
Uznesenia 

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krasňany 

konaného dňa 28. 06. 2012 
 

 

 

Uznesenie č. 14 

Obecné zastupiteľstvo v Krasňanoch schvaľuje: 
1. Program 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch tak, ako bol predložený 

starostom obce na pozvánke  

2. Predsedu návrhovej komisie p. Jána Bielku a členov návrhovej komisie p. Pavla Trnku a  p. 

Máriu Rampašekovú  

3. Overovateľov zápisnice p. Radoslava Krajčíka a p. Vladimíra Stanku, za zapisovateľku p. 

Zdenku Džurnákovú 

4.  Záverečný účet  obce  za rok 2011 a celoročné hospodárenie bez výhrad 

5.  Použiť zostatok finančných prostriedkov z roku 2011 ako príjem rozpočtu bežného roka 2012  

     (finančné operácie - zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov), zostatok účelových FP  

     ako zdroj financovania na poskytnutý účel, zostatok vlastných FP ako zdroj na splatenie  

     krátkodobého bankového úveru, prípadne na kapitálové výdavky  

6.  Jednorazový poplatok za predajné miesto pri obecných akciách vo výške 30,00 €.    

 

 

Uznesenie č. 15 

Obecné zastupiteľstvo v Krasňanoch berie na vedomie: 
1. Kontrolu plnenia uznesení 

2.  Informatívnu správu o preskúmaní územného plánu obce (ÚPN – O) Krasňany v znení Zmien  

     a doplnkov č. 1, 2, 3 a 5 (ZaD č.1, 2, 3 a 5 ÚPN – O) Krasňany prednesenú  

     Ing.arch.Vladimírom Barčiakom, odborne spôsobilou osobou pre obstarávanie územného plánu  

     obce Krasňany 

3.  Správu hlavného kontrolóra obce za rok 2011 

4.  List manažmentu obce audítora z overenia riadnej  účtovnej uzávierky a rozpočtového  

     hospodárenia za rok 2011 

5.  Informáciu o plnení príjmov a výdavkov obce k 31.05.2012  

6.   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2012.  

 

 

Uznesenie č. 16 

Obecné zastupiteľstvo v Krasňanoch konstatuje že: 
1.  Preskúmanie ÚPN – O Krasňany v znení ZaD č. 1, 2, 3 a 5 ÚPN – O Krasňany bolo  vykonané   

     v zmysle  zák.č. 50/76 Zb. v  platnom znení  a vyhlášky  č. 55/2001 Z.z. 

2.  Vzhľadom na potrebu zosúladenia ÚPN – O Krasňany... so Zmenou a doplnkom č. 4 územného  

     plánu veľkého územného celku (ZaD č. 4 ÚPN – VÚC) Žilinského kraja ako i vzhľadom na  

     nesúlad medzi skutočným funkčným využívaním časti územia  obce  a schváleným  ÚPN – O  

     Krasňany  v  znení  ZaD  č. 1, 2, 3 a 5  ÚPN – O Krasňany je nutné obstarať ďalšiu Zmenu  

     a doplnok ÚPN – O Krasňany. 

 

 

 



Uznesenie č. 17 

Obecné zastupiteľstvo v Krasňanoch žiada: 
1.  Preveriť  možnosti  získania  finančných  prostriedkov v zmysle zákona č. 226/2011 Z.z.  

     a zák.č. 50/76 Zb. v platnom znení pre obstaranie ďalšej Zmeny a doplnku ÚPN –   

     O Krasňany v znení ZaD č.ZaD č. 1, 2, 3 a 5 ÚPN – O Krasňany 

  

 
Uznesenie č. 18 

Obecné zastupiteľstvo v Krasňanoch odkladá: 
1.  Voľbu predsedu finančnej komisie 

   
 

Uznesenie č. 19 

Obecné zastupiteľstvo v Krasňanoch neschvaľuje: 
1.  Žiadosť o užívanie pozemku p. Martina Ďurneka, Varín - Koňhorská.  

 

 

Uznesenie č. 20 

Obecné zastupiteľstvo v Krasňanoch ruší: 
1.  ZŠ Krasňany a jej súčasť Školský klub detí pri ZŠ Krasňany 19 a MŠ Krasňany a jej  

     súčasť Školskú jedáleň pri MŠ Krasňany 157 zo siete škôl k 31. augustu 2012   

 

 

Uznesenie č. 21 

Obecné zastupiteľstvo v Krasňanoch zriaďuje: 
1.  Nový právny subjekt – Základná škola s materskou školou, Krasňany 19, s termínom začatia  

     činnosti od 1. septembra 2012   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Ing. Miroslav Bielka 

                starosta obce  

 

 


