
Uznesenia MZ zo dňa 14.4.2008

Uzn.č. 72/2008 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – p. Michal Koňuch, p. Ján 
Kubala a Ing. Mária Goreková, overovateľov zápisnice – p. Božena Ďurčanová, p. Vojtech 
Buchta a program rokovania MZ.
Uzn.č. 73/2008 – MZ berie na vedomie správu o činnosti dobrovoľného hasičského zboru.
Uzn.č. 74/2008 – MZ schvaľuje: 
1/ prevedenie preventívnych protipožiarnych prehliadok podľa plánu na rok 2008 u fyzických 
osôb v časti mesta Dolné Krásno,
2/ prevedenie preventívnych protipožiarnych prehliadok u podnikajúcich fyzických 
a právnických osôb v meste Krásno nad Kysucou, u ktorých nevykonáva kontrolu OR HaZZ 
Čadca,
3/ vedúcich prehliadkových skupín, na vykonanie preventívnych protipožiarnych prehliadok 
podľa bodu 1/ a 2/.
Zoznam vedúcich prehliadkových skupín: Štefan Ploštica, Milan Buchta, František Smržo, 
Kopásek Ján, Kormanec Jozef, Kormanec Marián, Kopásek Peter, Bakala Ladislav, Marián 
Šustek, Vojtík Ján a Jarabica Jozef.
Uzn.č. 75/2008 – MZ schvaľuje 10.000,- Sk p. Oravcovi Alojzovi, Krásno č. 1415 na opravu 
časti strechy, ktorá bola poškodená živelnou pohromou – víchricou.
Uzn.č. 76/2008 -  MZ schvaľuje komisiu v zložení – p. Pavol Targoš, Ing. Mária Goreková, p. 
Milan Šuráb a Ing. Viera Tvrdá na prešetrenie žiadosti o zabezpečenie ochrany oplotenia p. 
Macuru, Krásno č. 641.
Uzn.č. 77/2008 – MZ berie na vedomie žiadosť na vybudovanie mestského vodovodu v časti 
mesta Uhliská a ukladá MsÚ premerať tlak v existujúcom vodovode.
Uzn.č. 78/2008 – MZ schvaľuje sociálne dávky pracovníkom aktivačnej činnosti podľa 
predloženého zoznamu.
Uzn.č. 79/2008 – MZ berie na vedomie poradovník žiadateľov o garáže.
Uzn.č. 80/2008 – MZ súhlasí s predĺžením lehoty  p. Pešanovej, Krásno č. 1499 o odkúpenie 
bytu do vysporiadania zmlúv na katastri.
Uzn.č. 81/2008 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Uzn.č. 82/2008 -  MZ schvaľuje vyčlenenie 1 mil. Sk  z položky – úprava MK -  pre lokalitu 
Vyšné Vane na úpravu a spevnenie svahov.
Uzn.č. 83/2008 – MZ berie na vedomie správu o  úprave a asfaltovaní ciest.
Uzn.č. 84/2008 – MZ schvaľuje odpísať stratu úseku bytového a tepelného hospodárstva
za r. 2001- 2007 v sume 10,510.909,- Sk z hodnoty majetku mesta. Ročne v sume 2,5 mil. Sk.
Uzn.č. 85/2008 – MZ schvaľuje rozšíriť organizačnú štruktúru mesta o jedného pracovníka na 
prácu pri lise - separovaný zber.
Uzn.č. 86/2008 – MZ schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN, ktorým sa určujú pravidlá času predaja 
v obchode, času prevádzky služieb, kde bude vložený  paragraf  4 – Definícia pojmov:  
Pre účely tohto VZN sú použité nasledovné pojmy:
Hypermarket, obchodný dom – zariadenie, ktoré sa zaoberá predajom potravinárskeho a
                                                       nepotravinárskeho tovaru v plnom rozsahu,
večierka – prevádzka, ktorá sa zaoberá predajom základného potravinárskeho tovaru,
hot– dog – prevádzka, ktorá sa zaoberá predajom rýchleho občerstvenia,
staničný bufet – prevádzka, ktorá sa nachádza v staničnej budove.

V prevádzkach večierka, hot -  dog nemôžu byť prevádzkované výherné hracie 
automaty.
Pôvodné paragrafy  4,5 budú očíslované ako paragrafy  5,6.



Uzn.č. 87/2008 – MZ schvaľuje prenájom škvarového ihriska na 40 rokov za cenu 1,- Sk/rok 
za účelom vybudovania umelého ihriska p. Milanovi Hackovi, OKY-Hydraulik, Kalinov č. 
353, Krásno. 
Uzn.č. 88/2008 – MZ odročuje žiadosť p. Milana Haceka, OKY-Hydraulik, Kalinov 353, 
Krásno o prenájom prístavby kolkárne na mesiac jún.
Uzn.č. 89/2008 – MZ berie na vedomie správu o skutočných nákladov na výrobu tepla v r. 
2007.
Uzn.č. 90/2008 – MZ berie na vedomie správu o činnosti úseku soc. starostlivosti 
a opatrovateľskej služby.
Uzn.č. 91/2008 – MZ berie na vedomie správu z kontroly ZŠ Kalinov.
Uzn.č. 92/2008 – MZ berie na vedomie informáciu o garážach pri Službách.
Uzn.č. 93/2008 – MZ schvaľuje členov do školských rád  podľa predloženého zoznamu. 

Overovatelia: Ing. Jozef Horník
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