
Uznesenia MZ zo dňa 8.6.2009 
 
Uzn.č. 112/2009 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Bc. M. Koňuch, J. Kubala, 
Mgr. M. Jesenský, overovateľov zápisnice P. Targoš, M. Capek a program rokovania MZ 
doplnený o bod rekonštrukcia MŠ, námestie, komisia na odpredaj pozemku pod bytové domy 
a pridelene pozemku p. Jantošovej. 
Uzn.č. 113/2009 – MZ schvaľuje 
a)  predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-1.1-2009/01 ROP za účelom realizácie 
projektu „MŠ rekonštrukcia, modernizácia, prestavba, nadstavba, výmena okien a zateplenie 
budovy“, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom mesta a platným Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, 
b)  zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP, 
c)  financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených nákladov na projekt t.j. vo 
výške 21.377,10 eur. 
Uzn.č. 114/2009 – MZ schvaľuje 
a)  predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-2009/01 ROP za účelom realizácie 
projektu „ Námestie a pešia zóna“, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom 
mesta a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, 
b)  zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP, 
c)  financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených nákladov na projekt t.j. vo 
výške  66.39 eur. 
Uzn.č. 115/2009 – MZ schvaľuje komisiu na odpredaj pozemku pod bytový dom v Zákysučí 
(byty na odpredaj do osobného vlastníctva) v zložení: Ing. J. Grapa, Bc. M. Koňuch, P. 
Targoš, M. Capek, Fr. Kolembus, Ing. Tvrdá V. 
Uzn.č. 116/2009 – MZ schvaľuje 700 eur na oplotenie detského ihriska v Kalinove. 
Uzn.č. 117/2009 – MZ schvaľuje odpredaj pozemku p.č. KNC 6417/154 – ostatné plochy 
o výmere 21 m2 za cenu 0,33 eur/m2 pre Jana Cingelová , bytom Krásno č. 1499. 
(zaplatený v r.1997). 
Uzn.č. 118/2009 – MZ schvaľuje odpredaj pozemku p.č. KNC 6417/301- ostatné plochy 
o výmere 21 m2 za cenu 9,96 eur (300,- Sk)/m2 + podiel na spoločnom GP pre  Peter Jantoš, 
nar. 15.7.1960 a Štefánia Jantošová, nar. 8.10.1963 obaja  bytom Krásno č. 1434. 
Uzn.č. 119/2009 – MZ schvaľuje finančné prostriedky (hadica + navŕtavací pás) na 
dobudovanie vodovodnej vetvy k p.č. 8473/3, 8473/4, 8473/5. 
Uzn.č. 120/2009 – MZ schvaľuje prenájom tenisového ihriska pre občianske združenie 
Priatelia tenisu za prenájom 1 euro ročne na dobu neurčitú. 
Uzn.č. 121/2009 – MZ berie na vedomie Správu o voľných priestoroch v zdravotnom 
stredisku a Dome služieb. 
Uzn.č. 122/2009 -  MZ berie na vedomie Kontrolu plnenia uznesení. 
Uzn.č. 123/2009 -  MZ berie na vedomie Správu kontrolórky z vyberania poplatkov za r. 
2008,2009. 
Uzn.č. 124/2009 – MZ berie na vedomie Správu o činnosti miestnej kultúry a knižnice. 
Uzn.č. 125/2009 – MZ ruší uznesenie č. 229/2008. 
Uzn.č. 126/2009 – MZ schvaľuje odpredaj parcely 6417/2 – ostatné plochy o výmere 3327 
m2 pre Firmu LRC & Partner, s.r.o. (Tesco) Rosina 816 za cenu 9,96 eur (300,- Sk)/m2. 
Uzn.č. 127/2009 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa návrhu s tým, že sa navýši 
 o 6.639 eur (200.006,51 Sk) pre futbalový oddiel. 
Uzn.č. 128/2009 – MZ schvaľuje zmluvu o budúcej zmluve na odpredaj výmenníkovej 
stanice firme LIDL Slovenská republika, v.o.s. Púchovská 12, Nemšová v sume 83.000 eur 
(2,500.458,- Sk). 



Uzn.č. 129/2009 – MZ schvaľuje vyradenie DH-112 s tým, že sa preverí možnosť odpredaja 
alebo sa vyšrotuje. 
Uzn.č. 130/2009 – MZ schvaľuje Plán práce MZ na II. polrok 2009. 
Uzn.č. 131/2009 – MZ schvaľuje Plán práce mestskej kontrolórky na II. polrok 2009.   
Uzn.č. 132//2009 – MZ schvaľuje prísediacich súdu na funkčné obdobie 2010-2013 –  
Mgr. Jana Marťáková, František Plánka, Ľubomíra Bodorová, Milan Šuráb, Peter Gašperák, 
Mária Zuzčáková,. 
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