
Uznesenia 

z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krasňany 

konaného dňa 07. 06. 2018 
 

 

Uznesenie č. 60 

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

obce na pozvánke, s doplnením bodu 14. 

2. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Jana Žáková – predseda návrhovej komisie, Eva Ferjancová 

- člen návrhovej komisie, Mária Rampašeková – člen návrhovej komisie. 

3. Overovateľov zápisnice Mgr. Sidóniu Stankovú a Radoslava Krajčíka. 

4. Kritéria pre otvorenie MŠ Krasňany počas prázdnin v školskom roku a letných prázdnin. 

Kritéria: Do škôlky môžu cez prázdniny zapísať svoje deti len pracujúce matky, do škôlky 

musí byť prihlásených najmenej 15 detí, poplatok počas prázdnin pri jednom dieťati je 30,00 € 

+ obedy, pri dvoch deťoch je poplatok 40,00 € + obedy, poplatok musí byť uhradený do 24. 

júna. V prípade neúčasti v škôlke sa poplatok nevracia. MŠ Krasňany bude počas letných 

prázdnin otvorená prvé dva júlové týždne. 

5. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

6. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia z roku 2017 vo výške 15 000,00 € na tvorbu     

rezervného fondu. 

7. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie z roku 2017, obec: zisk v sume 40 061,78 € 

a rozpočtová organizácia: strata v sume – 474,67 €. 

8. Schvaľuje prijatie zostatku rozpočtového hospodárenia z roku 2017 v sume 93 779,30 € 

finančnou operáciou do rozpočtu obce na rok 2018. 

9. Schvaľuje prijatie zostatku rozpočtového hospodárenia z roku 2016 v sume 51 656,08 € 

finančnou operáciou do rozpočtu obce na rok 2018. 

10. Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2018. 

11. Žiadosť Pavla Krajčíka o vybudovanie (rekonštrukciu) miestnej komunikácie na parcele číslo 

450 pri najbližšej oprave verejných komunikácií v obci. 

12. Zámennú zmluvu na pozemok medzi: zamieňajúci č. 1 Obec Krasňany, parc.č. 439 o výmere 

467 m2  v 1/2  a zamieňajúci č. 2 Mária Rampašeková, parc.č. 441 o výmere 1 021 m2  

v 90/360. 

13. Kúpnu zmluvu medzi predávajúci: Obec Krasňany, kupujúci: Irena Filová o odpredaji časti 

pozemku parcele číslo 447/1, zapísané na LV č. 995 v k.ú. Krasňany o výmere 8 m2 v cene 

3,00 €/m2. Prevod vlastníctva sa vykoná priamym predajom. 

14. Schvaľuje správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017. 

15. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2018.   

 

 

Uznesenie č. 61 

Obecné zastupiteľstvo v Krasňanoch  berie na vedomie:  
1. Informáciu o oprave spevnených plôch pri bytovkách. 

2. Informáciu o prístavbe MŠ a o prijímaní detí do MŠ pre školský rok 2018/2019. 

3. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2017. 

4. Plnenie príjmov a výdavkov za obec k 06.2018.  

5. Oznámenie o úprave rozpočtu k 31.03.2018 rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Krasňany. 

6. Informáciu Implementácia mikroprojektu Interreg Poľsko - Slovensko.  

 

 



 

Uznesenie č. 62 

Obecné zastupiteľstvo v Krasňanoch  zamieta:  
1. Žiadosť Miroslava Pallu o predaj obecného pozemku.    

 

 

Uznesenie č. 63 

Obecné zastupiteľstvo v Krasňanoch  určuje:  
1. V súlade s § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie (2018 – 2022) 9 poslancov Obecného 

zastupiteľstva Krasňany, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú 

obec.   

2. V súlade s § 11 ods. 4 písm. i)   zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 - 2022 rozsah výkonu funkcie 

starostu Obce Krasňany takto: plný úväzok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Miroslav Bielka 

               starosta obce  
 


