Uznesenia MZ zo dňa 14.9.2009
Uzn.č. 162/2009 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Pavol Targoš, Miroslav Capek,
Bc. Ľubomíra Bodorová, overovateľov zápisnice Mgr. Milan Jesenský, Mgr. Gabriela Bírová
a program rokovania doplnený žiadosť občanov osady Vlčov.
Uzn.č. 163/2009 – MZ schvaľuje predaj:
- pozemku p.č. 98/20, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 539 m2
za cenu 25 eur/m2.
- pozemku p.č. 98/23 , druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 236 m2
za cenu 25 eur/m2,
- stavba so súpisným číslom 666 na parcele č. 98/23, druh stavby 680, popis stavby:
výmen. stanica čs. 666 za cenu 83.000 eur,
- pozemku p.č. 47/102, druh pozemku, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 113 m2
za cenu 25 eur/m2,
- pozemku p.č. 12436/2, druh pozemku, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 17 m2
za cenu 25 eur/m2 pre Lidl Slovenská republika, v.o.s., so sídlom: Veľkosklad potravín
LIDL, Púchovská 12, 914 41 Nemšová.
Uzn.č. 164/2009 – MZ schvaľuje doplnenie organizačného poriadku Materskej školy
Lesnícka Krásno nad Kysucou – o úväzok p. Zuzane Krištofkovej v školskej jedálni na 100%
a 50% úväzok upratovačke.
Uzn.č. 165/2009 – MZ schvaľuje pridelenie dvojizbového bytu v Zákysučí pre Elenu
Praženkovú, bytom Krásno č. 1499.
Uzn.č. 166/2009 – MZ schvaľuje pridelenie trojizbového bytu v Zákysučí pre rodinu
Sedláčkových, bytom Krásno – Gavlasov č. 932.
Uzn.č. 167/2009 - MZ schvaľuje vysporiadanie parciel pod garáže v majetku mesta
a vlastníkov bytovky č. 1652 tak, že majitelia bytovky vykúpia od mesta pozemky za cenu
3,58 eur/m2 a mesto od vlastníkov za cenu 6,38 eur/m2.
Uzn.č. 168/2009 – MZ schvaľuje komisiu na riešenie problému výstavby oplotenia Ing.
Martina Kavalka v zložení: Pavol Targoš, Miroslav Capek, prednosta MsÚ a pracovník
stavebného úradu mesta.
Uzn.č. 169/2009 – MZ schvaľuje trhový poriadok mesta Krásno nad Kysucou.
Uzn.č. 170/2009 - MZ schvaľuje navýšenie príspevku 370 eur pre Kultúrny prameň na
Gospelové slávnosti – prenájom sály kultúrneho domu.
Uzn.č. 171/2009 – MZ schvaľuje 3.500 eur na chladiarensky dvojbox do domu smútku.
Financie presunúť v rozpočte z položky vodovody.
Uzn.č. 172/2009 – MZ schvaľuje finančné prostriedky získané za predaj pozemku TESCO
presunúť na zastrešenie tribúny.
Uzn.č. 173/2009 – MZ schvaľuje preplatenie potrubia RPE 40 v dĺžke 280 m pre občanov
Zákysučia – časť Vlčov na zrealizovanie opravy vodovodu.
Uzn.č. 174/2009 – MZ schvaľuje ďalších sobášiacich a to: Ing. Jozef Grapa, MUDr. Milan
Peteraj a Mgr. Gabriela Bírová.
Uzn.č. 175/2009 – MZ schvaľuje príspevok 1000 eur pre Kysuckú nemocnicu v Čadci na
zakúpenie prístrojovej techniky pre záchranu novorodencov. Financie presunúť z položky
predaja pozemku pre Tesco.
Uzn.č. 176/2009 – MZ schvaľuje návrh sociálno-bytovej komisie a to:
- jednoizbové byty prideliť bez zlosovania dôchodcom:
Sýkora Ondrej a manželka, osada Sýkorov č. 1135,
Šustek Pavel a manželka, osada Sýkorov č. 706,
Karol Murgaš a manželka, osada Jantov č. 773,
- rodine Jendrišákovej, Zákysučie č. 655 prideliť 3-izbový byt bez zlosovania,

- 3-izbové byty prideliť losovaním najprv rodinám s deťmi, potom podľa žiadosti
osamelým matkám s deťmi (ak majú žiadosti na 3-izbový byt), ak ostanú tak ostatným
– manželia bezdetní, zvyšok slobodným podľa žiadosti,
- ostatné byty jednoizbové a dvojizbové prideliť len losovaním – najskôr budú
uprednostnené rodiny s deťmi.
Uzn.č. 177/2009 – MZ schvaľuje spôsob prideľovania bytov podľa návrhu soc. komisie
s termínom realizácie do 15.10.2009.
Uzn.č. 178/2009 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Uzn.č. 179/2009 – MZ berie na vedomie správu o bezpečnostnej situácií a priestupkoch
v Krásne v roku 2009.
Uzn.č. 180/2009 – MZ neschvaľuje p. Marte Štomfaiovej, Hálkova 1446, Krásno nad
Kysucou predaj pozemku pod garáž.
Uzn.č. 181/2009 – MZ odročuje žiadosť p. Anny Školovej, Krásno č. 249 na ďalšie rokovanie
MZ.
Uzn.č. 182/2009 – MZ schvaľuje vyčlenenie 5% finančných prostriedkov z rozpočtu mesta
t.j. 3.006,53 euro na projekt – multifunkčné ihrisko.
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