
Uznesenia 

zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krasňany 

konaného dňa 14. 06. 2017 
 

 

Uznesenie č. 44 

Obecné zastupiteľstvo v Krasňanoch schvaľuje: 
1. Program 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch tak, ako bol predložený 

starostom obce na pozvánke (so zmenou poradia programu). 

2. Návrhovú komisiu v zložení: Eva Ferjancová – predseda návrhovej komisie, Branislav Gacho - 

člen návrhovej komisie, Mária Rampašeková – člen návrhovej komisie. 

3. Overovateľov zápisnice Slavka Rusnáka a Radoslava Krajčíka.  

4.   Pre vykonanie audítorskej činnosti za roky 2016 a 2017 audítorskú spoločnosť  AT-AUDIT      

      s.r.o. Dolný Kubín, licencia UDVA č. 99, zodpovedný audítor Ing. Ladislav Adamec.  

5.   Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.  

6.   Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia z roku 2016 vo výške 12 915,00 € na tvorbu  

      rezervného fondu. 

7.   Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie z roku 2016,  obec: strata v sume – 9 356,95 €  

      a rozpočtová organizácia: zisk v sume 4 199,59  €.  

8.   Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Prístavba a stavebné úpravy MŠ Krasňany“   

      realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10“, ktorého ciele sú v súlade s platným   

      územným plánom obce a platným programom rozvoja obce. 

      Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

      Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške  

      rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade      

      s podmienkami poskytnutia pomoci a to 15 000,00 €. 

      Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 

9.   Realizáciu verejného osvetlenia v lokalite „Tavačov Laz“, športový areál a Huboč.        

10. Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Likvidácia biologického odpadu“. 

11. Žiadosť o rekonštrukciu prístupových ciest do bytových domov na ul. Okružná č. 163, 165,    

      167.        

12. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2017.   

 

 

Uznesenie č. 45 

Obecné zastupiteľstvo v Krasňanoch  berie na vedomie:  
1. Správu hlavného kontrolóra za rok 2016. 

2. Správu audítora za rok 2016.  

3. Konsolidovanú výročnú správu obce Krasňany za rok 2016. 

4. Informáciu o prijímaní detí do MŠ v Krasňanoch.  

5. Informáciu na kamerový systém v obci Krasňany. 

6. Žiadosť o vybudovanie (rekonštrukciu) miestnej komunikácie Pupov.       

7. Žiadosť KST Fatran Krasňany o povolenie pálenia Jánskych ohňov.        

8. Informácie o kultúrnych akciách.        

9. Informácie o stave prípravy projektov: Cyklomagistrála Terchová – VD Žilina cez Varín + 

napojenie úseku pri Varíne do Tepličky nad Váhom“ a „Prístavba a rekonštrukcia PZ“.         

10. Správu z knihy jázd vozidla KIA cee´d ZA753EZ. 

11. Informáciu na stavbu Most cez Kúrsky potok do oblasti  „Do potoka končie“ v mieste 

jestvujúceho mosta.     

 



Uznesenie č. 46 

Obecné zastupiteľstvo v Krasňanoch  neschvaľuje:  
1. Zmluvu o odkúpení pozemku parc. CKN 844/125 o výmere 14 m².  

 

 

Uznesenie č. 47 

Obecné zastupiteľstvo v Krasňanoch  zamieta:  
1.   Žiadosť p. Michaely Košútovej o odkúpenie respektíve prenájom pozemku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Miroslav Bielka 

               starosta obce  
 


