
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 
 

Z á p i s n i c a   

 

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, 

konaného dňa 23.09.2011 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: viď príloha – pozvánka 

 

 

Bod č. 1) Otvorenie zasadnutia 

Starosta obce privítal poslancov OZ a ostatných prítomných na mimoriadnom zasadnutí. 

Oboznámil ich s programom zasadnutia podľa pozvánky zo dňa 22.09.2011. Program rokovania 

doplnil o bod Výzva na voľby členov rady školy a predloţil program rokovania mimoriadneho 

zasadnutia OZ v Krasňanoch na schválenie. 

za: 7  proti: 0  zdrţal sa: 0 

 

 

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

Starosta obce určil do návrhovej komisie p. Máriu Rampašekovú – predseda návrhovej komisie, 

p. Stanislav Pallo - člen návrhovej komisie, p. Miroslav Švec – člen návrhovej komisie. 

za: 7  proti: 0  zdrţal sa: 0  

Za overovateľov   zápisnice  určil  poslancov p. Pavla Trnku a p. Jána Bielku, za  zapisovateľku 

p. Danu Zichovú. 

za: 7  proti: 0  zdrţal sa: 0 

 

 

Bod č. 3) Schválenie úveru na prefinancovanie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia 

budovy v areáli športového ihriska“ 

Starosta informoval prítomných o Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja 

vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 

implementované prostredníctvom osi 4. Medzi Obcou Krasňany a PPA Bratislava bola podpísaná 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Podmienky sú také, ţe my peniaze 

obdrţíme refundáciou. Celkový objem oprávnených výdavkov je 77 057,13 €, čo je maximálna 

výška nenávratného finančného príspevku. Naše výdavky budú 5 % DPH. V Dexii banke nám 

úver schvália na základe uznesenia OZ. 

P. Trnka – či je nutné brať úver a ako ho budeme splácať 

Starosta odpovedal – úver splatíme  akonáhle dostaneme financie z Pôdohospodárskej platobnej 

agentúry 

Po diskusii poslanci OZ obce Krasňany pre projekt “Rekonštrukcia a modernizácia budovy v 

areáli športového ihriska”  schvaľuje: 

 Úverovú linku vo výške 100 % z celkových oprávnených nákladov + 14 % DPH, čo 

predstavuje spolu  87 845,00 EUR so splatnosťou do dvoch rokov  

 Termínovaný úver vo výške 6 % DPH, čo predstavuje 4 623,00 EUR so splatnosťou do 

dvoch rokov   

 Zabezpečenie vlastnou bianko zmenkou obce. 

za: 7  proti: 0  zdrţal sa: 0 

 



Bod č. 4) Prenájom pozemkov 

Starosta obce prečítal list, ktorý bol doručený na Obecný úrad Krasňany od ARBOREKO, s.r.o., 

Lietavská Lúčka. Konateľ fi Ing. Chmeliar má záujem o prenájom pozemkov v k.ú. Krasňany. 

Jedná sa o pozemky parc. č. 806 o výmere 3 802 m
2
 a parc. č. 787 o výmere 940 m

2
 v registri E, 

ktorých vlastníkom je Obec Krasňany v podiele 1/2. 

Po prečítaní listu starosta otvoril diskusiu. V liste nie je uvedený účel prenájmu pozemkov, ale 

starosta informoval prítomných, ţe Ing. Chmeliar chce chovať ovce. Pozemky sa nachádzajú 

v lokalite „Na Záhumní“.  

M. Rampašeková – aby to potom p. Chmeliar neprenajímal inému. 

J. Bielka – ak to bude na poľnohospodárske účely, môţe byť. 

Po krátkej diskusii poslanci OZ schválili prenájom pozemkov výhradne na poľnohospodárske 

účely  

za: 7  proti: 0  zdrţal sa: 0 

 

 

Bod č. 5) Úprava finančného pásma na nákup potravín pre školskú jedáleň 

Starosta prečítal ţiadosť vedúcej školskej jedálne p. M. Stráskej o schválenie úpravy finančného 

pásma na nákup potravín pre jednotlivé kategórie stravníkov v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. 

o výchove a vzdelávaní. Vedúca ŠJ navrhla zvoliť 2. pásmo finančných limitov so splatnosťou od 

01.09.2011. Na toto je potrebné prijať nové VZN. Poslanci OZ v materiáloch obdrţali návrh 

VZN obce Krasňany č. 4/2011 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, 

školských zariadení a výchovno-vzdelávacích zariadení. 

Starosta dal hlasovať za uvedené VZN č. 4/2011. 

za: 7  proti: 0  zdrţal sa: 0 

 

 

Bod č. 6) Kúpna zmluva so zriadením vecného bremena na pozemky pod MK IBV Kút  

Starosta informoval o Zmluve o budúcej kúpnej zmluve zo zriadením vecného bremena, ktorá 

bola podpísaná ešte bývalým starostom. Na OcÚ bola budúcimi predávajúcimi predloţená Kúpna 

zmluva so zriadením vecného bremena, spočívajúceho v zriadení miestnej komunikácie. 

