
Uznesenia 

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krasňany 

konaného dňa 21. 10. 2011 
 

Uznesenie č. 21 

Obecné zastupiteľstvo v Krasňanoch schvaľuje: 
1. Program 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch tak, ako bol predloţený 

starostom obce na pozvánke  

2. Predsedu návrhovej komisie p. Slavomíra Rusnáka a členov návrhovej komisie p. Vladimíra 

Stanku  a  p. Pavla Trnku  

3. Overovateľov zápisnice p. Stanislava Pallu a p. Radoslava Krajčíka, za zapisovateľku p. 

Zdenku Dţurnákovú 

4. Kúpnu zmluvu so zriadením vecného bremena  

5. Členov školskej rady pri ZŠ Krasňany za zriaďovateľa p. Pavla Trnku, p. Miroslava Šveca  

6. Prvú zmenu rozpočtu na rok 2011 tak ako bola predloţená – príjmy a výdavky vo výške 

650985,00 € - rozpočtové opatrenie č. 1   

7. Predloţenie dvoch ţiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2012 na environ-

mentálny fond.  

 

Uznesenie č. 22 

Obecné zastupiteľstvo v Krasňanoch schvaľuje: 
1. Predloţenie ţiadosti o NFP v rámci výzvy OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 za 

účelom realizácie projektu s názvom: „Rozvoj cezhraničnej spolupráce prostredníctvom 

vytvorenia siete aktívnej spolupráce základných škôl“, ktorého ciele sú v súlade s platným 

územným plánom obce 

2. Zabezpečenie realizácie projektu po schválení ţiadosti o NFP 

3. Financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt 

(121808,98 €) t.j. vo výške 6090,45 €  

 

Uznesenie č. 23 

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

2. Informáciu o výzve Ministerstva ŢP o NFP Operačný program ŢP Prioritná os 2 OCHRANA 

PRED POVODŇAMI  

3. Informáciu starostu obce o oslave 20-teho výročia otvorenia Domu smútku   

4. Informáciu o cykloturistických trasách   

5. Informáciu starostu obce o prezentácii v kaštieli dňa 26.10.2011 Rozvoj Slovenska ako 

turistickej destinácie   

 
Uznesenie č. 24 

Obecné zastupiteľstvo v Krasňanoch súhlasí: 

1. S otváracími hodinami – Pohostinstvo Amfiteáter Krasňany podľa predloţenej 

ţiadosti firmy STAVOINVEST-SK s.r.o., so sídlom Krasňany 342  
 

Uznesenie č. 25 

Obecné zastupiteľstvo v Krasňanoch neschvaľuje: 

1. Aby sa obec Krasňany stala členom oblastnej organizácie o podpore cestovného ruchu  
 

 

 

 

                      Ing. Miroslav Bielka 

                starosta obce  


