaradené 

v dnešnom programe 

 

Bod č.4) VZN č. 1/2015 o záväzných častiach Zmeny a doplnku č.6 územného plánu obce  

              Krasňany  

Starosta informoval o spracovaní Zmeny a doplnku č. 6, schvaľovací proces trval dlhšie 2,5 roka, 

rieši 6 lokalít, urobili sa menšie úpravy na základe požiadaviek dotknutých orgánov, potom prečítal 

súhlasné stanovisko z Okresného úradu, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného 

plánovania, nakoľko ho poslanci dostali až pred rokovaním OZ. 

Ing. arch. Barčiak zhrnul podstatné veci, čo všetko obsahuje VZN o záväzných častiach Zmeny 

a doplnku č.6 územného plánu obce Krasňany, informoval o prekážkach zo strany 

pôdohospodárstva, ochrany prírody a roľníckeho družstva ohľadom lokality Pri vodojeme, musel sa 

vypracovať strategický dokument o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, pripomienky 

občanom boli vysvetlené, odbor výstavby doporučuje VZN schváliť. 

K pripomienkam občanov z novembra ( plochá strecha ) – je neskoro vstupovať do VZN, je to už 

uzavretý dokument, ktorý prešiel hodnotením, celý proces by sa musel otvoriť a vrátiť na začiatok.  

Zmena strechy sa dá riešiť urbanistickou štúdiou, odporúča to riešiť v ďalšom dodatku. 

Po diskusii starosta prečítal návrh uznesenia k návrhu Zmeny a doplnku č.6 územného plánu obce 

( ZaD č.6 ÚPN O ) Krasňany a dal o ňom hlasovať. 

 

           za: 7  ( Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Sidónia Stanková, Eva Ferjancová, 

            Radoslav Krajčík, Ján Bielka, Slavko Rusnák ) 

proti: 0         

zdržal sa: 0  

 

Bod č.5)   VZN č. 2/2015 o umiestňovaní volebných plagátov 

Poslanci navrhli vypustiť z predloženého návrhu VZN vylepovanie volebných plagátov na garážové 

dvere požiarnej zbrojnice. Za takto upravený návrh VZN dal starosta hlasovať. 

 

za: 7  ( Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Sidónia Stanková, Eva Ferjancová, 

            Radoslav Krajčík, Ján Bielka, Slavko Rusnák ) 

proti: 0         

zdržal sa: 0  

 

Bod č.6) VZN č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej     

               dochádzky  

 

Zmena nastala v zápise dieťaťa, ktorý sa koná v čase od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza 

začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. 

Poslanci návrh VZN schválili.  

 

za: 7  ( Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Sidónia Stanková, Eva Ferjancová, 

            Radoslav Krajčík, Ján Bielka, Slavko Rusnák ) 

proti: 0         

zdržal sa: 0  

 

Bod č.7) VZN č. 4/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy      

               a dieťa  školského zariadenia na rok 2016   

   

Výpočet a určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského 

zariadenia, ktorých zriaďovateľom je obec je uvedený v prílohe č.1 tohto VZN. 

Po diskusii návrh VZN poslanci schválili.  



 

 

za: 7  ( Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Sidónia Stanková, Eva Ferjancová, 

            Radoslav Krajčík, Ján Bielka, Slavko Rusnák ) 

proti: 0         

zdržal sa: 0  

 

Bod č.8) Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne   

               odpady  a drobné stavebné odpady 

 

Nakoľko dňa 1.1.2016 nadobudne účinnosť zákon č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, je potrebné doplniť VZN č.2/2014 o určenie poplatku za drobný stavebný 

odpad. 