Projektová dokumentácia na MK IBV Kút je vypracovaná na obec Krasňany. Na IBV Kút je 

vybudovaný plyn aj elektrina. Vodovod a kanalizácia v rozsahu viac ak 1/2 z PD sa má budovať 

ešte v roku 2011 na náklad majiteľov pozemkov.   

Starosta otvoril diskusiu. 

J. Bielka – Zmluva o budúcej kúpnej zmluve so zriadením vecného bremena je neplatná, nakoľko 

poslanci OZ nevedeli, ţe bývalý starosta ju podpísal. Neverí, ţe sa iné obce podieľajú na 

vybudovaní takýchto komunikácií. 

S. Rusnák – nikto z minulého zastupiteľstva nevidel tú zmluvu, jediné čo si pamätá, ţe 

odsúhlasili prístupovú cestu. Podľa neho je to developerský projekt, je názoru zmluvu 

prepracovať. 

M. Rampašeková – my môţeme pomôcť, ak by vyšla výzva. 

J. Bielka – zakomponovať do zmluvy, aby nebol právny nárok, ţe toto musí financovať obec; 

návrh zmluvy nech nám urobí právnik, poprípade prepracuje túto predloţenú. 

Starosta navrhuje, ak bude OZ súhlasiť, ţe Obec Krasňany preberá na seba povinnosť vybudovať 

MK iba vtedy, ak sa podarí získať finančné prostriedky, napr. z eurofondov.   

OZ berie na vedomie kúpnu zmluvu so zriadením vecného bremena, súhlasiť s ňou bude len pod 

podmienkou, ak v nej bude uvedené, ţe sa nezaväzujeme vybudovať miestne komunikácie na 

IBV Kút. 

 

 



Bod č. 7) Výzva na voľby členov rady školy  

Starosta informoval, ţe končí funkčné obdobie Rady školy. Výzvu na členov rady školy zverejní 

zriaďovateľ. Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ. Rada školy sa skladá: dvaja 

zástupcovia za zriaďovateľa, jeden z pedagogických  zamestnancov školy, jeden z 

nepedagogických zamestnancov školy a jeden zástupca za rodičov. 

 

  

Bod č. 8) Informácia o realizovaných projektoch  

Starosta oboznámil prítomných s jednotlivými projektami, ktoré sa realizujú a ktoré má v pláne 

realizovať. 

Informoval o cezhraničnej spolupráci, v rámci ktorej by bolo moţné zatepliť ZŠ, prípadne aj MŠ. 

Má to prekonzultované s p. Gondţárom, ktorý by nám s tým pomohol. Na úspech projektu je 

dosť veľká šanca, nakoľko v obci máme rôzne aktivity. Termín na predkladanie projektov je do 

konca októbra 2011. S. Rusnák je za zateplenie aj MŠ, aj ZŠ. 

P. Trnka – v základnej škole zateká strecha. Starosta mu odpovedal, ţe to je havarijný stav, ktorý 

treba riešiť ţiadosťou cez Krajský školský úrad Ţilina na MŠ SR. 

Ďalej informoval, ţe sa realizujú stavebné práce na dokončení šatní na futbalovom ihrisku. 

 

Dom smútku – rekonštrukcia: Starosta informoval prítomných, ţe práve prebieha rekonštrukcia 

domu smútku, vymenili strešnú krytinu, opravili omietky a vymaľovali interiér a priľahlé 

miestnosti kaplnky, opravili vonkajšie omietky. Rekonštrukcia bola ponúknutá dvom firmám, 

ktoré sa museli vmestiť do sumy 13 000,00 €. Starosta preukázal Projektový formulár a Ţiadosť o 

grant, ktoré zaslal do KIE, keďţe Kia Motors vyhlásila pre okolité obce finančnú podporu pre 

projekt na skvalitnenie ţivotného prostredia alebo zvýšenie bezpečnosti v obci. 

 

Druhý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny pre rok 2011: Starosta informoval, 

ţe sme sa zapojili aj do druhého realizačného projektu. Celkovo sa zapojilo 634 obcí. Vybrali 350 

obcí, ktoré splnili poţadované kritériá. Aj naša obec bola vybraná do tohto projektu. V rámci 

druhého realizačného projektu by sa mali realizovať protipovodňové opatrenia na potoku okolo p. 

Kostelného a urobili by sa opatrenia od vodnej elektrárne smerom „Na Hámre“. 

 

M. Švec – či by obec neposkytla dotáciu pre L. Štefúnovú (Klub detí a mládeţe Dúha), majú ísť 

na východ na vystúpenie. Finančná situácia obce to neumoţňuje. Starosta navrhuje zriadiť 

Centrum voľného času, kde sa dostávajú dotácie na členov.  

 

 

Bod č. 9) Záver   
Na záver starosta obce poďakoval poslancom a ostatným prítomným za účasť a ukončil 

mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.    

 
Zapísala:  Dana Zichová  

 

Overovatelia:  Pavol Trnka 

 Ján Bielka 

 

 

 

          Ing. Miroslav Bielka 

                 starosta obce 


