Uznesenia z mimoriadneho MZ zo dňa 12.11.2012
Uzn.č. 89/2012 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Vojtech Buchta, Miroslav
Capek, overovateľov zápisnice Pavol Targoš, Peter Šuráb a program rokovania mimor. MZ.
Uzn.č. 90/2012 - MZ schvaľuje prenájom pozemku p.č. KNE 742/2 – orná pôda o výmere
1233 m2 za cenu 1 euro pre Kysucké múzeum v Čadci, Moyzesova 50, 022 01 Čadca
k projektu: „Turisticko-informačný systém Kysuckého múzea“.
Hlasovalo sa podľa zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a ods. 9 písm. c) podľa
osobitného zreteľa – počas trvania projektu.
Uzn.č. 91/2012 – MZ schvaľuje prebytočnosť majetku Mesta Krásno nad Kysucou a zámer
prevodu majetku v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. v platnom znení za
účelom odpredania nasledovného majetku v katastrálnom území Krásno nad Kysucou, ktorý
sa nachádza za garážami pri sútoku rieky Kysuca a Bystrica o výmere cca 300 m2 a to:
- pozemok p.č. 6417/2 – ostatné plochy, pozemok p.č. 6417/277 - ostatné plochy.
Uzn.č. 92/2012 - MZ schvaľuje prebytočnosť majetku Mesta Krásno nad Kysucou a zámer
prevodu majetku v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. v platnom znení za
účelom odpredania majetku v katastrálnom území Krásno nad Kysucou, ktorý sa nachádza za
zdravotným stredisko o výmere cca 100 m2 a to:
- pozemok p.č. 44/1- ostatné plochy.
Uzn.č. 93/2012 - MZ súhlasí so zrušením časti zmluvy o prenájme garáži na technických
službách (pri kotolni) pre firmu MERKUR – EH, Krásno č. 946 po vzájomnej dohode.
Uzn.č. 94/2012 - MZ schvaľuje zámer prenájmu majetku Mesta Krásno nad Kysucou
v zmysle §9a ods. 8 písm. c) zákona 138/1991 Zb. v platnom znení za účelom prenájmu
majetku v katastrálnom území Krásno nad Kysucou a to:
budovy kolkárne na štadióne v Krásne nad Kysucou.
Uzn.č. 95/2012 - MZ súhlasí s prenájmom plynového zariadenia STL plynovod PE d63
o dĺžke 91,72m, odzvdušňovač OC DN 25 o dĺžke 1,24 m a STL plynová prípojka PE d 32 o
dĺžke 20,65 – 3 ks. Plynárenské zariadenia sa nachádza po zemským povrchom v k.ú. Krásno
nad Kysucou na parcelách č. C 3755/22,23,85 za ročné nájomné 136,-€.
Uzn.č. 96/2012 - MZ schvaľuje zmenu uzn. č. 29/2012 zo dňa 30.5.2012 a to tak, že sa mení
číslo parcely z p.č. 47/106 za znenie „časť parcely č. 47/48“.
Uzn.č. 97/2012 - MZ schvaľuje doplnenie uznesenia č. 8/2012 o výmeru 122 m2 pozemku
p.č. 9245/87 – ostatné plochy na základe GP č. 17/2012-b.
Uzn.č. 98/2012 - MZ schvaľuje správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach v ZŠ Mládežnícka, ZŠ Kalinov, ZŠ Blažkov a MŠ Lesnícka v š. r. 2011/2012.
Uzn.č. 99/2012 – MZ schvaľuje pridelenie bytov podľa predloženého zoznamu s tým, že
prípadne zmeny podľa záujmu bude riešiť sociálny odbor s primátorom úradu.
MZ schvaľuje nájom vo výške 27,60€/m2 v čom je započítaná splátka ŠFRB a splátka
nákladov, ktoré mesto vynaložilo zo svojich prostriedkov a správny poplatok na 1 byt 6,-€.
Uzn.č. 100/2012 – MZ zamieta žiadosť o fin. príspevok na kanalizačnú prípojku Ševčíkovej
Zuzany.
Uzn.č. 101/2012 – MZ schvaľuje vyhlásenie dobrovoľnej zbierky v Meste Krásno nad
Kysucou na získanie finančných prostriedkov pre sociálne odkázané rodiny – „Benefícia
2012“ konanej dňa 2.12.2012
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