
Uznesenia MZ zo dňa 8.9.2008

Uzn.č. 176/2008 - MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – Mgr. Gabriela Bírová, 
Vojtech Buchta, Ing. Mária Goreková, overovateľov zápisnice – Pavol Targoš, Miroslav 
Capek a program rokovania MZ.
Uzn.č. 177/2008 – MZ ukladá Mestskému úradu dať vypracovať aktuálny znalecký posudok 
na odpredaj priestorov terajšieho RTG v zdravotnom stredisku.
Uzn.č. 178/2008 – MZ neschvaľuje žiadosť p. Rábika Vladimíra, Struhy 1384 o pridelenie 
pozemku o rozlohe cca 200 m2 p.č. 6417/2.
Uzn.č. 179/2008 – MZ schvaľuje doplnenie uzn. č. 135/2008 o odpredaj p.č. 6480/27 – zast. 
plochy o výmere 352 m2 za cenu 300,- Sk/m2 pre Dušan Šustek , Krásno č. 1651.
Uzn.č. 180/2008 – MZ nesúhlasí s prenájmom časti pozemku 44/1 o výmere cca 50 m2 pred 
zdravotným strediskom p. Ervínovi Hamzičovi, Krásno č. 1710.
Uzn.č. 181/2008 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Uzn.č. 182/2008 – MZ berie na vedomie správu o bezpečnostnej situácií a priestupkoch 
v Krásne v roku 2008.
Uzn.č. 183/2008 – MZ schvaľuje:

- pridelenie 15 bytov v byt. dome č. 1,2 v Zákysučí losovaním,
- losovaním sa vylosuje 15 nájomníkov a 5 náhradníkov,
- číslo bytu si vylosuje nájomca samostatne,
- nájomná zmluva bude uzatvorená do konca roku 2009,
- nájomné každý nájomca uhradí na 3 mesiace dopredu.

Uzn.č. 184/2008 – MZ nepridelilo konkrétny byt poslancovi  Bc. Michalovi Koňuchovi, 
zúčastní sa losovania o číslo bytu.
Uzn.č. 185/2008 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu na kanalizáciu ul. MUDr. Hálka - 
navýšenie  o 500 tis. Sk.
Uzn.č. 186/2008 – MZ schvaľuje dohodu o urovnaní s SPP – distribúcia, a.s. k regulačnej 
stanici plynu č. 1507 na par.č. KN-C 7420/10 v k.ú. Krásno nad Kysucou.
Uzn.č. 187/2008 – MZ schvaľuje odpredaj obslužného priestoru p.č. 3754/3 o výmere 
1057 m2  k obchodu v Zákysučí po vysporiadaní s garážníkmi za cenu 150,- Sk pre 
Bc. Gregor Hudec, Žilina.
Uzn.č. 188/2008 – MZ schvaľuje VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov 
v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Krásno nad Kysucou so zmenami:

- článok 2, par.1, bod 1 – ZS s MŠ Kalinov zmena výšky z 150,- Sk na 200,- Sk,
- článok 3, par.1, bod 2 – ZŠ s MŠ Kalinov zmena výšky z  50,- Sk  na 120,- Sk,
- článok 3, par.1, bod 3 – ZŠ Michálkov zmena výšky z 50,- Sk na 120,- Sk,
- článok 4, par.1, bod 1 – zmena výšky príspevku z 30,- Sk na 10,- Sk.

Uzn.č. 189/2008 – MZ poveruje Mestský úrad s pripravením výberového konania na 
prenájom priestorov Lekárne pri Zdravotnom stredisku.
Uzn.č. 190/2008 – MZ schvaľuje zmenu organizačnej štruktúry mesta s navýšením o 4 
pracovné miesta pre mestských policajtov.
Uzn.č. 191/2008 – MZ súhlasí s prenájmom parcely na stavbu kaplnky na stanici.
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