
Uznesenia MZ zo dňa 8.12.2008

Uzn.č. 241/2008 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – Božena Ďurčanová, Ing. Mária 
Goreková, Vojtech Buchta, overovateľov zápisnice – Ján Kubala, Bc. Michal Koňuch a program 
rokovania MZ, doplnený o požiadavky Z. Mizerová, Krásno 1002, Združenie stavebníkov RD v časti 
Svrkel.
Uzn.č. 242/2008 – MZ schvaľuje 34 tis. Sk finančnú výpomoc na študijno poznávaní zájazd do 
Londýna pre ZŠ Mládežnícka Krásno nad Kysucou.
Uzn.č.243/2008 – MZ schvaľuje predaj pozemku p.č. 1290/27 – trvalé trávnaté porasty o výmere 359 
m2 za cenu 25,- Sk/m2 pre Štefan Kuljovský a manželku Emíliu, obaja bytom Krásno nad Kysucou, 
Lazná 1309.
Uzn.č. 244/2008 – MZ schvaľuje prenájom pozemku p.č. 3747/2 na postavenie prenosnej garáže pre 
Mizerovú Z., Krásno 1002 do doby postavenia novej garáže, pozemok bol pridelený jej otcovi p. 
Poštekovi V., Krásno 1002.  
Uzn.č. 245/2008 – MZ schvaľuje prenájom pozemku na postavenie prenosnej garáže p. Mizerovej Z. 
Krásno 1002 za cenu 1.200,- Sk/rok.
Uzn.č. 246/2008 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Uzn.č. 247/2008 -  MZ berie na vedomie návrh rozpočtu s tým, že bude rozšírený o požiadavku 
stavebníkov RD lokalita Svrkel a bude doriešený v budúcom zastupiteľstve.
Uzn.č. 248/2008 – MZ schvaľuje správy o výchovno vzdelavacích činnostiach základných škôl, 
materských škôl a ZUŠ mesta Krásno nad Kysucou za šk. rok 2007-2008.
Uzn.č. 249/2008 – MZ schvaľuje VZN o miestnych daniach  a poplatkoch na rok 2009 podľa 
predloženého návrhu.
Uzn.č. 250/2008 – MZ schvaľuje VZN o zápalnej pyrotechnike s úpravou: v článku 5 – bod 1 – 
vypustenie 24. decembra.
Uzn.č. 251/2008 – MZ schvaľuje Plán práce MZ na I. polrok 2009.
Uzn.č. 252/2008 – MZ schvaľuje Plán práce mestskej kontrolórky na I. polrok 2009.
Uzn.č. 253/2008 – MZ berie na vedomie Správu o vymáhaní nedoplatkov.
Uzn.č. 254/2008 -  MZ upravuje VZN o zásadách hospodárenia s bytovým fondom určeným pre 
sociálne slabšie vrstvy obyvateľov vo vlastníctve mesta a to: Dopĺňa v článku I – Všeobecné 
ustanovenie – Bod a), 1 o bod:
1a/ fyzická osoba, ktorej mesačný príjem a mesačný príjem osôb s ňou bývajúcich, ktorých príjmy sa 
posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu dosahuje životné minimum platné k 31. decembru 
predchádzajúceho kalendárneho roka.
2a/ mladá rodina, pričom za mladú rodinu sa považuje rodina, v ktorej aspoň jeden z manželov ku dňu 
podpísania nájomnej zmluvy je mladší ako 35 rokov veku a spĺňa podmienku príjmu podľa bodu 1a/. 
Uzn.č. 255/2008 – MZ ruší uznesenie č. 5/2004 a 80/2004.
Uzn.č. 256/2008 – MZ berie na vedomie správu z kontroly faktúr.
Uzn.č. 257/2008 -  MZ súhlasí s odpredajom spoločných priestorov a čakárni v zdravotnom stredisku 
v Krásne nad Kysucou za cenu podľa znaleckého posudku s prednosťou odpredaja  súčasným 
užívateľom  týchto priestorov.
Uzn.č. 258/2008 – MZ schvaľuje odmenu primátorovi mesta vo výške 2 mesačných platoch.
Uzn.č. 259/2008 – MZ schvaľuje odmenu 50.000,- Sk zástupcovi primátora, z ktorej budú uhradené 
práce na kaplnke v Zákysučí.
Uzn.č. 260/2008 – MZ schvaľuje odmenu Mestskej kontrolórke vo výške 1 mesačného platu.
Uzn.č. 261/2008 – MZ schvaľuje preplatiť poslancom dve mimoriadne zastupiteľstva.
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