Uznesenia MZ zo dňa 14.12.2009
Uzn.č. 231/2009 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Miroslav Capek, Pavol Targoš
a Bc. Ľubomíra Bodorová, overovateľov zápisnice Mgr. Milan Jesenský, Mgr. Gabriela
Bírová a program rokovania MZ.
Uzn.č. 232/2009 - prenájom STL plynovodu k bytovým domom č. 3,4,5,6 časť Zákysučie
spoločnosti SPP - distribúcia, a.s. Žilina za cenu nájmu na základe predloženej faktúry so
súpisom skutočne vykonaných prác posúdenej cenárom SPP – distribúcia, a.s. na základe
výpočtu ekonomickej efektívnosti
Uzn.č. 233/2009 – MZ schvaľuje zmenu uznesení č. 94/2009 a 187/2009 s tým, že schvaľuje
prenájom pozemku časti pozemku p.č. 44/1 o výmere 21 m2 na postavenie prenosnej garáže
v časti mesta za zdravotným strediskom pre pani A. Šurabovu, bytom Krásno č. 1176 za
podmienok ako boli uvedené v predchádzajúcich uzneseniach. Hlasovalo sa podľa zákona
č. 258/2009 - par. 9a, odst. 9.
Uzn.č. 234/2009 – MZ schvaľuje stavebnú uzáveru v časti mesta za bytovkami na ul. 1. mája
na pozemkoch s výnimkou výstavby garáže.
Uzn.č. 235/2009 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu tak, ako bol predložený v písomnej forme.
Uzn.č. 236/2009 - MZ schvaľuje v príjmovej a výdavkovej časti úpravu rozpočtu v prípade
prísunu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ktoré treba použiť do konca roku 2009.
Uzn.č. 237/2009 – MZ schvaľuje preplatenie nákladov na vodovodnú hadicu v časti mesta
Kalinov – ul. Záhradná v dĺžke podľa skutočnosti.
Uzn.č. 238/2009 - MZ odročuje žiadosť p. Macáša s tým, že sa vyjadrí p. riaditeľka ZŠ
Kalinov a posúdi komisia v zložení: Ing. M. Goreková, M. Capek, P. Targoš, J. Pagáč.
Uzn.č. 239/2009 – MZ odročuje žiadosti JM Tech, s.r.o. Krásno č. 1314 a Ing. M.
Sebechlebský – Herakles, Podvysoká č. 97 a vyvolá sa s nimi jednanie ohľadom podmienok.
Uzn.č. 240/2009 – MZ schvaľuje prenájom bytu č. 46 na 4. poschodí v bytovke č. 1499 pre
p. Dorotu Zapletalovú.
Uzn.č. 241/2009 – MZ schvaľuje príspevok 1.000€ pre ZŠ Mládežnícka Krásno nad Kysucou
na tematicko-poznávací zájazd do Londýna.
Uzn.č. 242/2009 – MZ schvaľuje 1.000€ pre oddiel vzpieračov na rekonštrukciu soc.
zariadení.
Uzn.č. 243/2009 – MZ schvaľuje predaj pozemkov a to parciel KNC 6417/212, 6417/213,
6417/214, 6417/215, 6417/216, 6417/217- ostatné plochy každá o výmere 21 m2 spolu
výmera 126 m2 za cenu 9,96 €/m2 pre LRC & partner s.r.o., Družínska 816, 013 22 Rosina.
Hlasovalo sa podľa zákona č. 258/2009 par. 9a, odst. 9.
Uzn.č. 244/2009 – MZ schvaľuje prenájom nehnuteľnosti – cestnej komunikácie, pozemok
parcela č.47/48, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 8373 m2 a nehnuteľností
– cestnej komunikácie parcela č.12436/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
1039 m2 za cenu 1€/ mesačne pre spoločnosť LIDL, Nemšová počas výstavby predajne LIDL.
Hlasovalo sa podľa zákona č. 258/2009 par. 9a, odst. 9.
Uzn.č. 245/2009 – MZ ruší uzn. 45/2008, 210/2008, 244/2008, 245/2008, 52/2009, 98/2009,
111/2009, 139/2009.
Uzn.č. 246/2009 – MZ schvaľuje odmenu mestskej kontrolórke a to 2/3 mesačného platu.
Uzn.č. 247/2009 – MZ schvaľuje preplatenie 2 mimoriadnych zastupiteľstiev poslancom.
Uzn.č. 248/2009 – MZ schvaľuje za náčelníka mestskej polície p. Romana Felszegyho.
