
 

Uznesenia mimoriadneho MZ zo dňa 02.11.2020 

Uzn.č. 60/2020 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – Mgr. Jozef Mozol, Marcel 

Seko, overovateľov zápisnice – PhDr. Martu Jozefíkovú, Mgr. Milana Jesenského a program 

mimoriadneho rokovania MZ. 

Hlasovanie: ZA – 8, ospravedlnení – 4 

Uzn.č. 61/2020 - Mestské zastupiteľstvo Mesta Krásno nad Kysucou podľa § 11 ods. 4 

zákona č. 369/1990 Zb. o mestskom zriadení v z. n. p.   

schvaľuje 

         zapojenie mesta Krásno nad Kysucou  do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok v rámci operačného programu – Operačný program Kvalita životného 

prostredia, kód výzvy -  OPKZP-PO4-SC441-2019-53 s projektom  

„Rozvoj energetických služieb Mesto Krásno nad Kysucou – Budova Domu služieb“  

           zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie tohto projektu vo výške 

max. 310,60 € z celkových oprávnených výdavkov projektu max. 6 212,00 € v súlade 

s podmienkami poskytnutia pomoci 

            zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.  
Hlasovanie: ZA – 8, ospravedlnení – 4 

Uzn.č. 62/2020 - Mestské zastupiteľstvo Mesta Krásno nad Kysucou podľa § 11 ods. 4 

zákona č. 369/1990 Zb. o mestskom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

         zapojenie mesta Krásno nad Kysucou  do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok v rámci operačného programu – Operačný program Kvalita životného 

prostredia, kód výzvy -  OPKZP-PO4-SC441-2019-53 s projektom  

„Rozvoj energetických služieb Mesto Krásno nad Kysucou – Budova základnej 

umeleckej školy“   

           zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie tohto projektu vo výške 

max. 315,00 € z celkových oprávnených výdavkov projektu max. 6 300,00 € v súlade 

s podmienkami poskytnutia pomoci. 

            zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.  
Hlasovanie: ZA – 8, ospravedlnení – 4 

Uzn.č. 63/2020 - Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Dohodu medzi Mestom Krásno nad 

Kysucou a Sevak, a.s. Žilina  o rozsahu úprav miestnych komunikácií  dotknutých stavbou 

„Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v meste Krásno nad 

Kysucou“. 

Hlasovanie: ZA – 8, ospravedlnení – 4 

 

 
Overovatelia:  

PhDr. Marta Jozefíková       

         Ing. Jozef Grapa 

        Primátor mesta 
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