
Uznesenia MZ  zo dňa 13.6.2018 

Uzn.č. 23/2018 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – Mgr. Martin Ondruška, Mgr. 

Jozef Mozol, overovateľov zápisnice – Mgr. Margita Ďurišová, Marta Buková a program 

rokovania MZ. 

Uzn.č. 24/2018 – MZ ruší uznesenie č. 3/2018 zo dňa 14.3.2018 

Uzn.č. 25/2018 – MZ  schvaľuje zmluvu o nadstavbe domu požiarnej zbrojnice č.s. 1594  

podľa predloženého návrhu. 

Uzn.č. 26/2018 – MZ schvaľuje zriadenie vecného bremena v práve prechodu/prejazdu cez 

parcelu p.č. KNC 404/1 – TTP v šírke cca 5 m pre Ing. Martina Čimboru, bytom Krásno 103 

s tým, že na vlastné náklady dá vypracovať geometrický plán a urobí vyňatie z TTP na cestu. 

Cena je určená za jednorázovú odplatu cca 2.000,-€, ktorá bude upresnená po vypracovaní 

všetkých potrebných dokladov. 

Uzn.č. 27/2018 – MZ schvaľuje zmluvu o zriadení vecného bremena “in rem“ na pozemkoch: 

- parcela C-KN č. 12800, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2619 

m2, 

- parcela C-KN č. 12802, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 1611 

m2, oba vedené na LV 7096 a 

- parcela C-KN č. 6425/6, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 1596 m2, vedený na 

LV 1812 vo vlastníctve Mesta Krásno nad Kysucou 

pre Reality-Sk, s.r.o., Palárikova 76, 022 01  Čadca. 

Uzn.č. 28/2018 – 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 v k.ú. Krásno nad Kysucou, p.č. KN-C 44/49 – zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 106 m2, vedené na LV 1812. 

Uzn.č. 29/2018 – MZ prerokovalo žiadosť obyvateľov bytového domu č. 1331 a odporúča 

návrh p. primátora, ktorý predniesol na mestskom zastupiteľstve. 

Uzn.č. 30/2018 – MZ nesúhlasí so zmenou uznesenia  č. 84/2010 zo dňa 10.5.2010 

z prenájomcu Emil Kováč, Krásno 250 na nového nájomcu B. Kuricová, Zborov č. 591 za 

tých istých podmienok. 

Uzn.č. 31/2018 – MZ ruší zmluvu o nájme s p. E. Kováčom, bytom Krásno 250 a navrhuje p. 

Kuricovej, Zborov 591 možnosti prenájmu v mestských priestoroch podľa jej výberu. 

Uzn.č. 32/2018 – MZ zamieta žiadosť K. Oškrobanej, bytom Kysucký Lieskovec č. 426 

o prenájom pozemku v areáli základnej školy. 

Uzn.č. 33/2018 – MZ schvaľuje podmienky obchodno verejnej súťaže na priestory bývalej 

požiarnej zbrojnice č. 1594 podľa predloženého návrhu. 

Uzn.č. 34/2018 - MZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2017. 

MZ berie na vedomie správu audítora za rok 2017. 

MZ schvaľuje: 

I. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2017 bez výhrad. 

II. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie schodok hospodárenia vo výške 

595 606,21 € a vysporiadanie tohto schodku: 

- z rezervného fondu vo výške 529 203,21€ 

- z fondu rozvoja bývania vo výške 66 403,-€  

III.  Zostatok finančných operácií v sume 144 845,33€ zisteného podľa § 15 ods. 1 

písm. c) zákona č. 583/2001 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

- na tvorbu rezervného fondu vo výške 144 845,33€ 

IV. Tvorbu a použitie rezervného fondu 

1. Tvorba: 



a) počiatočný stav  188 321,33 

b) tvorba   144 845,33 

c) konečný stav  333 166,66 

2. Použitie na kapitálové výdavky. 

V. Tvorbu a použitie fondu rozvoja bývania 

1. Tvorba 

a) počiatočný stav  90 439,00€ 

b) tvorba     4 396,00€ 

c) konečný stav  94 835,00€ 

2. Použitie – na výstavbu bytových domov  Zákysučie 

VI. Zisk z hospodárskej činnosti vo výške 228,28€. Zisk z hospodárskej činnosti 

použiť na vykrytie straty z minulých rokov. 

VII. Hospodárenie KRASBYT, s.r.o so ziskom vo výške 7 057,28€. 

VIII. Hospodárenie Mestského podniku Krásno nad Kysucou, s.r.o. so stratou vo výške 

1 118,44€. 

Uzn.č. 35/2018 – MZ berie na vedomie informatívny rozbor hospodárenia mesta za I. 

štvrťrok 2018. 

Uzn.č. 36/2018 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu. 

Uzn.č. 37/2018 – MZ berie na vedomie informatívny rozbor hospodárenia Krasbytu za I. 

štvrťrok 2018. 

Uzn.č. 38/2018 – MZ schvaľuje úpravu správneho poplatku  v bytových domoch 1984,1985, 

1996,1997,1998,1999, 2053,2054 a 2055  od 1.7.2018 z 5,-€ na 6,-€  bez DPH. 

Uzn.č. 39/2018 - MZ schvaľuje volebný obvod Krásno s počtom poslancov 12. 

Uzn.č. 40/2018 - MZ schvaľuje na základe zákona č. 369/1990 par. 11, odst. 4, písm. i) 

v znení neskorších predpisov na celé funkčné obdobie voľby primátora rozsah výkonu jeho 

funkcie na celý úväzok. 

Uzn.č. 41/2018 – MZ schvaľuje Plán práce mestského zastupiteľstva na II: polrok 2018. 

Uzn.č. 42/2018 – MZ schvaľuje Plán práce mestskej kontrolórky na II. polrok 2018. 

Uzn.č. 43/2018 – MZ berie na vedomie správy kontrolórky z kontroly dodržiavania zákona 

o sociálnom fonde a o cestovných náhradách v ZUŠ Krásno nad Kysucou. 
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