
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 
 

Z á p i s n i c a   

 

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, 

konaného dňa 20.09.2013 
 

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

poslanci – Mária Rampašeková, Slavomír Rusnák, Júlia Staníková, Radoslav 

Krajčík, Pavol Trnka, Miroslav Švec, Stanislav Pallo, Ján Bielka 

 

Ospravedlnený:  Vladimír Stanko  

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3. Odsúhlasenie ceny obstarania dodatku č. 6 k ÚPN obce Krasňany 

4. Odsúhlasenie kúpy osobného automobilu Kia 

5. Rôzne 

6. Záver  

 

Bod č. 1) Otvorenie zasadnutia 

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

zasadnutia podľa pozvánky zo dňa 18.09.2013 a predložil program rokovania 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:  8 (Mária Rampašeková, Slavomír Rusnák, Júlia Staníková, Radoslav                       

                                      Krajčík, Pavol Trnka, Miroslav Švec, Stanislav Pallo, Ján Bielka)  

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

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

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Radoslava Krajčíka – predseda návrhovej komisie, 

p.  Slavomír Rusnák - člen návrhovej komisie, p. Ján Bielka – člen návrhovej komisie. 

za:  8 (Mária Rampašeková, Slavomír Rusnák, Júlia Staníková, Radoslav                       

                                      Krajčík, Pavol Trnka, Miroslav Švec, Stanislav Pallo, Ján Bielka)   

proti:  0 

zdržal sa: 0 

Za overovateľov  zápisnice  navrhol  poslancov p. Máriu Rampašekovú a Miroslava Šveca   

za  zapisovateľku určil p. Zdenku Džurnákovú. 

za:  8 (Mária Rampašeková, Slavomír Rusnák, Júlia Staníková, Radoslav                       

                                      Krajčík, Pavol Trnka, Miroslav Švec, Stanislav Pallo, Ján Bielka)   

proti:  0 

zdržal sa: 0 



Bod č. 3) Odsúhlasenie ceny obstarania doplnku č. 6 k ÚPN obce Krasňany  

Starosta obce oboznámil prítomných o tom, čo bolo riešené na OZ dňa 08.08.2013. Podal im 

informácie o verejnom obstarávaní, ktoré musí byť, aj keď doplnok nebude obstaraný z verejných 

financií. Do sumy 20 000,00 € sa dá obstarať bez toho, aby to išlo cez internet, stačí zverejniť na 

obecnej stránke. Bol na Krajskom stavebnom úrade, kde konzultoval aj o rozšírení cintorína, 

taktiež treba riešiť obchvat. Musí sa to zapracovať do nášho ÚPN-O. Zmluvná cena, ktorú 

navrhuje Ing. arch. Peter Krajč za vypracovanie doplnku č. 6 k ÚPN-O Krasňany je spolu s DPH 

3 600,00 € a Mandátna zmluva s Ing. arch. Vladimírom Barčiakom za vykonanie činnosti 

odborne spôsobilej osoby pri obstarávaní Zmeny a doplnku č. 6 ÚPN-O Krasňany je 3 600,00 € + 

priame náklady (poštovné, kolky....), celková suma vychádza približne do 8 000,00 €. Dnes treba 

odsúhlasiť, že náklady zhruba vo výške 5 000,00 € budú hradiť vlastníci dotknutých pozemkov, 

ktorých sa doplnok č. 6 dotýka a ostatné náklady by dofinancovala obec. Otvoril k tomuto bodu 

diskusiu.  

Starosta ešte privítal p. Kučeru, ktorý sa dozvedel, že budeme spracovávať doplnok k ÚPN-O 

Krasňany a dal mu slovo. 

P. Kučera informoval prítomných o tom, že v našej obci kúpil pozemky v časti Nad Hubočou, 

vlastníkmi parcele sú štyri osoby, chcú si tam postaviť 4 chaty. Napojiť sa chcú na cestu 

z Jedľoviny, nezaťažovali by infraštruktúru obce. Starosta vysvetlil, že sa jedná o pozemky, ktoré 

mal kúpené p. Vršanský. Nastala diskusia. K pozemkom sa vyjadril poslanec Ján Bielka. 

Vysvetlil, že daná lokalita slúži pre našich občanov ako rekreačná zóna, keď sa tam postavia 

chaty, už to naruší danú lokalitu, prídu ďalší, že aj oni tam chcú stavať. Je proti tomu, aby v tejto 

lokalite vôbec niečo vyrastalo. Vraví však za seba a nech sa k tomu vyjadria aj ostatní poslanci. 

