Uznesenia MZ zo dňa 9.2.2009
Uzn.č. 21/2009 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: M. Capek, P. Tagroš, MUDr.
M. Peteraj, overovateľov zápisnice – B. Ďurčanová, Bc. M. Koňuch a program rokovania MZ.
Uzn.č. 22/2009 – MZ schvaľuje stanovisko kontrolórky k rozpočtu mesta na rok 2009.
Uzn.č. 23/2009 – MZ schvaľuje rozpočet mesta na rok 2009.
Uzn.č. 24/2009 – MZ schvaľuje harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb
prezidenta SR.
Uzn.č. 25/2009 – MZ schvaľuje:
a) Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2.OP KaHR na realizáciu projektu
„ Rekonštrukcia verejného osvetlenia v Meste Krásno nad Kysucou“, ktorý je
realizovaný „Mesto Krásno nad Kysucou“,
b) Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP,
c) Financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt
t.j. vo výške 13.146,60€.
Uzn.č. 26/2009 – MZ schvaľuje VZN ktorým sa menia VZN v súvislosti s prechodom na
euro.
Uzn.č. 27/2009 – MZ schvaľuje VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi a elektro-odpadmi z domácností, ktoré vznikli na území mesta Krásno.
Uzn.č. 28/2009 – MZ schvaľuje VZN o používaní miestnych komunikácií a verejných
priestranstiev.
Uzn.č. 29/2009 – MZ schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o príspevok na vybudovanie komunikácie v časti mesta Svrkel,
b) výstavbu miestnej komunikácie v časti mesta Svrkel,
c) spôsob financovania – dotácia z MVa RR a vlastné zdroje mesta v požadovanej výške.
Uzn.č. 30/2009 – MZ schvaľuje odpredaj parcely p.č. 6417/11 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 65 m2 s prístreškom za 5000€ pre STAS Krásno nad Kysucou s úhradou GO
žiadateľom.
Uzn.č. 31/2009 – MZ schvaľuje odpredaj časti pozemku p.č. 9411/1 – orná pôda o výmere
50 m2 za cenu 5€/m2 pre Jozef Kopásek, bytom Krásno nad Kysucou č. 589 s úhradou GO
žiadateľom.
Uzn.č. 32/2009 – MZ schvaľuje odpredaj pozemku p.č. 6417/225 zastavané plochy a nádvoria
a budovy o výmere 16 m2 za 850€ pre Ervín Hamzič, bytom Krásno nad Kysucou č. 1710.
Odpočíta sa suma, ktorá bola uhradená podľa uznesenia č. 77/2001.
Uzn.č. 33/2009 – MZ schvaľuje výstavbu predajne Lidl.
Uzn.č. 34/2009 – MZ schvaľuje predaj pozemkov p.č. KNC 98/23 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 236 m2, p.č. KNC 98/20 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 539
m2, p.č. KNC 47/48 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 100 m2, p.č. KNC 98/1 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 200 m2, p.č. KNE 9447 o výmere 10 m2 za cenu
25€/m2 s vysporiadaním výmenníkovej stanice pre spoločnosť Lidl Slovenská republika,
v.o.s. Púchovská 12, 914 41 Nemšová.
Uzn.č. 35/2009 – MZ schvaľuje odpredaj pozemku p.č. 71/1 – ostatné plochy o výmere
198 m2 za cenu 2,5€/m2 pre Rudolf Masarik, Makov č. 3.
Uzn.č. 36/2009 – MZ schvaľuje výstavbu 2 bytových domov na odpredaj.
Uzn.č. 37/2009 – MZ schvaľuje odpredaj pozemku na výstavbu 2 bytových domov
investorovi za 0,033€ s tým, že investor ich odpredá budúcim vlastníkom za 0,033€.
Uzn.č. 38/2009 – MZ schvaľuje VZN o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe
platenia úhrady za opatrovateľskú službu.
Uzn.č. 39/2009 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Uzn.č. 40/2009 – MZ berie na vedomie ročnú správu o činnosti kontrolórky.

Uzn.č. 41/2009 – MZ neschvaľuje odpredaj pozemkov pod stavbu garáže za zdravotným
strediskom.
Uzn.č. 42/2009 – MZ neschvaľuje poskytnutie dotácie na zakúpenie ČOV pre občanov pri
štadióne.
Uzn.č. 43/2009 – MZ neschvaľuje odpustenie dane z nehnuteľnosti pre Kysucké múzeum
Čadca. Peniaze poskytnúť na dobudovanie expozície.
Uzn.č. 44/2009 – MZ ukladá Mestskému úradu spracovať rozpočet pre rekonštrukciu
priestorov v ZS – za lekárňou pre MUDr. Margušovú.
Uzn.č. 45/2009 – MZ ukladá Mestskému úradu nájsť investora na realizáciu výstavby
2 bytových domov podľa dohody.
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