
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 
 

 

Z á p i s n i c a   

 

z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, 

konaného dňa 24.02.2012 
 

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

poslanci – Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Stanislav Pallo, Mária Rampašeková, 

Slavomír Rusnák, Júlia Staníková, Vladimír Stanko, Pavol Trnka 

Ospravedlnený: Miroslav Švec 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Spojenie ZŠ a MŠ 

5. Prejednanie žiadostí RD Rozsutec Terchová a Ing. Blažeja Chmeliara o prenájom 

poľnohospodárskej pôdy 

6. Založenie centra voľného času 

7. Zásady hospodárenia s majetkom obce Krasňany 

8. Programový rozpočet obce Krasňany na roky 2012 - 2014 

9. Rôzne 

10. Záver  

 

 

Bod č. 1) Otvorenie zasadnutia 

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

zasadnutia podľa pozvánky zo dňa 20.02.2012 a predložil program rokovania 9. zasadnutia OZ 

v Krasňanoch na schválenie. 

Uznesenie: 

OZ v Krasňanoch schvaľuje program 9. zasadnutia OZ v Krasňanoch tak, ako bol predložený 

starostom obce na pozvánke. 

za: 6 (Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Stanislav Pallo, Mária Rampašeková,  

  Slavomír Rusnák, Pavol Trnka)   

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

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

Starosta obce určil do návrhovej komisie p. Pavla Trnku – predseda návrhovej komisie, p.  

Slavomír Rusnák - člen návrhovej komisie, p. Radoslav Krajčík – člen návrhovej komisie. 

za: 6 (Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Stanislav Pallo, Mária Rampašeková,  

  Slavomír Rusnák, Pavol Trnka)   

proti:  0 

zdržal sa: 0 



Za overovateľov  zápisnice  určil  poslancov  p. Stanislava Pallu  a p. Máriu Rampašekovú,  

za  zapisovateľku p. Zdenku Džurnákovú. 

za: 6 (Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Stanislav Pallo, Mária Rampašeková,  

  Slavomír Rusnák, Pavol Trnka)   

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Bod č. 3) Kontrola plnenia uznesení 

Uznesenie č. 2 z mimoriadneho zasadnutia zo dňa 16.01.2012, kde OZ schválilo predloženie 

žiadosti o NFP na rekonštrukciu úpravy potoka Jedľovina – ochranná hrádza. Podmienkou 

predloženia tejto žiadosti bolo podpísanie dohody s vlastníkmi pozemkov na Kúte, že  v prípade 

potreby poskytnú príspevok na spoluúčasť projektu, ktoré bude potrebné kryť z vlastných 

finančných  prostriedkov.    Dohoda  bola  uzatvorená,   žiadosť   bola   podpísaná   a   predložená  

na Ministerstvo životného prostredia Bratislava. 

Uznesenie z 15.12.2011 – starosta sa vyjadril  k uzneseniu č. 34 o vypovedaní zmluvy so SPF. 

V roku 2011 sa zmluva už vypovedať nedala, bude sa dať vypovedať až v tomto roku, výpoveď 

sa dá neskôr.    

 

 

Bod č. 4) Spojenie ZŠ a MŠ 

Starosta obce informoval prítomných o tom, že bol zisťovať na KŠÚ v Žiline a za pani 

Rafajdusovou, ktorá vedie Spoločný školský úrad vo Varíne kroky, ktoré treba splniť z dôvodu 

spojenia ZŠ a MŠ na jeden právny subjekt. Zistil, že teraz je vhodný čas nato, aby sa celý proces 

vyradenia a nového zaradenia do siete škôl spustil. Jedným z prvých krokov je požiadať MŠ SR 

o vyradenie zo siete škôl. Prečítal návrh na výpis uznesenia k 30.06.2012 na vyradenie škôl 

a školských zariadení zo siete škôl. Zároveň prečítal postup aké legislatívne kroky budú potrebné 

k vyradeniu právnych subjektov ZŠ a MŠ a následne k zaradeniu nového právneho subjektu 

Základná škola s materskou školou + súčasti do siete. Starosta sa vyjadril aj k tomu, prečo má 

záujem to spojiť. Hlavný dôvod – efektívnejšie vynakladanie finančných prostriedkov. V roku 

2011 obec podala projekt cezhraničnej spolupráce SR – ČR, v projekte sa uvažuje už s jedným 

subjektom.    

