Uznesenia MZ zo dňa 25.05.2016
Uzn.č. 27/2016 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – PhDr. Marta Jozefíková, Mgr.
Milan Jesenský, overovateľov zápisnice – Miloš Lastovica, Mgr. Jozef Mozol a program
rokovania MZ.
Uzn.č. 28/2016 – MZ schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia v
rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZPPO1-SC111-2016-10 na realizáciu projektu: „Zberný dvor v meste Krásno nad Kysucou“
s výškou:
• Celkových výdavkov na projekt 701 659,19 Eur
• Celkových oprávnených výdavkov na projekt 701 659,19 Eur
b) spolufinancovanie projektu vo výške 35 082,96 Eur (5 %) oprávnených výdavkov na
projekt z vlastných zdrojov (rozpočtu mesta)
Uzn.č. 29/2016 – MZ schvaľuje
a) zmenu uznesenia MZ č. 13/2016 zo dňa 16.03.2016 v tomto znení:
MZ schvaľuje kúpu nehnuteľností od vlastníka TRANS KYSUCE, s.r.o., Palárikova
3005/1A, Čadca evidovaných na LV č. 5627, v k. ú. Krásno nad Kysucou, obec Krásno nad
Kysucou, okres Čadca, kraj Žilinský:
- Pozemok registra „C“ parcelné číslo 515/17 zastavané plochy a nádvoria o výmere
383 m² v spoluvlastníckom podiele 1/1,
- Pozemok registra „C“ parcelné číslo 515/87 zastavané plochy a nádvoria o výmere
3 116 m² v spoluvlastníckom podiele 1/1,
- Stavby – Sklad OR, postavenej na pozemku registra „C“ parcelné číslo 515/17
- Oplotenia parcely č. 515/87
- Elektro prípojku, prípojku vody, prípojku kanalizácie, prípojku plynu a spevnené
plochy,
za 100 000,00 Eur s DPH
b) kúpu nehnuteľností od vlastníka TRANS KYSUCE, s.r.o., Palárikova 3005/1A, Čadca
evidovaných na LV č. 5627, v k. ú. Krásno nad Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres
Čadca, kraj Žilinský
- Pozemok registra „C“ parcelné číslo 515/86 zastavané plochy a nádvoria o výmere
283 m² v spoluvlastníckom podiele 1/1 za 1 Euro.
Uzn.č. 30/2016 – MZ schvaľuje
zmenu uznesenia MZ č. 13/2016 zo dňa 16.03.2016 v tomto znení:
MZ schvaľuje kúpu nehnuteľností od vlastníka TRANS KYSUCE, s.r.o., Palárikova
3005/1A, Čadca evidovaných na LV č. 5627, v k. ú. Krásno nad Kysucou, obec Krásno nad
Kysucou, okres Čadca, kraj Žilinský:
- Oplotenia parcely č. 515/73 a 515/72; prípojku vody, prípojku kanalizácie
a spevnené plochy,
- Pozemok registra „C“ parcelné číslo 515/72 zastavané plochy a nádvoria o výmere
490 m² v spoluvlastníckom podiele 1/1,
- Pozemok registra „C“ parcelné číslo 515/73 zastavané plochy a nádvoria o výmere
3 496 m² v spoluvlastníckom podiele 1/1
za 56 000,00 Eur s DPH.
Uzn.č. 31/2016 – MZ schvaľuje Program hospodárskeho a ekonomického rozvoja Mesta
Krásno nad Kysucou na roky 2007 – 2016.
Uzn.č. 32/2016 – MZ schvaľuje
a) ÚPN Mesta Krásno nad Kysucou
b) VZN záväznej časti územného plánu Mesta Krásno nad Kysucou.

Uzn.č. 33/2016 – Mestské zastupiteľstvo:
a) Schvaľuje zrušenie elokovaného pracoviska ZŠ Michálkov 613
b) Schvaľuje presun žiakov do ZŠ Mládežnícka na školský rok 2016/2017.
Uzn.č. 34/2016 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu.
Uzn.č. 35/2016 – MZ schvaľuje zásady odmeňovania volených funkcionárov Mesta Krásno
nad Kysucou, členov samosprávnych orgánov Mesta Krásno nad Kysucou a odmeňovanie
úkonov za občianske obrady a slávnosti s tým, že v čl. 4, odst 1 sa mení výška platu 55% ,
z celkového platu určeného primátorovi.
Uzn.č. 36/2016 - MZ schvaľuje komisiu na ochranu verejného záujmu v zložení:
Za SMER SD – Mgr. Margita Ďurišová
Za HZD – Mgr. Milan Jesenský
Za KDH – MUDr. Peter Zapletal
Za nezávislých – Ing. Vladimír Kormanec, Ph.D.
Uzn.č. 37/2016 – Mestské zastupiteľstvo:
a) Prerokovalo návrh dvoch delegátov do Rady školy pri ZUŠ v Krásne nad Kysucou
b) Schvaľuje Mgr. Martina Ondruška a Mgr. Jozefa Mozola do Rady školy pri ZUŠ
v Krásne nad Kysucou
Uzn.č. 38/2016 – MZ doporučuje Mestskému úradu v spolupráci s farským úradom
preskúmať možnosť orezania lipy pri kaplnke u Blažkov.
MZ schvaľuje dodatok č. 2 k VZN Mesta Krásno nad Kysucou č. 3/2015 o výške príspevku
na čiastočnú úhradu výdavkov v 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.
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