
Uznesenia MZ zo dňa 12.9.2018 

Uzn.č. 44/2018 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – Mgr. Milan Jesenský, PhDr. 

Marta Jozefíková, overovateľov zápisnice – Vojtech Buchta, Marta Buková a program 

rokovania MZ doplnený o žiadosť p. Hinkovej, Krásno č. 2099 

Uzn.č. 45/2018 – MZ berie na vedomie stanovisko mestskej kontrolórky k dodržaniu 

podmienok prijatia návratných zdrojov financovania – preklenovací úver k projektu 

„Výstavba cezhraničnej slovensko-poľskej turistickej trasy“. 

Uzn.č. 46/2018 – MZ v Krásne nad Kysucou podľa príslušných ustanovení zákona č. 

369/1990Zb. o obecnom zriadení v platnom znení schvaľuje 

prijatie úveru vo výške 1 509 478,25EUR poskytnutého zo strany Prima banky Slovensko, 

a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: 

SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka 

číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, 

s možnosťou prolongácie zmluvy dodatkom, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý 

termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu:  

„Výstavba cezhraničnej slovensko-poľskej turistickej trasy“ v rámci Programu cezhraničnej 

spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, s podporou projektu v zmysle 

príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva 

formou: Európsky fond regionálneho rozvoja. Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A 

Poľsko-Slovensko 2014-2020. 

Uzn.č. 47/2018 -  MZ schvaľuje prebytočnosť majetku mesta Krásno nad Kysucou a spôsob 

jeho prevodu – predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok p.č.  KNC 44/49 – 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 106 m2, vedené na LV 1812 za cenu 3,32€/m2 pre Ing. 

Jozef Grapa a manželku Ing. Renátu Grapovú, obaja bytom 023 02  Krásno nad Kysucou č. 

1223 v zmysle ust.  § 9a) ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa -  pozemok nachádza pri  ich 

rodinnom dome a tvorí súčasť záhrady. 

Uzn.č. 48/2018 – MZ odročuje žiadosť Služby, s.r.o., Kysucká cesta 2, 023 02  Krásno nad 

Kysucou o odpredaji pozemkov. 

Uzn.č. 49/2018 - MZ schvaľuje prebytočnosť majetku mesta Krásno nad Kysucou a zámer 

odpredaja majetku v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. v platnom znení za 

účelom odpredaja  pozemku p.č.  KNE 1115 – orná pôda o výmere 869 m2, vedenou na LV 

3713, pod B6 v podiele ¼.  MZ schvaľuje dohodu medzi žiadateľom Ondrejom Masarikom 

ako budúcim kupujúcim a mestom Krásno nad Kysucou, ako budúcim predávajúcim, ktorá 

bude zahŕňať aj otázku, že časť podielu, ktorá pripadá vlastnícky na mesto Krásno nad 

Kysucou sa ponechá vo vlastníctve mesta, aby sa na tejto časti pozemku zabezpečilo 

vybudovanie časti prístupovej cesty.  

Uzn.č. 50/2018 – MZ schvaľuje žiadateľom Barbore Kučerovej, bytom Krásno č. 1486 

a Adamovi Buchtovi, bytom Krásno č. 1464  úpravu cesty na pozemkoch  p.č. KNC 12502/1 

vo vlastníctve mesta spojenú s výrubom stromov  na vlastné náklady žiadateľov s tým, že 

zlikvidujú vyrúbané kríky a drevnú hmotu. 

Uzn.č. 51/2018 - MZ schvaľuje prebytočnosť majetku mesta Krásno nad Kysucou a zámer 

odpredaja majetku v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. v platnom znení za 

účelom odpredaja  pozemku p.č.  KNE 9421 – orná pôda o výmere cca 25 m2, vedenou na LV 

3396.  

Uzn.č. 52/2018 - Mestské zastupiteľstvo schvaľuje prebytočnosť majetku mesta Krásno nad 

Kysucou a zámer odpredaja majetku v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. 

v platnom znení za účelom odpredaja  pozemku p.č.  KNC 12569/8 – orná pôda o výmere cca 

70 m2, vedenou na LV 1812.  

Uzn.č. 53/2018 – MZ ruší uznesenie č. 86/2016 zo dňa 14.12.2016. 



Uzn.č. 54/2018 - MZ schvaľuje: 

zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemkoch: 

- C-KN č. 12416/7, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 3170 m2, 

- C-KN č. 12416/11, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 

17 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 3396, v k.ú. Krásno nad Kysucou, obec Krásno nad 

Kysucou, okres Čadca najmä nasledovné práva: 

- umiestnenia stavby „Hyunnam Automotive Krásno nad Kysucou SOH 502 VN 

prípojka (ďalej len stavba) na parcelách, 

-  právo vykonávať údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie alebo modernizácie 

stavby na parcelách, a to len v rámci rozsahu vecného bremena a bez náhrady, 

- v práve prechodu, vstupu a prístupu na parcely, pracovníka oprávneného z vecného 

bremena alebo ním poverenými osobami, v ktoromkoľvek čase a ročnom období 

za účelom vykonávania prevádzky, opráv a údržby stavby umiestnenej na 

parcelách  

pre Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina, 

Slovenská republika, IČO: 36 442 151, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 1051/L. 

