Uznesenia MZ zo dňa 25.9.2013
Uzn.č. 77/2013 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Mgr. Milan Jesenský, PhDr.
Marta Jozefíková, overovateľov zápisnice Ing. Vladimír Kormanec, Pavol Targoš a program
rokovania MZ.
Uzn.č. 78/2013 - MZ nesúhlasí s opätovným prehodnotením žiadosti Jozefa Blahutu,
Krásno 1079.
Uzn.č. 79/2013 – MZ ruší uzn.č. 234/2009 zo dňa 14.12.2009.
Uzn.č. 80/2013 – MZ dopĺňa uzn. č. 214/2009 a schvaľuje odpredaj časti parcely p.č. 98/1
o výmere cca 140 m2 pre Annu Školovú a manžela, bytom Krásno nad Kysucou č. 249 s tým,
že si dá vypracovať GP na vlastné náklady a cena bude určená na základe ZP.
Uzn.č. 81/2013 – MZ odročuje žiadosť p. A. Mikovej Jablunkov 42 o odpredaj pozemkov
v časti mesta Šustkov.
Uzn.č. 82/2013 – MZ schvaľuje odpredaj 3 izbového bytu č. 25, ktorý sa nachádza na 7
poschodí bytového domu súpisné číslo 1378 postaveného na parcele KNC 6780/149
o výmere 59,68 m2 za cenu 25,924 €/m2, podiel na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach na parcele KNC 6780/150 –zastavané plochy o výmere 347 m2 v podiele
5968/178374 - výmera pripadajúca na prevádzaný podiel činí 11,60 m2 a parcela 6780/149
o výmere 233 m2 - výmera pripadajúca na prevádzaný podiel činí 7,80 m2. Spolu prevádzaný
podiel činí 19,40m2 za cenu 2,32 €/m2 , pre Vladimír Kučera a manželka Mária Kučerová,
obaja bytom Krásno nad Kysucou č. 1378.
Uzn.č. 83/2013 – MZ schvaľuje vypísanie súťaže na využitie strechy Domu služieb.
Uzn.č. 84/2013 – MZ schvaľuje prevádzkovanie cintorínskych služieb pre Pagáčová Janka,
ul. SNP 1715, 023 02 Krásno nad Kysucou podľa predloženého návrhu.
Uzn.č. 85/2013 – MZ prejednalo sťažnosť Radovky II. vo veci odpredaja pozemku KNC p.č.
9245/87 o výmere 122 m2 Rudolfovi Stehlovi a manželke Edite a súhlasí so stanoviskom
komisie, ktorá vykonala obhliadku na mieste.
Uzn.č. 86/2013 – MZ berie na vedomie rozbor hospodárenia mesta za I. polrok 2013.
Uzn.č. 87/2013 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu.
Uzn.č. 88/2013 – MZ berie na vedomie rozbor hospodárenia Krasbytu za I. polrok 2013.
Uzn.č. 89/2013 – MZ schvaľuje dodatok č. 6 k VZN o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Krásno na rok 2013.
Uzn.č. 90/2013 - MZ schvaľuje dodatok č. 6 k VZN o výške príspevku na čiastočnú úradu
výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Krásno nad Kysucou.
Uzn.č. 91/2013 – MZ berie na vedomie správu o bezpečnostnej situácií a priestupkov v meste
Krásno v roku 2013.
Uzn.č. 92/2013 – MZ schvaľuje rozpis zmien pracovnej pohotovosti v zimnom období
2013/2014 s tým, že pohotovosť vyhlasuje primátor po dohovore s vedúcim prevádzky.
Uzn.č. 93/2013 – MZ berie na vedomie vyhodnotenie prevedenia preventívnych
protipožiarnych prehliadok.
Uzn.č. 94/2013 – MZ berie na vedomie správu o činnosti kultúry a miestnej knižnice.
Uzn.č. 95/2013 – MZ berie na vedomie správy mestskej kontrolórky.
Uzn.č. 96/2013 – MZ poveruje primátora mesta jednaním ohľadom vysporiadania detského
ihriska v Kalinove.
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