Uznesenia MZ zo dňa 10.9.2007
Uzn.č. 209/2007 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Miroslav Capek, Milan Šuráb,
Ľubomíra Bodorová, overovateľov zápisnice: Ing. Mária Goreková, Božena Ďurčanová
a program rokovania MZ.
Uzn.č. 210/2007 – MZ schvaľuje VZN o opatrovateľskej službe.
Uzn.č. 211/2007 - MZ schvaľuje dodatok k zmluve o prenájme obchodu Zakysučie na dobu
2 roky p. Anne Janišovej, Dunajov 231 za prenájmu ako bol schválený doteraz.
Uzn.č. 212/2007 - MZ schvaľuje preplatenie skutočných nákladov na vykopanie a zhotovenie
vodovodnej prípojky p. Kormancovi Filipovi, Krásno č. 1285 s tým, že sa upraví rozpočet
z položky vodovod Kalinov.
Uzn.č. 213/2007 – MZ schvaľuje VZN ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode,
času prevádzky služieb s tým že, v § 1 – Úvodné ustanovenia doplní bod 3 – Účelom tohto
VZN je ochrana obyvateľov pred rušením nočného pokoja a zabezpečenie verejného poriadku
na území mesta Krásno nad Kysucou, v § 3 – Pravidlá času predaja, odstavec 4 vypúšťa vetu
„ V nočnom čase medzi 22.00 hod. do 6.00 hod. uvedené zariadenia sa môžu prevádzkovať za
predpokladu, že hluk z verejnej produkcie hudby neprekročí najvyššie prípustné hodnoty pre
vonkajšie priestory a stavby a bude zamedzený prenos vibrácií na fyzické osoby, stanovené
osobitným predpisom.“ Vypúšťa § 5 – Spoločné ustanovenia, v § 5 – Sankcie v bode 1.
dopĺňa vetu „ Pri opakovanom porušení VZN sa sankcia môže opakovať 2-násobným
zvýšením na 400.000,- Sk.
Uzn.č. 214/2007 – MZ odročuje požiadavku p. Gálikovej.
Uzn.č. 215/2007 – MZ schvaľuje, aby žiadosti o pridelenie pozemku pod garáže evidoval
Mestský úrad do doby, kedy ich predloží na rokovanie MZ, v prípade prideľovania pozemkov
pod garáže.
Uzn.č. 216/2007 - MZ schvaľuje predkupné právo na odpredaj pozemku p.č. 6417/2 o
výmere cca 300 m2 za cenu 300,- Sk/m2 pre Sýkora Peter, Krásno č. 1384 až po zameraní
predaných garáží.
Uzn.č. 217/2007 – MZ schvaľuje doplnenie cintorínskeho poriadku v článku 13 o bod 4 –
„Zákaz vstupu na pohrebisko motorovým vozidlám. Pri realizovaní montáže a demontáže
náhrobných kameňov – oboznámiť správcu cintorína.“
Uzn.č. 218/2007 – MZ schvaľuje štatút mestskej knižnice podľa predloženého návrhu.
Uzn.č. 219/2007 - MZ schvaľuje zámenu pozemku č.p. KNC 6417/217 o výmere 21 m2 vo
vlastníctve Rudolfa Kršiaka a manž. Boženy bytom Krásno nad Kysucou č. 1378 za pozemok
č.p. KNC 6417/229 o výmere 21 m2 vo vlastníctve Mesta Krásno nad Kysucou.
Uzn.č. 220/2007 - MZ schvaľuje zámenu pozemku č.p. KNC 6417/216 o výmere 21 m2 vo
vlastníctve Milana Paulusa a manž. Margita bytom Krásno nad Kysucou č. 1433 za pozemok
p.č. KNC 6417/228 o výmere 21 m2 vo vlastníctve Mesta Krásno nad Kysucou.
Uzn.č. 221/2007 - MZ berie na vedomie Správu o bezpečnostnej situácii a priestupkoch
v Krásne nad Kysucou.
Uzn.č. 222/2007 - MZ prerokovalo žiadosť obyvateľov bytovky č. 1301 a odporučilo
požiadať o príspevok zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
Uzn.č. 223/2007 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Uzn.č. 224/2007 – MZ berie na vedomie ústnu inform. správu o priebehu investičných akcií.
Uzn.č. 225/2007 - MZ berie na vedomie Správu o situácii mesta na úseku opatrovateľskej
služby.
Uzn.č. 226/2007 - MZ berie na vedomie ústnu informatívnu správu mestskej kontrolórky.
Uzn.č. 227/2007 - MZ ukladá prednosti MsÚ jednať s futbalovým oddielom o zastúpení
mesta vo vedení futbalového oddielu a financovanie futbalového oddielu.
Uzn.č. 228/2007 - MZ odročuje prenájom škvarového ihriska po dojednaní s futbalovým
oddielom.

Uzn.č. 229/2007 - MZ ukladá MsÚ pripaviť VZN o zákaze vstupu nákladných aut na
vybrané miestne komunikácie.
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