
Uznesenia MZ zo dňa 9.11.2009 
 
Uzn.č. 207/2009 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Ján Kubala, Mgr. Milan 
Jesenský, Bc. Michal Koňuch, overovateľov zápisnice Miroslav Capek, Pavol Targoš 
a program rokovania MZ doplnený o žiadosť p. Mihaldová, Krásno č. 210. 
Uzn.č. 208/2009 – MZ odročuje žiadosť vzpieračského oddielu do budúceho zastupiteľstva 
s tým, že sa vyčísli hodnota rekonštrukčných prác. 
Uzn.č. 209/2009 – MZ schvaľuje navýšenie príspevku na kanalizačné prípojky v hodnote cca 
5.000 eur pre výkopové práce pre celkovo 22 domov (ul. Struhy, ul. Hálka). 
Uzn.č. 210/2009 – MZ schvaľuje prevzatie prístupovej cesty k rodinným domom v časti 
mesta Kalinov po jej vybudovaní  vlastníkmi pozemkov s tým, že bude spĺňať požiadavky 
stavebného zákona za 1 euro. 
Uzn.č. 211/2009 – MZ schvaľuje odročenie žiadosti o fin. výpomoc na osvetlenie cesty 
stavebníkov časť Svrkel do návrhu rozpočtu pre rok 2010. 
Uzn.č. 212/2009 -  MZ neschvaľuje odvolanie A. Šurábovej, bytom Krásno č. 1176 voči 
uzneseniu č. 187/2009 zo dňa 12.10.2009. 
Uzn.č. 213/2009 – MZ ruší uzn.č. 188/2009. 
Uzn.č. 214/2009 – MZ schvaľuje prístupovú cestu podľa zákona č. 258/2009 par. 9a, ods. 9 
písm. e) pre A. Školovú, bytom Krásno č. 249 s tým, že povedie popred pohostinstvo Koruna 
a bude spĺňať kritéria podľa stavebného zákona. 
Uzn.č. 215/2009 – MZ odročuje petíciu občanov Kalinova ohľadom výstavby chodníkov do 
návrhu rozpočtu na rok 2010. 
Uzn.č. 216/2009 – MZ schvaľuje prenájom pozemku podľa zákona č. 258/2009 parg. 9a 
ods.9 písm. c)  časť parcely p.č. 12430/1 o výmere 50 m2 na 2 parkovné miesta pre Ján Zátek, 
bytom Krásno č. 1273 a Elena Drahňáková, bytom Krásno č. 119 za cenu 33 euro/rok. 
Uzn.č. 217/2009 – MZ schvaľuje odpredaj bytu č. 2 v bytovom dome č. 1270 verejnou 
ponukou, vyvolávacia cena - podľa znaleckého posudku. 
Uzn.č. 218/2009 – MZ ruší uzn. 194/2009 zo dňa 12.10.2009. 
Uzn.č. 219/2009 – MZ ukladá prednostovi  MsÚ prejednať s pánom Amrichom premiestnenie 
stánku PNS do inej lokality. 
Uzn.č. 220/2009 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 
Uzn.č. 221/2009 – MZ berie na vedomie informatívnu správu o hospodárení mesta a Krasbytu 
za I.-III. štvrťrok 2009. 
Uzn.č. 222/2009 – MZ berie na vedomie správu o vymáhaní pohľadávok mesta a Krasbytu. 
Uzn.č. 223/2009 – MZ schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti v školách v 
školskom roku 2008/2009 a výsledky. 
Uzn.č. 224/2009 – MZ berie na vedomie zdanie sa firmy STAMA plus. 
Uzn.č. 225/2009 – MZ nesúhlasí s predajom pozemku firme eraclea, s.r.o. Krásno nad 
Kysucou na výstavbu bytov do osobného vlastníctva. 
Uzn.č. 226/2009 – MZ odročuje žiadosť Únie nevidiacich a slabozrakých a navrhuje zaradiť 
ju do budúcoročného rozpočtu. 
Uzn.č. 227/2009 – MZ neschvaľuje žiadosť FS Drevár na predĺženie zatváracích hodín do 
4.00 hod. ráno. 
Uzn.č. 228/2009 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu. 
Uzn.č. 229/2009 -  MZ schvaľuje postup a komisie na inventarizáciu majetku mesta 
k 31.12.2009. 
Uzn.č. 230/2009 – MZ schvaľuje prednostné pridelenie bytu č. 5 v bytovke  č. 1999 na 2. 
podlaží  po odchode p.  Šubertovej Z. prideliť p. Petre Rábikovej za podmienky že oná 
odovzdá byt. č. 7 v  byt. dom 1985 v Zákysučí. 
 



 
 
Overovatelia:                Zástupca  primátora: 
Miroslav Capek        Ing. Jozef Grapa 
 
 
 
 
 
Pavol Targoš                             

                                       Prednosta MsÚ: 
              Jaroslav Pagáč 
 


