
 
Uznesenia z mimoriadneho MZ zo dňa 26.6.2013 
 
Uzn.č. 66/2013 – MZ na základe vypracovaného GP dopĺňa uzn. č. 35/2013 o p.č. 6417/376 
a výmeru 41 m2. 
Uzn.č. 67/2013 – MZ berie na vedomie rozbor hospodárenia mesta za I. štvrťrok 2013. 
Uzn.č. 68/2013 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu. 
Uzn.č. 69/2013 – MZ berie na vedomie správu mestskej kontrolórky z kontroly ZŠ Kalinov. 
Uzn.č. 70/2013 - Mestské zastupiteľstvo schvaľuje: 
I. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2012 bez výhrad. 
II. Prebytok bežného rozpočtu vo výške 530.289, Uznesenia mimoriadneho MZ zo dňa 
26.6.2013 
Uzn.č. 54/2013 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Miroslav Capek, Miroslav 
Čimbora, overovateľov zápisnice Miloš Lastovica, Anton Kašuba a program rokovania 
mimoriadneho MZ. 
Uzn.č. 55/2013 – MZ odročuje žiadosť p. Školovej s tým, že komisia v zložení J. Pagáč, V. 
Buchta, M. Capek a pracovníčka mestského úradu prehodnotí  túto žiadosť. 
Uzn.č. 56/2013 - MZ schvaľuje prenájom časti parcely p.č. KNC 6780/1 – ostatné plochy 
o výmere do 50 m2 za prenájom 1,60/m2 pre Marián Tutka, 023 01 Oščadnica 297 s tým, že 
na  pozemok  bude umiestnená prenosná chatka po odsúhlasení mestom v rámci ÚP, ktorá 
zapadne do prostredia cyklotrasy a slúžila by na účely spojené s podnikaním (požičovňa 
 cyklonáradia) 
Hlasovalo sa podľa zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a ods. 9 písm. c) podľa 
osobitného zreteľa –    umiestnenie prenosnej chatky 
Uzn.č. 57/2013 - MZ schvaľuje výkon práva poľovníctva podľa zákona č. 243/2009 Z.z. 
v platnom znení na evidovaných parcelách   (príloha – výpis parciel) pre Poľovnícke 
združenie Krásno. 
Uzn.č. 58/2013 – MZ nesúhlasí s prehodnotením uzn.  31/2013 pre Jozef Blahuta, Krásno 
 č. 1079. 
Uzn.č. 59/2013 - MZ schvaľuje trvalú prebytočnosť majetku Mesta Krásno nad Kysucou 
a spôsob jeho prevodu – predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a/ odst. 8 
písm. e/ zákona 138/1991 Zb. v platnom znení a to p.č. KNC 1243/6 orná pôda o výmere 
57 m2 za cenu 10,-€/m 2 pre Ing. Stanislav Kasaj a manželka MUDr. Aurélia Kasajová, 
bytom Krásno nad Kysucou č. 1423 s podmienkou vecného bremena ako prístupovej cesty 
k parcelám č. 1243/1, 1242/1, 1242/2 a 1237. 
Uzn.č. 60/2013 – MZ ruší uzn. č. 42/2013 a č. 43/2013 s podmienkou začatia výstavby garážií 
do konca roku 2013 a skolaudované do roku 2014. 
Uzn.č. 61/2013 -  MZ súhlasí s napojením p. P. Šeligovej, Krásno č. 780 na mestský vodovod 
v časti mesta Jantov. 
Uzn.č. 62/2013 - MZ prejednalo petíciu občanov osady Jantov na vybudovanie miestnej 
komunikácie a schvaľuje opravu komunikácie v časti Jantov klasickým spôsobom úpravou 
vodovodných priepustov a vysypanie makadamovým posypom za účasti poslanca Kašubu.  
Uzn.č. 63/2013 – MZ súhlasí s prípravou vypracovania podkladov a podmienok, za ktorých 
sa môže odpredať strecha požiarnej zbrojnice. 
Uzn.č. 64/2013 – MZ  na základe vypracovaného GP dopĺňa uzn. č. 38/2013 o č.p. 6417/375 
a výmeru 59 m2. 
Uzn.č. 65/2013 – MZ schvaľuje zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre 
Stredoslovenská energetika – Distibúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina, ktorá 
spočíva v práve umiestnenia zemného káblového VN a NN vedenia a rozpojovacej skrine 
PRIS 4 na pozemku CKN č. 6417/2 pozemok bude dotknutý realizáciu stavby „Krásno nad 



Kysucou – SNP: zahustenie DTS a NNK pre čerpaciu stanicu a garáže“. Rozsah vecného 
bremena bude vymedzený porealizačným GP. 
25 € takto: 
Z prebytku bežného rozpočtu sa podľa §16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách  územnej samosprávy sa vylučujú: 
 - dotácia na školstvo vo výške 578,96€ 
 - dotácia na zariadenie opatrovateľskej služby vo výške 2.060,20€ 
 - dotácia na revitalizáciu krajiny vo výške 164,77€ 
Z prebytku bežného rozpočtu mesta sa vysporiadal schodok kapitálového rozpočtu vo výške 
461.008,14€ 
III. Schodok kapitálového rozpočtu vo výške  -1.004.419,73€ 
Z príjmov kapitálového rozpočtu sa vylučujú: 
- dotácia na dostavbu tribúny vo výške 20.000,00€ 
Tým sa schodok kapitálového rozpočtu zvyšuje na sumu -1.024.419,73€,  ktorý sa 
vysporiadal z prebytku bežného rozpočtu vo výške 461.008,14€ a z kladnej bilancie 
finančných operácií vo výške 563.411,59€ 
V. Stratu z hospodárskej činnosti vo výške  -1.937€ 
VI. Hospodárenie KRASBYT, s.r.o. 
Uzn.č. 71/2013 - MZ berie na vedomie správu audítora za rok 2012. 
Uzn.č. 72/2013 - MZ  berie na vedomie  stanovisko  mestskej kontrolórky k záverečnému 
účtu.  
Uzn.č. 73/2013 – MZ berie na vedomie výpoveď cintorínskych služieb  firmou LP 
Exposystém, Krásno č. 1433 a ukladá MsÚ vypísať konkurz na správcu cintorína. 
Uzn.č. 74/2013 - MZ schvaľuje používanie pečiatky s podpisom primátora, namiesto 
vlastnoručného podpisu na príjmových pokladničných dokladoch. 
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