
Uznesenia MZ zo dňa 14.12.2017 

Uzn.č. 110/2017 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – Marta Buková, Vojtech 

Buchta, overovateľov zápisnice – Mgr. Jozef Mozol, MUDr. Peter Zapletal a program 

rokovania MZ. 

Uzn.č. 111/2017 – MZ schvaľuje trvalú prebytočnosť majetku Mesta Krásno nad Kysucou  

a spôsob jeho prevodu – predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa časť pozemku  p.č. 

KNC 275/2,  ktorá je totožná s parcelou EKN 9447 o výmere cca 25m2, ktorá je vedená na 

LV 3396 za cenu 10,-€/m2 pre  Pavel Kormanec, 023 02  Krásno nad Kysucou 871 v zmysle 

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

ako prípad hodný osobitného zreteľa -  pozemok sa nachádza pri jeho rodinnom dome. 

Náklady na vypracovanie GP ako i náklady spojené s vkladom do katastra hradí kupujúci.  

Uzn.č. 112/2017 – MZ schvaľuje odpredaj pozemku p.č. KNC 275/2, ktorá je totožná 

s parcelou EKN 9447, ktorá je vedená na LV 3396 za cenu 10,-€/m2 pre tých, ktorí požiadajú 

o predaj podľa zoznamu z uzn. č. 102/1983 na základe ktorého im bol daný pozemok do

užívania podľa m2. 

Uzn.č. 113/2017 – MZ schvaľuje odpredaj 3-izbového bytu č. 19, ktorý sa nachádza na 5. 

poschodí bytového domu súpisné číslo 1378 postaveného na parcele 6780/150 – zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 347 m2, byt o výmere 67,73 m2 za cenu 16,73€/, podiel na 

spoločných častiach a zariadeniach na parcele 6780/149 – zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 233 m2 v podiele 6773/178374, výmera pripadajúca na prevádzaný podiel činí

8,85m2 za cenu 2,32€/m2, nehnuteľnosti sú vedené na LV 2379 pre Michal Čimbora 

a manželka Alena Čimborová, obaja bytom Krásno nad Kysucou č. 1378. Predmetný byt sa 

kupujúcim odpredáva s podmienkou, že v priebehu 5 rokov tento byt môže byť prevedený len 

do vlastníctva blízkych osôb a  blízke osoby sa zaväzujú mať túto nehnuteľnosť vo vlastníctve 

minimálne po dobu 5 rokov. 

Uzn.č. 114/2017 – MZ ruší uzn. č. 88/2017 zo dňa 20.9.2017, uzn. č. 64/2014 zo dňa 

10.9.2014 a  uzn. č. 213/2007 zo dňa 10.9.2007. 

Uzn.č. 115/2017 – MZ schvaľuje odpredaj 2-izbového bytu č. 32, ktorý sa nachádza na 3. 

poschodí  bytového domu súpisné číslo 1499, postaveného na parcele KN 98/18 – zastavané 

plochy a nádvoria  o výmere 663 m2, prevádzaný byt  o výmere   40,49 m2 za cenu 50,-€/m2, 

podiel na spoločných častiach a zariadeniach na parcele 98/18 – zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 663m2, výmera pripadajúca na prevádzaný podiel činí 9,85 za cenu 2,32€/m2,

nehnuteľnosti  sú vedené na LV 5301, pre  Viera Pešanová, bytom Krásno nad Kysucou 1499. 

Uzn.č. 116/2017 - 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 časť Kalinov – p.č.  KNC 9245/9 – 

orná pôda o výmere 69 m2, ktorá je vedená na LV 1812.  

Uzn.č. 117/2017 – MZ nesúhlasí so žiadosťou Ing. Jána Kopáska o súhlas s prechodom, 

prejazdom cez parcelu KNC 404/1 – TTP o výmere 345 m2, zapísanej na LV č. 1812 v k.ú. 

Krásno nad Kysucou. 

Uzn.č. 118/2017 – MZ schvaľuje preplatenie materiálu na rekonštrukciu vodovodnej prípojky 

v osade u Capkov pre rodinu Šustekovú v sume 149,23 a rodinu Vlčkovú v sume 110,00€ na 

základe predložených dokladov. 

Uzn.č. 119/2017 – MZ odporúča odkanalizovanie rod. domov na ul. 1. mája v časti Násypy 

v rámci pripravovaného projektu rozšírenia kanalizácie v Krásne nad Kysucou. 

Uzn.č. 120/2017 – MZ berie na vedomie stanovisko mestskej kontrolórky k návrhu rozpočtu 

mesta na rok 2018 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2019-2020. 

Uzn.č. 121/2017 – MZ schvaľuje rozpočet mesta Krásno nad Kysucou na rok 2018  

s predloženými pripomienkami a berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2019-2020. 



Uzn.č. 122/2017 – MZ berie na vedomie informatívny rozbor hospodárenia mesta za III. 

štvrťrok 2017. 

Uzn.č. 123/2017 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu. 

