
Uznesenia MZ zo dňa 12.1.2009:

Uzn.č. 1/2009 - MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – Bc. Ľubomíra Bodorová, Milan 
Šuráb, Miroslav Capek,  overovateľov zápisnice – Mgr. Gabriela Bírová, Vojtech Buchta 
a program rokovania MZ.
Uzn.č. 2/2009 – MZ schvaľuje záväzný plán zimnej údržby Mesta Krásno nad Kysucou.
Uzn.č. 3/2009 – MZ schvaľuje:

1. Zabezpečenie realizácie podprojektu „ Rekonštrukcia verejného osvetlenia“,
2. Spolufinancovanie podprojektu, pri nasledovnej výške v Sk:
Celkové výdavky na podprojekt  137.638,75€ 4,146.505,02 Sk
z toho:
oprávnené výdavky  137.638,75€ 4,146.505,02 Sk
NFP (90% z oprávn. výdavkov)  123.874,88€ 3,371.854,50 Sk
Spolufinancovanie    13.763,87€    414.650,50 Sk.

Uzn.č. 4/2009 – MZ schvaľuje odpredaj pozemku  KNC  7396/3 –  trávnaté plochy o výmere 
173 m2 za cenu 0,33€ (10,- Sk)/m2 pre Viera Chylá bytom Krásno nad Kysucou č. 957.
Uzn.č. 5/2009 – MZ schvaľuje prenájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku pre 
GYN, s.r.o. ObZS 1219, 023 01 Oščadnica, zastúpené konateľkou MUDr. Denisou 
Margušovou. Cena nájomného ako ostatným lekárom v ZS.
Uzn.č. 6/2009 – MZ schvaľuje predaj pozemku KNC č. 278/2 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 174 m2 za cenu 0,83€(25,-Sk)/m2 pre Vincenciu Tvrdú, bytom Krásno nad 
Kysucou č. 164.
Uzn.č. 7/2009 – MZ schvaľuje predaj pozemku KNC č. 278/4 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 84 m2 a parcela KNC 278/6 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 148 m2 za 
cenu 0,83€(25,-Sk)/m2 pre Ing. Pavol Tvrdý, bytom Krásno nad Kysucou č. 163. 
Uzn.č. 8/2009 -  MZ schvaľuje odkúpenie pozemku KNC 7420/69 – ostatné plochy o výmere 
138  m2, KNC 7420/71 – ostatné plochy o výmere 154 m2 a 7420/72 o výmere 70 m2   za 
0,03€(1,-Sk)/m2 za účelom realizácie miestnej komunikácie.
Uzn.č. 9/2009 – MZ schvaľuje prenájom časti pozemku p.č. 98/20 pred vchodom do 
novinového stánku o výmere 10 m2 za cenu 33,20€(1.000,-Sk) ročne pre Kováč Emil, bytom 
Krásno nad Kysucou č. 250.
Uzn.č. 10/2009 – MZ ruší uzn. č. 33, 64, 147/2006.
Uzn.č. 11/2009 – MZ ruší uzn. č. 54, 180, 214, 229/2007.
Uzn.č. 12/2009 -  MZ schvaľuje VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov 
v školách a školských zariadeniach zriadených mestom a o zápise detí  na plnenie povinnej 
školskej dochádzky do základných škôl zriadených mestom. 
Uzn.č. 13/2009 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Uzn.č. 14/2009 – MZ berie na vedomie správy kontrolórky.
Uzn.č. 15/2009 – MZ berie na vedomie inf. správu o vymáhaní pohľadávok KRASBYT-u.
Uzn.č. 16/2009 – MZ odročuje žiadosti o pridelenie pozemkov pod garáže na ďalšie 
rokovanie MZ s tým, že mestský úrad zabezpečí vyjadrenie vlastníkov už postavených garáži, 
vyjadrenie polície a vymeria priestor.
Uzn.č. 17/2009 – MZ odročuje žiadosť STAS do budúceho zastupiteľstva s tým, že mesto 
prehodnotí cenu za pozemok ako ja prístrešok.
Uzn.č. 18/2009 – MZ odročuje žiadosť občanov o príspevok na zakúpenie ČOV po vzájomnej 
komunikácií so žiadateľmi.



Uzn.č. 19/2009 – MZ neschvaľuje zahrnúť do rozpočtu r. 2009  úpravu cesty k rod. domu p. 
Ondrušku.
Uzn.č. 20/2009 – MZ berie na vedomie žiadosť MULTITELU a nesúhlasí s navýšením 
rozpočtu pre MULTITEL.
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