
Uznesenia MZ zo dňa 11.8.2008

Uzn.č. 126/2008 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – Bc. Michal Koňuch, Mgr. 
Milan Jesenský, Ján Kubala, overovateľov zápisnice – Ing. Mária Goreková, Vojtech Buchta 
a program rokovania MZ.
Uzn.č. 127/2008 – MZ odročuje žiadosti MUDr. Masnicu, Krásno 895, MUDr. Kasajovej, 
Krásno 1423 a MEDIPO Žilina na ďalšie rokovanie MZ.
Uzn.č. 128/2008 – MZ schvaľuje predaj pozemku p.č. 9245/17 – orná pôda o výmere 
69 m2 za cenu 300,- Sk/m2 pre Štefan Chylý a manželka Marta Chylá, bytom Krásno nad 
Kysucou 1469.
Uzn.č. 129/2008 – MZ schvaľuje predaj pozemku p.č. 9245/15 – orná pôda o výmere 
69 m2 za cenu 300,- Sk/m2 pre Helena Jozefíková a syn Peter Jozefík, bytom Krásno nad 
Kysucou 1468.
Uzn.č. 130/2008 - MZ schvaľuje predaj pozemku p.č. 9245/9 – orná pôda o výmere
69 m2 za cenu 300,- Sk/m2 pre František Buchta a manželka Eva Buchtová, bytom Krásno 
nad Kysucou 1464.
Uzn.č. 131/2008 – MZ schvaľuje parcelu č. 9245/16 ako miestnu komunikáciu.
Uzn.č. 132/2008 – MZ schvaľuje predaj časti parcely č. 9245/8 – orná pôda Františkovi
Buchtovi a manželke Eve Buchtovej, bytom Krásno nad Kysucou 1464 za cenu 300,- Sk/m2 
po dodaní súhlasu od elektrárni na využitie pozemku vedľa trafostanice na MK, s tým, že GP 
si uhradí kupujúci a bude zrealizovaný za účasti pracovníka mesta.
Uzn.č. 133/2008 – MZ schvaľuje úhradu faktúry v sume cca 10.000,- Sk za prepojenie 
hlavného prívodu vodovodu v časti mesta Kalinov – ul. Záhradná.
Uzn.č. 134/2008 – MZ schvaľuje odpredaj pozemku p.č. 6417/173- ostatné plochy o výmere 
21 m2 za cenu 20,- Sk/m2 pre Falašta Jozef a manželka Mária Falaštová, obaja bytom Krásno 
nad Kysucou č. 1098.
Uzn.č. 135/2008 – MZ schvaľuje odpredaj časti pozemku p.č. 6480/27- zastavané plochy za 
cenu 300,- Sk/m2 pre Dušan Šustek, bytom Krásno nad Kysucou č. 1651 po zameraní GP, za 
účasti pracovníka mesta, ktorý hradí kupujúci.
Uzn.č. 136/2008 – MZ neschvaľuje odpredaj časti p.č. 6780/27 pre Ing. Dušan Nevedal, 
bytom Myjava č. 1119/11.
Uzn.č. 137/2008 – MZ  odročuje žiadosť obyvateľov ul. 1. Mája o zrealizovanie druhej 
prístupovej komunikácie ku ich rod. domom do prípravy budúcoročného rozpočtu mesta.
Uzn.č. 138/2008 – MZ berie na vedomie žiadosť p. Mikovej M., bytom Krásno č. 84.
Uzn.č. 139/2008 – MZ zamieta žiadosti o fin. výpomoc na oplotenie pre p. Oravca Justína, 
bytom Krásno č. 1508.
Uzn.č. 140/2008 – MZ berie na vedomie žiadosť Gajdičiar, s.r.o. Krásno  nad Kysucou 1367.
Uzn.č. 141/2008 -  MZ zamieta žiadosť p. Hamziča Ervina, bytom Krásno č. 1710 o 
odkúpenie pozemku p.č. 277/41 pred Mestským úradom.
Uzn.č. 142/2008 – MZ schvaľuje výnimku pre výstavbu rodinného domu pre p. Jakubca 
Pavla, bytom Turzovka č. 412, s tým, že bude uzatvorená zmluva o budúcej kúpnej zmluve, 
kde sa p. Jakubec zaviaže odpredať pozemok pod cestou mestu za cenu znaleckého posudku.
Uzn.č. 143/2008 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Uzn.č. 144/2008 -  MZ neschvaľuje žiadosť Klubu dôchodcov na finančný príspevok na 
jednodňové zájazdy.
Uzn.č. 145/2008 – MZ berie na vedomie rozbor hospodárenia mesta, miestnych škôl 
a KRASBYT-u za I. polrok 2008.
Uzn.č. 146/2008 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu:
Navýšenie vo výdavkovej časti bežného a kapitálového rozpočtu:

