Uznesenia MZ zo dňa 10.11.2008
Uzn.č. 214/2008 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – Bc. Michal Koňuch, Mgr.
Gabriela Bírová, Ján Kubala, overovateľov zápisnice – Pavol Targoš, MUDr. Milan Peteraj
a program rokovania MZ.
Uzn.č. 215/2008 – MZ ruší uznesenie č. 128/2008, 129/2008 a 130/2008.
Uzn.č. 216/2008 – MZ schvaľuje predaj pozemku p.č. 9245/17 – orná pôda o výmere 69 m2
za cenu 30,- Sk/m2 pre Štefan Chylý, nar. 17.9.1963 a manželka Marta Chylá, nar. 6.4.1965,
bytom Krásno nad Kysucou 1469.
Uzn.č. 217/2008 – MZ schvaľuje predaj pozemku p.č. 9245/15 – orná pôda o výmere 69 m2
za cenu 30,- Sk/m2 pre Helena Jozefíková, nar. 6.12.1964 a syn Peter Jozefík, nar. 7.1.1991,
bytom Krásno nad Kysucou č. 1468.
Uzn.č. 218/2008 – MZ schvaľuje predaj pozemku, p.č. 9245/9 – orná pôda o výmere 69 m2
za cenu 30,- Sk/m2 pre František Buchta, nar. 8.6.1960 a manželka Eva Buchtová, nar.
21.5.1962, bytom Krásno nad Kysucou 1464.
Uzn.č. 219/2008 – MZ schvaľuje uhradenie nákladov na energie Krasbytu v priestoroch
Domu služieb po p. Štainigerovej, ktoré neboli 1 mesiac prenajaté.
Uzn.č. 220/2008 – MZ berie na vedomie informatívnu správu o hospodárení mesta
a KRASBYT-u za I.-III. štvrťrok 2008.
Uzn.č. 221/2008 – MZ schvaľuje predložený návrh úpravy rozpočtu doplnený o 50.000,- Sk
na dochádzkové hodiny pre zamestnancov úradu.
Uzn.č. 222/2008 – MZ schvaľuje prideliť 2 izbový byt na I. poschodí v novopostavených
bytovkách v Zákysučí pre Helenu Buchtovú, Krásno nad Kysucou 25 bez losovania, ako
výmenu 3 izbového bytu č. 4 v bytovke č. 2.
Uzn.č. 223/2008 – MZ ruší uzn. č. 61/2004.
Uzn.č. 224/2008 – MZ neschvaľuje predaj pozemku p. Slaboňovi Rajec. MZ schvaľuje
predaj pozemku p.č. 6417/254 – ostatná plocha o výmere 438 m2 za cenu 300,- Sk/m2 pre
František Capek, Krásno + úhrada GP podľa uzn. č. 61/2004.
Uzn.č. 225/2008 – MZ schvaľuje navýšenie príspevku na zastrešenie striedačiek ihriska
v Kalinove o 1.500,- Sk.
Uzn.č. 226/2008 – MZ ukladá Mestskému úradu zistiť dodávateľa na spoločné
prevádzkovanie káblovej i MMDS televízie.
Uzn.č. 227/2008 – MZ neschvaľuje rozšírenie štruktúry vysielania o TV JOJ Plus.
Uzn.č. 228/2008 – MZ ruší uzn. 194/2007 a 162/2008.
Uzn.č. 229/2008 – MZ schvaľuje odpredaj pozemku p.č. 6417/2 – ostatné plochy o výmere
3965 m2 za cenu 300,- Sk/m2 pre LRC & partner, s.r.o. (TESCO) 013 22 Rosina 816.
Uzn.č. 230/2008 – MZ odročuje správu o vymáhaní pohľadávok KRASBYT na rokovanie
MZ január 2009.
Uzn.č. 231/2008 – MZ schvaľuje prenajatie priestorov lekárne v zdravotnom stredisku podľa
poradia, ktoré bolo urobené na základe predloženej ponuky výšky nájmu za rok a to:
- FRACHO Oščadnica – 390 tis. Sk
- MP Cleaning, Partizánske – 310 tis. Sk
- M 3 Pharm Čadca – 265 tis. Sk
- Novomedic Čadca – 250 tis. Sk
- Frontier Čadca – 230 tis. Sk
- Lekáreň pri mlyne – 103 tis. Sk.
Uzn.č. 232/2008 – MZ schvaľuje prenájom lekárne na dobu určitú 3 roky.
Uzn.č. 233/2008 – MZ berie na vedomie prehodnotenie výšky nájomného mesta a Krasbytu.
Uzn.č. 234/2008 – MZ odročuje prehodnotenie hospodárenia kina LIPA na mesiac december.

Uzn.č. 235/2008 – MZ schvaľuje návrh komisií na vykonanie inventarizácie majetku mesta
k 31.12.2008.
Uzn.č. 236/2008 – MZ berie na vedomie Rozpis zmien pracovnej pohotovosti na zimnú
údržbu 2008/2009.
Uzn.č. 237/2008 – MZ berie na vedomie správu kontrolórky.
Uzn.č. 238/2008 - MZ schvaľuje navýšenie odmeny redakčnej rade o daň.
Uzn.č. 239/2008 – MZ schvaľuje komisiu na výber mestských policajtov v zložení: P. Targoš,
V. Buchta, Ing. J. Grapa a Mgr. G. Bírová.
Uzn.č. 240/2008 - MZ schvaľuje
prijatie úveru vo výške 25.000.000,- Sk
Mestské zastupiteľstvo v Krásne nad Kysucou podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 o obecnom zriadení v platnom znení
schvaľuje
prijatie úveru vo výške 25.000.000,- Sk (alebo ekvivaĺente uvedenej sumu v mene EUR,
poskytnutého zo strany DEXIA banky Slovensko, a.s. so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina,
Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom
registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len banka) za
podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve,
s možnosťou opakovanej prolongácie zmluvy, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý
termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu:
“Skvalitnenie a rozšírenie služieb ZŠ Mládežnícka v Krásne nad Kysucou prostredníctvom
jej nadstavby, rekonštrukcie a modernizácie“
S podporou projektu v zmysle zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja
formou ROP.
Alternatíva pre prípad zabezpečenia úveru zmenkou od začiatku úverového vzťahu:
Mestské zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blanko zmenky na rad
banky za účelom zabezpečenia pohľadávky z prijatého úveru.
Alternatíva pre ostatné prípady:
Mestské zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak na základe prehodnotenia
vykonaného bankou bude zistené, že miera rizika mesta ako klienta bola v priebehu
úverového vzťahu zvýšená, mesto vystaví v súlade s podmienkami dojednanými v príslušnej
úverovej zmluve na výzvu banky vlastnú vista blanko zmenku na rad banky za účelom
zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru.
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