
Uznesenia MZ do dňa 06.09.2010 
 
Uzn.č. 129/2010 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Pavol Targoš, Miroslav Capek, 
PhDr. Jozef Pauk, overovateľov zápisnice Mgr. Gabriela Bírová, Mgr. Milan Jesenský 
a program rokovania MZ s doplnením o bod určenie volebných obvodov. 
Uzn.č. 130/2010 – MZ schvaľuje: 
- úver pre spoločnosť Krasbyt, s.r.o, Krásno nad Kysucou na realizáciu stavby decentralizácie 
  výroby tepla do výšky 850.000 eur podľa indikatívnej ponuky Slovenskej sporiteľne, 
- splatnosť úveru do 10 rokov, 
- pristúpenie Mesta Krásno nad Kysucou k záväzku. 
Uzn.č. 131/2010 -  MZ schvaľuje spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra – tajným 
hlasovaním. 
Uzn.č. 132/2010 – MZ schvaľuje volebnú komisiu na voľbu kontrolóra mesta v zložení: Ing. 
Mária Goreková, Vojtech Buchta, MUDr. Milan Peteraj, zapisovateľku volebnej komisie 
Alenu Gavlasovú, predsedom  komisie na voľbu kontrolóra mesta – Vojtech Buchta. 
Uzn.č. 133/2010 – MZ schvaľuje pracovný úväzok hlavného kontrolóra Mesta Krásno nad 
Kysucou  v rozsahu 4,5 hodiny denne. 
Uzn.č. 134/2010 – MZ dňa 6.9.2010 v tajnom hlasovaní na voľbu  hlavného kontrolóra 
schválilo Ing. Oľgu Šumskú Lastovicovú s počtom hlasov 10 z celkového počtu 13 
prítomných poslancov. 
Uzn.č. 135/2010 – MZ zamieta žiadosť p. Fogadovej Ľudmily, Dom služieb Krásno nad 
Kysucou o výmenu okien. Dom služieb- riešiť komplexne v rámci rozpočtu roku 2011. 
Uzn.č. 136/2010 – MZ odstupuje žiadosť MUDr. Jany Peterajovej, Krásno nad Kysucou 1367 
o obnovu priestorov detskej ambulancie na správcu priestorov KRASBYT s tým, že väčšie 
investície budú riešené v rozpočte roku 2011. 
Uzn.č. 137/2010 – MZ odročuje žiadosť skupiny občanov – obyvateľov Mesta Krásno nad 
Kysucou, Kalinov- Ul.- Záhradná o zaasfaltovanie pri prejednávaní rozpočtu na rok 2011. 
Uzn.č. 138/2010 – MZ odročuje žiadosť o odstránenie inžinierskych sietí z pozemku p. 
Barbory Janasovej, Kalinov č. 951. Mesto dá vypracovať geometrický plán a v budúcoročnom 
rozpočte bude riešiť odkúpenie pozemku. 
Uzn.č. 139/2010 – MZ schvaľuje odpredaj nebytových priestorov o rozlohe 1,43m2 
v zdravotnom stredisku pre Gajdičiar, s.r.o. Krásno č. 1367 za cenu 150 €/m2. 
Uzn.č. 140/2010 – MZ odročuje žiadosť R. Uhriča, Struhy 1275 s tým, že mu mesto ponúkne 
iný priestor – na križovatke ul.  Lesníckej a SNP. 
Uzn.č. 141/2010 – MZ schvaľuje odpredaj  časti pozemku p.č. 12409/5 o rozlohe  cca 280m2 
Komerc družstvu, Kuzmányho 10,  Žilina za cenu 6€/m2 s tým, že si dá vypracovať GP na 
vlastné náklady. 
Uzn.č. 142/2010 – MZ schvaľuje: 
- prijatie úveru vo výške 49.900€ 
MZ v Krásne nad Kysucou podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v platnom znení resp. príslušných ustanovení Štatútu daného mesta alebo obce 
schvaľuje prijatie prevádzkového úveru vo výške 49.900€ poskytnutého zo strany Dexia 
banky Slovensko, a.s. so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO : 
31 575 951, IČ DPH: SK 2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu 
v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L ( ďalej len „ banka“) za podmienok dojednaných 
v príslušnej úverovej zmluve. 
MZ zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blanko zmeny za účelom zabezpečenia 
pohľadávky banky z úveru. 
 
 



Uzn.č. 143/2010 – MZ schvaľuje pre komunálne voľby 2 volebné obvody s celkovým počtom 
13 poslancov 
1. HK + Kalinov - 8 poslancov 
2. DK + Blažkov + Zákysučie - 5 poslancov 
Celá Lesnícka ulica je v Hornom Krásne. 
Uzn.č. 144/2010 – MZ schvaľuje zmluvu o založení záujmového združenia právnických osôb 
„ Vodárenské združenie Stredných Kysúc.“ 
Uzn.č. 145/2010 – MZ schvaľuje VZN Mesta Krásno nad Kysucou o zákaze požívania 
alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach. 
Uzn.č. 146/2010 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení, ruší uzn. č 123/2010.  
Uzn.č. 147/2010 – MZ berie na vedomie správu kontrolórky z kontroly hospodárenia 
Krasbytu, s.r.o. za rok 2009 
Uzn.č. 148/2010 – MZ berie na vedomie rozbor hospodárenia mesta a RO, Krasbytu a TJ 
Tatran za I. polrok 2010. 
Uzn.č. 149/2010 – MZ berie na vedomie správu o bezpečnostnej situácií a priestupkoch 
v Krásne. 
Uzn.č. 150/2010 – MZ berie na vedomie inf. správu o priebehu inv. akcií mesta prednesenú 
primátorom mesta. 
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