
Uznesenia MZ zo dňa 10.8.2009 
 
Uzn.č. 143/2009 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Milan Jesenský, Ján 
Kubala, Mgr. Gabriela Bírová, overovateľov zápisnice Pavol Targoš, Miroslav Capek 
a program rokovania MZ. 
Uzn.č. 144/2009 – MZ schvaľuje VZN o mestskej polícii 
Uzn.č. 145/2009 – MZ schvaľuje Organizačný poriadok mestskej polície 
Uzn.č. 146/2009 -  MZ schvaľuje VZN o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk 
na území mesta Krásno nad Kysucou. 
Uzn.č. 147/2009 – MZ schvaľuje opravu vodovodu v osade Jantov s tým, že zabezpečí 
výkopové práce od rezervoára po sprevádzkovanie vodného zdroja. 
Uzn.č. 148/2009 – MZ schvaľuje rodine Vl. Gacíka s manželkou Annou, bytom Krásno č. 
1499 prednostné pridelenie 3-izbového bytu v Zákysučí. 
Uzn.č. 149/2009 -  MZ schvaľuje odkúpenie od Vl. Gacíka s manželkou Annou, bytom 
Krásno č. 1499 jednoizbového bytu č. 46, ktorý sa nachádza na 4. poschodí bytového domu 
s.č. 1499, vchod č.s. 1499, ktorý je postavený na parcele KNC 98/18 v Krásne nad Kysucou, 
- spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti a to parcely KNC 98/18 – zast. plocha o výmere 
663 m2 v podiele 3522/272831, výmera pripadajúca na prevádzaný podiel predstavuje  
8,55 m2, 
- spoluvlastníckeho podielu vo výške 3522/272831 na spoločných častiach a zariadeniach 
domu č. s. 1499, ktoré sú vedené na LV 5301 za kúpnu cenu 1773,52 € + výmena okien. 
Uzn.č. 150/2009 – MZ schvaľuje príspevok 100€ pre Ladislav Hrubý, bytom Krásno 1378 
ako príspevok na vydanie knihy Letné cesty. 
Uzn.č. 151/2009 – MZ ukladá mestskému úradu prehodnotiť uzn.č. 94/2009 s tým, že po 
vypršaní zmluvy p. Šurábovej, bytom Krásno – ul. MUDr. Hálka 1716 na prenájom časti 
pozemku p.č.  44/45 na postavenie prenosnej betónovej garáže a túto zmluvu už 
nepredlžovať. 
Uzn.č. 152/2009 – MZ schvaľuje pridelenie uvoľneného bytu č.2  po Andrei Polákovej 
v bytovke č. 1984 p. Miroslave Šlapkovej, bytom Krásno č. 1301. 
Uzn.č. 153/2009 – MZ schvaľuje 

- predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-2009/01 ROP za účelom 
realizácie projektu „Námestie a pešia zóna v meste Krásno nad Kysucou“, ktorého ciele sú 
v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mesta, 

- zabezpečenie realizácie projektu mestom po schválení žiadosti o NFP, 
- financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt 

t.j. vo výške 66.390 EUR. 
Uzn.č. 154/2009 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu s doplnením: 
v príjmovej časti 
 –  príjem za predaj pozemkov  v sume 21.389 € 
vo výdavkovej časti 
- plynofikácia byt. domov Zákysučie v sume 4.790 € 
- námestie a pešia zóna  v sume + 16.599 €.  
Uzn.č. 155/2009 – MZ konštatuje, že mandát primátora mesta Krásno nad Kysucou zanikol 
v súlade s ustanovením par. 13a ods. 1 písm. i zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. Mandát zanikol smrťou dňa 24.7.2009. 
Uzn.č. 156/2009 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 
Uzn.č. 157/2009 – MZ berie na vedomie rozbor hospodárenia mesta a Krasbytu za  
I. polrok 2009. 
Uzn.č. 158/2009 – MZ berie na vedomie správu o činnosti mestskej polície. 



Uzn.č. 159/2009 – MZ berie na vedomie žiadosť občanov v osade Vlčov – Zákysučie s tým, 
že riešenie tejto žiadosti a problémov s vodou vo Vlčove bude predmetom ďalšieho rokovania 
MZ. 
Uzn.č. 160/2009 – MZ odročuje žiadosť p. Márie Mikovej, bytom Krásno č. 1506 o odpredaj 
časti pozemku p.č. KNC 12492/1- časť Blažkov  vzhľadom na nevyjasnenosť vlastníckych 
vzťahov. 
Uzn.č. 161/2009 – MZ neschvaľuje odpredaj pozemku  p.č. KNC 6780/23 Ing. Ľubomírovi 
Faktorovi, bytom Krásno č. 143. 
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