
Uznesenia  zo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Krásne nad  Kysucou konaného 
dňa 13.8.2007 

 
 
Uzn.č. 186/2007 -  MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Milan Jesenský, 
Ján Kubala, Michal Koňuch, overovateľov zápisnice: Pavol Targoš, Milan Šuráb 
a program rokovania MZ. 
Uzn.č. 187/2007 – MZ schvaľuje rozčlenenie nájomného v lekárni v ZS. Schvaľuje 
výšku nájomného lekárni vo výške 850,- Sk prevádzkové priestory a za skladové 
priestory tak, ako majú ostatní  50% z 850,- Sk.   
Uzn.č. 188/2007 – MZ neschvaľuje žiadosť p. Šurábovej A. Krásno č. 1176 na 
prenájom pozemku pod prenosnú garáž. 
Uzn.č. 189/2007 -  MZ neschvaľuje žiadosť p. Sýkoru P. Krásno č. 1384 na predaj 
pozemku a odročuje ju až do zamerania predaných garáží. 
Uzn.č. 190/2007 – MZ neschvaľuje žiadosť o položenie garáže pre p. Pagáčovú, Krásno 
č. 1020 a poveruje preveriť betónovú garáž za bytovkou 1020. (Hacek). 
Uzn.č. 191/2007 – MZ schvaľuje zníženie nájomného spoločných priestorov 
z pôvodných 700,- Sk/m2 na 500,- Sk/m2 pre Slovenskú sporiteľňu Krásno – KD. 
Uzn.č. 192/2007 – MZ schvaľuje odpredaj pozemku Ing. E. Ďuranovej Krásno č. 1534 
po vypracovaní geometrického plánu, za účasti zástupcu mesta.  
Uzn.č. 193/2007 – MZ  neschvaľuje odpredaj pozemku Ing. E. Ďuranovej, Krásno 1534 
za cenu 200,- Sk/m2. MZ schvaľuje odpredaj pozemku Ing. E. Ďuranovej Krásno č. 
1534 za cenu 150,- Sk/m2. 
Uzn.č. 194/2007 -  MZ neschvaľuje odpredaj pozemku pre Agrofond KNM za cenu 
400,- Sk/m2. MZ schvaľuje odpredaj pozemku pre Agrofond KNM za cenu 300,- 
Sk/m2. 
Uzn.č. 195/2007 – MZ neschvaľuje odpredaj parcely č. 44/1 pre firmu Trans Kysuce. 
Uzn.č. 196/2007 – MZ neschvaľuje žiadosť p. Babuliakovej P. o zníženie nájmu 
v Dome služieb. 
Uzn.č. 197/2007 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení, ruší uznesenie č. 
163/2004, 151/2005, uzn.č. 152/2005 splnené a uzn.č 101/2005 ostáva. 
Uzn.č. 198/2007 – MZ schvaľuje 30.000,- Sk pre krasňanský jarmok. 
Uzn.č. 199/2007 – MZ berie na vedomie rozbor hospodárenia mesta, miestnych škôl 
a Krasbytu za 1. polrok 2007. 
Uzn.č. 200/2007 – MZ zamieta návrh na navýšenie rozpočtu FK Tatran Krásno. 
Uzn.č. 201/2007 – MZ schvaľuje návrh rozpočtu s nasledovnou úpravou: na zakladanie 
stavby bytoviek v Zakysučí sa použijú finančné prostriedky z prebytku rozpočtu mesta, 
10.000,- Sk na opravu odvodnenia pri Špilákovi. 
Uzn.č. 202/2007 – MZ berie na vedomie správu o vymáhaní pohľadávok bývalých 
Technických služieb. 
Uzn.č. 203/2007 – MZ schvaľuje odpredaj pozemkov po 10,- Sk/m2, ktoré boli 
pridelené občanom  na výstavbu garáži podľa priloženého zoznamu a sú v evidencii 
katastra nehnuteľnosti vedené na Mesto Krásno nad Kysucou. 
Uzn.č. 204/2007 – MZ schvaľuje komisiu na predaj bytov v bytovke č. 1499 v zložení: 
Sýkora Stanislav, Ing. Oľga Šumska-Lastovicová, Ing. Mária Goreková, Michal Koňuch 
a Ing Janka Tvrdá. 
Uzn.č. 205/2007 – MZ berie na vedomie správu o kontrole dodržiavania bezpečnost. 
predpisov a správu o pokutách na úseku byt. a tep. hospodárstva za rok 2007. 
Uzn.č. 206/2007 – MZ schvaľuje prenájom cintorínskeho miesta nasledovne: 
Prenájom cint. miesta nepochovaných – ročne     1.000,- Sk, 



prenájom cint. miesta na 10 rokov jednohrob          250,- Sk, 
prenájom cint. miesta na 10 rokov dvojhrob            500,- Sk. 
prenájom cint. miesta na 10 rokov detský hrob        125,- Sk. 
Uzn.č. 207/2007 – MZ schvaľuje výmenu pozemku pod dom smútku s p. Macurovou 
bez finančnej náhrady. Parcela č. 646/4 o výmere 7 m2 z LV 1812 pre Macurovú Janu, 
bytom Krásno č. 1167 a parcela č. 627/3 o výmere 9 m2 pre Mesto Krásno nad Kysucou. 

         Uzn.č. 208/2007 – MZ ruší uznesenie č. 65/2007, ktorý bol zamietnutý odpredaj p. 
              Masarikovi a MZ schvaľuje odpredaj podľa GP. 
 
 
 
             Overovatelia:       Ing. Jozef Horník 
              Milan Šuráb       primátor mesta 

      
             Pavol Targoš       Prednosta MsÚ: 
          Jaroslav Pagáč 
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