
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  v Krasňanoch 
 

 

Z á p i s n i c a    

 

 
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krasňanoch,  

konaného dňa 16.01. 2012 

 

 

 

Prítomní: starosta obce - Ing. Miroslav Bielka, kontrolór obce - Janka Miklúšová, 

poslanci - Mária Rampašeková, Vladimír Stanko, Stanislav Pallo, Radoslav 

Krajčík, Slavomír Rusnák, Pavol Trnka, Miroslav Švec, Júlia Staníková   

 

Ospravedlnený: Ján Bielka 

 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu 

Životné prostredie, prioritná os 2 Ochrana pred povodňami pre projekt „Rekonštrukcia 

úpravy potoka Jedľovina – ochranná hrádza“ 

3. Záver 

 

 

Bod č. 1) Otvorenie zasadnutia 

Starosta obce Ing. Miroslav Bielka privítal všetkých prítomných na mimoriadnom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva obce Krasňany. Zasadnutie bolo zvolané telefonicky. 

Za overovateľov   zápisnice  navrhol  poslancov p. Miroslava Šveca a p. Júliu Staníkovú. 

 

za:  8 (M. Rampašeková, V. Stanko, S. Pallo, R. Krajčík, S. Rusnák, 

P. Trnka, M. Švec, J. Staníková)   

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Bod č. 2) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

Hlavným bodom zasadnutia bolo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

Operačného programu Životné prostredie, prioritná os 2 Ochrana pred povodňami pre projekt 

„Rekonštrukcia úpravy potoka Jedľovina – ochranná hrádza“. 

Starosta informoval prítomných o spracovaných podkladoch potrebných k žiadosti o NFP 

a predložil ich k nahliadnutiu všetkým poslancom. 

Mimoriadne zasadnutie bolo zvolané z dôvodu krátkeho časového limitu k ukončeniu výzvy, 

ktorá končí dňa 20.01.2012 a bolo potrebné predloženie žiadosti odsúhlasiť obecným 

zastupiteľstvom. 



V diskusii poslanci vyjadrili svoje názory, z čoho vyplýva, že s podaním žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok pre projekt „Rekonštrukcia úpravy potoka Jedľovina – ochranná hrádza“ 

súhlasia. Navrhujú uzatvoriť dohodu so spoluvlastníkmi pozemkov (JUDr. V. Milkovičová, p. F. 

Hložný) v lokalite „Kút“, že v prípade úspešnosti predmetného projektu budú financovať 

oprávnené náklady obce. 

 

za:  8 (M. Rampašeková, V. Stanko, S. Pallo, R. Krajčík, S. Rusnák, 

P. Trnka, M. Švec, J. Staníková)   

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

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

 

 

 

Zapísala:   Dana Zichová 

 

Overovatelia: Miroslav Švec  

 

Júlia Staníková   

  

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Bielka 

       starosta obce  


