
Uznesenia 

z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krasňany 

konaného dňa 15. 12. 2015 
 

 

 

 

 

Uznesenie č. 26 

Obecné zastupiteľstvo v Krasňanoch schvaľuje: 

1. Program 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch tak, ako bol predložený 

starostom obce na pozvánke. 

2. Predsedu návrhovej komisie p. Jána Bielku  a členov návrhovej komisie 

p. Máriu Rampašekovú a p. Evu Ferjancovú. 

3.  Overovateľov zápisnice Mgr. Sidóniu Stankovú a p. Branislava Gachu.   

4.  Uznesenie k Zmenám a doplnku č.6 územného plánu obce (ZaD č.6 ÚPN – O)  

     Krasňany a VZN č. 1/2015 o záväzných častiach Zmeny a doplnku č. 6 územného  

     plánu obce Krasňany. (uznesenie tvorí samostatnú prílohu)     

5.  VZN č. 2/2015 o umiestňovaní volebných plagátov. 

6.  VZN č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej  

     dochádzky. 

7.  VZN č. 4/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej   

     školy a dieťa školského zariadenia na rok 2016.   

8.  Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za    

     komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

9.  Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Krasňany 

10. Zostavenie a predkladanie rozpočtu bez programovej štruktúry. 

11. Rozpočet obce Krasňany na rok 2016 na úrovní hlavných kategórií.  

12. Predĺženie nájmu nebytových priestorov pre p. Branislava Gachu do 31.12.2020, cena  

      nájmu 2,40 €/m
2
. 

13. Ročnú odmenu  pre hlavného kontrolóra obce vo výške 100,00 €.   

        

 

 
 

Uznesenie č. 27 

Obecné zastupiteľstvo v Krasňanoch berie na vedomie: 

OZ berie na vedomie informatívny rozpočet obce Krasňany na roky 2017-2018. 

 

 

 

 

 

 
  

 

                                                                                                            Ing. Miroslav Bielka 

                       starosta obce  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA  

K ZMENÁM A  DOPLNKU Č.6  ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE 

(ZaD Č.6 ÚPN – O) KRASŇANY  

A 

 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU OBCE O ZÁVÄZNÝCH 

ČASTIACH  ZMENY A DOPLNKU Č.6  

ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE KRASŇANY 

 

zo dňa 15.12.2015, 
ktorým sa dopĺňa a mení všeobecne záväzné nariadenie obce  o záväzných častiach územného 

plánu obce Krasňany zo  dňa 28.05.2004 v znení  

všeobecne záväzného nariadenia obce Krasňany č.3 zo dňa 05.12.2005 o záväzných častiach  

Doplnku č.1 (Za Brezníkom) územného plánu obce Krasňany, všeobecne záväzného 

nariadenia obce Krasňany č.4  zo dňa 13.04.2006  o záväzných častiach Doplnku č.2 (Pocestie) 

územného plánu obce Krasňany, všeobecne záväzného nariadenia obce Krasňany č.5/2006  zo 

dňa 30.11.2006  o záväzných častiach Doplnku č.3 (Kút) územného plánu obce Krasňany 

a 

všeobecne záväzného nariadenia obce Krasňany č.1/2008  zo dňa 26.06.2008 o záväzných 

častiach Doplnku č.5 (IBV Kút) územného plánu obce Krasňany 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V KRASŇANOCH 

 

 

 

1. Berie na vedomie 

- Dôvodovú správu k návrhu Zmeny a doplnku č.6  územného plánu obce Krasňany ako i k 

návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce o záväzných častiach Zmeny a doplnku č.6  

územného plánu obce Krasňany... 

 

 

2. Konštatuje, že 

a) Návrh Zmeny a doplnku č.6  územného plánu obce Krasňany vrátane jeho záväzných 

častí bol prerokovaný v súlade so zák.č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade 

s vyhláškou č. 55/2001 Z.z. ako i zák.č. 24/2006 Z.z. v platnom znení (zákon „EIA“). 

 

b) Návrh Zmeny a doplnku č.6  územného plánu obce Krasňany vrátane návrhu jeho 

záväzných častí bol zverejnený v obci na uplatnenie pripomienok zo strany fyzických i 

právnických osôb podľa platnej legislatívy. 

 

c) Do návrhu Zmeny a doplnku č.6  územného plánu obce Krasňany vrátane návrhu jeho 

záväzných častí boli zahrnuté všetky obcou akceptované pripomienky podľa 

„Vyhodnotení pripomienok...“ a Záverečného stanoviska... Okresného úradu Žilina, 

Odboru starostlivosti o životné prostredie. 

 

d) Okresný úrad  Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky vydal k návrhu  Zmeny a 

doplnku č.6  územného plánu obce Krasňany ako i k návrhu všeobecne záväzného 

nariadenia obce o záväzných častiach  Zmeny a doplnku č.6  územného plánu obce 

Krasňany...  kladné stanovisko. 

 

 

3. Schvaľuje 

a) Zmenu a doplnok č.6  územného plánu obce Krasňany. 

 

b) Všeobecne záväzné nariadenie obce o záväzných častiach Zmeny a doplnku č.6  

územného plánu obce Krasňany, ktorým sa dopĺňa a mení všeobecne záväzné nariadenie 

obce o záväzných častiach územného plánu obce Krasňany zo dňa 28.05.2004, v znení 

všeobecne záväzného nariadenia obce č.3/2005 zo dňa 05.12.2005 o záväzných častiach  

Doplnku č.1 (Za Brezníkom) územného plánu obce Krasňany,  všeobecne záväzného 

nariadenia obce č.4/2006 zo dňa 13.04.2006 o záväzných častiach Doplnku č.2 (Pocestie) 

územného plánu obce Krasňany, všeobecne záväzného nariadenia obce č.5/2006 zo dňa 

30.11.2006 o záväzných častiach Doplnku č.3 (Kút) územného plánu obce Krasňany 

a všeobecne záväzného nariadenia obce Krasňany č.1/2008 zo dňa 26.06.2008 

o záväzných častiach doplnku č.5 (IBV Kút) územného plánu obce Krasňany. 

 

 

4. Ukladá 

- Obecnému úradu riadiť urbanisticko – architektonický rozvoj územia obce podľa týchto 

schválených dokumentov. 

 

 

 

 

 


