
Uznesenia MZ zo dňa 9.6.2008
Uzn.č. 106/2008 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – Ing. Mária Goreková, Božena 
Ďurčanová, Vojtech Buchta, overovateľov zápisnice – Pavol Targoš, Miroslav Capek 
a program rokovania MZ doplnený o žiadosti p. Pošteka Vladimíra, Krásno č. 1002 
a Kormanca Štefana  a Márie,  Krásno č. 1458.
Uzn.č. 107/2008 – MZ schvaľuje odpredaj bytov v bytovke č. 1499 za cenu 1.500,- Sk/m2 do 
31.7.2008.
Uzn.č. 108/2008 – MZ odročuje žiadosť Klubu dôchodcov  a posúva ho na riešenie finančnej 
komisii.
Uzn.č. 109/2008 – MZ odročuje žiadosť p. Jakubca Pavla a manž., bytom Turzovka č. 412 
o dva mesiace s tým, že sa prejedná začlenenie ich pozemku do pripravovanej štúdie.
Uzn.č. 110/2008 – MZ schvaľuje odpredaj pozemku p.č. 98/19  okolo bytovky č. 1499 za 
cenu 70,- Sk/m2 podľa GP. 
Uzn.č. 111/2008 – MZ odročuje zmeny v zriaďovacej listine TATRAN do budúceho 
zastupiteľstva.
Uzn.č. 112/2008 – MZ schvaľuje odpredaj pozemku p.č. 9245/30 – ostatné plochy, cez ktorý 
prechádza odkanalizovanie MK, o výmere 30 m2 za cenu 20,- Sk/m2 pre Kormanec Štefan 
a manželka Mária, bytom Krásno nad Kysucou č. 1458.
Uzn.č. 113/2008 –  MZ schvaľuje do komisie verejného obstarávania p. Kováča Miroslava, 
bytom Krásno 1301 z dôvodu žiadosti o odstúpenie JUDr. M. Rebroša, bytom Krásno 1303.
Uzn.č. 114/2008 – MZ schvaľuje uzatvorenie s p. Vladimírom Poštekom bytom Krásno č. 
1002  zmluvy o budúcej zmluve na pozemok na 1 garáž v časti mesta Krásno – nádolie,  na 
základe  uzn.č. 138/2006 zo dňa 14.8.2006.
Uzn.č. 115/2008 – MZ schvaľuje lokalitu p.č. 6417/2 – ostatné plochy pre občiansku 
vybavenosť.
Uzn.č. 116/2008 – Mestské zastupiteľstvo Krásno nad Kysucou
a/ prerokovalo
    návrh na odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Krásno vo vlastníctve Mesta Krásno nad Kysucou

- obchod s potravinami súp. č. 1528 v časti mesta Zákysučie
- zastavané plochy a nádvoria p.č. 3754/4 o výmere 325 m2,

b/ schvaľuje
    odpredaj vyššie uvedených nehnuteľností k.ú. Krásno na základe výberového konania 
zverejneného v masovokomunikačných prostriedkoch právnickej alebo fyzickej osobe za 
najvýhodnejšiu cenovú ponuku s podmienkou predaja potravinárskeho tovaru 5 rokov. 
Uzn.č. 117/2008 – MZ schvaľuje Plán práce mestského zastupiteľstva na II. polrok 2008.
Uzn.č. 118/2008 – MZ berie na vedomie Správu o činnosti mestskej knižnice a kultúry.
Uzn.č. 119/2008 – MZ schvaľuje Plán práce mestskej kontrolórky na II. polrok 2008.
Uzn.č. 120/2008 – MZ berie na vedomie Správu kontrolórky.
Uzn.č. 121/2008 – MZ schvaľuje predloženú úpravu rozpočtu s doplnením:

- 1 mil. Sk – vodovody
- 240 tis. Sk – TATRAN Krásno
- 60 tis. Sk – strava pre futbalistov ml. a st. žiaci a ml. a st. dorast,

v príjmovej časti – úver vo výške vyrovnania rozpočtu.
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