
Uznesenia MZ zo dňa 8.3.2010: 
 
Uzn.č. 31/2010 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: B. Michal Koňuch, Mgr. Milan 
Jesenský, Jána Kubala, overovateľov zápisnice – Pavol Targoš, Miroslav Capek a program 
rokovania MZ. 
Uzn.č. 32/2010 – MZ schvaľuje: 
- predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-2.1c-2010/02 ROP za účelom realizácie 
projektu „ Vybudovanie nového zariadenia sociálnych služieb“, ktorého ciele sú v súlade 
s platným územným plánom mesta s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta, 
- zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP, 
- financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo 
výške 40.500 eur. 
Uzn.č . 33/2010 – MZ schvaľuje dodatok č. 1 k VZN o určení výšky dotácie na mzdy 
a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Krásno nad Kysucou na 
rok 2010. 
Uzn.č. 34/2010 – MZ dopĺňa uznesenia č. 73/2009, 118/2009, 140/2009 o dodatok: Mestské 
zastupiteľstvo schvaľovalo odpredaj pozemkov podľa zákona č. 258/2009, par. 9a, odst. 8 pre: 
1. Mgr. Miroslava Kršiaková, Krásno č. 1378       č.p.KNC   6417/318 
2. Peter Jantoš, Krásno č. 1435       6417/317 
3. Miroslav Kováč, Krásno č. 1301        6417/316 
4. Margita Ďurišová, Krásno č. 1303        6417/315 
5. Ing. Emil Krško, Krásno č. 1119          6417/314 
6. Marcela Solišová, Krásno č. 1434        6417/313 
7. Miroslav Pištek, Krásno č. 1434        6417/312 
8. Ing. Róbert Pištek, Krásno  č. 1434       6417/311 
9. Ľuboš Ďurana, Krásno č. 1274        6417/310 
10. Peter Kapitulčin, Krásno č. 1378        6417/309 
11. Roman Kapitulčin, Krásno č. 1378       6417/308 
12. Marián Broda, Krásno č. 815        6417/307 
Uzn.č. 35/2010 – MZ dopĺňa uzn.č. 59/2008, 60/2008, 61/2008 o dodatok: Mestské 
zastupiteľstvo schvaľovalo odpredaj pozemkov podľa zákona č. 258/2009 par. 9a, odst. 8 pre: 
Peter Varmus a manželka Alena, Krásno č. 1652, č.p. KNC 6780/333,  
Pavol Čimbora a manželka Eva, Krásno č. 1652, č.p. KNC 6780/332, 
Anton Paršo a manželka Martina, Krásno č. 1652, č.p. KNC 6780/334. 
Uzn.č. 36/2010 – MZ schvaľuje:  
- predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu – zdravotné stredisko, 
- zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP, 
- financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených nákladov  
Uzn.č. 37/2010 – MZ schvaľuje: 
- predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu – tribúna 
- zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP, 
- financovanie projektu o výške 5% z celkových oprávnených nákladov  
Uzn.č. 38/2010 – MZ neschvaľuje zmenu uzn. č. 233/2009 pre Annu Šurabovú, Krásno  
č. 1176 na umiestnenie prenosnej garáže za garáž p. Sýkoru P. 
Uzn.č. 39/2010 – MZ schvaľuje zabezpečenie výkopových prác mechanizmami mestského 
úradu na opravu vodovodného potrubia vo Vlčove pre rodiny p. Frolu, Tabačka a Ďuranu. 
Uzn.č. 40/2010 – MZ neschvaľuje odpustenie dane z nehnuteľnosti pre Kysucké múzeum 
Čadca. Peniaze budú poskytnuté na realizáciu akcií pre mesto.  



Uzn.č. 41/2010 – MZ schvaľuje príspevok 100 euro na odškodnenie povodňových škôd pre p. 
Fr. Gomolu, bytom Krásno č. 225. 
Uzn.č. 42/2010 – MZ poveruje Mestský úrad vypísaním konkurzu na správcu cintorína za 
podmienok ako ma firma LPexposystém Krásno. 
Uzn.č. 43/2010 – MZ schvaľuje zmenu uzn. č. 14/2010 s tým, že v poslednej vete sa vypustí 
dohoda o výstavbe plota. 
Uzn.č. 44/2010 – MZ schvaľuje návrh na vysporiadanie pohľadávok a záväzkov medzi 
ILSTAV  Žilina (kolkáreň) a Tatran Krásno bez záväzku Tatran v sume 8.414,50€ s tým, že 
tento záväzok bude predmetom rokovania budúceho zastupiteľstva. 
Uzn.č. 45/2010 – MZ ukladá mestskému úradu prepracovať nájomnú zmluvu s ILSTAV 
Žilina v bode výška nájmu tak, aby bola táto znížená o časť priestorov, ktoré využíva Tatran 
Krásno.  
Uzn.č. 46/2010 – MZ schvaľuje: 
- predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu –  Život s prírodou 
- zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP, 
- financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených nákladov.  
Uzn.č. 47/2010 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 
Uzn.č. 48/2010 – MZ berie na vedomie správu kontrolórky z hospodárenia ZUŠ Krásno za 
rok  2009. 
Uzn.č. 49/2010 – MZ odročuje žiadosť o povolenie prístupovej cesty pre Zlata Hamzič. 
Uzn.č. 50/2010 – MZ schvaľuje 
- predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu – Oslavy výročia mesta, 
- zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP, 
- financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených nákladov. 
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