
 

 

 

Uznesenia 

z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krasňany 

konaného dňa 25. 02. 2016 
 

 

 

 

Uznesenie č. 28 

Obecné zastupiteľstvo v Krasňanoch schvaľuje: 

 

1. Program 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch tak, ako bol 

predložený starostom obce na pozvánke. 

2. Predsedu návrhovej komisie p. Radoslava Krajčíka a členov návrhovej komisie  

p. Evu Ferjancovú a p. Slavomíra Rusnáka. 

3. Overovateľov zápisnice p. Mgr. Sidóniu Stankovú a Ing. Janu Adamikovú. 

4. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre Združenie obcí Mikroregión 

Terchovská dolina na roky 2015 – 2020. 

5. Zoznam kultúrno – spoločenských akcií organizovaných s účasťou obce: 

- Deň matiek, Uvítanie detí do života (narodených v roku 2015) 

- MDD 

- Futbalový turnaj „Memoriál Adama Krajčíka“ 

- Jánske ohne 

- Výstava historických vozidiel 

- Obecné slávnosti sv. Monika 

- Úcta k starším  

- Mikuláš 

6. Poplatok za prenájom spoločenskej sály nad OÚ za posedenie, ktoré trvá max. 4 hodiny  

(krstiny, promócie, 1. sv.prijímanie, birmovka, kar a pod.) vo výške 30.-€.  

Poplatok za predajný stánok pri obecných akciách 10.-€/stánok. 

7. Projekt pre územné rozhodnutie - Cyklomagistrála Terchová – VD Žilina cez Varín. 

8. Zakúpenie  hasičskej striekačky PS 12 TAZ 1920 cm3 v sume max. 7 104.-€. 

9. Výstavbu outdoorového ihriska. 

10.  Zmluvu o zriadení vecného bremena pre SEVAK Žilina. Jedná sa o parcelu č.: 

 KN-C 617 a 618 a parcelu č. KN-E 613. 

11.  Funkčné zaradenie členov DHZ do zásahovej jednotky s vydaním menovacích dekrétov   

nasledovne: Jaroslav Lopušan – veliteľ DHZ, Jozef Vrábel – hasič  záchranár, Marcel 

Tichák –   - vodič strojník, Jozef Ament – hasič, Marián Hliník - starší  hasič, Peter 

Digaňa – hasič, Juraj Gacho – hasič, Miroslav Košťál – hasič, Filip Vrábel –  hasič, 

Jaroslav Lopušan ml. - hasič, Ján Kubala – hasič, Ing. Jana Adamíková – hasička, 

František Hliník – hasič, Justín Tavač – hasič. 

12.  Osobitný zreteľ pri odpredaji pozemku parcela č. KN-C 580/2 pod bytové domy. 

Podmienky obce: 

- cena pozemku 40 €/m
2 
 

- povolenie stavby len v prípade, ak obsadenosť domu bude 2/3 občanmi Krasňan 



 

 

 

- v prípade stavby jednej bytovky, by odpredaj druhej polovice pozemku bol podmienený                          

stavbou ďalšej bytovky 

- uprednostniť stavbu pivníc pred garážami v suteréne bytovky (podľa záujmu  budúcich     

vlastníkov bytov) 

- pre každý byt zriadiť jedno stojisko pre auto 

- cestu, prípojky na siete, stojisko pre autá, úpravu okolia - zriadi investor stavby 

 

 

Uznesenie č. 29 

Obecné zastupiteľstvo v Krasňanoch berie na vedomie: 

 

1. Rozpočet obce na rok 2016  členený na položky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Ing. Miroslav Bielka 

            starosta obce  


