Uznesenia MZ zo dňa 20.04.2009
Uzn.č. 63/2009 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: B. Ďurčanová, V. Buchta, Mgr.
G. Bírová, overovateľov zápisnice M. Capek, P. Targoš a program rokovania MZ doplnený
o VZN o vylepovaní plagátov.
Uzn.č. 64/2009 – MZ schvaľuje rekonštrukciu už vybudovanej terasy pred kultúrnym domom
z dreveného pódia na demontovateľnú zámkovú dlažbu.
Uzn.č. 65/2009 – MZ odročuje žiadosť p. Hamziča E., bytom Krásno nad Kysucou 1710 do
vysporiadania pohľadávok voči mestu.
Uzn.č. 66/2009 – MZ neschvaľuje žiadosť p. Mikovej, bytom Krásno nad Kysucou č. 1506 o
odpredaj časti parcely p.č. KNC 12492/1 na výstavbu garáže.
Uzn.č. 67/2009 – MZ súhlasí s oplotením časti parcele č. 3583/1 vo vlastníctve rodiny Štefana
Kavalka, bytom Krásno nad Kysucou 627 na parkovanie ťažkých strojov s tým, že ak bude
realizovaná výstavba podľa UPD mesta, tak sa parkovanie strojov zruší.
Uzn.č. 68/2009 – MZ odročuje žiadosť St. Pustaja, bytom Krásno nad Kysucou č. 1983 do
budúceho zastupiteľstva pre vymeranie parkovacích plôch.
Uzn.č. 69/2009 – MZ schvaľuje príspevok p. Jánovi Suchárovi bytom Krásno nad Kysucou č.
692 vo výške 800 eur ako finančnú výpomoc pri požiari.
Uzn.č. 70/2009 – MZ odročuje voľbu prísediacich okresného súdu v Čadci na funkčné
obdobie r. 2010-2013.
Uzn.č. 71/2009 – MZ schvaľuje zámenu pozemku č.p. KNC 6417/249 o výmere 21 m2 vo
vlastníctve Igor Žigo, nar. 30.5.1967, bytom Krásno nad Kysucou, Zákysučie č. 800 za
pozemok č.p. KNC 6417/270 o výmere 21 m2 vo vlastníctve Mesto Krásno nad Kysucou.
Uzn.č. 72/2009 – MZ schvaľuje zámenu pozemku č.p. KNC 6417/248 o výmere 21 m2 vo
vlastníctve Pavol Vojtuš, nar. 3.6.1963 a manželka Mária Vojtušová, nar. 1.3.1964 obaja
bytom Krásno nad Kysucou č. 1434 za pozemok p.č. KNC 6417/262 o výmere 21 m2 vo
vlastníctve Mesto Krásno nad Kysucou.
Uzn.č. 73/2009 – MZ schvaľuje návrh finančnej komisie o pridelení pozemkov na výstavbu
garáži pri sútoku riek Kysuca a Bystrica a to:
Mgr. Miroslava Kršiaková, Krásno č. 1378,
Miroslav Pištek, Krásno č. 1434,
Ing. Róbert Pištek, Krásno č. 1434,
Marcela Solišová, Krásno č. 1434,
Milan Kuric, Krásno č. 1301,
Milan Brňák, Krásno č. 1499,
Ing. Peter Poláček, Krásno č. 108,
Margita Ďurišová, Krásno č. 1303,
Ladislav Hrubý, Krásno č. 1378,
Ing. Emil Krško, Krásno č. 1119,
Miroslav Kováč, Krásno č. 1301,
Marián Broda, Krásno č. 815.
Uzn.č. 74/2009 – MZ schvaľuje návrh finančnej komisie o finančný príspevok z rozpočtu
mesta jednotlivým žiadateľom:
ZO chov poštových holubov
sumu 166 eur ( 5.000,92 Sk),
Ženská folklórna skupina
498 eur (15.002,75 Sk),
Folklórny súbor Drevár
664 eur (20.003,66 Sk),
Dychová hudba Krasňanka
332 eur (10.001,83 Sk),
Spevácky súbor Krasňanka
498 eur (15.002,75 Sk).
Uzn.č. 75/2009 – MZ berie na vedomie návrh finančnej a invetarizačnej komisie vyradenie
nepotrebného majetku mesta.

