
Z á p i s n i c a   

 
z  9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, konaného dňa 04.06.2020 

 

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

poslanci - František Hliník, Lýdia Cigániková, František Cigánik, Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia 

Stanková, Lenka Štefúnová Šamajová 

Neprítomní: Branislav Gacho, Bc. Andrej Kubala, Bc. Miroslav Bielka 

Kontrolór obce - Janka Miklúšová  

 

Program zasadnutia: 

1.   Otvorenie zasadnutia.  

2.   Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky. 

3.   Kontrola uznesení z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

4.   Zloženie sľubu nového poslanca. 

5.   Záverečný účet obce Krasňany a rozpočtové hospodárenie za rok 2019. 

6.   Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2019. 

7.   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2020. 

8.   Prerokovanie žiadostí. 

9.   Informácie starostky obce. 

10. Rôzne. 

11. Záver. 

 

Bod č.1) Otvorenie zasadnutia   

Rokovanie zastupiteľstva otvorila starostka obce. Privítala všetkých prítomných. Oboznámila ich 

s programom zasadnutia a  predložila  program rokovania 9. zasadnutia OZ v Krasňanoch na 

schválenie.  

OZ schvaľuje program rokovania 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva v  Krasňanoch tak, ako bol 

predložený na pozvánke. 

 

Hlasovanie: za:  5 (František Hliník, František Cigánik, Eva Ferjancová, Lýdia Cigániková,  

    Mgr. Sidónia Stanková) 

                   proti: 0   

                   zdržal sa: 0 

 

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

Návrhová  komisia: predseda –  Eva Ferjancová 

                                členovia  komisie –  Lýdia Cigániková, František Hliník 

OZ schvaľuje návrhovú komisiu. 

 

Hlasovanie: za:  5 (František Hliník, František Cigánik, Eva Ferjancová, Lýdia Cigániková,  

    Mgr. Sidónia Stanková) 

                 proti: 0   

                 zdržal sa: 0 

 

Overovatelia zápisnice: Mgr. Sidónia Stanková, František Cigánik 

OZ schvaľuje  overovateľov zápisnice. 

 

Hlasovanie:  za:  5 (František Hliník, František Cigánik, Eva Ferjancová, Lýdia Cigániková,  

    Mgr. Sidónia Stanková) 

proti:   0   

zdržal sa: 0 

 

OZ určuje za zapisovateľku:  Ing. Margitu Rusnákovú 



Bod č.3) Kontrola uznesení z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z 8. zasadnutia OZ.  

 

Hlasovanie: za:  5 (František Hliník, František Cigánik, Eva Ferjancová, Lýdia Cigániková,  

    Mgr. Sidónia Stanková, ) 

                 proti: 0   

                 zdržal sa: 0 

 

Bod č.4) Zloženie sľubu nového poslanca. 

Starostka informovala poslancov, že mandát poslanca OZ Obce Krasňany uvoľnila poslankyňa  

Mgr. Katarína Ballayová (Palajová), a to zmenou trvalého pobytu mimo územia obce dňa 

12.05.2020. Prvým náhradníkom na uvoľnený post poslanca OZ je Lenka Štefúnová Šamajová, 

ktorú starostka privítala na OZ a zároveň jej dala zložiť zákonom predpísaný sľub poslanca, ktorý 

následne podpísala.  Po zložení sľubu jej starostka odovzdala Osvedčenie o zvolení za poslanca. 

OZ konštatuje, že Lenka Štefúnová Šamajová zložila zákonom predpísaný sľub poslanca. 

  

Bod č.5)  Záverečný účet obce Krasňany a rozpočtové hospodárenie za rok 2019. 

Záverečný účet Obce Krasňany za rok 2019 bol zverejnený na webovom sídle obce a tiež vyvesený 

na úradnej tabuli. Starostka informovala, že za účtovné obdobie z roku 2019 má obec prebytok 

v sume 86 024,56 EUR. Sumu 64 153,49 € z prebytku navrhuje použiť na tvorbu rezervného fondu. 

Rozpočtová organizácia má stratu v sume – 6 497,57 €. 

Hlavný kontrolór obce – p. Miklúšová J. predložila stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 

2019, v ktorom odporučila, aby záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2019 OZ 

schválilo bez výhrad, tak ako bolo predložené. 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce 

za rok 2019. 

Hlasovanie: za: 6 (František Hliník, František Cigánik, Eva Ferjancová, Lýdia Cigániková,  

    Mgr. Sidónia Stanková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2019 

bez výhrad. 

 

Hlasovanie: za: 6 (František Hliník, František Cigánik, Eva Ferjancová, Lýdia Cigániková,  

    Mgr. Sidónia Stanková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia z roku 2019  vo 

výške 64 153,49 € na tvorbu rezervného fondu. 