Poslanec Pavol Trnka – je za zlúčenie do jedného právneho subjektu. V MŠ máme 41 detí v ZŠ 

56 detí. Je prepych mať dva právne subjekty.  

Poslanec Slavomír Rusnák – chce upozorniť nato, že je tu určitá úroveň MŠ, obecný úrad by mal 

dohliadnuť nato, aby sa tam tá úroveň zachovala.  

Odpovedal starosta – aj jemu záleží na tom, aby sa úroveň škôl zachovala, MŠ bude riadiť 

zástupca, akurát štatutárom bude jeden riaditeľ. 

O slovo požiadala učiteľka MŠ Krasňany p. Lenka Mazáňová – chce sa spýtať, v čom sa ušetrí, 

keď nastane ten zlom, či je zateplenie MŠ podmienené zlúčením, hovorila aj o tom, že v októbri 

mali štátnu inšpekciu a dopadli veľmi dobre. Šetria, majú vlastné aktivity, oslovujú rodičov, aby 

im pomohli. 

Odpovedal starosta – ušetria sa mzdové prostriedky, prevádzka. Očakáva od toho aj to, že keď to 

bude jeden subjekt, bude lepšia komunikácia. Ten projekt, o ktorom hovoril, je o aktívnej 

spolupráci základných škôl a o ich spoločných aktivitách. Prostredníctvom tohto projektu chceme 

zatepliť budovu MŠ.  

Poslanec Ján Bielka – ide to v druhých obciach, musí to ísť aj u nás.      

Poslanci aj starosta zlúčením škôl očakávajú, že i naďalej to pôjde ako doteraz. Status tu musí 

byť zachovaný.  

Na OZ sa dostavil poslanec Vladimír Stanko. 



O slovo požiadala kontrolórka obce. Aj ona je presvedčená o tom, že niektoré náklady sa 

zlúčením ušetria. V obidvoch subjektoch sú faktúry napr. za BOZP, takto by bola jedna faktúra.  

Starosta ukončil diskusiu a predložil na schválenie návrh uznesení.  

Uznesenie: 

1. Vyradenie právnych subjektov ZŠ Krasňany a jej súčasť Školský klub detí pri ZŠ Krasňany 19 

a MŠ Krasňany a jej súčasť Školskú jedáleň pri MŠ Krasňany 157 zo siete škôl k 30. júnu 2012   

2. Zlúčenie a zaradenie ZŠ a MŠ Krasňany do jedného právneho subjektu s názvom – Základná 

škola s materskou školou Krasňany, adresa: Krasňany 19, 013 03 Krasňany k 1. júlu 2012   

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

  Slavomír Rusnák, Vladimír Stanko, Pavol Trnka)   

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Bod č. 5) Prejednanie žiadostí RD Rozsutec Terchová a Ing. Blažeja Chmeliara o prenájom 

poľnohospodárskej pôdy 

Starosta obce privítal prítomného  zástupcu za RD Rozsutec Terchová p. Mojského a tiež p. Ing. 

Chmeliara. Informoval prítomných o tom, že sú predložené takmer dve rovnaké žiadosti 

o prenájom poľnohospodárskej pôdy – t.j. rovnaké parcele. Dal slovo najskôr p. Mojskému. 

P. Mojský informoval prítomných o tom, že od Obecného úradu v Krasňanoch RD dostalo 

výpoveď. Oni na túto výpoveď dali odpoveď a zaujímalo ho, či o tom bolo už rokované na OZ. 

RD vychádzalo s obcou vždy dobre, spolupráca bola vždy dobrá a dúfa, že to tak ostane.  

