
 

Uznesenia 

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krasňany 

konaného dňa 15.03.2018 
 

Uznesenie č. 57 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krasňanoch schvaľuje: 

 
1. Program 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch tak, ako bol predložený 

starostom obce na pozvánke. 

2. Predsedu návrhovej komisie Slavka Rusnáka a členov návrhovej komisie:  

Mgr. S. Stankovú a Ing. J. Žákovú 

Overovateľov zápisnice p. Evu Ferjancovú a p. Jána Bielku. 

Zapisovateľku Ing. Margitu Rusnákovú 

3. Prenájom sály nad OÚ aj s možnosťou bez poskytovania obslužných služieb 

- priestory „starej škôlky“ sa neprenajímajú na súkromné akcie, zostávajú len pre činnosť  

kultúrnych zložiek.     

4. Realizáciu stavby mosta (na Púpov), podmienkou však je - cena musí byť nižšia, ako                 

predpokladaná cena (rozpočet PD). 

5. Zatrubnenie odvodňovacieho kanála - uskutočniť verejnú súťaž na zhotoviteľa. Kritérium 

bude najnižšia cena. Víťazná firma práce zrealizuje. 

6. Zámer odpredaj pozemkov žiadateľom: p. Marte Kvočkovej – p. č. 447/4, 447/5, 447/6, 

1332/10 o výmere 24m². P. Irene Filovej – časť parcely č. 447/1 a p. Ondrejovi 

Cigánikovi – 447/8 (5m²), 447/9 (8m²).  

Žiadatelia zabezpečia vypracovanie kúpnopredajných zmlúv, ktoré bude OZ schvaľovať. 

7. Zámer na zámenu pozemkov - p. č. 439 (233,50 m²) spoluvlastník obec za pozemok 

 p. č. 441 (255 m²) spoluvlastník M. Rampašeková bez nároku na žiadne vyrovnanie . 

8. Predloženie žiadosti o dotáciu na projekt s názvom „Prístavba a rekonštrukcia požiarnej    

zbrojnice“ v rámci výzvy č. VI. P HaZZ 2018 na predkladanie žiadostí o dotácie zo 

štátneho rozpočtu  prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky 

- zabezpečenie povinného spolufinancovania žiadosti o dotáciu vo výške najmenej 5%  

z celkovej výšky výdavkov (v prípade ak výdavky na projekt presiahnu výšku dotácie 

30 000,00 eur, obec zabezpečí dofinancovanie zvyšných výdavkov z vlastných zdrojov). 

9. Predloženie žiadosti o dotáciu na „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných 

budov vrátane zatepľovania“ – budova ZŠ. 

10. Predloženie projektu v komunitnom grantovom programe 2018 Nadácie Kia Motors      

Slovakia – oplotenie športového areálu. 

11. Opravu kaplnky a kríža pri štátnej ceste. Kritériom je najnižšia cena. 

12. VZN č. 1/2018 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu 

výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku zákonného 

zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške mesačného 

príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej 

jedálni. 

 



 

 

Uznesenie č. 58 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krasňanoch neschvaľuje: 

 

Žiadosť o vydanie súhlasu s výstavbou rodinného domu na časti parcele KNC 1211/8 a  zámer 

vytvorenia prístupovej cesty ku pozemkom. 

 

   

Uznesenie č. 59 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krasňanoch berie na vedomie: 

 

1. Informácia o plnení rozpočtu za január, február 2018 

2. Vyhodnotenie knihy jázd starostu. 

 

 

 

 

                                                                              Ing. Miroslav Bielka 

                  starosta obce Krasňany 