 

Hlasovanie: za: 6 (František Hliník, František Cigánik, Eva Ferjancová, Lýdia Cigániková,  

    Mgr. Sidónia Stanková, Lenka Štefúnová Šamajová ) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výsledok hospodárenia za účtovné obdobie z roku 2019,  

obec: prebytok v sume 86 024,56 EUR a  rozpočtová organizácia: strata v sume - 6 497,57 EUR.  

 

Hlasovanie: za: 6 (František Hliník, František Cigánik, Eva Ferjancová, Lýdia Cigániková,  

    Mgr. Sidónia Stanková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 



Bod č.6)  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2019.  

HK p. J. Miklúšová predložila správu o kontrolnej činnosti. Kontrola bola vykonaná:  

OcÚ Krasňany, ZŠ s MŠ – ŠJ Krasňany, DHZ Krasňany, TJ Fatran Krasňany, KST Krasňany,  

FS DÚHA Krasňany. V správe zhodnotila, či neboli porušené VZN, či boli plnené uznesenia 

a kontrola čerpania príspevkov na činnosť jednotlivých organizácií. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje správu hlavného kontrolóra. 

 

Hlasovanie:  za:  6 (František Hliník, František Cigánik, Eva Ferjancová, Lýdia Cigániková,  

    Mgr. Sidónia Stanková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

                       proti: 0 

                       zdržal sa: 0 

 

Bod č.7) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2020. 

HK  J. Miklúšová predložila OZ Obce Krasňany „Návrh plánu kontrolnej činnosti HK  

na 2. polrok 2020“. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  „Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2020“. 

 

Hlasovanie:  za:  6 (František Hliník, František Cigánik, Eva Ferjancová, Lýdia Cigániková,  

    Mgr. Sidónia Stanková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

                       proti: 0 

                       zdržal sa: 0 

 

HK J. Miklúšová  prečítala Správu z knihy jázd vozidla KIA CEED ZA 753 EZ. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu z knihy jázd vozidla KIA CEED ZA 753 EZ. 

 

Hlasovanie:  za:  6 (František Hliník, František Cigánik, Eva Ferjancová, Lýdia Cigániková,  

    Mgr. Sidónia Stanková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

                       proti: 0 

                       zdržal sa: 0 

 

Bod č.8) Prerokovanie žiadostí. 

 

1. Žiadosť – Pavol Krajčík – opätovné prerokovanie žiadosti rekonštrukcie miestnej 

komunikácie C –KN č. 450. 

P. Krajčík žiada o schválenie rekonštrukcie cesty zámkovou dlažbou, keďže asfalt je 3-krát drahší. 

Predošlá žiadosť bola schválená, no bola viazaná na rekonštrukciu ďalších komunikácií v obci. 

Starostka informovala, že výjazdová cesta z Kúta na hlavnú cestu musí mať zdrsnený povrch, aby    

Správa ciest uvedenú komunikáciu prebrala. Pri oprave uvedenej cesty by sa zrekonštruovala aj   

požadovaná komunikácia. Malo by to byť ešte v tomto roku. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť P. Krajčíka. 

 

Hlasovanie:   za:  1 (František Hliník) 

                      proti: 2 (František Cigánik, Lenka Štefúnová Šamajová) 

                      zdržal sa: 3 (Mgr. Sidónia Stanková, Eva Ferjancová, Lýdia Cigániková) 

 

 

2. Žiadosť – Milan Moravčík – povolenie úprav na pozemkoch vo vlastníctve obce. 

Milan Moravčík, ako zástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu č. s. 165,  



7 b. j. na ulici Okružná 165,  Krasňany, parc. č. 845/59 KN, žiada o vyjadrenie k plánovanému 

využitiu pozemkov, ktorého rozsah je definovaný v Projekte rekonštrukcie bytového domu 

Krasňany 165 na Spoločnom úrade vo Varíne. 

OZ navrhuje odkúpenie pozemkov, ktorých vlastníkom je Obec Krasňany aj pozemok pod 

bytovkou, okrem parkoviska a betónovej plochy. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Moravčíka. 

 

Hlasovanie:  za:    0  

                       proti: 6 (František Hliník, František Cigánik, Eva Ferjancová, Lýdia Cigániková,  

         Mgr. Sidónia Stanková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

 zdržal sa: 0 

 

3. Žiadosť – Považské múzeum v Žiline žiada o súhlas s realizáciou archeologického výskumu 

v katastri obce Krasňany. 

Starostka prečítala žiadosť a po diskusii sa OZ dohodlo, že treba zistiť bližšie informácie k danému 

projektu. 

OZ poverilo starostku o získanie bližších informácii k uvedenej žiadosti. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Pov. múzea o súhlas  s realizáciou archeologického 

výskumu v katastri obce Krasňany. 

