
Uznesenia MZ zo dňa 13.10.2008

Uzn.č. 192/2008 - MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – MUDr. Milan Peteraj, Pavol 
Targoš, Miroslav Capek, overovateľov zápisnice –  Bc. Michal Koňuch, Ján Kubala 
a program rokovania MZ doplnený o požiadavku p. Sýkora Peter, Krásno č. 1384.
Uzn.č. 193/2008 – MZ schvaľuje predaj pozemku p.č. 3747/31 – zastavané plochy o výmere 
21 m2 v časti mesta pred Službami p. Poštekovi Vladimírovi, Krásno č. 1002 podľa uzn. č. 
138/2006 na stavbu garáže. Zmluva bude vyhotovená až po vybudovaní komunikácie.
Uzn.č. 194/2008 – MZ schvaľuje predaj pozemku p.č. 3747/30 – zastavané plochy o výmere 
21 m2 v časti mesta pred Službami p. Mečárovi Miroslavovi a manželke, Krásno č. 65 podľa 
uzn. 152/2006 na stavbu garáže. Zmluva bude vyhotovená až po vybudovaní komunikácie.
Uzn.č. 195/2008 – MZ schvaľuje 12 pozemkov na stavbu garáží na sútoku rieky Kysuca 
a Bystrica.
Uzn.č. 196/2008 – MZ schvaľuje predaj pozemku p.č. KNC 6780/355- záhrady  o výmere 
580 m2 za cenu 25,- Sk/m2 pre Irena Ševecová, nar. 27.2.1950  bytom Krásno n/Kys. 1225.
Pozemok bol pridelený už v roku 1971. 
Uzn.č. 197/2008 – MZ schvaľuje predaj pozemku p.č. KNC 6780/249 – záhrady o výmere 
260 m2 a p.č. KNC 6780/248 – zastavané plochy o výmere 140 m2 za cenu 25,- Sk/m2 pre 
Štefan Škorvaga, nar. 14.1.1957 a manželka Škorvagová Mária, nar. 7.10.1963, obaja bytom 
Krásno nad Kysucou č. 1228. Pozemok bol pridelený už v r. 1999.
Uzn.č. 198/2008 – MZ schvaľuje prenájom na dobu neurčitú časť z pozemku  p.č. 44/1 
o výmere 21 m2 za zdravotným strediskom pre Miloš Šuráb, Krásno nad Kysucou č. 1710 . 
Ročný prenájom 1.200,- Sk.
Uzn.č. 199/2008 – MZ schvaľuje predaj pozemku p.č. 6417/262 – ostatné plochy o výmere 21 
m2 a p.č. 6417/303 o výmere 485 m2 – ostatné plochy za cenu 300,- Sk/m2 pre Peter Sýkora, 
nar. 23.5.1966 a manželka Ing. Janka Sýkorová, nar. 17.3.1964,  obaja bytom Krásno nad 
Kysucou č. 1384.
Uzn.č. 200/2008 – MZ schvaľuje zmeny vo VZN Mesta Krásno o zásadách hospodárenia 
s bytovým fondom určeným pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľov a to:

- V článku I – všeobecné ustanovenia –  doplniť slovo najviac 3 roky,
- V článku II – evidencia žiadosti – vypúšťa sa bod 2 a mení sa:

Žiadateľ nevlastní byt, rodinný dom a nie je stavebníkom bytu, resp. rodinného 
domu. Nevzťahuje sa na žiadateľov, ktorý vlastnia rodinný dom (chatu, chalupu) 
v odľahlých častiach mesta (Vlčov, Jantov, Grapov, Sýkorov, Macurov, V. Vane, 
Šustkov – Kalinov, Šustkov, Gavlasov, Gašov, Lastovicov, Hackov).

- v článku IV – nájom bytu – v bode 1 – sa dopĺňa slovo najviac 3 roky,
- v článku V – zánik nájmu bytu – v bode 2 – vypúšťa „a privolení súdu“.

Uzn.č. 201/2008 – MZ schvaľuje výšku nájomného v bytových domoch č.1 a 2 nasledovne:
- 2-izbový prízemie –   3.100,- Sk/mesiac
- 3-izbový prízemie –   4.300,- Sk/mesiac
- 3-izbový poschodie – 4.700,- Sk/mesiac.

Uzn.č. 202/2008 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu a to:
- 100.000,- Sk – chodníky pri hl. ceste,
- 140.000,- Sk – plyn bytovky Zákysučie,
- 130.000,- Sk – osvetlenie cintorín,
-   32.000,- Sk – akcia Mikuláš,
-     5.000,- Sk – prístrešok ihrisko Kalinov
-   15.000,- Sk – odmena redakčná rada.



Uzn.č. 203/2008 – MZ schvaľuje členov do školských rád a to nasledovne:
- ZŠ s MŠ Kalinov – Bc. Jana Špalková,
- ZŠ Mládežnícka – Mgr. Pavol Špita,
- MŠ Lesnícka – PaedDr. Mária Kováčiková.

Uzn.č. 204/2008 – MZ schvaľuje zmenu územného plánu p.č. 6417/221- trvalé trávnaté 
porasty  na občiansku vybavenosť.
Uzn.č. 205/2008 – MZ neschvaľuje zníženie mesačného poplatku v Školskom klube ZŠ 
Krásno – Michalkov.
Uzn.č. 206/2008 – MZ neschvaľuje zníženie mesačného poplatku v Školskom klube  ZŠ s MŠ 
Kalinov.
Uzn.č. 207/2008 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Uzn.č. 208/2008 – MZ berie na vedomie správu z prevedenia preventívnych protipožiarnych 
prehliadok.
Uzn.č. 209/2008 – MZ berie na vedomie správu kontrolórky.
Uzn.č. 210/2008 – MZ odročuje sťažnosť p. Macuru J. a Sýkoru Fr. do preverenia nosnosti 
mostov na stanici – smer Vlčov, Drozdov a N. Vane.
Uzn.č. 211/2008 – MZ schvaľuje komisiu na otváranie obálok s ponukami na prenájom 
lekárne v ZS dňa 15.10.2008 – B. Ďurčanová, Ing. J. Grapa a P. Targoš.
Uzn.č. 212/2008 – MZ ruší uznesenie č. 157/2008 zo dňa 11.8.2008.
Uzn.č. 213/2008 – MZ schvaľuje predaj pozemku p.č. 6417/263 – ostatné plochy o výmere 29 
m2 za cenu 300,- Sk/m2 pre Ladislav Masaryk a manželku Moniku Masarykovú, obaja bytom 
Krásno nad Kysucou č. 1270 + 2.000,- Sk na spoločný geometrický plán.
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