+1,400 mil. Sk – základy bytové domy Zákysučie



+ 200 tis. Sk – školský klub záujmovej činnosti – ZŠ Mládežnícka
+ 150 tis. Sk – mzdy (dohody o prac. činnosti – brigádnici)
+ 100 tis. Sk – chodník okolo kostola od hlavnej cesty
+50 tis. Sk – zdvihnutie autobusovej zástavky pri mlyne
+15 tis. Sk – GP na vysporiadanie cesty do Bohovičov
+120 tis. Sk – predĺženie parkoviska pri 1435
+200 tis. Sk -  školské jedálne pre všetky ZŠ

Zníženie vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu:
- 1,500 tis. Sk – výkup pozemkov pri AiW
- 700 tis. Sk -  vzduchotechnika kultúrny dom.

Uzn.č. 147/2008 -  MZ poveruje zamestnancov Mestského úradu zabezpečiť organizáciu pre 
výkup pozemkov v časti mesta Lazy.
Uzn.č. 148/2008 -  MZ odročuje žiadosti LIDL do vyriešenia energetickej koncepcie mesta.
Uzn.č. 149/2008 -  MZ schvaľuje vyčlenenie 1 bytu v Zákysučí pre poslanca Michala 
Koňucha.
Uzn.č. 150/2008 – MZ schvaľuje predaj obchodu v Zákysučí za cenu 3,480.000,- Sk pre 
Bc. Gregora Hudeca, Nám. Ľudovíta Fullu 1665/8,  010 08  Žilina.
Uzn.č. 151/2008 – MZ schvaľuje rozšírenie organizačnej štruktúry pracovníkov MsÚ o 0,5 
úväzku – pokladňa.
Uzn.č. 152/2008 – MZ schvaľuje Zmenu a doplnok č. 1 k Územnému plánu Mesta Krásno 
nad Kysucou.
Uzn.č. 153/2008 – MZ schvaľuje:
-  predloženie žiadosti o NFP v rámci OP ŽP (opatrenia 4.1 Podpora aktivít v oblasti 
separovaného zberu) na realizáciu projektu „Skvalitnenie separovaného zberu v meste Krásno 
nad Kysucou“ s výškou výdavkov na prípravu projektu  40.000,- Sk,
-  financovanie projektu vo výške 5% celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo 
výške  365.000,- Sk, z rozpočtu mesta v hotovosti.
Uzn.č. 154/2008 – MZ schvaľuje predaj pozemku p.č. 6417/241 – ostatné plochy o výmere 
21 m2 za cenu 300,- Sk/m2 pre František Jakubec a manželku Teréziu Jakubcovú, obaja 
bytom Krásno nad Kysucou č. 1538.
Uzn.č. 155/2008 – MZ schvaľuje predaj pozemku p.č. 6417/240 – ostatné plochy o výmere 
21 m2 za cenu 300,- Sk/m2 pre Jozefína Jakubcová bytom Krásno č. 1274.
Uzn.č. 156/2008 – MZ schvaľuje predaj pozemku p.č. 6417/267 – ostatné plochy o výmere 
21 m2 za cenu 300,- Sk/m2 pre Jozef Mozol a manželku Júliu Mozolovú, obaja bytom Krásno 
nad Kysucou č. 1274.
Uzn.č. 157/2008 – MZ schvaľuje predaj pozemku p.č. 6417/270 – ostatné plochy o výmere 
21 m2 za cenú 300,- Sk/m2 pre Ladislav Masaryk a manželku Moniku Masarykovú, obaja 
bytom Krásno nad Kysucou č. 1270.
Uzn.č. 158/2008 – MZ schvaľuje zmenu uzn.č 112/2008 – úprava výmeny pozemku z 30 m2 
na 69 m2. 
Uzn.č. 159/2008 – MZ schvaľuje VZN o zriadení Mestskej polície.
Uzn.č. 160/2008 – MZ schvaľuje Organizačno-pracovný poriadok Mestskej polície.
Uzn.č. 161/2008 – MZ schvaľuje výmenu 6 pozemkov pod garáže pre novovytvorené miesta, 
ktoré zaberie firma TESCO.
Uzn.č. 162/2008 -  MZ schvaľuje výmeru 3965 pozemku p.č. 6417/2  podľa GP pre firmu 
Agrofond, Kysucké Nové Mesto.
Uzn.č. 163/2008 – MZ schvaľuje odkúpenie pozemku p.č. od SPOLBYT-u Krásno 1652 
a následný odpredaj vlastníkom za tú istú cenu.
Uzn.č. 164/2008 – MZ schvaľuje zakúpenie kazety na šírenie signálu STV3 a Patriot 
v hodnote 35.000,- Sk.



