Uznesenia MZ zo dňa 19.9.2012
Uzn.č. 61/2012 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Peter Šuráb, Pavol Targoš,
overovateľov zápisnice Mgr. Milan Jesenský, PhDr. Marta Jozefíková a program rokovania
MZ.
Uzn.č. 62/2012 – MZ schvaľuje prenájom plynové zariadenia: „STL plynovod – bytové domy
Krásno nad Kysucou Zákysučie č. 7,8,9“ za podmienok, ktorými SPP distribúcia, Mlynské
Nivy 44/b, 825 11 Bratislava prenajíma plynové zariadenia od ostatných obcí.
Uzn.č. 63/2012 – MZ schvaľuje žiadosť Kysuckej nemocnice s poliklinikou Čadca v sume
400,-€ na zakúpenie prístrojovej techniky pre odd. anestézie a intenzívnej medicíny,
preradením 250,-€, ktoré boli schválené uzn. 43/2012 na nákup digitálneho rongtenu a 150,-€
z príspevkov.
Uzn.č. 64/2012 – MZ zamieta žiadosť J. Backovej, Krásno č. 1147 o preplatenie zaplatenej
pokuty z dôvodu porušenia predpisov.
Uzn.č. 65/2012 – MZ schvaľuje prenájom časti pozemku o výmere cca 75 m2 pred mestským
úradom vedľa detského ihriska za účelom postavenia stánku s občerstvením pre Tenisový
klub Krásno nad Kysucou za cenu 1,60€/m2 na dobu od marca do konca októbra s tým, že po
skončení prevádzky dobudujú v danom priestore okrasné kríky a kvety.
Hlasovalo sa podľa zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a ods. 9 písm. c) podľa
osobitného zreteľa – na postavenie stánku s občerstvením.
Uzn.č. 66/2012 – MZ berie na vedomie ústnu informáciu o možnosti rekonštrukcie budovy
MsÚ firmou LEDCO Trnava a ukladá MsÚ pripraviť ďalšie informácie o prestavbe MsÚ.
Uzn.č. 67/2012 – MZ schvaľuje preplatenie časti nákladov na vodovodnú prípojku v sume
74,34€ pre rodinu Backovú.
Uzn.č. 68/2012 – MZ prerokovalo žiadosť obyvateľov Blažkova o opravu odvodňovacieho
kanála a odporúča riešiť žiadosť v rámci možnosti mestského úradu.
Uzn.č. 69/2012 – MZ neschvaľuje žiadosť rodiny Gašperákovej, Kalinov 1291 o finančný
príspevok.
Uzn.č. 70/2012 – MZ schvaľuje zakúpenie materiálu na opravu prístupovej cesty občanov
Blažkova s tým, že opravu si prevedú svojpomocne.
Uzn.č. 71/2012 – MZ schvaľuje preplatenie nákladov na vodovodnú prípojku pre Miroslava
Kopáska, Krásno 206 za predpokladu, že sa preverí dostatok pitnej vody aj pre rodinu
Salajovú a Fábikovú v časti mesta Vlčov.
Uzn.č. 72/2012 – MZ odročuje žiadosť Rudolfa Stehla a manželky, Krásno – Kalinov č. 1453.
Uzn.č. 73/2012 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Uzn.č. 74/2012 - MZ schvaľuje doplnenie uznesenia č. 44/2012 o výmeru 103 m2 pozemku
p.č. 6417/372 – ostatné polohy na základe GP č. 26/2012.
Uzn.č. 75/2012 – MZ berie na vedomie rozbor hospodárenia mesta a škôl za I. polrok 2012.
Uzn.č. 76/2012 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu.
Uzn.č. 77/2012 – MZ berie na vedomie rozbor hospodárenia Krasbytu za I. polrok 2012.
Uzn.č. 78/2012 – MZ berie na vedomie správu nezávislého audítora za rok 2011.
Uzn.č. 79/2012 – MZ schvaľuje VZN o poskytovaní finančných príspevkov na vykonanie
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Uzn.č. 80/2012 – MZ schvaľuje navýšenie úveru na výšku 242.616,- €.
Mestské zastupiteľstvo v Krásne nad Kysucou podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 o obecnom zriadení v platnom znení
schvaľuje
navýšenie úveru na výšku 242.616,- € poskytnutého zo strany Slovenská sporiteľňa, a.s., so
sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 151 653, zapísanej
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 601/B (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 projektu:
„Rekonštrukcia existujúcej úvraťovej železničky pre účely vytvorenia cyklotrasy“
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. 81/2012 – MZ berie na vedomie správu o bezpečnostnej situácií a priestupkov v meste
Krásno v roku 2012.
Uzn.č. 82/2012 – MZ schvaľuje správu výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch v CVČ
v Krásne nad Kysucou za rok 2011/2012.
Uzn.č. 83/2012 – MZ berie na vedomie správu o činnosti miestnej kultúry a knižnice.
Uzn.č. 84/2012 – MZ berie na vedomie vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych
prehliadok.
Uzn.č. 85/2012 – MZ berie na vedomie správy mestskej kontrolórky.
Uzn.č. 86/2012 – MZ schvaľuje rozpis smien pracovnej pohotovosti v zimnom období
2012/2013 s tým, že pohotovosť vyhlasuje primátor po dohovore s vedúcim prevádzky.
Uzn.č. 87/2012 – MZ schvaľuje spoluúčasť 5% na projekte – čistiaca technika.
Uzn.č. 88/2012 – MZ schvaľuje spoluúčasť 5% na projekte – ochrana ovzdušia.

Overovatelia:
Marta Jozefíková
Milan Jesenský

Primátor mesta:
Ing. Jozef Grapa

