
Uznesenia MZ zo dňa 10.9.2014 
 
Uzn.č. 51/2014 –  MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Pavol Targoš, Peter Šuráb, 
overovateľov zápisnice PhDr. Marta Jozefíková, Miroslav Capek a program rokovania MZ: 
Uzn.č. 52/2014 – MZ konštatuje, že novozvolená poslankyňa Ing. Anna Trauerová zložila 
sľub poslankyne. 
Uzn.č. 53/2014 – MZ schvaľuje odkúpenie pozemkov pod budúcu výstavbu IBV od 
vlastníkov  podľa zoznamu za cenu podľa znaleckého posudku. 
Uzn.č. 54/2014 – MZ schvaľuje dohodu o urovnaní uzatvorenú v zmysle ust. § 585 a nasl. 
Zákona č . 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi Mestom Krásno nad 
Kysucou zastúpené Krasbyt, s.r.o. a Janou Nekorancovou, rod. Chalupčíkovou, a Romanom 
Nekorancom tak, ako bola predložená. 
Uzn.č. 55/2014 – MZ schvaľuje vykonané rekonštrukčné práce v miestnostiach č. 9 a  12 
v Dome služieb  kompenzovať bezplatným nájmom do 30.6.2015 pre  Brainy JAM, 023 02  
Krásno nad Kysucou 557. 
Uzn.č. 56/2014 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 
Uzn.č. 57/2014 – MZ berie  na vedomie rozbor hospodárenia mesta a Krasbytu za I. polrok 
2014. 
Uzn.č. 58/2014 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu. 
Uzn.č. 59/2014 – MZ schvaľuje prevádzkový poriadok pre pohrebisko „mestský cintorín“ 
Mesta Krásno nad Kysucou v správe Mesta Krásno nad Kysucou. 
Uzn.č. 60/2014 -  MZ schvaľuje komisiu v zložení: A. Kašuba, M. Capek, P. Targoš, V. 
Buchta, I. Šumská Lastovicová za účelom posúdenia škôd na bytovke 1617. 
Uzn.č. 61/2014 – MZ neschvaľuje poskytnutie jednorázovej pôžičky pre Elenu Praženkovú, 
Krásno nad Kysucou 1998. 
Uzn.č. 62/2014 – MZ berie na vedomie výročnú konsolidovanú správu Mesta Krásno nad 
Kysucou za rok 2013. 
Uzn.č. 63/2014 – MZ schvaľuje:  
Predloženie žiadosti o NFP v rámci OP ŽP (kód výzvy OPŽP-PO2-14-1) na realizáciu 
projektu: „Opatrenia na ochranu pred povodňami v meste Krásno nad Kysucou“ s výškou 

- celkové výdavky podľa rozpočtu projektu 
- celkové oprávnené výdavky podľa rozpracovaného rozpočtu 

Spolufinancovanie vyššie uvedeného projektu vo výške 5% € z celkových oprávnených 
výdavkov na projekt z vlastných zdrojov. 
Uzn.č. 64/2014 – MZ schvaľuje predĺženie lehoty archivovania prihlasovacích 
a odhlasovacích lístkov z trvalého a prechodného pobytu v odkladacej evidencii na oddelení – 
ohlasovňa pobytu z 10 rokov na 30 rokov. 
Uzn.č. 65/2014 – MZ berie na vedomie správu z vyhodnotenia preventívnych protipožiarnych 
prehliadok v Meste Krásno nad Kysucou za rok 2014. 
Uzn.č. 66/2014 – MZ schvaľuje správu o činnosti miestnej knižnice a kultúry. 
Uzn.č. 67/2014 – MZ berie na vedomie správy mestskej kontrolórky. 
Uzn.č. 68/2014 – MZ schvaľuje rozpis smien pracovnej pohotovosti v zimnom období 
2014/2015 s tým, že pohotovosť vyhlasuje primátor. 
Uzn.č. 69/2014 -  MZ schvaľuje odmenu 400,-€  mestskej kontrolórke. 
Uzn.č. 70/2014 – MZ schvaľuje tvorbu Fondu opráv vo všetkých nájomných bytovkách 
podľa vyhlášky. 
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