Starosta obce jeho slová potvrdil, bol by nerád, keby sa táto spolupráca mala narušiť, ale Ing. 

Chmeliar dal tiež žiadosť o prenájom, spolupráca s ním je tiež dobrá a preto sa to musí riešiť. 

Otvoril k tomuto bodu diskusiu.  

P. Mojský – oboznámil prítomných s tým, že RD vlastní pozemky, ktoré užíva obec. Jedná sa 

o pozemky, list vlastníctva 1060,  na ktorých sú cintoríny – parcele 596 a 864/1. Obec ich užíva 

a neplatí za ne nájom. Pozemky získali, keď v obci prebiehala ROEP-ka.   

O slovo požiadal Ing. Chmeliar. K tomu, čo hovoril p. Mojský chce dodať len toľko, že aj on 

s obcou vychádza dobre, venoval obci výsadbu zdarma, chodí kosiť školský areál. S RD by sa rád 

dohodol o nájme pozemkov, ale s nimi sa nedá dohodnúť. Keby sa mu nájom schválil, je ochotný 

vybudovať zdarma ekologickú protipovodňovú zábranu – je to porast z vŕby, ktorá sa dá veľmi 

ľahko odstrániť.  

P. Mojský – aj RD dalo obci pozemok na ihrisku za symbolickú cenu 1 € a predalo obci aj iné 

pozemky za 1,00 Sk. 

Poslanec Slavomír Rusnák – spýtal sa p. Mojského, prečo RD zrazu tak veľmi záleží na tom, že 

chce mať v prenájme pôdu od ľudí.  

P. Mojský – do projektov dali 1 milión Sk, keď si teraz pôdu neudržia, budú musieť peniaze 

z uzatvorených projektov vrátiť a budú im krátené dotácie.   

Ing. Chmeliar – dotácie Vám budú krátené pre niečo iné a nie preto, že budete obrábať menej 

pôdy.     

Pretože diskusia neviedla k žiadnej dohode, poslanec Ján Bielka navrhol starostovi preveriť 

parcele, o ktorých hovoril p. Mojský, či RD je vlastníkom pozemkov na cintorínoch a odporučil 

tento  bod odložiť na najbližšie OZ, pretože kým sa nevyjasní skutkový stav, nevyrieši sa to. 

Starosta navrhol vyvolať rokovanie medzi obcou, RD a Ing. Chmeliarom v priebehu dvoch 

týždňov a pokiaľ sa nedohodnú, znovu to predložiť na OZ. 

Na obecné zastupiteľstvo sa dostavila poslankyňa Júlia  Staníková.  

Obecné zastupiteľstvo tento bod po diskusii odložilo s tým, že bude vyvolané rokovanie medzi 

obcou a záujemcami o prenájom poľnohospodárskej pôdy, pokiaľ sa nedohodnú, bude sa hľadať 

riešenie.   



Uznesenie: 

OZ v Krasňanoch odkladá prejednanie žiadostí RD Rozsutec Terchová a Ing. Blažeja Chmeliara 

o prenájme poľnohospodárskej pôdy 

za: 8 (Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Stanislav Pallo, Mária Rampašeková,  

  Slavomír Rusnák, Júlia Staníková, Vladimír Stanko, Pavol Trnka)   

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Bod č. 6) Založenie centra voľného času 

Starosta oboznámil prítomných s tým, že uvažuje o založení centra voľného času v obci. Bližšie 

vysvetlil o čo mu ide. V ZŠ Krasňany vedú výtvarný krúžok, obec Varín im za túto činnosť dáva 

1/3 z finančných prostriedkov, ktoré oni od štátu dostávajú, čo je dosť málo.  

Rozprával sa so starostom obce Gbeľany, aj oni majú záujem založiť centrum voľného času, ale 

starosta Gbelian chce vyvolať stretnutie s obcou Varín a dohodnúť sa, že by z týchto finančných 

prostriedkov dávali obci 2/3 a Varín by si nechával 1/3. Keby došlo k takejto dohode medzi 

obcami, v takomto prípade by bolo výhodnejšie pre obec centrum voľného času nezakladať. 