P. Rampašeková sa pridala na stranu p. Bielku. Je proti tomu. Poslanec Pavol Trnka sa zasa 

vyjadril za rozšírenie ÚPN-O aj v tejto časti. Aby sa predišlo nedorozumeniam, za požiadavku p. 

Kučeru – rozšírenie ÚPN-O v časti Nad Hubočou - dal starosta hlasovať samostatne.     

za:  1 (Pavol Trnka)   

proti:  6          (Mária Rampašeková, Júlia Staníková, Radoslav Krajčík,                     

                                     Miroslav Švec, Stanislav Pallo, Ján Bielka)   

zdržal sa: 1          (Slavomír Rusnák)   

Uznesenie: 

OZ v Krasňanoch nesúhlasí s rozšírením ÚPN-O Krasňany v časti Nad Hubočou.  

 

Starosta ďalej informoval prítomných o tom, že do doplnku č. 6 ÚPN-O budú zahrnuté aj tie 

parcele, kde je vodojem.  Celková suma je teda zhruba 8 000,00 €, kde bolo rozvrhnutých 

5 000,00 € na vlastníkov pozemkov a rozdiel bude hradiť obec. Starosta dal hlasovať za takéto  

uznesenie. 

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypracovanie doplnku č. 6 ÚPN-O Krasňany a hradenie 

nákladov za vypracovanie doplnku č. 6  vo forme združenia finančných prostriedkov: 5 000,00 € 

prispievatelia – súkromné osoby a 3000,00 € Obec Krasňany.  

za:  8 (Mária Rampašeková, Slavomír Rusnák, Júlia Staníková, Radoslav                       

                                      Krajčík, Pavol Trnka, Miroslav Švec, Stanislav Pallo, Ján Bielka)    

proti:  0 

zdržal sa: 0 

       

Bod č. 4) Odsúhlasenie kúpy osobného automobilu Kia  

Starosta obce informoval prítomných o tom, že KIA Motors Slovakia s.r.o. pripravuje zmluvy pre  

obce, v ktorých katastroch pôsobí, na odpredaj jazdených osobných áut za zostatkové ceny.  



Ponuka je dobrá, auto má 1,5 roka, KIA CEED combi, najazdené zhruba 13 000 km, zostatková 

cena  približne 6 100,00 €. Zaplatiť to možno pôjde aj na viackrát, riešia to.  

Po diskusii dal starosta hlasovať za uznesenie.   

Uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zakúpenie osobného automobilu od Kia Motors Slovakia s.r.o., 

Teplička nad Váhom.  

za:  6 (Mária Rampašeková, Slavomír Rusnák, Júlia Staníková, Radoslav                       

                                      Krajčík, Miroslav Švec, Ján Bielka)   

proti:  0 

zdržal sa: 2         (Pavol Trnka, Stanislav Pallo)  

 

Bod č. 5) Rôzne  

 

1/ Starosta informoval prítomných o tom, že dával vyjadrenie pre spoločnosť PLASTO-BAN 

s.r.o. ohľadne zhodnocovania ostatných odpadov – jedná sa o zmenu výkonnejšieho zariadenia. 

Kapacita pôvodného zariadenia bola 3000 ton ročne, kapacita nového bude 4000 ton ročne. 

Zariadenie regulačnej linky je určené na zhodnocovanie plastu v tvare drviny. Napísal im 

súhlasné stanovisko, vidí však problém s dopravou. Ulica je zaťažená jednak firmou AMG 

Krasplast, chodia tam veľké kamióny.  

 

2/  Ján Bielka – je potrebné riešiť žľab na 1. ulici. Odpovedal starosta obce – rieši sa to.  

 

3/ Slavomír Rusnák – či nemáme avízo o častom vypínaní elektriky v doobedňajších hodinách 

v obci. Odpovedal starosta – o ničom nevieme. Prevádzkovateľ elektrickej siete je SSE – 

Distribúcia a.s., Žilina. 

 

4/ Starosta informoval prítomných o tom, že TES Media s.r.o., Žilina vybavuje stavebné 

povolenie na „Optické prepojenie Dolná Tižina – internet“ z obce Krasňany. Časť kábla pôjde 

zemou, ale bude tam aj stĺp cez cestu.  

Poslanci trvajú na tom, aby celé vedenie kábla išlo do zeme, žiadne stĺpy.  

 

Bod č. 6) Záver   
Na záver starosta obce poďakoval poslancom a ostatným prítomným za účasť a ukončil 

mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.    

 

 

 

Zapísala:  Zdenka Džurnáková  

 

 

Overovatelia: Mária Rampašeková 

Miroslav Švec 

 

 

 

 

                                                                             Ing. Miroslav Bielka 

                 starosta obce 


