
Uznesenia MZ z ustanovujúceho MZ zo dňa 21.12.2010: 
 
Uzn.č. 169/2010 – MZ schvaľuje overovateľov zápisnice Miroslav Capek a Pavol Targoš. 
Uzn.č. 170/2010 – MZ berie na vedomie výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta. 
Uzn.č. 171/2010 – MZ konštatuje, že novozvolený primátor mesta Ing. Jozef Grapa zložil 
zákonom predpísaný sľub primátora mesta. 
Uzn.č. 172/2010 – MZ konštatuje, že novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva – 
Vojtech Buchta, Miroslav Capek, Miroslav Čimbora, Ing. Mária Goreková, Mgr. Milan 
Jesenský, PhDr. Marta Jozefíková, Anton Kašuba, Ing. Vladimír Kormanec, Miloš Lastovica, 
Jaroslav Pagáč, Peter Šuráb a Pavol Targoš zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 
mestského zastupiteľstva. 
Uzn.č. 173/2010  – MZ berie na vedomie vystúpenie primátora mesta. 
Uzn.č. 174/2010 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – Mgr. Milan Jesenský, 
Vojtech Buchta, Ing. Mária Goreková a  program rokovania MZ. 
Uzn.č. 175/2010 – MZ schvaľuje plat primátora podľa zákona č. 253/1994 par. 3 a 4, odst. 2, 
zvýšený o ½ polovicu.   
Uzn.č  176/2010 – MZ schvaľuje štatút mesta Krásno nad Kysucou s úpravami.  
Uzn.č. 177/2010 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu. 
Uzn.č. 178/2010 – MZ schvaľuje VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku na 
 rok 2011. 
Uzn.č. 179/2010 – MZ schvaľuje dodatok č. 2 k VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu 
výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Krásno nad Kysucou. 
Uzn.č. 180/2010 – MZ schvaľuje VZN o miestnych komunikáciách. 
Uzn.č. 181/2010 – MZ berie na vedomie Plán práce mestského zastupiteľstva na 
 I. polrok 2011. 
Uzn.č. 182/2010 – MZ schvaľuje Plán práce mestskej kontrolórky na I. polrok 2011. 
Uzn.č. 183/2010 – MZ berie na vedomie správu kontrolórky z vykonanej kontroly  
hospodárenia v ZŠ Kalinov. 
Uzn.č. 184/2010 – MZ neschvaľuje žiadosť MUDr. Denisy Margušovej o odkúpenie 
prenajatých priestorov v zdravotnom stredisku. 
Uzn.č. 185/2010 – MZ schvaľuje žiadosť LP exposystém Krásno o preplatenie el. energie 
v Dome smútku a to tak, že 50% uhradí firma LP exposystém Krásno a 50% Mesto Krásno 
nad Kysucou. 
Uznč. 186/2010 – MZ schvaľuje doplnenie cenníka na prenájom Domu smútku firme LP 
exposystém Krásno a to tak, že  za prenájom Domu smútku na 1 deň  bude účtovať 3 eurá. 
Uzn.č. 187/2010 – MZ odročuje žiadosť Únie nevidiacich a slabozrakých Čadca 
k prerokúvaniu rozpočtu mesta na rok 2011. 
Uzn.č. 188/2010 – MZ schvaľuje odmenu 1 mesačný plat pre primátora mesta a hlavnú 
kontrolórku. 
Uzn.č. 189/2010 – MZ schvaľuje na náklady mesta orezanie konárov lipy pri kaplnke 
v mestskej časti Blažkov. 
Uzn.č. 190/2010 – MZ schvaľuje: 

a) predloženie žiadosti o finančný príspevok, v rámci výzvy na predkladanie žiadostí 
o finančný príspevok z Fondu mikroprojektov v rámci OPCS SR-ČR 2007-2013 za 
účelom realizácie projektu s názvom „GOSPELOVÉ KYSUCE 2011“; 

b) zabezpečenie realizácie projektu mestom po schválení žiadosti o finančný príspevok; 
c) predfinancovanie projektu z vlastných zdrojov; 
d) spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na 

projekt, t.j. vo výške 1003,40 EUR. 
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