
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 

 
Z á p i s n i c a   

 
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch, konaného dňa 18.11. 2011 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: viď príloha – pozvánka 

 

1. Schválenie programu rokovania   
Starosta obce  privítal prítomných poslancov OZ a  predložil na schválenie program  

rokovania 7. zasadnutia OZ v Krasňanoch.          

                   

                   za: 7             proti: 0              zdržal sa: 0 

 

2. Určenie návrhovej komisie 

Starosta navrhol za predsedu p.  Radoslava  Krajčíka a členov p. Slavomíra Rusnáka a p. Jána 

Bielku.     

Určenie overovateľov zápisnice  a  zapisovateľky  

Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice poslancov  p. Máriu Rampašekovú, 

p. Miroslava Šveca a za zapisovateľku určil p. Jaroslavu Kuricovú. 

 

                   za: 7             proti: 0              zdržal sa: 0 

                 

3. Kontrola plnenia uznesení 
Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení. 

 

                    

4. Schválenie úverovej linky k žiadosti – Program cezhraničnej spolupráce PL – SK 2007-

2013 „ Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky v slovensko – poľskom prihraničí“ 

Starosta informoval o projekte, ktorý sa má zrealizovať do konca novembra. Obec  Krasňany 

je žiadateľ,  ďalší partneri sú obec Stráža, Belá, Terchová a Strumien. Z dôvodu zvýšenia 

bezpečnosti cestnej premávky je potrebné inštalovať do obcí bezpečnostné prvky, najmä 

merače rýchlosti, dopravné značky, spomaľovacie prahy. 

 

Po diskusii  poslanci súhlasili so žiadosťou úverovej linky  na 10 mesiacov vo výške 85% 

ERDF z celkových oprávnených nákladov, čo je suma  vo výške 16 717,38 €. 

 

                   za: 7           proti: 0              zdržal sa: 0 

 

 

5. Žiadosť o schválenie zmeny pracovnej doby – Hostinec pri kaštieli  

Starosta prečítal žiadosť p. Jaroslava Kubalu  o zmenu pracovnej doby v Hostinci pri kaštieli 

z dôvodu PN jednej pracovníčky.  

Poslanci s navrhovanou zmenou súhlasili. 

 

                   za: 7             proti: 0              zdržal sa: 0 



 

6. Prehodnotenie členstva našej obce do oblastnej organizácie cestovného ruchu 

Starosta informoval o novom rokovaní spoločnej oblastnej organizácie cestovného ruchu pre 

Žilinu, región MTD, región MBD. Členský príspevok bol odsúhlasený vo výške 1 € na 

obyvateľa. Treba prehodnotiť vstup ako zakladajúceho člena do tejto organizácie.  

p. J. Bielka navrhuje radšej počkať 1 – 2 roky, ako sa to celé vykryštalizuje, potom pristúpiť 

S návrhom nevstupovať, v budúcnosti sa to prehodnotí,  poslanci súhlasili. 

 

                   za: 7             proti: 0              zdržal sa: 0 

 

 

7. Rôzne 

V tomto bode p. Ján Bielka prišiel s myšlienkou vyčleniť  miesto v pláne cintorína na 

dostavbu kostola, navrhol dostavať terajší dom smútku na kostol.  
 

 

8.  Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

    

 

 

Zapísala:  Jaroslava Kuricová 

 

 

Overovatelia:  Mária Rampašeková  

                         

  

                         Miroslav Švec   

                             

                                                                                                             

 

 

 

 

                                                                                                      Ing. Miroslav Bielka 

                                                                                                            starosta  obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