Financovanie CVČ štátom sa môže zmeniť a potom by obec nemusela zvládať výdavky na takýto 

právny subjekt, lebo CVČ tiež musí spĺňať určité kritéria – musí tam byť riaditeľ, účtovník atď....  

OZ rozhodnutie o založení centra voľného času odkladá a poveruje starostu obce na rokovanie 

s obcou Varín ohľadne poskytovania finančných prostriedkov našej obci z CVČ Varín.   

Uznesenie: 

OZ v Krasňanoch odkladá založenie centra voľného času 

OZ v Krasňanoch poveruje starostu obce na jednanie so zriaďovateľom CVČ Varín 

za: 8 (Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Stanislav Pallo, Mária Rampašeková,  

  Slavomír Rusnák, Júlia Staníková, Vladimír Stanko, Pavol Trnka)   

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Bod č. 7) Zásady hospodárenia s majetkom obce   

Starosta obce informoval prítomných o tom, že Zásady hospodárenia s majetkom obce im boli 

predložené na OZ dňa 15.12.2011. Vtedy sa o tom nerokovalo, bod bol odložený. Otvoril 

k tomuto  bodu diskusiu. 

Ján Bielka – sumy, ktoré sú v zásadách navrhnuté sa mu zdajú na tak malú obec privysoké a preto 

ich navrhuje upraviť. Jednotlivé zmeny sú vyznačené v predloženom návrhu. Za takto upravené 

zásady dal starosta hlasovať.  

Uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zásady hospodárenia s majetkom obce.  

za: 8 (Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Stanislav Pallo, Mária Rampašeková,  

  Slavomír Rusnák, Júlia Staníková, Vladimír Stanko, Pavol Trnka)   

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Bod č. 8) Programový rozpočet obce Krasňany na roky 2012 - 2014  

Starosta obce informoval prítomných o tom, že v tomto návrhu programového rozpočtu nie sú 

zahrnuté výdavky na projekty, o ktoré sme žiadali. V prípade, že budeme úspešní, financovanie 



budeme riešiť na OZ priebežne. Máme dve možnosti – úverom alebo predajom nejakého 

obecného majetku . Starosta je skôr za úver. 

Sú podané tri projekty. Projekt cez MAS-ku – úprava verejného priestranstva (ihrisko). 

Cezhraničná spolupráca SR-ČR – Rozvoj cezhraničnej spolupráce prostredníctvom vytvorenia 

siete aktívnej spolupráce základných škôl. Projekt na Ministerstvo ŽP – protipovodňová ochrana 

– Jedľovina - Kút.  

Do rozpočtu sa napočítali príjmy, výdavky sa konštruovali podľa  výdavkov roku 2011, zároveň 

sa prihliadalo na nezaplatené faktúry z roku 2011.  

Ako už povedal, nie sú tam zahrnuté výdavky na projekty – spoluúčasť obce. V tomto týždni sme 

dostali výzvu na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o finančný príspevok – „Rozvoj 

cezhraničnej spolupráce prostredníctvom vytvorenia aktívnej spolupráce základných škôl“,   

ktoré je potrebné doplniť do 14 kalendárnych dní. Ďalej sa bližšie vyjadril k budove na ihrisku. 

Zatiaľ sme nemohli podať žiadosť na prevedenie finančných prostriedkov z PPA, pretože budova 

nie je skolaudovaná, zapísaná na liste vlastníctva a poistená. Dal sa urobiť geometrický plán 

a požiadali sme o kolaudáciu.  Stanoviská jednotlivých organizácií sú s pripomienkami, sú tam 

termíny na odstránenie závad, ale budovu musíme skolaudovať, aby sa všetko vybavilo a mohlo 

sa požiadať o finančné prostriedky z PPA Bratislava.   

Starosta ďalej hovoril o financovaní materskej školy, základnej školy a o školskom klube pri ZŠ 

Krasňany. Zároveň prečítal výzvu MŠ SR na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na 

„Revitalizáciu materských škôl 2012“, ktorú je potrebné predložiť do 16. marca 2012.  

