
Uznesenia MZ zo dňa 4.2.2008

Uzn.č. 18/2008 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – p. Ľubomíra Bodorová, p. 
Milan Šuráb,  Ing. Jozef Grapa, overovateľov zápisnice – Mgr. Gabriela Bírová, p. Miroslav 
Capek a program rokovania MZ.
Uzn.č. 19/2008 – MZ schvaľuje predloženie žiadosti o NFP (nenávratný finančný príspevok) 
v rámci opatrenia 1.1. ROP na realizáciu projektu: „Skvalitnenie a rozšírenie služieb ZŠ 
v Krásne nad Kysucou prostredníctvom jej nadstavby, rekonštrukcie a modernizácie“, ktorý je 
realizovaný pre ZŠ Krásno nad Kysucou a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho 
a ekonomického rozvoja mesta.
Uzn.č. 20/2008 – MZ schvaľuje zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok.
Uzn.č. 21/2008 – MZ  schvaľuje financovanie projektu vo výške 5% z celkových 
oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 2,5 mil. Sk.
Uzn.č. 22/2008 – MZ  schvaľuje záverečný účet a celoročné hospodárenie za rok 2007 bez 
výhrad.
Uzn.č. 23/2008 – MZ  schvaľuje vyrovnanie schodku rozpočtového hospodárenia vo výške 
1,601.754,85 Sk príjmovými finančnými operáciami.
Uzn.č. 24/2008 – MZ schvaľuje výstavbu ďalších 2 bytových domov v časti Zákysučie.
Uzn.č. 25/2008 – MZ schvaľuje zrušenie uzn. č. 139/2007 – predaj bytov v bytovke 1499 
s účinnosťou od 1.5.2008.
Uzn.č. 26/2008 – MZ schvaľuje navýšenie dodatočného dôchodkového poistenia pre 
zamestnancov Mestského úradu na 2% s účinnosťou od 1.2.2008.
Uzn.č. 27/2008 – MZ schvaľuje doplnenie uzn.č. 9/2008 na 15.000,- Sk + daň.
Uzn.č. 28/2008 – MZ schvaľuje štatút príspevkovej organizácie TATRAN Krásno nad 
Kysucou s nasledovnými úpravami:
Článok III – bod 2 doplnenie o: Na podpísanie právnych úkonov sú potrebné 2 podpisy – 
riaditeľa PO TKnK a zástupcu mesta Krásno nad Kysucou.
Článok VI – bod 4 doplnenie o: Na dlhodobý prenájom len so súhlasom mestského 
zastupiteľstva. Krátkodobý prenájom môže schváliť riaditeľ PO. 
Bod 8 – vyčiarknúť – na požiadanie vedenia mestského úradu Krásno nad Kysucou.
Doplniť bod 9 – Mestským organizáciám prenájom priestorov a športovísk bude poskytnutý 
bezplatne.
Uzn.č. 29/2008 – MZ schvaľuje prenájom pozemku p.č. 2277 firme STATEL, s.r.o .Martin za 
ročný prenájom 20 tis. Sk.
Uzn.č. 30/2008 – MZ schvaľuje presun finančných prostriedkov vo výške 200 tis. Sk na 
projekt nadstavby MŠ z položky predaj pozemkov.
Uzn.č. 31/2008 – MZ nesúhlasí s odpustením dane z nehnuteľnosti pre Kysucké múzeum 
Čadca.
Uzn.č. 32/2008 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Uzn.č. 33/2008 – MZ berie na vedomie správu  kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2007.
Uzn.č. 34/2008 – MZ berie na vedomie správu audítora za rok 2007.
Uzn.č. 35/2008 – MZ berie na vedomie žiadosť občanov Radovky č. I – Kalinov.
Uzn.č. 36/2008 – MZ berie na vedomie zmluvu o prenájme a prevádzke miestnych 
cintorínoch.
Uzn.č. 37/2008 – MZ berie na vedomie správy kontrolórky.
Uzn.č. 38/2008 – MZ odročuje žiadosť p. Petra Chlebeka na ďalšie rokovanie MZ:
Uzn.č. 39/2008 – MZ ukladá finančnej komisii preveriť pokuty na úseku bytového 
hospodárstva.
Uzn.č. 40/2008 – MZ schvaľuje zabezpečenie bankovej záruky vlastnou vista blankozmenkou 
v prospech DEXIA banky Slovensko, a.s..
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