Uzn.č. 124/2017 – MZ schvaľuje podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

zmien a noviel nájom svojho dočasne prebytočného majetku vedeného na LV 3396 v k.ú. 

Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa prenájom časti parcely KNC 12721/416 – TTP do nájmu – Pozemné stavby SC s.r.o., 

Mliekárenská 1, 821 09  Bratislava o výmere 10m2 za cenu 500,-€/rok od 1.1.2018  na dobu 

neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace, v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného 

zreteľa za účelom postavenia billboardu. 

MZ schvaľuje prenájom 3 ks stožiarov verejného osvetlenia smer Čadca Žilina za účelom 

osadenia reklamných pútačov pre Pozemné stavby SC s.r.o., Mliekárenská 1, 821 09  

Bratislava za cenu 150,-€/ks od 1.1.2018 na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace. 

Uzn.č. 125/2017 – MZ schvaľuje odpustenie nájmu za prenajaté priestory v Dome  služieb 

pre BRAINY JAM, Dom služieb 557 od 1.1.2018 do 31.12.2018 s tým, že poskytne 1 kurz (3 

mesačný) pre sociálne odkázaného žiaka. 

Uzn.č. 126/2017 – MZ schvaľuje kúpnu cenu vo výške 5.985,12€ za kúpu pozemkov od 

SEVAK-u ako to bolo schválené uzn. č. 83/2017 zo dňa 22.6.2017. 

Uzn.č. 127/2017 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 

Uzn.č. 128/2017 – MZ berie na vedomie rozbor hospodárenia Krasbyt-u za III. štvrťrok 2017 

a doporučuje zvolať zasadnutie finančn ej komisie, aby  prehodnotila koncepciu Krasbyt-u 

s tým, že p. riaditeľ si pripraví analýzu fungovania na zasadnutie tejto komisie. 

Uzn.č 129/2017 – MZ schvaľuje plat riaditeľovi Krasbyt-u p. Petrovi Šulganovi 1.363,-€ 

brutto s platnosťou od 1.1.2018. 

Uzn.č. 130/2017 – MZ berie na vedomie správu mestskej kontrolórky z kontroly plnenia 

uznesení za II. polrok 2015 a rok 2016 a určuje poradný výbor na prešetrenie petícii v zložení 

– Jaroslav Pagáč, Vojtech Buchta, Mgr. Milan Jesenský, MUDr. Peter Zapletal, Iveta 

Floreková, Mgr. Jaroslava Kuricová, Ing. Petra Koňušiaková. 

Uzn.č. 131/2017 – MZ schvaľuje Plán práce mestského zastupiteľstva na I. polrok 2018. 

Uzn.č. 132/2017 – MZ schvaľuje Plán práce mestskej kontrolórky na I. polrok 2018. 

Uzn.č. 133/2017 – MZ schvaľuje prenájom  budovy,  postavenej na p.č. KNC 563/1 o výmere 

cca 114 m2 za účelom vytvorenia mestskej tržnice za ročný nájom 1,-€ od 1.1.2018 na dobu 

neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace. 

Uzn.č. 134/2017 – MZ schvaľuje Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku mesta Krásno nad 

Kysucou do správy rozpočtovej organizácie mesta zo dňa 18.10.2017. 

Uzn.č. 135/2017 – MZ schvaľuje na základe par. 18c, ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb odmenu 

30% z mesačného platu hl. kontrolóra pre Ing. Zuzanu Buchtovú za obdobie august, 

september, október, november, december 2017. 

Uzn.č. 136/2017 - MZ schvaľuje Jaroslavovi Pagáčovi, zástupcovi primátora, mesačnú 

odmenu za výkon funkcie zástupcu primátora vo výške 50% schváleného platu primátora 

mesta Krásno nad Kysucou.  

Uzn.č. 137/2017 – MZ schvaľuje prijatie dotácie zo štát. rozpočtu na financovanie projektov 

v oblasti prevencie kriminality pre rok 2017 na projekt: „ Zníženie kriminality a výtržníctva 

v meste Krásno nad Kysucou pomocou doplnenia kamerového systému“ . Výška prijatej 

dotácie je 10.000,-€, povinné spolufinancovanie je 20% ,  čo predstavuje sumu 2.500,-€. 

MZ schvaľuje VZN č. 11/2017 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za ubytovanie, dani 

za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2018. 

MZ schvaľuje VZN č. 12/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na kalendárny rok 2018. 



MZ schvaľuje VZN č. 13/2017 o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za vjazd 

a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta. 

MZ schvaľuje VZN č. 14/2017 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených 

úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Krásno nad Kysucou. 

MZ schvaľuje VZN č. 15/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb. 

MZ schvaľuje VZN č. 16/2017 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 

území mesta Krásno nad Kysucou. 

MZ schvaľuje 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.   

MZ schvaľuje dodatok č. 1 k VZN Mesta Krásno nad Kysucou č. 1/2012 o spôsobe určenia 

úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu. 

MZ schvaľuje dodatok č. 1 k VZN Mesta Krásno nad Kysucou o miestnom poplatku za 

rozvoj. 
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