
Uznesenia MZ zo dňa 09.03.2009 
 
Uzn.č. 46/2009 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ing. J. Grapa, Bc. Ľ: Bodorová, 
M. Šuráb, overovateľov zápisnice – V. Buchta, Mgr. G. Bírová a program rokovania MZ. 
Uzn.č. 47/2009 – MZ schvaľuje odpredaj trafostanice v časti mesta Zákysučie pre SSE, a.s. 
Žilina s tým, že táto bude rekonštruovaná na ich náklady a bude slúžiť pre potreby budúcich 
užívateľov v novopostavených bytových a rodinných domov v časti mesta Zákysučie v sume 
1 euro + DPH. 
Uzn.č. 48/2009 – MZ schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2008 
bez výhrad. 
Uzn.č. 49/2009 – MZ schvaľuje vyrovnanie schodku rozpočtového hospodárenia vo výške 
14 254 308,45 Sk príjmovými finančnými operáciami. 
Uzn.č. 50/2009 – MZ schvaľuje zisk z hospodárskej činnosti vo výške 31 284,67 použiť na 
zníženie straty z hospodárskej činnosti z minulých období. 
Uzn.č. 51/2009 – MZ schvaľuje smernicu č. 1/2009 o jednotnom postupe pri verejnom 
obstarávaní zákaziek. 
Uzn.č. 52/2009 – MZ schvaľuje odpredaj pozemku p.č. 6068/12 – zastavané plochy o výmere 
87 m2, p.č. 12416/6 – zastavané plochy o výmere 102 m2 za cenu 17 eur/m2 pre Automotive 
interior world, s.r.o. Krásno nad Kysucou č. 293. 
Uzn.č. 53/2009 – MZ ruší uznesenie č. 24/2008, 67/2008, 110/2008, 148/2008. 
Uzn.č. 54/2009 – MZ schvaľuje odpredaj priestorov v zdravotnom stredisku MUDr. Štefanovi 
Masnicovi, za cenu 200 €/m2. 
Uzn.č. 55/2009 – MZ schvaľuje dodatok  k VZN o parkovacích miestach tak, že bezplatné 
parkovanie je len pre držiteľov ZTPS, prípadne rodinného príslušníka žijúceho v spoločnej 
domácnosti. 
Uzn.č. 56/2009 – MZ neschvaľuje pridelenie panelovej garáže ani pozemku v danej lokalite 
p. Vladimírovi Rábikovi, Krásno č. 1384. 
Uzn.č. 57/2009 – MZ poveruje mestský úrad uzatvoriť zmluvu s novým prevádzkovateľom 
na káblovú a MMDS televíziu. 
Uzn.č. 58/2009 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení za február 2009 a rok 2008. 
Uzn.č. 59/2009 – MZ berie na vedomie správu kontrolórky k záverečnému účtu. 
Uzn.č. 60/2009 – MZ berie na vedomie opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov 
z kontroly výkonnosti hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom z hľadiska 
dodržania všeobecne záväzných právnych predpisov vybraných činností pri výkone 
samosprávy vykonanej NKÚ. 
Uzn.č. 61/2009 – MZ berie na vedomie odovzdanie finančných prostriedkov SZZTP v Krásne 
nad Kysucou v sume 332 eur ako výťažok z benefičného koncertu. 
Uzn.č. 62/2009 – MZ berie na vedomie rozpočet na stavebné úpravy v zdravotnom stredisku, 
ktorý zabezpečuje KRASBYT. 
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