
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 
 

 

Z á p i s n i c a   

 

 

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, 

konaného dňa 15.05.2013 
 

 

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

poslanci – Radoslav Krajčík, Mária Rampašeková, Slavomír Rusnák, 

Pavol Trnka, Júlia Staníková, Stanislav Pallo  

 

Ospravedlnení:  Ján Bielka, Vladimír Stanko, Miroslav Švec 

 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3. Riešenie finančného zabezpečenia prevádzky Materskej školy a Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ 

Krasňany 

4. Návrh VZN č. 02/2013 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú 

úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku 

zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške 

mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 

v školskej jedálni 

5. Záver  

 

 

Bod č. 1) Otvorenie zasadnutia 

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

mimoriadneho zasadnutia podľa pozvánky zo dňa 13.05.2013 a predložil program rokovania 

z mimoriadneho zasadnutia OZ v Krasňanoch na schválenie. 

Uznesenie: 

OZ v Krasňanoch schvaľuje program mimoriadneho zasadnutia OZ v Krasňanoch tak, ako bol 

predložený starostom obce na pozvánke. 

za:  6 (Radoslav Krajčík, Mária Rampašeková, Slavomír Rusnák, 

                                      Pavol Trnka, Júlia Staníková, Stanislav Pallo) 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

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

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Máriu Rampašekovú – predseda návrhovej 

komisie, p.  Stanislav Pallo - člen návrhovej komisie, p. Júlia Staníková – člen návrhovej 

komisie. 



za:  6 (Radoslav Krajčík, Mária Rampašeková, Slavomír Rusnák, 

 Pavol Trnka, Júlia Staníková Stanislav Pallo)  

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Za overovateľov  zápisnice  navrhol  poslancov p. Radoslava Krajčíka a p. Pavla Trnku,  

za  zapisovateľku určil p. Zdenku Džurnákovú. 

za:  6 (Radoslav Krajčík, Mária Rampašeková, Slavomír Rusnák, 

                                      Pavol Trnka, Júlia Staníková, Stanislav Pallo)  

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Bod č. 3) Riešenie finančného zabezpečenia prevádzky Materskej školy a Školskej jedálne pri 

ZŠ s MŠ Krasňany 

Starosta oboznámil prítomných s tým, že na dnešnom mimoriadnom zastupiteľstve sme sa zišli 

preto, aby sa riešili finančné problémy zabezpečenia prevádzky Materskej školy a Školskej 

jedálne pri ZŠ s MŠ Krasňany. Požiadal Mgr. Máriu Rafajdusovú zo Školského úradu so sídlom 

vo Varíne, aby predniesla výklad platnej legislatívy o financovaní školstva.  

Mgr. Mária Rafajdusová – vysvetlila prítomným, že financovanie v školstve sa delí na prenesené 

kompetencie, čo je financovanie základných škôl a originálne kompetencie, čo je financovanie 

materských škôl, školských jedální a školských družín. My budeme teraz hovoriť o originálnych 

kompetenciách.   

Od roku 2013 je v platnosti Príloha č. 3 k NV č. 668/2004 Z.z., kde sú uvedené hodnoty 

koeficientov, z čoho sa vyrátavajú finančné prostriedky, ktoré nám pridelí štát vo výnose dane 

z príjmov poukázaný územnej samospráve – obci (príloha č. 3 k NV a výpočet podľa 

koeficientov na rok 2013 tvoria prílohu tejto zápisnice). Obec z týchto podielových daní podľa 

vypočítanej sumy z koeficientov prideľuje finančné prostriedky na originálne kompetencie.  

Účtovníčka p. Mária Stráska objasnila prítomným doteraz schválený rozpočet a vysvetlila, koľko 

finančných prostriedkov chýba na prevádzku materskej školy a školskej jedálne.  

