
Uznesenia MZ zo dňa 10.12.2007 
 
Uzn.č. 272/2007 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Milan Jesenský, Michal Koňuch 
a Ján Kubala, overovateľov zápisnice – Ing. Mária Goreková, Božena Ďurčanová a program rokovania 
MZ. 
Uzn.č. 273/2007 – MZ schvaľuje VZN k dani z nehnuteľnosti a miest. poplatkov na rok 2008 
s nasledovnými úpravami: 

- v § 12 odst. 4 – garáže mení sa : I – centrum – 10,- Sk, II - ostatné – 8,- Sk, 
- v § 51 odstavec c/, zníženie na -50% zľava. 
- v § 51 ruší odstavec d/, v novom odstavci d/ - občania v osadách Macurov, Vyšné Vane, 

Gašov, Šustkov, Grapov – 50% zľava. 
Uzn.č. 274/2007 – MZ ruší uzn. č. 210/2007 a 244/2007 o poskytovaní opatrov. služby. 
Uzn.č. 275/2007 – MZ  schvaľuje VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby a prílohu k VZN. 
Uzn.č. 276/2007 – MZ schvaľuje plán práce MZ na I. polrok 2008. 
Uzn.č. 277/2007 – MZ schvaľuje plán práce mestskej kontrolórky na I. polrok 2008. 
Uzn.č. 278/2007 – MZ schvaľuje predaj pozemku o výmere 2.537 m2 pre Ing. E. Ďuranovú, Krásno č. 
1534 podľa geometrického plánu. 
Uzn.č. 279/2007 – MZ  schvaľuje že, mesto sa zaväzuje zabezpečiť splácanie poskytnutého úveru 
vrátane úroku počas celej doby jeho splatnosti, teda počas trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB 
a splátky budú zapracovaného do rozpočtu. 
Uzn.č. 280/2007 – MZ schvaľuje výstavbu 4 bytových domov nájomného charakteru v lokalite 
Zakysučie, predloženie žiadosti spôsob financovania (úver + dotácia) a spôsob ručenia bankovou 
zárukou. 
Uzn.č. 281/2007 – MZ schvaľuje spôsob financovania bytových domov 70% úver zo ŠFRB a 30% 
dotácia z MVRR SR. 
Uzn.č. 282/2007 – MZ schvaľuje výstavbu Technickej vybavenosti k bytovým domom a spôsob 
financovania 70% dotácia z MV RR SR a 30% vlastné zdroje. 
Uzn.č. 283/2007 – MZ schvaľuje vyčlenenie vlastných zdrojov mesta na stavbu 4 bytových domov 
v potrebnej výške. 
Uzn.č. 284/2007 – MZ neschvaľuje oslobodenie od dane z nehnuteľnosti pre Kraj. riad. PZ Žilina. 
Uzn.č. 285/2007 – MZ ruší uznesenie č. 258/2007. 
Uzn.č. 286/2007 -  MZ berie na vedomie návrh rozpočtu na rok 2008. 
Uzn.č. 287/2007 – MZ schvaľuje podľa zákona č. 334/2007 primátora na úpravu v rozpočte: 

- 20 % pri kapitálových výdavkov, 
- bez zmeny navýšenia v jednotlivých kapitolách, môže upravovať rozpočet v rámci kapitoly. 

Uzn.č. 288/2007 – MZ berie na vedomie správu o nevymožiteľných pohľadávkach KRASBYTU. 
Uzn.č. 289/2007 – MZ schvaľuje odpredaj 2 bytov  za cenu 775.000,- Sk a 777.000,- Sk s tým, že 
bude napísané uznesenie z konkrétnym menom. 
Uzn.č. 290/2007 – MZ ruší uznesenie č. 262/2007 a 169/2007 – predaj bytov v nadstavbe 1499 
formou dražby. 
Uzn.č. 291/2007 – MZ schvaľuje 50.000,- Sk na zvončeky v nadstavbe bytového domu 1499. 
Uzn.č. 292/2007 – MZ berie na vedomie správu o činnosti škôl v Krásne. 
Uzn.č. 293/2007 – MZ schvaľuje, aby sa z futbalového oddielu stala príspevková organizácia. 
Uzn.č. 294/2007 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 
Uzn.č. 295/2007 – MZ berie na vedomie správu kontrolórky z vyberania poplatkov. 
Uzn.č. 296/2007 – MZ berie na vedomie inf. správu o predaji bytov v nadstavbe 1499. 
 
 
Overovatelia:       Ing. Jozef Horník 
Ing. Mária Goreková      Primátor mesta 
 
 
Božena Ďurčanová      Jaroslav Pagáč 
        Prednosta MsÚ 
 


