Uznesenia MZ zo dňa 10.5.2010:
Uzn. č. 78/2010- MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Vojtech Buchta, Božena
Ďurčanová, Mgr. Gabriela Bírová, overovateľov zápisnice Pavol Targoš, MUDr. Milan
Peteraj a program rokovania MZ.
Uzn. č. 79/2010- MZ schvaľuje
- predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-3.2b-2010/01 ROP za účelom realizácie
projektu „ Bystrická dolina - pre cestovný ruch stvorená“, ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom obce a platným Programom hospodárskeho rozvoja 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 10 997,50 EUR.
Uzn. č. 80/2010- MZ schvaľuje zásady hospodárenia s majetkom mesta s tým, že v poslednej
štrnástej hlave v bode 8 sa mení dátum na 27.9.1996
Uzn.č. 81/2010 - MZ schvaľuje odpredaj parcely číslo 3747/32 o výmere 21 m2 p.
Vladimírovi Poštekovi, Kysucká cesta 1002 za 1 euro s podmienkou, že bude uskutočnená
zámena za pozemok č. 371, ktorého je vlastníkom v podiele ¼ z celkovej výmery 926 m2.
Hlasovalo sa podľa zákona č. 258/2009 – par. 9a, odst. 9.
Uzn. č. 82/2010- MZ schvaľuje žiadosť o príspevok na dopravu detí do letného detského
tábora, ktoré organizuje farské pastoračné centrum prostredníctvom hnutia kresťanských detí
a mládeže v sume 498 eur. Príspevok sa čerpá z kapitoly školstva a navýši sa v kapitole
príspevky.
Uzn. č.83/2010- MZ schvaľuje preloženie starého mestského vodovodu nachádzajúceho sa
pod zemským povrchom parcely číslo 7250/29 katastri obce tak, aby stavebník p. Jozef Hájny
mohol na tomto mieste realizovať stavbu žumpy.
Uzn. č.84/2010- MZ schvaľuje prenájom pozemku parcelné č. 98/1 o výmere 20 m2 na
položenie novinového stánku p. Emilovi Kováčovi, Krásno č. 250 za prenájom 100 eur ročne.
Uzn. č. 85/2010- MZ schvaľuje odpredaj časti pozemku č. 9074/2 o výmere 22 m2 vybratému
uchádzačovi p. Miroslavovi Macašovi, Krásno č. 1612 za cenu 15 eur / m2.
Uzn. č. 86/2010- MZ schvaľuje odpredaj pozemkov par. č. 12416/6 o výmere 102 m2,
12415/2 o výmere 1415 m2, 12415/7 o výmere 21 m2, 6068/1 o výmere 361 m2, 6068/12
o výmere 87 m2, 6068/22 o výmere 177 m2, 6068/23 o výmere 18 m2, 12611/2 o výmere
352 m2 pre ENZA s.r.o., Májová 1098, 022 01 Čadca za cenu 10 eur/m2.
Uzn. č. 87/2010- MZ schvaľuje prenájom časti pozemku p.č. 6780/1 o rozlohe 82 m2, ktorý
susedí s parcelou KN č. 6780/174.
Uzn. č. 88/2010- MZ schvaľuje zmluvu o nájme nehnuteľného majetku s obcou Stará
Bystrica na realizáciu projektu „ Zariadenie soc. služieb Krásno nad Kysucou“.
Uzn. č. 89/2010- MZ odročuje návrh na riešenie cintorínskych služieb na ďalšie
zastupiteľstvo ( jún 2010).
Uzn. č. 90/2010- MZ odročuje zásady odmeňovania poslancov MZ s tým, že na ďalšom
zastupiteľstve sa prehodnotí i výška odmeňovania členov komisií a rokovací poriadok.
Uzn. č. 91/2010- MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Uzn. č. 92/2010- MZ berie na vedomie inf. rozbor hospodárenia mesta a Krasbytu za prvý
štvrťrok 2010.
Uzn. č. 93/2010- MZ ukladá riaditeľovi Krasbytu pri ďalšej správe hospodárenia predloží
okrem záväzkov a pohľadávok i stav nevymožiteľných pohľadávok.
Uzn. č. 94/2010- MZ ukladá Krasbytu sledovať vývoj pohľadávok s tým, že pri zvyšovaní
výšky pohľadávok bude riaditeľ informovať o ich príčine.

Uzn. č. 95/2010- MZ ruší uznesenie č. 12/2010 o prenájme pozemku p. Emilovi Kováčovi,
Krásno č. 250.
Uzn. č. 96/2010- MZ neschvaľuje žiadosť p. Ľubomíra Zelenku, Krásno č. 1270 o predaji
časti pozemku p.č. 6780/1 susediaceho s parcelou KN č. 6780/174.
Uzn.č. 97/2010 – MZ schvaľuje kúpu pozemku p.č. 3955/7 za podmienok, ktoré budú
prejednané s p. Ivaniskou Vierou a prejednané na ďalšom zastupiteľstve.
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