
 

Uznesenia MZ zo dňa 22.6.2017 

Uzn.č. 66/2017 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – Mgr. Jozef Mozol, Mgr. 

Martin Ondruška, overovateľov zápisnice – Vojtech Buchta, Marta Buková a program 

rokovania MZ doplnený o bod byt po p. Janošíkovi a zdravotné stredisko – bezbariérový 

vstup. 

Uzn.č. 67/2017 – MZ schvaľuje 

- Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu: 

„Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole v Krásne nad 

Kysucou“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových 

učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách 

v znení aktualizácie č. 2, Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13, ktoré ciele sú 

v súlade s planým územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta; 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 

9.948,44EUR; 
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 

Uzn.č. 68/2017 – MZ schvaľuje 

- Predloženie ŽoNF za účelom realizácie projektu „Revitalizácia vnútrobloku sídliska 

Struhy v Krásne nad Kysucou“ realizovaného v rámci výzvy   IROP-PO4-SC431-

2017-16, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným 

programom rozvoja mesta. 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie  realizovaného projektu 

vo výške  5 839,70 EUR v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 

Uzn.č. 69/2017 – MZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2016. 

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu auditora za rok 2016 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje: 

I. Záverečný účet obce  a celoročné hospodárenie  za rok 2016 bez výhrad. 

II.Použitie prebytku  rozpočtu  po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR  

a finančnej zábezpeky  vo výške 488 739,83  €, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. 

a) a b) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách  územnej samosprávy  a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov takto:  

- na tvorbu rezervného fondu vo výške 331 897,83 € 

- na tvorbu fondu rozvoja bývania vo výške  156 842,-€ 

III.Zostatok finančných operácií v sume 18 870,43 € 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  18 870,43 € 

IV.Tvorbu a použitie rezervného fondu 

1. Tvorba: 

a/ počiatočný stav     595 339,48 € 

      b/ tvorba                    350 768,26 € 

c/ konečný stav         946 107,74 € 

2. Použitie na kapitálové výdavky: 

V. Tvorbu a použitie fondu rozvoja bývania 

     1. Tvorba: 

           a) počiatočný stav                  0,00€ 



  

b) tvorba  156 842,00€ 

 c) konečný stav 156 842,00€ 

     2. Použitie – na výstavbu bytových domov Zákysučie 

VI. Zisk  z hospodárskej činnosti vo výške 46,13 €. Zisk z hospodárskej činnosti 

použiť na vykrytie straty z minulých rokov. 

VII. Hospodárenie KRASBYT s.r.o. so ziskom vo výške   14 305,70€.  

Uzn.č. 70/2017 – MZ schvaľuje  

- Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Modernizácia autobusových 

zastávok a parkovísk v Krásne nad Kysucou za účelom skvalitnenia služieb 

cestujúcej verejnosti v rámci verejnej dopravy osôb“, realizovaného v rámci výzvy 

IROP-PO1-SC121-2016-12, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom 

mesta a platným programom rozvoja mesta, 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 5 764,45 EUR  

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 

Uzn.č. 71/2017 – MZ ruší uzn.č. 02/2017 zo dňa 6.2.2017, uzn.č. 18/2017 zo dňa 6.2.2017, 

uznč. 57/2017 zo dňa 26.4.2017 a uzn. č. 17/2017 zo dňa 6.2.2017. 

Uzn.č. 72/2017 – MZ neschvaľuje žiadosti o predaj ani prenájom pozemku na postavenie 

prenosnej garáže v časti Zákysučie pre Jozefa Timeka, Krásno 1705, Stanislava Fojtíka, 

Krásno 1999 a Lenku Borákovú, Krásno 2055. 

Uzn.č. 73/2017 – MZ neschvaľuje žiadosť Radoslava Maslíka, 023 02  Krásno nad Kysucou 

1367 o odkúpenie pozemku na postavenie garáže. 

Uzn.č. 74/2017 – MZ nesúhlasí s prevodom vlastníckeho práva k pozemkom na základe 

reštitučných nárokov uplatnených Združením majiteľov lesov a pasienkov Krásno nad 

Kysucou. 

Uzn.č. 75/2017 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu. 

Uzn.č. 76/2017 – MZ berie na vedomie informatívny rozbor hospodárenia mesta a Krasbytu 

za I. štvrťrok 2017. 

Uzn.č. 77/2017 – MZ schvaľuje 

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na projekt s názvom 

„Predchádzanie vzniku BRO v meste Krásno nad Kysucou.“, kód výzvy: OPKZP-PO1-

SC111-2017-23. 

Maximálna výška celkového spolufinancovania vyššie uvedeného projektu zo stany mesta je 

6.928,56€  z celkových oprávnených výdavkov 138.571,20€, pričom výška neoprávnených 

výdavkov projektu je 0,€. 

Uzn.č. 78/2017 - MZ schvaľuje Plán práce mestského zastupiteľstva na II. polrok 2017. 

Uzn.č. 79/2017 – MZ schvaľuje Plán práce mestskej kontrolórky na II. polrok 2017. 

Uzn.č. 80/2017 – MZ berie na vedomie správu mestskej kontrolórky z kontroly faktúr za rok 

2015 v Krasbyt, s.r.o. Krásno nad Kysucou. 

Uzn.č. 81/2017 – MZ schvaľuje vypracovať Urbanistickú štúdiu na lokalitu Cvrkel na 

predpokladanú rozlohu cca 4 ha. Do doby vypracovania Urbanistickej štúdie nepovoliť 

výstavbu rodinných domov, prístupových ciest a pod. 

Uzn.č. 82/2017 – MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 1 v bytovom dome č. 2054 o výmere 34,95 

m2 Nikole Grapovej, bytom Krásno nad Kysucou 1499. 

Uzn.č. 83/2017 – MZ schvaľuje odkúpenie pozemkov p.č.  KNC 6780/127 o výmere 423 m2, 

p.č. KNC 6780/250 o výmere 5 m2, p.č. KNC 6780/342 o výmere 232 m2 a p.č. KNC 

6780/346 o výmere 119 m2 (cesta ku domu služieb) podľa znaleckého posudku od SeVaK, a.s. 

Žilina. MZ neschvaľuje odkúpenie prevádzkovej budovy ako i pozemku okolo budovy. 



Uzn.č. 84/2017 - MZ schvaľuje podľa §9a) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

zmien a noviel nájom svojho majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad 

Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

prenájom pozemku – na výstavbu a prevádzku tréningového futbalového ihriska s umelou 

trávou, časť pozemku, p.č. KNC 6780/2 – ostatné plochy o výmere 8597m
2
 do nájmu 

Krasbyt, s.r.o. Struhy 83, 023 02  Krásno nad  za cenu 1,-€/rok 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 – prenájom pozemku – na výstavbu a prevádzku ihriska od 1.7.2017. 

MZ schvaľuje dodatok č. 3 k VZN Mesta Krásno nad Kysucou č. 3/2015 o výške príspevku 

na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Krásno 

nad Kysucou a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl 

zriadených mestom Krásno nad Kysucou. 
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