
Uznesenia 

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krasňany 

konaného dňa 25. 03. 2011 
 

 

Uznesenie č. 10 

Obecné zastupiteľstvo v Krasňanoch schvaľuje: 
1. Program 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch tak, ako bol predloţený 

starostom obce na pozvánke  

2. Predsedu návrhovej komisie p. Máriu Rampašekovú a členov návrhovej komisie p. Slavomíra 

Rusnáka a p. Stanislava Pallu 

3. Overovateľov zápisnice p. Miroslava Šveca a p. Jána Bielku, za zapisovateľku p. Zdenku 

Dţurnákovú 

4. Doplnenie členov komisie kultúry, školstva, mládeţe a športu z radov občanov:  

Oľga Tichá, Lenka Štefúnová, Zuzana Vráblová, a Sidónia Stanková   

5. VZN č. 1/2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Krasňany 

6. VZN č.2/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a 

školských zariadení so sídlom na území obce Krasňany 

7. VZN č. 3/2011 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských 

zariadení a výchovno-vzdelávacích zariadení 

8. Programový rozpočet obce Krasňany na rok 2011 – príjmy aj výdavky vo výške 413 900,00 € 

9. Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov obce Krasňany pre Branislava Gachu 

s tým, ţe nájom sa bude upravovať vţdy k 31.03. beţného roka  
10. Podpísanie Zmluvy o sluţbách – Opatrenie o sluţbách 3.1. Ochrana ovzdušia a minimalizácia 

nepriaznivých vplyvov zmeny klímy  z Operačného programu Ţivotné prostredie 2007- 2013 

s poskytovateľom OPEN DOOR INTERNATIONAL, s.r.o. Šaľa   

11. Ţiadosť o uţívanie priľahlého pozemku od nájomníkov 7 bj č. 163  Krasňany za podmienky, 

ţe s týmto budú súhlasiť všetci siedmi nájomcovia 

 

 

Uznesenie č. 11 

Obecné zastupiteľstvo v Krasňanoch berie na vedomie: 
1. Informáciu starostu obce a predbeţne dohodnutý postup na zabezpečovanie spolufinancovania 

stavebných prác na IBV Kút  

2. Kontrolu plnenia uznesení 

3. Programový rozpočet obce Krasňany na roky 2012-2013 

4. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Krasňany za rok 2010 a Návrh plánu 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2011  

5. Informáciu starostu obce o návšteve firmy KIA a Darovacej zmluve od firmy KIA  

6. Informáciu starostu obce o Uznesení vlády SR č. 183 z 9. marca 2011 

7. Ţiadosť firmy Krasplast  s.r.o. Krasňany 285 

 

 

 

 

 

 
          Ing. Miroslav Bielka 

                starosta obce  


