
Uznesenia MZ zo dňa 12.10.2009 
 
Uzn.č. 186/2009 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení, Ing. Mária Goreková, Božena 
Ďurčanová,  Vojtech Buchta,  overovateľov zápisnice MUDr. Milan Peteraj a Pavol Targoš 
a program rokovania doplnený o body a to: žiadosť p. Ondruškovej a úprava rozpočtu. 
Uzn.č. 187/2009 – MZ schvaľuje zrušenie uznesenia č. 94/2009 zo dňa 12.5.2009 – nájom 
garáže pre pani Šurábovú, Krásno 1716. 
Uzn.č. 188/2009 – MZ schvaľuje prístupovú cestu pre p. Školovú, bytom Krásno č. 249 okolo 
bytovky č. 1433 povedľa šmykľavky a posunutia bránky na ihrisku s tým, že cesta bude 
vybudovaná na náklady p. Školovej a cesta bude slúžiť pre jedno motorové vozidlo. 
Uzn.č. 189/2009 – MZ schvaľuje prenájom pozemku p.č. 98/1 na vybudovanie prístupovej 
cesty k parcele č. 106 pre p. Školovú, bytom Krásno č. 249. 
Uzn.č. 190/2009 – MZ schvaľuje pridelenie 3-izbového bytu č. 11 na 4. podlaží bytového 
domu č. 5 -  s.č. 1998  v Zákysučí pre rodinu Gacíkovu, bytom Krásno č. 1499. 
Uzn.č. 191/2009 – MZ neschvaľuje prednostné pridelenie bytu pre p. Ondruškovú, bytom 
Krásno č. 1270. 
Uzn.č. 192/2009 – MZ neschvaľuje oslobodenie od dane z nehnuteľnosti pre Krajské 
riaditeľstvo policajného zboru v Žiline, čiastku poskytne mesto na financovanie akcie 
policajného zboru s mestom. 
Uzn.č. 193/2009 – MZ berie na vedomie informácie MUDr. Masnicu, Zdravotné stredisko. 
Uzn.č. 194/2009 – MZ schvaľuje prenájom časti pozemku p.č. 6870/1 o výmere 20 m2 p. 
Amrichovi, bytom Varín 122/22 na postavenie novinového stánku za cenu 85 euro/rok za 
podmienok dodržania zákona č. 258/2009. 
Uzn.č. 195/2009 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 
Uzn.č. 196/2009 – MZ berie na vedomie správnu o činnosti úseku požiarnej ochrany. 
Uzn.č. 197/2009 – MZ berie na vedomie správu a rozpis zmien pracovnej pohotovosti – 
zimná údržba 2009-2010. 
Uzn.č. 198/2009 – MZ berie na vedomie správu o činnosti mestskej polície. 
Uzn.č. 199/2009 – MZ schvaľuje zrealizovanie vodovodnej prípojky pre rodinu Zuzčákovú, 
Kalinov č. 911 zabezpečením práce a materiálu v hodnote 330 euro. 
Uzn.č. 200/2009 – MZ schvaľuje výšku nájmu bytov v Zákysučí a to: 
1-izbový byt na prízemí o výmere 30,85 m2  68,50 € (2.063,63 Sk) 
1-izbový byt na prízemí o výmere 30,86 m2  68,50 € (2.063,63 Sk) 
3-izbový byt na prízemí o výmere 59,10 m2            128,-- € (3.856,13 Sk) 
2- izbový byt na poschodí o výmere 50,62 m2         110,-- € (3.313,86 Sk) 
2-izbový byt na poschodí o výmere 39,49 m2   87,-- € (2.620,96 Sk) 
3-izbový byt na poschodí o výmere 63,23 m2          136,50€ (4.112,20 Sk)  
Uzn.č. 201/2009 – MZ určuje do komisie na losovanie bytov v Zákysučí poslancov Mgr. 
Milana Jesenského a Ján Kubalu. 
Uzn.č. 202/2009 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu: zníženie o 7.000€ z položky rekonštrukcia 
vodovodov a navýšenie +7.000€ na dom smútku, zníženie položky MMDS o 2.200€ 
a navýšenie 2.200€ výmena okien ZŠ Michálkov. 
Uzn.č. 203/2009 – MZ schvaľuje presunúť finančné prostriedky z kapitoly lyžiarsky oddiel na 
Krasňanskú desiatku vo výške 500€. 
 
 
 
 
 
 



 
Uzn.č. 204/2009 – MZ schvaľuje: 
-  predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPŽP-PO3-09-3 za účelom realizácie projektu 
  „Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Krásno nad Kysucou nákupom čistiacej techniky  
    miestnych komunikácií“; 
- celkové výdavky na projekt sú vo výške 343.368,40 euro 
- celkové oprávnené výdavky na projekt sú vo výške 343.368,40 euro 
- financovanie projektu vo výške 5% celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo 
   výške 17.168,42 euro. 
Uzn.č. 205/2009 – MZ schvaľuje: 
- predloženie žiadosti o NFP v rámci OP ŽP (opatrenie 3.1 Ochrana ovzdušia) na realizáciu 
  projektu „Modernizácia systému vykurovania mestských budov pomocou BAT technológií 
  v meste Krásno nad Kysucou“ s výškou 
   - celkových výdavkov na projekt 487305 eur, 
   - celkových oprávnených výdavkov na projekt 487305 eur, 
- spolufinancovanie projektu vo výške 24365,25 eur (5% oprávnených výdavkov projektu) 
  z celkových oprávnených výdavkov  na projekt z vlastných zdrojov ( z rozpočtu mesta). 
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