Uznesenia MZ zo dňa 13.4.2007
Uzn.č. 112/2007 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Michal Koňuch, Ján Kubala
a Mgr. Gabriela Bírová, overovateľov zápisnice – MUDr. Milan Peteraj, Pavol Targoš
a program rokovania MZ.
Uzn.č. 113/2007 – MZ neschvaľuje návrh poslanca Michala Koňucha o znížení ceny bytov
v bytovke č. 1499 z čistej ceny 2.745,- Sk/m2 na 1.500,- Sk/m2 s tým, že 15% z ceny bytu
uhradia v hotovosti a ostatnú časť budú splácať po čiastkach 10 rokov po podpísaní zmluvy.
Uzn.č. 114/2007 – MZ schvaľuje odpredaj bytov v bytovke 1499 v zmysle zákona č.
182/1993 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov s nasledovnými zľavami: 10% pri
zaplatení v hotovosti najmenej 70% z ceny bytu, 10% u bytoch prízemných a na vrchnom
poschodí pôvodného stavu, 10 % nájomcom, ktorí si plnili povinnosti spojené s užívaním
bytu.
Uzn.č. 115/2007 – MZ schvaľuje rodine Halvoníkovej pridelenie a odpredaj 45,5 m2
nebytových priestorov v bytovke 1499 susediacich s ich bytom za cenu odsúhlasenú MZ pre
odpredaj všetkých bytov.
Uzn.č. 116/2007 – MZ schvaľuje zaplatenie faktúry p. Zuzčákovi, Krásno č. 1465 v hodnote
10.300,- Sk za opravu rýn na Zdravotnom stredisku.
Uzn.č. 117/2007 – MZ schvaľuje pridelenie 14 garáží pri bytovke 1652.
Uzn.č. 118/2007 – MZ schvaľuje p. Húšťavovi P. prenájom 15 m2 zvýšenej výmery
prenajatého pozemku pred KD za stanovených a dohodnutých podmienok - zvýšenie
prenájmu pozemku zo 4.500,- Sk na 10.000,- Sk, ročné zvyšovanie nájmu o infláciu.
Uzn.č. 119/2007 – MZ schvaľuje odpredaj bytov v nadstavbe bytového domu č. 1499.
Uzn.č. 120/2007 – MZ schvaľuje finančné prostriedky na vysielanie KTV (Kysucká
televízia).
Uzn.č. 121/2007 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2007, bežné výdaje: + 50 tis. Sk na
úpravu verejnej zelene, kapitálové výdavky: -100 tis. Sk nákup pozemkov, +120 tis. Sk nákup
kosačky, -70 tis. Sk plynofikácia Barancov.
Uzn.č. 122/2007 – MZ schvaľuje zmenu organizačnej štruktúry pracovných miest MsÚ
o navýšenie pracovného miesta – bezpečnostný technik na 0,5 úväzku.
Uzn.č. 123/2007 - MZ odročuje bod úprava nájomného s tým, že MsÚ pripraví návrh nového
nájomného na budúce zastupiteľstvo.
Uzn.č. 124/2007 – MZ schvaľuje odpredaj STL plynovodu PED 63 PE 100 SDR 11 v dĺžke
205 m a koncovej prípojky PED 32 PE 100 SDR 11 v dĺžke 23,6 m v miestnej časti Barancov
SPP, a.s. Žilina.
Uzn.č. 125/2007 – MZ schvaľuje VZN o čistote mesta, ochrane a tvorbe životného prostredia
na území mesta Krásno nad Kysucou so zmenou čl. 2 v bode 3 na: Miestne komunikácie
v Krásne nad Kysucou má v správe: cesty II/520 (Zborov nad Bystricou), III/01160 (smerom
na Dunajov) a III/01187 (cez Mesto Krásno nad Kysucou, od KDZ smerom do Čadce) –
Žilinský samosprávy kraj a cestu I/11 (Žilina –Čadca) – Investičná výstavba a správa ciest
Žilina.
Uzn.č 126/2007 – MZ schvaľuje úpravu kultúrno-spoločenského centra.
Uzn.č. 127/2007 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Uzn.č. 128/2007 – MZ berie na vedomie Správu o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru
v Krásne nad Kysucou.
Uzn.č. 129/2007 – MZ berie na vedomie Správu o činnosti úseku sociálnej starostlivosti
a opatrovateľskej služby mesta.
Uzn.č. 130/2007 – MZ berie na vedomie Správu o skutočných nákladoch na výrobu tepla za
rok 2006.

Uzn.č. 131/2007 – MZ berie na vedomie Správu kontrolórky z kontroly vyberania poplatkov
mesta za rok 2006 a ukladá MsÚ prehodnotiť poplatky za hrobové miesta i dopracovať
a skompletizovať evidenciu hrobov.
Uzn.č. 132/2007 – MZ berie na vedomie Vnútornú smernicu pre vykonanie pokladničnej
agendy a ochrane peňažných hotovostí.
Uzn.č. 133/2007 – MZ berie na vedomie Zápisnicu z 3. zasadania komisie kultúry, živ.
prostredia a školstva.
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