Uznesenia MZ zo dňa 9.3.2007
Uzn.č. 80/2007 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ing. Jozef Grapa, p. Milan
Šuráb, p. Vojtech Buchta, overovateľov zápisnice p. Božena Ďurčanová, Ing. Mária Goreková
a program rokovania MZ.
Uzn.č. 81/2007 – MZ schvaľuje pracovný poriadok mesta s úpravou sociálneho fondu na
1,25%.
Uzn.č. 82/2007 – MZ schvaľuje organizačný poriadok Mestského úradu.
Uzn.č. 83/2007 – MZ schvaľuje zásady používania služobného motorového vozidla Mesta
Krásno nad Kysucou.
Uzn.č. 84/2007 – MZ schvaľuje návrh ÚPN Mesta Krásno nad Kysucou.
Uzn.č. 85/2007 – MZ schvaľuje VZN záväznej časti územného plánu Mesta Krásno nad
Kysucou.
Uzn.č. 86/2007 – MZ schvaľuje doplnok k ÚPN Mesta:
- rozšírenie na bytovú výstavbu v Zakysučí smerom na Dunajov,
- rozšírenie na bytovú výstavbu v Kalinove v časti pod Budínom,
- rozšírenie na priemyselnú zónu územie za vlečkou KDZ.
Uzn.č. 87/2007 – MZ schvaľuje, aby po spracovaní doplnku k ÚPN mesta Krásno bolo VZN
prijaté tak, že spaľovanie drevného odpadu nebude ako jediná možnosť centrálneho
vykurovania.
Uzn.č. 88/2007 – MZ schvaľuje odpredaj bytov v bytovke 1499 po kolaudácii nadstavby,
cena bude dohodnutá na samostatnom jednaní s užívateľmi.
Uzn.č. 89/2007 – MZ schvaľuje odpredaj pozemku firme SPN, v.o.s. Krásno nad Kysucou č.
1513 o výmere 143 m2 za cenu 250,- Sk/m2.
Uzn.č. 90/2007 – MZ schvaľuje príspevok vo výške 26.676,60 Sk pre Martina Pagáča,
Krásno č. 1163 na invalidný vozík.
Uzn.č. 91/2007 – MZ schvaľuje príspevok vo výške 20.000,- Sk pre Klub dôchodcov Krásno
s tým, že z tejto sumy budú za 15.000,- Sk zakúpené rovnošaty pre spevácky zbor, ktoré im
budú bezplatne zapožičané.
Uzn.č. 92/2007 – MZ schvaľuje poriadanie kultúrnych akcií Mestským úradom bez pozvánok
so vstupom voľným.
Uzn.č. 93/2007 – MZ schvaľuje odpredaj parcely č. KN 6417/167 o výmere 21 m2 za kúpnu
cenu 1,- Sk pre Dušana Vaňovca, Krásno č. 1380.
Uzn.č. 94/2007 – MZ schvaľuje prenájom 17,5 m2 pozemku pred Kultúrnym domom p.
Húšťavovi Pavlovi, KNM za cenu 500,- Sk ročne.
Uzn.č. 95/2007 - MZ schvaľuje kúpu pozemku p.č. 627 o rozlohe 1.000 m2 od p. Jany
Macurovej a manžela Ondreja Krásno č. 1168 za cenu 400,- Sk/m2.
Uzn.č. 96/2007 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu: v kapitalových výdavkov v položke 714001
nákup osobného automobilu mínus 500 tis. Sk a zvyšuje v položke nákup pozemkov o 400 tis.
Sk a v položke platy, mzdy a odstupné o 135 tis. Sk, mínus 35 tis. Sk sociálna pomoc občanov
v hmotnej núdzi.
Uzn.č. 97/2007 – MZ schvaľuje komisiu na prešetrenie sťažnosti p. Ing. Plánkovej na
primátora v zložení: Ing. Mária Goreková, p. Božena Ďurčanová, p. Vojtech Buchta a Ing.
Jozef Grapa.
Uzn.č. 98/2007 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Uzn.č. 99/2007 – MZ berie na vedomie inventarizáciu majetku mesta.
Uzn.č. 100/2007 - MZ berie na vedomie stanoviská kontrolórky.
Uzn.č. 101/2007 – MZ berie na vedomie zápisnicu z komisie kultúry živ. prostredia, školstva,
správu športovej komisie a predsedu FO.
Uzn.č. 102/2007 – MZ berie na vedomie auditorskú správu.

Uzn.č. 103/2007 - MZ berie na vedomie hlásenie havarijnej situácie v MŠ Lesnícka Krásno.
Uzn.č. 104/2007 – MZ ruší smernicu verejného obstarávania.
Uzn.č. 105/2007 – MZ ruší čl. 3 – byty pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva vo VZN
o odpredaji bytov a nebytových priestorov v bytových domoch, ktoré bolo schválené OZ č.
64/1995 zo dňa 31.8.1995.
Uzn.č. 106/2007 – MZ neschvaľuje odpredaj pozemku č. 12409/4 o výmere 27 m2 p.
Miroslavovi Mečarovi, Krásno č. 65.
Uzn.č. 107/2007 – MZ neschvaľuje odpredaj pozemku vedľa objektu domu č. 1076 p. Pavlovi
Slaboňovi Rajec 762.
Uzn.č. 108/2007 – MZ neschvaľuje namontovanie elektronických meračov v bytovke č. 1499.
Uzn.č. 109/2007 – MZ neschvaľuje návrh poslanca Michala Koňucha o zverejňovaní
hlasovania poslancov.
Uzn.č. 110/2007 – MZ ukladá prednosti MsÚ predložiť návrhy – 2 alternatívy na posúdenie
výhod a nevýhod založenia športového klubu.
Uzn.č. 111/2007 - MZ ukladá prednosti MsÚ preveriť záujem o odpredaj bytov v bytovke
1499 a zistiť výšku ceny na dokončenie bytov v nadstavbe.
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