Jedná sa tam o spoluúčasť približne 165 €. 

Uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na „Revitalizáciu 

materských škôl 2012“ na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

za: 8 (Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Stanislav Pallo, Mária Rampašeková,  

  Slavomír Rusnák, Júlia Staníková, Vladimír Stanko, Pavol Trnka)   

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Ďalej sa rozdiskutovali niektoré prevádzkové náklady navrhnuté v programovom rozpočte. 

Účtovníčka obce informovala prítomných o vlastných príjmoch MŠ a ZŠ Krasňany. Na tieto 

príjmy sú pri rozpočte rozpočtových organizácií hneď spracované aj výdavky, na čo sa tieto 

prostriedky použijú. Na otázky k niektorým položkám odpovedali starosta obce, prípadne 

účtovníčka obce Zdenka Džurnáková. Po ukončení diskusie dal starosta hlasovať za schválenie 

Programového rozpočtu obce na roky 2012 - 2014. 

Uznesenie: 

OZ v Krasňanoch schvaľuje Programový rozpočet obce na rok 2012. 

Príjmy vo výške: 532 102,00 € + vlastné príjmy RO vo výške 27 560,00 €  

Výdavky vo výške: 532 102,00 € + vlastné výdavky RO vo výške 27 560,00 € 

OZ v Krasňanoch berie na vedomie rozpočet na roky 2013 – 2014  

za: 8 (Ján Bielka, Radoslav Krajčík, Stanislav Pallo, Mária Rampašeková,  

  Slavomír Rusnák, Júlia Staníková, Vladimír Stanko, Pavol Trnka)   

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

     

Bod č. 9) Rôzne  

Podanie informácií starostu obce   



1/ Starosta obce informoval prítomných o tom, že dňa 08.02.2012 sa na osobné pozvanie 

uskutočnila návšteva družobného mesta Strumieň, kde sa hovorilo aj o záujme poľskej strany 

o spoločný projekt cezhraničnej spolupráce (výzva marec 2012). Spolu so starostom sa návštevy 

v Poľsku zúčastnila zástupkyňa starostu obce Mária Rampašeková, Ján Bielka a Mgr. Michal 

Gondžár.  

Majú záujem, aby sa ďalšej návštevy zúčastnilo celé obecné zastupiteľstvo. Je to veľmi pekné 

mesto a starosta odporúča všetkým poslancom ísť sa tam pozrieť. 

  

2/ Dňa 16.02.2012 sa v Krasňanoch uskutočnila Regionálna konferencia pod gesciou Úradu 

vlády SR – Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR za účasti  

starostov, zhotoviteľov, vodných majstrov, gestorov, zástupcov štátnej správy na úseku životného 

prostredia, zástupcov úradu vlády a poslancov NR SR. 

 

3/ Starosta informoval prítomných o tom, že absolvoval sedenie v KIA Motors Slovakia, kde 

KIA dala prísľub, že vypíšu výzvu na projekty - kultúrne akcie a tiež pomoc chorým - imobilným 

deťom v obci. 

Z tohto dôvodu  dňa 15.02.2012 zasadala kultúrna a športová komisia, kde sa prijal plán 

kultúrnych a spoločenských podujatí na rok 2012.  

 

4/ Starosta požiadal poslancov o pomoc zvolať športovcov, futbalistov – chce naštartovať futbal, 

rozhodnúť, či sa ide niečo robiť. Pýtal sa na termín, kedy by to mohol zvolať.  

 

 

Bod č. 10) Záver   
Na záver starosta obce poďakoval poslancom a ostatným prítomným za účasť a ukončil 

zasadnutie obecného zastupiteľstva.    

 
Zapísala:  Zdenka Džurnáková  

 

Overovatelia:  Stanislav Pallo 

 Mária Rampašeková  

 

 

 

 

 

 

          Ing. Miroslav Bielka 

                 starosta obce 