 

Hlasovanie:  za:    0  

                       proti: 3   (Eva Ferjancová, Mgr. Sidónia Stanková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

 zdržal sa: 3  (František Hliník, František Cigánik, Lýdia Cigániková) 

 

4. Žiadosť – Vladislav Tichák žiada o ustanovenie stavebnej komisie za účelom posúdenia 

skutkového stavu. 

V. Tichák žiada o ustanovenie odbornej stavebnej komisie za účelom posúdenia skutkového stavu 

nestáleho vodného toku, ktorý vyúsťuje do ich pozemku na parc. č. 1118/1 a spôsobuje problémy 

(vytápanie, obmývanie zeminy). Od posúdenia stavu priamo na mieste očakáva návrh riešenia. 

Starostka informovala, že majú prísť z Povodia Váhu a danú vec preberie zároveň aj s nimi a so 

stavebnou komisiou. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o ustanovenie stavebnej komisie za účelom posúdenia 

skutkového stavu. 

 

Hlasovanie:  za:  5 (František Cigánik, Eva Ferjancová, Lýdia Cigániková,  

    Mgr. Sidónia Stanková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

                       proti: 0 

                       zdržal sa: 1 ( František Hliník) 

 

Bod č.9) Informácie starostky 

Starostka informovala, že: 

- boli osadené 2 kamery – v školskom areáli a oproti výjazdovej ceste z Kúta na hlavnú cestu 

- sezónni pracovníci začali s kosením a údržbou ciest, v kaplnke nalakovali kľakadlá a lavičky 

- opäť sa rozdávajú kompostéry, ktoré zakúpila obec 

- dorobila sa elektrika do hvezdárne a škola dala potiahnuť lavičky tapacírom a 26.06.2020 bude   

  otvorenie hvezdárničky 

- pri požiarnej zbrojnici sa vyčistila žumpa 

- v spolupráci s MAS TD sa robí projekt – reštaurovanie kríža na starom cintoríne 

- prebehli zbery veľkokapacitných odpadov, nebezpečných odpadov a elektroodpadov 

- stále prebieha zber oleja 

- boli dokúpené kontajnery na separovaný zber 



- podal sa projekt cezhraničnej spolupráce Slovensko – Česko 

- v obci sa vykonal orez stromov 

- upozornila na posunutie značky obce Krasňany 

- bola podaná žiadosť na odkúpenie pozemkov pri vodojeme (plánuje sa robiť náhradný zdroj vody) 

- pokazila sa kosačka z ihriska, oprava stála 422.- € 

- na OcÚ bol Ing. Chrapčiak – zástupca OOCR, ohľadom cyklotrasy. Na území obce Krasňany je   

  navrhnutá  nabíjacia stanica na elektrobicykle. Zatiaľ sa čaká na vyjadrenia. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostky 

Hlasovanie:  za:  6 (František Hliník, František Cigánik, Eva Ferjancová, Lýdia Cigániková,  

    Mgr. Sidónia Stanková, Lenka Štefúnová Šamajová) 

                       proti: 0 

                       zdržal sa: 0 

Bod č. 10) Rôzne 

E. Ferjancová požiadala k 25.05.2020 o uvoľnenie z funkcie predsedu sociálnej komisie z osobných 

dôvodov.  

Navrhnutá za nového predsedu sociálnej komisie je Lýdia Cigániková. 

Eva Ferjancová zostáva členom sociálnej komisie. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nového predsedu sociálnej komisie Lýdiu Cigánikovú. 

 

Hlasovanie:  za:  5 (František Cigánik, Eva Ferjancová, František Hliník, Mgr. Sidónia Stanková,   

 Lenka Štefúnová Šamajová) 

                       proti: 0 

                       zdržal sa: 1 ( Lýdia Cigániková) 

 

Mgr. S. Stanková požiadala OZ o prehodnotenie žiadosti zaradiť parcelu KN-E 1141/5 do 

územného plánu. 

Bol prizvaný Ing. arch. Barčiak, ktorý sa k danej požiadavke vyjadril, že daná parcela sa nachádza 

cca 200m v extraviláne a nie je možné ju zaradiť do územného plánu. 

Tiež sa vyjadroval aj k niektorým iným požiadavkám.  

 

E. Ferjancová sa informovala o osvetlenie v Tavačovom Laze. 

Starostka odpovedala, že projekt je vypracovaný na 10 svietidiel. 

 

F. Hliník sa informoval, ako je to s projektom na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice. 

Starostka informovala, že termín čerpania finančných prostriedkov je do konca roku 2021. 

 

Bod č. 11) Záver 

Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

    

 

Zapísala:          Ing. Margita Rusnáková 

 

Overovatelia:   Mgr. Sidónia Stanková 

 

                          František Cigánik 

                                         

 

  

                                                                                                            Ing. Jana Žáková, PhD. 

                                                                                                                    starostka  obce                                                           

 

 


