
Uznesenia MZ zo dňa 14.6.2010: 
 
Uzn.č. 98/2010 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Ján Kubala, Mgr. Milan 
Jesenský, Mgr. Michal Koňuch, overovateľov zápisnice Miroslav Capek, Pavol Targoš 
a program rokovania MZ. 
Uzn.č. 99/2010 – MZ neschvaľuje žiadosť p. Šurabovej, Krásno 1176 o prenájom pozemku 
pod novinový stánok vzhľadom k tomu, že časť pozemku je prenajatá p. Hladovi, KNM. 
Uzn.č. 100/2010 – MZ odročuje žiadosť p. Malíka, Krásno 1204 o zabezpečenie pitnej vody 
pre občanov Uhliská na ďalšie rokovanie MZ. 
Uzn.č. 101/2010 – MZ neschvaľuje žiadosť Slovenského zväzu včelárov na rok 2010. 
Uzn.č. 102/2010 – MZ schvaľuje prenájom priľahlých pozemkov k nehnuteľnosti č.s. 1509 na 
parcele KNC č. 6780/174 o výmere 85 m2 za cenu 3,5€/m2 pre Ľubomíra Zelenku, Krásno č. 
1270. Hlasovalo sa podľa zákona č. 258/2009 – par. 9a, odst. 9. 
Uzn.č. 103/2010 – MZ neschvaľuje žiadosť p. Jozefa Kopáska, Krásno 1085 o premiestnenie 
spomaľovacieho retardéra spred jeho rodinného domu. 
Uzn.č. 104/2010 – schvaľuje finančnú podporu 200€ pre divadlo Skala pri príležitosti jeho 10 
výročia od založenia. 
Uzn.č. 105/2010 – schvaľuje odpredaj časti pozemku p.č. 12409/5 formou obchodnej verejnej 
súťaže podľa zákona č.  258/2009. 
Uzn.č. 106/2010 – MZ schvaľuje zámenu pozemku p.č. 517/1 a 516/1 za pozemok p.č. 
6417/307 pre Ing. Martin Kavalek a manželka Ing. Katarína, Krásno č. 1989. 
Uzn.č. 107/2010 -  MZ schvaľuje úpravu rozpočtu  na rok 2010 podľa predloženého návrhu.  
Uzn.č. 108/2010 – MZ berie na vedomie správu o činnosti úseku soc. starostlivosti 
a opatrovateľskej služby. 
Uzn.č. 109/2010 – MZ schvaľuje cenník cintorínskych služieb  predloženého firmou LP 
exposystém Krásno nad Kysucou  s platnosťou od 1.7.2010.  
Uzn.č. 110/2010 – MZ schvaľuje rokovací poriadok mestského zastupiteľstva Krásno nad 
Kysucou s doplnením v par. 3 odstavci 1 sa vypúšťa posledná veta. 
Uzn.č. 111/2010 -  MZ schvaľuje odmeňovanie poslancov MZ v Krásne nad Kysucou 
s vypustením článku 3 bodu 1 a 2. 
Uzn.č. 112/2010 – MZ schvaľuje plný rozsah výkonu funkcie primátora mesta Krásno nad 
Kysucou na celé funkčné obdobie 2010/2014 podľa parag. 11, ods. 4 písm. i) zákona 
369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. 
Uzn.č. 113/2010 -  MZ schvaľuje prijatie úveru vo výške 550.000 € 
Mestské zastupiteľstvo v Krásne nad Kysucou podľa príslušných ustanovení zákona č. 
369/1990 o obecnom zriadení v platnom znení 

s c h v a ľ u j e 
prijatie úveru vo výške 550.000€ poskytnutého zo strany DEXIA banky Slovensko, a.s. so 
sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: 
SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka 
číslo: 148/L (ďalej len banka) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, 
 
s možnosťou opakovanej prolongácie zmluvy, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý 
termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu: 
 “Rekonštrukcia verejných priestranstiev Krásno nad Kysucou“ 
 
 S podporou projektu v zmysle zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja 
formou ROP. 
Alternatíva pre prípad zabezpečenia úveru zmenkou od začiatku úverového vzťahu: 



Mestské zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blanko zmenky na rad 
banky za účelom zabezpečenia pohľadávky z prijatého úveru. 
Alternatíva pre ostatné prípady: 
Mestské zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak na základe prehodnotenia 
vykonaného bankou bude zistené, že miera rizika mesta ako klienta bola v priebehu 
úverového vzťahu zvýšená, mesto vystaví v súlade s podmienkami dojednanými v príslušnej 
úverovej zmluve na výzvu banky vlastnú vista blanko zmenku na rad banky za účelom 
zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru 
Uzn.č. 114/2010 – MZ berie na vedomie návrh na zriadenie Centra voľného času a schvaľuje 
zriadenie Centra voľného času Krásno nad Kysucou so sídlom ul. 1. mája č.  1255  
ku dňu 1.9.2010. 
Uzn.č. 115/2010 -  MZ berie na vedomie správu o činnosti miestnej kultúry a knižnice. 
Uzn.č. 116/2010 – MZ schvaľuje Plán práce MZ na II. polrok 2010. 
Uzn.č. 117/2010 – MZ schvaľuje Plán práce mestskej kontrolórky na II. polrok 2010. 
Uzn.č. 118/2010 -  MZ berie na vedomie správy kontrolórky. 
Uzn.č. 1190/2010 – MZ schvaľuje nové členky komisie kultúry a to Mgr. Máriu Michalíkovú 
a PeadDr. Petru Jašurkovú. 
Uzn.č. 120/2010 -  MZ schvaľuje 200€ na obnovu kríža pre p. Stasinkovú. 
Uzn.č. 121/2010 -  MZ schvaľuje zriadenie účtu na konanie verejnej zbierky:  „Získanie 
finančných prostriedkov na pomoc ľuďom a obciam postihnutých povodňami na území 
Slovenska v roku 2010“. 
Uzn.č. 122/2010 – MZ schvaľuje vybudovanie verejného osvetlenia v časti od kultúrneho 
domu po dom služieb s tým, že dodávateľ ho vybuduje na vlastné náklady a zaplatené bude 
v nasledujúcom roku pomocou splátkového kalendára. 
Uzn.č. 123/2010 – MZ schvaľuje v súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení plat primátora mesta 
určený podľa § 4 odst. 1,  ods. 2  na 1,5 násobok. 
 
 
 
 
Overovatelia:                                        Primátor mesta: 
Pavol Targoš, v.r.                  Ing. Jozef Grapa  
 
 
 
 
 
 
Miroslav Capek, v.r.                                                                Prednosta MsÚ: 
                                                                                                  Jaroslav Pagáč 
 
 
 
Primátor mesta pozastavuje výkon uznesenia č. 123/2010 v zmysle § 13 ods. 6 zákona 
o obecnom riadení č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších úprav. 
 


