
Uznesenia MZ zo dňa 8.6.2007 
Uzn.č. 155/2007 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Vojtech Buchta, Božena 
Ďurčanová a Ing. Mária Goreková, overovateľov zápisnice – Ing. Jozef Grapa, Milan Šuráb 
a program rokovania MZ. 
Uzn.č. 156/2007 – MZ schvaľuje predaj pozemku pod garáž pri bytovke č. 206 p. Kasajovi 
Mirosl., ak bude súhlasiť nadpolovičná väčšina obyvateľov bytovky  za cenu 300,- Sk/m2. 
Uzn.č 157/2007 -  MZ schvaľuje príspevok súboru DREVÁR vo výške 30.000,- Sk po 
odpočítaní nedoplatkov z daní a poplatkov. 
Uzn.č 158/2007 – MZ schvaľuje vybudovanie nového vchodu do kaviarne DASY 
v Kultúrnom dome spojeného s vybudovaním letnej terasy pani Dane Sýkorovej s tým, že si 
dá urobiť statický posudok na nové vchodové dvere. 
Uzn.č. 159/2007 – MZ schvaľuje príspevok v ZSŠ drevárskej vo výške 15.000,- Sk na 
športovo kultúrnu akciu „Pohár primátora mesta Krásno nad Kysucou“ v karate. 
Uzn.č. 160/2007 – MZ odročuje žiadosť Milan Hacek OKY Hydraulik Krásno – prenájom 
škvarového ihriska na mesiac september. 
Uzn.č. 161/2007 – MZ schvaľuje erb, pečať a vlajku mesta Krásno nad Kysucou podľa 
predloženej predtlače vo farbách žltá, biela, zelená. 
Uzn.č. 162/2007 -  MZ schvaľuje z rozpočtu mesta uhradiť  stratu vody a revíziu 
elektroinštalácie a bleskozvodov v bytovke 1617, obyvatelia bytovky č. 1617  si 
namontovanie vodomerov uhradia z vlastných zdrojov. 
Uzn.č. 163/2007 – MZ schvaľuje uhradiť z rozpočtu mesta odpustené nájomné v bytovke č. 
1499 vo výške 28.469,- Sk pre KRASBYT Krásno nad Kysucou. 
Uzn.č. 164/2007 – MZ schvaľuje odpredaj pozemku par.č. KN-C 277/45 v podiele 533/628 –
in p. Jozefovi Amrichovi Krásno č.1102 za cenu 25,- Sk/m2. 
Uzn.č. 165/2007 – MZ schvaľuje doplnok k územnému plánu – IBV Kalinov časť Brňákovci.  
Uzn.č. 166/2007 – MZ schvaľuje stavebnú uzáveru v mestskej časti Krásno – Lazy do doby 
spracovania urbanistickej štúdie. 
Uzn.č. 167/2007 – MZ schvaľuje združeniu Kultúrny prameň Krásno návratný finančný 
príspevok vo výške 100.000,- Sk. 
Uzn.č. 168/2007 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 
Uzn.č. 169/2007 – MZ schvaľuje odpredaj bytov v nadstavbe bytovky č. 1499 formou dražby. 
Uzn.č. 170/2007 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu: 

Technické služby: 
- krovinorez   20.000,- Sk 
- zváračka    20.000,- Sk 
- centrála    25.000,- Sk 
- vrtacie potreby   20.000,- Sk 
- sociálky, WC   81.500,- Sk 
- kosačka, vlečka   10.000,- Sk 
Mestský úrad: 
- kolkáreň – dokumentácia 120.000,- Sk žiadosť na fondy 
- škola- dokumentácia  400.000,- Sk žiadosť na fondy 
- úprava terén zdravot. str. 500.000,- Sk 
- kanál – Kalinov   120.000,- Sk 
             - Blažkov     50.000,- Sk 
- Mestský rozhlas 
                ústredňa - vysielač    50.000,- Sk 
       -  hniezda   4x15.000,- Sk 
- kanalizácia Bajcárov dvor      2,000.000,- Sk 
 



- parkoviská asfaltovanie          2,000.000,- Sk  
                       výtlky    650.000,- Sk 
- tribúna              1,000.000,- Sk 
- vzduchotechnika KD    200.000,- Sk 
- auto      600.000,- Sk 
- architekt. štúdia – centrum   100.000,- Sk 
- pozemku pri AiW – výkup      1,500.000,- Sk 
- úprava MsÚ       50.000,- Sk 

Uzn.č. 171/2007 – MZ schvaľuje VZN o poskytovaní dotácií na území mesta Krásno. 
Uzn.č. 172/2007 – MZ schvaľuje plán práce MZ na II. polrok 2007. 
Uzn.č. 173/2007 -  MZ berie na vedomie správu o platení daní, TKO, poplatkov za psov za 
roky 2003 – 2006. 
Uzn.č. 174/2007 – MZ berie na vedomie správu o činnosti miestnej kultúry a knižnice. 
Uzn.č. 175/2007 – MZ berie na vedomie zápisnicu z kultúrnej komisie. 
Uzn.č. 176/2007 – MZ schvaľuje plán práce mestskej kontrolórky na II. polrok 2007. 
Uzn.č. 177/2007 – MZ schvaľuje príspevok na Gospelové dni a Krasňanský jarmok vo výške 
50.000,- Sk. 
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