Starosta obce vysvetlil, že ani na obci nie je toľko finančných prostriedkov, aby sa to riešilo 

vyfinancovaním z obce. Treba preto hľadať východiská. Bol už na Obvodnom úrade – odbore 

školstva v Žiline aj s pani riaditeľkou Mgr. Hermannovou, ale nič nevybavili.  

Mgr. Hermannová vysvetlila, že pred 5. rokmi sa kompetencie mohli miešať, ale teraz sa financie 

pridelené na prenesené kompetencie nemôžu použiť na originálne kompetencie. Nastala širšia 

diskusia, do ktorej sa zapojili aj prítomní hostia – rodičia, ktorých deti navštevujú materskú 

školu. Hľadali sa možnosti, kde by sa dalo ušetriť, či už na prevádzke alebo mzdách. Hovorilo sa 

o tom, že v priebehu mesiaca jún sa zateplí materská škola, čím by sa malo ušetriť na teple. 

Hovorilo sa aj o mzdových nákladoch, kde starosta nemá kompetenciu siahať na platy 

zamestnancov, to je v kompetencii riaditeľky ZŠ s MŠ Krasňany. Jednou z možností je aj 

zvýšenie poplatkov rodičov. Na dnešnom OZ sa bude v ďalšom bode tohto mimoriadneho 

zasadnutia schvaľovať VZN č. 02/2013, ktoré sa týka poplatkov rodičov detí. Vzhľadom k tomu, 

že na dnešnom mimoriadnom obecnom zastupiteľstve padlo viac návrhov, čo by bolo možné pre 

zachovanie MŠ a ŠJ urobiť, či už zo strany zriaďovateľa, pedagógov, rodičov alebo štatutára ZŠ 

s MŠ Krasňany bol schválený nasledovný postup: 

Komisia v zložení Mgr. Mária Rafajdusová, Mgr. Marta Hermannová, Ing. Tomáš Líška PhD., 

Ing. Miroslav Bielka (prípadne ďalší pozvaní členovia) zadefinujú súbor opatrení (krátkodobých 

i dlhodobých), ktoré budú mať za cieľ dosiahnuť vyrovnané hospodárenie pri prevádzke 

originálnych kompetencií obce v školstve.  



Úlohy vyplývajúce z navrhnutých opatrení budú adresné, s určením zodpovednosti, kontrolované 

a vyhodnocované. 

 

Z mimoriadneho zasadnutia odišla poslankyňa Júlia Staníková. 

 

 

Bod č. 4) Návrh VZN  č.02/2013 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na 

čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku 

zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške 

mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 

v školskej jedálni 

Starosta oboznámil prítomných s tým, že v materiáloch mali predložený Návrh VZN 02/2013. 

K uvedenému návrhu vzhľadom na zlú finančnú situáciu v materskej škole a školskej jedálni na 

doporučenie vedenia ZŠ s MŠ Krasňany navrhol zvýšenie uvedených poplatkov. Otvoril 

k tomuto bodu diskusiu. Odznelo viac návrhov, vzhľadom k tomu, že na obci je už dosť vysoký 

poplatok, či už za pobyt dieťaťa v MŠ, ako aj poplatok za ŠKD, poslanci OZ zvýšenie poplatku 

neschválili. Starosta dal hlasovať za schválenie VZN.     

Uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN obce Krasňany č. 02/2013 o výške mesačného príspevku 

zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške 

mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského 

klubu detí, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov 

a podmienky úhrady v školskej jedálni 

za:  3 (Radoslav Krajčík,  Pavol Trnka, Stanislav Pallo)   

proti:  0 

zdržal sa: 2 (Mária Rampašeková, Slavomír Rusnák) 

 

 

Bod č. 5) Záver   
Na záver starosta obce poďakoval poslancom a ostatným prítomným za účasť a ukončil 

zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

Zapísala:  Zdenka Džurnáková  

 

 

 

Overovatelia: Radoslav Krajčík 

Pavol Trnka 

 

 

 

 

 

          Ing. Miroslav Bielka 

                 starosta obce 


