
Uznesenia MZ zo dňa 12.5.2009 
 
Uzn.č. 93/2009 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: MUDr. M. Peteraj, P. Targoš, 
M. Capek, overovateľov zápisnice B. Ďurčanová, Bc. M. Koňuch a program rokovania MZ 
doplnený o bod – sociálny podnik. 
Uzn.č. 94/2009 – MZ schvaľuje postavenie prenosnej betónovej garáže na časti pozemku p.č. 
44/45 pre Annu Šurábovú, bytom ul. Mudr. Hálka č. 1716, Krásno  na obdobie 3 roky za 
ročný prenájom 40 eur. 
Uzn.č. 95/2009 – MZ schvaľuje prenájom časti parcely 6870/1 o výmere 42 m2 na 
parkovanie za 65 eur ročne pre Stanislav Pustaj, bytom Krásno č. 1983. 
Uzn.č. 96/2009 – MZ schvaľuje návrh finančnej a inventarizačnej komisie na vyradenie 
nepotrebného majetku mesta. 
Uzn.č. 97/2009 – MZ schvaľuje výstavbu garáži na par.č. 6480/337,338,339,340 mestom ako 
investorom. 
Uzn.č. 98/2009 – MZ schvaľuje vypracovanie podmienok pre vytvorenie sociálneho podniku. 
Uzn.č. 99/2009 – MZ schvaľuje odmenu redakčnej rade za obdobie jún – december 2008 
500 eur + daň, za obdobie január – jún 2009 - 500 eur + daň. 
Uzn.č. 100/2009 – MZ schvaľuje pravidelné polročné prideľovanie finančných prostriedkov 
redakčnej rade KRASŇAN vo výške 500 eur + daň. 
Uzn.č. 101/2009 – MZ berie na vedomie Kontrolu plnenia uznesení. 
Uzn.č. 102/2009 – MZ berie na vedomie Správu kontrolórky. 
Uzn.č. 103/2009 – MZ berie na vedomie Inf. rozbor hospodárenia mesta za I. štvrťrok 2009. 
Uzn.č. 104/2009 – MZ berie na vedomie Inf. rozbor hosp. KRASBYT za I. štvrťrok 2009. 
Uzn.č. 105/2009 – MZ berie na vedomie Sťažnosť obyv. ul. Š. Kováča a ul. Kysucká cesta.  
Uzn.č. 106/2009 – MZ berie na vedomie Petíciu občanov proti výstavbe LIDL. 
Uzn.č. 107/2009 – MZ ukladá mestskému úradu zvolať jednanie na obmedzenie prejazdu 
nákladných automobilov v nedeľu na ul. Kysucká cesta. 
Uzn.č. 108/2009 – MZ ukladá sociálnej komisii preveriť existujúci stav nájomníčky Kataríny 
Gavlasovej a Jána Hanuliaka. 
Uzn.č. 109/2009 – MZ odročuje žiadosti p. Oľgy a Zuzany Čimborových, bytom Krásno č. 
1378 o odkúpenie nebytových priestorov v budove zdravotného strediska na ďalšie 
 rokovanie MZ. 
Uzn.č. 110/2009 – MZ ruší uznesenie č. 75/2009. 
Uzn.č. 111/2009 – MZ schvaľuje: 
-   predloženie žiadosti o NFP na realizáciu projektu „Krásno nad Kysucou – rozšírenie  
    vodovodu časť Vlčov , 
-   celkové výdavky na projekt vo výške 981.350,09 eur, 
-   celkové oprávnené výdavky na projekt vo výške 981.350,09 eur, 
-   financovanie projektu vo výške 5% celkových oprávnených výdavkov na projekt, 
     t.j. vo výške 49.067,50 eur z rozpočtu mesta. 
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