Uzn.č. 249/2009 – MZ schvaľuje plán práce MZ na I. polrok 2010 s tým, že v mesiaci február
sa doplní - schválenie rozpočtu na rok 2010.
Uzn.č. 250/2009 – MZ schvaľuje plán práce mestskej kontrolórky na I. polrok 2010.

Uzn.č. 251/2009 – MZ schvaľuje dodatok k VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Krásno nad Kysucou
a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených
Mestom Krásno nad Kysucou.
Uzn.č. 252/2009 – MZ schvaľuje VZN o spôsobe určenie úhrady, výšky úhrady a spôsobe
platenia úhrady za pobyt v zariadení opatrovateľskej služby.
Uzn.č. 253/2009 – MZ schvaľuje VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej, školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území
mesta Krásno nad Kysucou.
Uzn.č. 254/2009 – MZ schvaľuje VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2010 s tým,
že sa zmenia názvy ulíc a lokalít a v § 50 - zmeniť prepočet Eur na 4 desatinné miesta - ods.
a/ a c/.
Uzn.č. 255/2009 – MZ schvaľuje
prijatie úveru vo výške 600.000€
Mestské zastupiteľstvo v Krásne nad Kysucou podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 o obecnom zriadení v platnom znení
schvaľuje
prijatie úveru vo výške 600.000€ poskytnutého zo strany DEXIA banky Slovensko, a.s. so
sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH:
SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka
číslo: 148/L (ďalej len banka) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve,
s možnosťou opakovanej prolongácie zmluvy, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý
termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu:
“Skvalitnenie a rozšírenie služieb ZŠ Mládežnícka v Krásne nad Kysucou prostredníctvom
jej nadstavby, rekonštrukcie a modernizácie“
S podporou projektu v zmysle zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja
formou ROP.
Alternatíva pre prípad zabezpečenia úveru zmenkou od začiatku úverového vzťahu:
Mestské zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blanko zmenky na rad
banky za účelom zabezpečenia pohľadávky z prijatého úveru.
Alternatíva pre ostatné prípady:
Mestské zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak na základe prehodnotenia
vykonaného bankou bude zistené, že miera rizika mesta ako klienta bola v priebehu
úverového vzťahu zvýšená, mesto vystaví v súlade s podmienkami dojednanými v príslušnej
úverovej zmluve na výzvu banky vlastnú vista blanko zmenku na rad banky za účelom
zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru.
Uzn.č. 256/2009 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Uzn.č. 257/2009 – MZ berie na vedomie návrh rozpočtu na rok 2010.
Uzn.č. 258/2009 – MZ berie na vedomie správu mestskej polície.
Uzn.č. 259/2009 – MZ schvaľuje:
- výstavbu nájomné bytového domu BD 8b.j. č. 7, BD 8.b.j. č. 8, BD 8 b.j. č. 9,
- spôsob financovania 70% úver zo ŠFRB a 30% dotácia v MV RR SR a vlastné zdroje,
- vyčlenenie vlastných zdrojov mesta na predmetnú stavbu v potrebnej výške.
Uzn.č. 260/2009 – MZ schvaľuje:
- výstavbu technickej vybavenosti k bytovým domom,
- spôsob financovania 70% dotácia z MV RR SR a minimálne 30% vlastné zdroje mesta,
- vyčlenenie vlastných zdrojov mesta na predmetnú stavbu v potrebnej výške.

Uzn.č. 261/2009 - MZ súhlasí
- s predložením žiadosti o úver zo ŠFRB a s výškou požadovaného úveru,
- s predložením žiadosti na MV RR SR o získanie dotácie,
- prerozdelenie rozpočtu roka s tým, že po pridelení prostriedkov budú do príjmových
a výdavkových položiek zahrnuté dotačné a úverové čiastky súvisiace s financovaním
výstavby predmetných BD
- mesto sa zaväzuje zabezpečiť splácanie poskytnutého úveru vrátane úroku počas celej doby
jeho splatnosti,
- súhlasí so spôsobom zabezpečenia záväzku bankovou zárukou,
- súhlasí so schválením do rozpočtu na rok 2010 – 3-mesačnú splátku úveru poskytnutú zo
ŠFRB.
Uzn.č. 262/2009 – MZ poveruje primátora mesta:
- zabezpečením všetkých úkonov spojených s prípravou predmetných stavieb bytových
domov a technickej vybavenosti k BD,
- predložením žiadosti na ŠFRB na získanie úveru a na MV RR SR na získanie dotácie.
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