
Uznesenia MZ zo dňa 8.2.2010 
 
Uzn.č 11/2010 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení MUDr. Milan Peteraj, Pavol 
Targoš, Miroslav Capek, overovateľov zápisnice, Mgr. Milan Jesenský, Ján Kubala a program 
rokovania MZ. 
Uzn.č. 12/2010 – MZ schvaľuje prenájom pozemku p.č. 203/1 o výmere 20 m2 na postavenie 
stánku PNS pre Kováč Emil, Krásno č. 250 za 166 € ročne. 
Uzn.č. 13/2010 – MZ schvaľuje prenájom pozemku p.č. 3755/28, 3755/29 každá o výmere 
865 m2 za 1 € na 2 roky  pre Eraclea, s.r.o. Krásno č. 1027 na výstavbu bytových domov 
s tým, že musia byť postavené do 2 rokov, ináč bude nájomná zmluva zrušená. 
Uzn.č. 14/2010 – MZ schvaľuje predaj pozemku p.č. 9074/2 o výmere 80 m2 p. Miroslavovi 
Macášovi, bytom Krásno 1612 za 15 €/m2 s tým, že sa zmluvne dohodne vybudovanie 
nového oplotenia do výšky 4 m. 
Uzn.č. 15/2010 – MZ schvaľuje stanovisko kontrolórky k rozpočtu mesta na rok 2010 
Uzn.č. 16/2010 – MZ navrhuje úhradu škody p. M. Mečárovi, Krásno č. 65 prostredníctvom 
poistovne. 
Uzn.č. 17/2010 – MZ schvaľuje rozpočet mesta Krásno nad Kysucou s úpravami: 
v príjmovej časti – finančné operácie príjmové:  
- bankové úvery dlhodobé  +49.921€ 
vo výdavkovej časti - bežné výdavky 
- v položke ochrana pred požiarmi +1.000€ 
- v položke opatrovateľká služba, staroba -1.000€ 
kapitálové výdavky: 
- v položke rozvoj bývania inž. siete byt. domy Zákysučie III   +20.000€ 
- v položke výstavba domova dôchodcov +15.600€ 
- v položke  projekt „navštívme sa cez monitor“ +6.821€ 
výdavkové finančné operácie: 
- v položke splácanie úveru ŠFRB +7.500€ 
Uzn.č. 18/2010 – MZ schvaľuje 
- predloženie žiadosti na realizáciu cyklotrasy 
- financovanie  projektu vo výške 5% z celkových nákladov. 
Uzn.č. 19/2010 – MZ schvaľuje v kapitole šport financie s podmienkou vysporiadania 
vzájomného zápočtu Kolkáreň a Tatran za minulé roky. 
Uzn.č. 20/2010 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 
Uzn.č. 21/2010 – MZ berie na vedomie smernicu pre prenájom objektov škôl a škol. zariadení 
v pôsobnosti Mesta Krásno nad Kysucou. Sadzobník si upraví riaditeľ školy. 
Uzn.č. 22/2010 – MZ berie na vedomie ročnú správu o kontrolnej činnosti mestskej 
kontrolórky. 
Uzn.č. 23/2010 – MZ berie správu kontrolórky z hospodárenia v ZŠ Kalinov. 
Uzn.č. 24/2010 – MZ neschvaľuje požiadavku p. Mikoláša, Krásno č. 1918 na vybudovanie 
asfaltovej cesty v Krásne – Kalinove. 
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