Uzn.č. 55/2018 – MZ schvaľuje prebytočnosť majetku mesta Krásno nad Kysucou a zámer 

odpredaja majetku v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. v platnom znení za 

účelom odpredaja  pozemku p.č.  KNE 9409 – orná pôda o výmere 79,5 m2, vedenou na LV 

3396.  

Uzn.č. 56/2018 – MZ schvaľuje príspevok z rozpočtu mesta 500,-€  ako  jednorázový 

sociálny príspevok deťom po zomrelej Márii Korchanovej. 

Uzn.č. 57/2018 – MZ odročuje žiadosť obyvateľov bytového domu č. 1303 do prejednania 

žiadosti na bytovej schôdzi. 

Uzn.č. 58/2018 - MZ schvaľuje zriadenie  vecného bremena o výmere cca 20 m2 na parcelu 

6780/41 z dôvodu vybudovania prístupovej cestu k objektu bývalej trafostanice, postavenej na 

p.č. 6780/216 pre Patrika Buchtu, bytom Krásno nad Kysucou č. 1435. Úhradu za zriadenie 

vecného bremena vo výške 6,-€/m2, ktorá bude uhradená ako jednorázová úhrada s tým, že 

pri vymeriavaní pozemku bude prítomný pracovník mestského úradu. 

Uzn.č. 59/2018 - schvaľuje prebytočnosť majetku mesta Krásno nad Kysucou a zámer 

odpredaja majetku v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. v platnom znení za 

účelom odpredaja  pozemku p.č.  KNC 12415/20 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere cca 

120 m2, vedenou na LV 1812.  

Uzn.č. 60/2018 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 

Uzn.č. 61/2018 - MZ nesúhlasí s výsledkami verejnej obchodnej súťaže na predaj požiarnej 

zbrojnice č . 1594. MZ schvaľuje vypísanie verejnej obchodnej súťaže na prenájom požiarnej 

zbrojnice s novými podmienkami verejnej súťaže, ktoré boli prejednané na mestskom 

zastupiteľstve: 

  -   priestory ponúknuť na  služby, ktoré v meste chýbajú (práčovňa, cukráreň) 

- prevádzka bez výroby, bez vytvárania hluku, zápachu a iných okolností, ktoré 

obmedzujú občanov z priľahlých budov 

-  bez reštauračných zariadení, herní, stávkových kancelárii a nočných klubov 

Uzn.č. 62/2018 - Mestské zastupiteľstvo schvaľuje: 

- predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu  

„Priblížme sa k spoločnému prírodnému a kultúrnemu dedičstvu“, ktorého 

ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta v SR a programom 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja kraja v SR, 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci, 



- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého 

NFP vo výške 4 794,02 Eur v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

Uzn.č. 63/2018 -  MZ berie na vedomie konsolidovanú výročnú správu Mesta Krásno nad 

Kysucou za rok 2017. 

Uzn.č. 64/2018 – MZ berie na vedomie informatívny rozbor hospodárenia mesta Krásno nad 

Kysucou za I. polrok 2018. 

Uzn.č. 65/2018 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu. 

Uzn.č. 66/2018 – MZ schvaľuje mimoriadnu odmenu pre poslancov vo výške 285,-€ 

brutto/osoba.  

Uzn.č. 67/2018 – MZ schvaľuje na základe par. 18c, ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb odmenu 

27% z mesačného platu hl. kontrolóra pre Ing. Zuzanu Buchtovú za obdobie apríl, máj,  júl, 

august 2018. 

Uzn.č. 68/2018 - MZ schvaľuje Jaroslavovi Pagáčovi, zástupcovi primátora, mesačnú odmenu 

za výkon funkcie zástupcu primátora vo výške 17% schváleného platu primátora mesta 

Krásno nad Kysucou. 

Uzn.č. 69/2018 - MZ v Krásne nad Kysucou na základe ust. §2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov schvaľuje poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku 

primátori za rok 2017.  

Uzn.č. 70/2018 – MZ berie na vedomie rozbor hospodárenia Krasbyt-u za I. polrok 2018. 

Uzn.č. 71/2018 – MZ berie na vedomie rozbor hospodárenia Mestského podniku Krásno nad 

Kysucou, s.r.o.  za I. polrok 2018. 

Uzn.č. 72/2018 – MZ schvaľuje vyradenie nepotrebného majetku mesta na základe zápisnice 

zo zasadnutia finančnej komisie. 

Uzn.č. 73/2018 – MZ schvaľuje rozpis smien pracovnej pohotovosti v zimnom období 

2018/2019 s tým, že pohotovosť vyhlasuje primátor. 

Uzn.č. 74/2018 – MZ berie na vedomie správu o činnosti miestnej kultúry a knižnice. 

Uzn.č. 75/2018 - MZ schvaľuje objednať pre občanov Mesta Krásno nad Kysucou služby na 

krytej ľadovej ploche  v komplexe MM aréne vo výške výberu dane z nehnuteľnosti z tejto 

prevádzky. 

Uzn.č. 76/2018 – MZ schvaľuje do Rady školy pri ZŠ Mládežnícka  Krásno  nad Kysucou – 

Mgr. Jozefa Mozola, Martu Bukovú a do Rady školy pri MŠ Lesnícka Krásno nad Kysucou – 

Vojtecha Buchtu a Mgr. Margitu Ďurišovú a ďalších zástupcov navrhne primátor mesta. 

MZ schvaľuje dodatok č. 1 k VZN č. 17/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krásno nad Kysucou. 
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