Uzn.č. 165/2008 – MZ berie na vedomie správu kontrolórky.
Uzn.č. 166/2008 -  MZ berie na vedomie zoznam žiadateľov o byty v Zákysučí a a ukladá 
sociálno bytovej komisii upraviť zoznam podľa kritérií.
Uzn.č. 167/2008 – MZ schvaľuje predaj pozemku p.č. 3747/24 – ostatné plochy pre Anton 
Šlapka, bytom Krásno nad Kysucou č. 113 za cenu 300,- Sk/m2 + úhrada spoločného GP.
Uzn.č. 168/2008 – MZ schvaľuje predaj pozemku p.č. 3747/25 – ostatné plochy pre Peter 
Poláček a manželku Máriu Poláčkovú, obaja bytom Krásno nad Kysucou č. 870 za cenu 300,- 
Sk/m2 + úhrada spoločného GP.
Uzn.č. 169/2008 – MZ schvaľuje predaj pozemku p.č. 3747/29  - ostatné plochy pre Štefan 
Miko a manželku Máriu, obaja bytom Krásno nad Kysucou č. 84 za cenu 300,- Sk/m2 + 
úhrada spoločného GP.
Uzn.č. 170/2008 – MZ schvaľuje predaj pozemku p.č. 3747/26 – ostatné plochy pre Martin 
Markulák, bytom Krásno nad Kysucou 104 za cenu 300,- Sk/m2 + úhrada spoločného GP.
Uzn.č. 171/2008 – MZ schvaľuje predaj pozemku p.č. 3747/27 – ostatné plochy pre Miloš 
Lastovica a manželku Helenu Lastovicovú, obaja bytom Krásno nad Kysucou 14 za cenu 
300,- Sk/m2 + úhrada spoločného GP.
Uzn.č. 172/2008 – MZ schvaľuje predaj pozemku p.č. 3747/28 – ostatné plochy pre Milan 
Bíro, bytom Krásno nad Kysucou č. 436 za cenu 300,- Sk/m2 + úhrada spoločného GP.

Overovatelia: Ing. Jozef Horník
Vojtech Buchta Primátor mesta
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