
 

Uznesenia 

z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krasňany 

konaného dňa 24. 02. 2012 
 

 

 

Uznesenie č. 3 

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. Pavla Trnku a členov návrhovej komisie p. Slavomíra Rusnáka  

a  p. Radoslava Krajčíka  

3. Overovateľov zápisnice p. Stanislava Pallu a p. Máriu Rampašekovú, za zapisovateľku p. 

Zdenku Džurnákovú 

4. Vyradenie nasledujúcich škôl a školských zariadení zo siete škôl a školských zariadení k  30. 

júnu 2012: 

1. Základná škola, Krasňany 19 a jej súčasť Školský klub detí pri Základnej škole, Krasňany 

19 

2. Materská škola, Okružná 157 a jej súčasť Školskú jedáleň pri Materskej škole, Krasňany 

157 

Dôvodom vyradenia zo siete je úspora nákladov na prevádzku a ochranu obecného majetku. 

Škola aj školské zariadenia sa nachádzajú v spoločnom areáli obce Krasňany. 

Vyradenie nenaruší výchovno-vzdelávací proces vzhľadom k následnému spojeniu školy 

a školských zariadení. 

5. Zlúčenie a zaradenie  nasledujúcich škôl a školských zariadení do siete škôl a školských 

zariadení k  1. júlu 2012: 

1. Základná škola, Krasňany 19 a jej súčasť Školský klub detí pri Základnej škole, Krasňany 

19 

2. Materská škola, Okružná 157 a jej súčasť Školskú jedáleň pri Materskej škole, Krasňany 

157 do jedného právneho subjektu s názvom: 

  Základná škola s materskou školou Krasňany, adresa: Krasňany 19, 013 03 Krasňany 

6. Zásady hospodárenia s majetkom obce Krasňany 

7. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na „Revitalizáciu 

materských škôl 2012“ na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

8. Programový rozpočet obce na rok 2012. 

     Príjmy vo výške: 532 102,00 € + vlastné príjmy RO vo výške 27 560,00 €  

     Výdavky vo výške: 532 102,00 € + vlastné výdavky RO vo výške 27 560,00 € 

 

 

 

Uznesenie č. 4 

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

2. Rozpočet na roky 2012 - 2014 

 

 

 



 
Uznesenie č. 5 

Obecné zastupiteľstvo v Krasňanoch odkladá: 

1. Prejednanie žiadostí RD Rozsutec Terchová a Ing. Blažeja Chmeliara o prenájom 

poľnohospodárskej pôdy 

2. Založenie centra voľného času   
 

 

 

Uznesenie č. 6 

Obecné zastupiteľstvo v Krasňanoch poveruje: 

1. Starostu obce na jednanie so zriaďovateľom Centra voľného času Varín  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Ing. Miroslav Bielka 

                starosta obce  

 

 