Dodatkom č. 1 k VZN č. 2/2014  sa mení a dopĺňa: 

a) sadzba poplatku za komunálny odpad je 0,0384 eura za osobu a kalendárny deň  

(14,00 € za osobu a rok) 

b) sadzba poplatku za drobný stavebný odpad je 0,050 eura za kilogram drobných stavebných 

odpadov bez škodlivín. 

c)  

Hlasovanie za návrh Dodatku č.1 k VZN č.2/2014: 

 

za: 7  ( Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Sidónia Stanková, Eva Ferjancová, 

            Radoslav Krajčík, Ján Bielka, Slavko Rusnák ) 

proti: 0         

zdržal sa: 0  

 

Bod č.9) Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Krasňany    

 

Dodatkom č.1 k VZN č.1/2011 sa mení a dopĺňa výška poplatku za hrobové miesto pre občanov bez 

trvalého pobytu na území obce Krasňany na dobu 10 rokov nasledovne: 

detský hrob, urna:    35,- € 

jednohrob:           50,- € 

dvojhrob:       100,- €    

trojhrob:       150,- €  

 

Hlasovanie za návrh Dodatku č.1 k VZN č.1/2011: 

  

za: 7  ( Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Sidónia Stanková, Eva Ferjancová, 

            Radoslav Krajčík, Ján Bielka, Slavko Rusnák ) 

proti: 0         

zdržal sa: 0  

 

Bod č.10) Rozpočet obce Krasňany na roky 2016 – 2018 

Starosta oboznámil prítomných s tým, že obdržali návrh rozpočtu na roky 2016 – 2018 na hlavné 

kategórie. V tomto návrhu je zahrnutý aj rozpočet ZŠ s MŠ Krasňany. Tento rozpočet sa v priebehu 

januára musí rozčleniť do položiek, pričom hlavné kategórie musia byť dodržané. 

Po diskusii OZ schvaľuje 

1. Zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry.  

 

za: 7  ( Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Sidónia Stanková, Eva Ferjancová, 

            Radoslav Krajčík, Ján Bielka, Slavko Rusnák ) 

proti: 0         

zdržal sa: 0  

 



2. Rozpočet obce Krasňany na rok 2015 na úrovní hlavných kategórií 

    príjmy vo výške 679 791,00 € a výdavky vo výške 679 791,00 €. 

 

za: 7  ( Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Sidónia Stanková, Eva Ferjancová, 

            Radoslav Krajčík, Ján Bielka, Slavko Rusnák ) 

proti: 0         

zdržal sa: 0  

3. OZ berie na vedomie informatívny rozpočet obce Krasňany na roky  2017 a 2018. 

 

za: 7  ( Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Sidónia Stanková, Eva Ferjancová, 

            Radoslav Krajčík, Ján Bielka, Slavko Rusnák ) 

proti: 0         

zdržal sa: 0  

 

Bod č.11) Nájom nebytových priestorov 

 

p. Branislav Gacho žiada  o predĺženie nájmu nebytových priestorov, nakoľko Dodatkom č.3 

k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.12.2003 sa doba nájmu skončí 31.12.2015. 

V diskusii bola vznesená pripomienka požívania alkoholických nápojov pred obchodom. 

Vzhľadom k tomu, že v budove sídli obecný úrad, poslanci  navrhujú zapracovať do dodatku zákaz 

konzumácie alkoholu na verejnom priestranstve v celom okolí obecného úradu. 

Po  diskusii starosta navrhol predĺženie nájmu na 5 rokov a nájom vo výške 2,40 €/m
2
. 

Poslanci s návrhom súhlasili. 

 

za: 6 ( Mária Rampašeková, Sidónia Stanková, Eva Ferjancová, 

            Radoslav Krajčík, Ján Bielka, Slavko Rusnák ) 

proti: 0         

zdržal sa: 1 (Branislav Gacho)  

 

 

Bod č.12) Rôzne 

Starosta navrhol odmenu kontrolórke obce vo výške 100,00 Eur. Poslanci s návrhom súhlasili.  

 

za: 7  ( Branislav Gacho, Mária Rampašeková, Sidónia Stanková, Eva Ferjancová, 

            Radoslav Krajčík, Ján Bielka, Slavko Rusnák ) 

proti: 0              

zdržal sa: 0 

 

  

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

    

 

Zapísala:  Jaroslava Kuricová 

 

 

Overovatelia:    Mgr. Sidónia Stanková     

                         

  

                             Branislav Gacho  

                                                                            

 

 

                                                                                                   Ing. Miroslav Bielka 

                                                                                                                   starosta  obce 