Uzn.č. 76/2009 – MZ berie na vedomie žiadosť o dar pre Domov dôchodcov a domov soc.
služieb pre deti a dospelých Čadca Horelica.
Uzn.č. 77/2009 – MZ schvaľuje odpredaj pozemku p.č. KNC 3754/19-23 – ostatné plochy
o výmere á 17 m2 za 5 eur/m2 + rozpočítaný GP pre majiteľov garáži v časti mesta Zákysučie
Uzn.č. 78/2009 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu z položky –kapitálové výdavky – 06.3.0 –
zásobovanie vodou – rekonštrukcia vodovodov do položky – bežné výdavky 4.5.1 cestná
doprava – rutinná a štandardná údržba ciest v sume 13 278 eur (400.000,- Sk).
Uzn.č. 79/2009 – MZ schvaľuje finančný príspevok na rozšírenie separovaného zberu v rámci
operačného cieľa 4.1. vo výške 23.236 eur (700.000,- Sk).
Uzn.č. 80/2009 – MZ poveruje Mestský úrad preskúmaním možnosti napojenia bytových
domov na blokové kotolne (technicky aj ekonomicky).
Uzn.č. 81/2009 – MZ berie na vedomie inventarizačný zápis z vykonania riadnej
inventarizácie majetku k 31.12.2008 a stav majetku mesta k 31.12.2008.
Uzn.č. 82/2009 – MZ berie na vedomie kúpnu zmluvu so spol. LIDL s tým, že bude upravená
o vysporiadanie výmenníkovej stanice.
Uzn.č. 83/2009 – MZ berie na vedomie správu DHZ.
Uzn.č. 84/2009 - MZ schvaľuje plán preventívnych protipožiarnych prehliadok na rok 2009
v súkromných budovách fyzických osôb v časti mesta Horné Krásno od ulice Lesníckej po
most sv. Jána a v osade Gavlasov. U podnikajúcich fyzických a právnických osôb v týchto
prevádzkach: Všetky objekty a prevádzky v Dome služieb (okrem pošty a drogérie, kde
vykonáva štátnych pož. dozor riaditeľstvo HaZZ Čadca), potraviny Kyszdroj, Autoomega p.
Plánka, reštauácia Gazdovský šenk, pohostinstvo Zlatá koruna, potraviny Zlatá koruna
pred kostolom, reštauácia Pod vežou, prevádzky v objekte p. Strapáča na ul. 1. Mája.
Uzn.č. 85/2009 – MZ schvaľuje vedúcich prehliadkových skupín: Ploštica Š, Krásno č. 1233,
M. Šustek, Krásno č. 247, M. Buchta, Krásno č. 935, Fr. Smržo, Krásno 1378, J. Kormanec,
Krásno 1243, P. Jacek, Krásno č. 1243, M. Kormanec, Krásno 193, J. Vojtík, Krásno č. 191,
J. Kopásek, Krásno č. 1433, M. Gábor, Krásno č. 1270, M. Čimbora, Krásnso č. 12, , M.
Tomčala, Krásno č. 457, A. Jantoš, Krásno č. 1434, J. Ševec, Krásno č. 1225.
Uzn.č. 86/2009 – MZ berie na vedomie správu o činnosti úseku soc. starostlivosti
a opatrovateľskej služby mesta.
Uzn.č. 87/2009 – MZ berie na vedomie správu o skutočných nákladoch na výrobu tepla v r.
2008.
Uzn.č. 88/2009 – MZ schvaľuje odpredaj pozemku p.č. KNC 3754/16 – ostatné plochy
o výmere cca 136 m2 za cenu 5 eur/m2 pre Bc. Gregor Hudec, Nám. Ľ. Fullu 1665/8, Žilina.
Výmera bude upresnená GP.
Uzn.č. 89/2009 - MZ berie na vedomie správy kontrolórky.
Uzn.č. 90/2009 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Uzn.č. 91/2009 – MZ ruší uzn. č. 178/2006 - VZN o vylepovaní plagátov.
Uzn.č. 92/2009 - MZ schvaľuje VZN pre vylepovanie volebných plagátov s úpravami:
V preambule VZN doplniť zákony týkajúce sa všetkých volieb, v článku 2 odstavec 5 bude
vypustená prvá veta a do druhej vety bude doplnené „ do 15 dní“.
Overovatelia:
Miroslav Capek

Primátor mesta:
Ing. Jozef Horník

Pavol Targoš
Prednosta MsÚ:
Jaroslav Pagáč

