Uznesenia MZ zo dňa 31.8.2011:
Uzn.č. 73/2011 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Anton Kašuba, Mgr. Michal
Koňuch, Miloš Lastovica, overovateľov zápisnice Miroslav Capek, Mgr. Milan Jesenský
a program rokovania MZ doplnený o materiály do rôzneho.
Uzn.č. 74/2011 – MZ schvaľuje prenájom pozemku p.č. KNE 742/2 – orná pôda o výmere
1233 za cenu 1 euro pre Kysucké múzeum v Čadci, Moyzesova 50, 022 01 Čadca.
Uzn.č. 75/2011 - MZ schvaľuje:
- prijatie úveru vo výške 100.000,- €
MZ v Krásne nad Kysucou podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení resp. príslušných ustanovení Štatútu daného mesta alebo obce
schvaľuje prijatie kontokorentného úveru vo výške 100.000,- € poskytnutého zo strany Dexia
banky Slovensko, a.s. so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO :
31 575 951, IČ DPH: SK 2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu
v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L ( ďalej len „ banka“) za podmienok dojednaných
v príslušnej úverovej zmluve.
MZ zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blanko zmeny za účelom zabezpečenia
pohľadávky banky z úveru.
Uzn.č. 76/2011 – MZ schvaľuje VZN Mesta Krásno nad Kysucou o povodňových plánoch
záchranných prác.
Uzn.č. 77/2011 - MZ schvaľuje zámennú pozemkov a to časť parcely p.č. KNC 9245/2
o výmere 65 m2, ktorá je vo vlastníctve Mesta Krásno nad Kysucou, vedená na LV 1812 za
časť parcely p.č. KNC 9224/5 o výmere 65 m2, ktorá je vo vlastníctve Rudolfa Stehla
a manželka Edita, rod. Lastovicová, Krásno nad Kysucou 1453, vedený na LV 1096.
Hlasovalo sa podľa zákona č. 258/2009 par. 9a, odst. 9.
Uzn.č. 78/2011 – MZ schvaľuje odkúpenie pozemku p.č. KNC 9224/5 – ostatné plochy od
Rudolfa Stehla a manželky Edity, rod. Lastovicovej, bytom Krásno nad Kysucou 1453 za
cenu 7€/m2 podľa GP.
Hlasovalo sa podľa zákona č. 258/2009 par. 9a, odst. 9.
Uzn.č. 79/2011 – MZ schvaľuje zámenu pozemkov p.č. KNC 288/3 – zastavané plochy a
nádvoria o výmere 95 m2 , ktorý je vo vlastníctve Pavol Húšťava, bytom Sládkovičova
1223/13, 024 04 Kysucké Nové Mesto za pozemok KNC 6780/302 o výmere 95 m2, ktorý
je vyčlenený geometrickým plánom z p.č. KNC 6780/41 – ostatné plochy vo vlastníctve
Mesta Krásno nad Kysucou s tým, že Pavol Húšťava doplatí za rozdiel plochy 100 m2 za
cenu 80€/m2 Mestu Krásno nad Kysucou.
Hlasovalo sa podľa zákona č. 258/2009 par. 9a, odst. 9.
Uzn.č. 80/2011 – MZ neschvaľuje finančný príspevok pre Dom dôchodcov a Domov
sociálnych služieb Kysucké Nové Mesto a navrhuje zahrnúť tento bod do budúcoročného
rozpočtu.
Uzn.č. 81/2011 – MZ neschvaľuje finančný príspevok pre Kysuckú nemocnicu v Čadci
a navrhuje zahrnúť tento bod do budúcoročného rozpočtu.
Uzn.č. 82/2011 – MZ neschvaľuje odpredaj časti p.č. 6780/23 o výmere 27 m2 pre firmu
Matepharm, a.s. Čadca.
Uzn.č. 83/2011 – MZ schvaľuje zmenu uznesenia č. 13/2010 – zmena sa týka prenájmu
parciel č. 3755/28 a 3755/29, ktoré sa menia za parcely č. 3755/30 a 3755/31.
Hlasovalo sa podľa zákona č. 258/2009 par. 9a, odst. 9.
Uzn.č. 84/2011 – MZ schvaľuje za účelom vytvorenia prístupovej cesty k mestskému
cintorínu odkúpenie pozemku p.č. KNC 649/1 – orná pôda o výmere 340 m2 za cenu 12€/m2
od týchto spolu podieľníkov:
1. Štefan Bíro, Pohorice 106, 411 19 Martineves, ČR

2. Ľudovít Bíro, Čajakova15, 010 01 Žilina (v zastúpení dcéra Eva Bírová)
3. JUDR. Jozef Bíro, Športová 4/21, 979 01 Rimavská Sobota
4. Marta Kalinová, rod. Bírová, Na príkope 24, 110 00 Praha, ČR.
Uzn.č. 85/2011 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa predloženého materiálu
s nasledovnými úpravami: nákup pozemku pod cintorín –6.000€, výstavba garáží +6.000€.
Uzn.č. 86/2011 – MZ berie na vedomie správu o vymáhaní pohľadávok Krasbytu.
Uzn.č. 87/2011 – MZ berie na vedomie správy kontrolórky z kontrolnej činnosti.
Uzn.č. 88/2011 – MZ berie na vedomie správu o bezpečnostnej situácií a priestupkov
v Krásne v roku 2011.
Uzn.č. 89/2011 – MZ schvaľuje dodatok č. 2 k VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Krásno nad Kysucou.
Uzn.č. 90/2011 – MZ schvaľuje dodatok č. 3 k VZN o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Krásno nad Kysucou na rok 2011.
Uzn.č. 91/2011 – MZ schvaľuje rozpis smien pracovnej pohotovosti v zimnom období
2011/2012 s tým, že pohotovosť vyhlasuje primátor po dohovore s vedúcim prevádzky.
Uzn.č. 92/2011 – MZ schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPŽP-PO3-09-3 za účelom realizácie projektu:
„Budovanie zberného dvora a zavedenie zberu BRO v Krásne nad Kysucou“
b) celkové výdavky na projekt sú vo výške 540.140,20 EUR,
c) celkové oprávnené výdavky na projekt sú vo výške 540.140,20EUR
d) financovanie projektu vlastnými zdrojmi vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov
na projekt, t.j. vo výške 27.007,01 EUR
e) financovanie projektu bude zabezpečené z vlastných zdrojov.
Uzn.č. 93/2011 – MZ prerokovalo projekt digitalizácie kina a zároveň schvaľuje projekt
digitalizácie kina.
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