
Uznesenia MZ zo dňa 11.6.2014 
 
Uzn.č. 25/2014 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Mgr. Michal Koňuch, Anton 
Kašuba, overovateľov zápisnice Miroslav Capek, Mgr. Milan Jesenský a program rokovania 
MZ. 
Uzn.č. 26/2014 - MZ schvaľuje odpredaj  pozemku   KNC p.č.  3754/3 – ostatné plochy 
o výmere  972 m2  a pozemku KNC 3754/16 – ostatné plochy o výmere 136 m2  za cenu  5,-
€/m2  do výlučného vlastníctva nadobúdateľa – BC. Gregor Hudec, Nám. Ľ. Fullu 1665/8, 
Žilina, 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 obslužný priestor k obchodu 
v Zákysučí. 
Uzn.č. 27/2014 - MZ neschvaľuje žiadosť o finančný príspevok na vŕtanie studne na vodovod 
pre Leonard Valík, Zákysučie 750, 023 02  Krásno nad Kysucou. 
Uzn.č. 28/2014 - MZ schvaľuje  podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
zmien a noviel prenájom  svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva  3396  
v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa prenájom pozemku p.č. CKN 8419/19  – ostatné plochy, o výmere  55 m2 
za cenu 1,-€/ročne, na dobu neurčitú podľa Občianskeho zákonníka, vedeného na LV 3396 do 
nájmu  Zdenka Španiková, bytom Krásno nad Kysucou č. 1020, 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 z dôvodu prístupovej cesty k svojmu pozemku. 
Uzn.č. 29/2014 - MZ schvaľuje  podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
zmien a noviel odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva  1812  
v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa odpredaj pozemku  p.č. CKN 12422/10 – ostaté plochy, o výmere  17 m2 
za cenu 5,-€/m2 , vedeného na LV 1812 do výlučného vlastníctva nadobúdateľa – Viera 
Korhelíková, 023 02  Krásno nad Kysucou  134, 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 z dôvodu pozemok sa nachádza pri rodinnom dome. 
Uzn.č. 30/2014 - MZ schvaľuje prenájom strechy na budove  požiarnej  zbrojnice p.č. 1594 
postavenej na par.č. KNC 203/3 za účelom výstavby bytov za podmienok, ktoré boli dané 
v ponuke firme Peter Sýkora, stavebno obchodná  firma, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384 
s ročným nájmom 1,-€ do ukončenia výstavby. Po ukončení výstavby mestské zastupiteľstvo  
stanoví cenu nájmu. 
Uzn.č. 31/2014 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 
Uzn.č. 32/2014 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu. 
Uzn.č. 33/2014 – MZ schvaľuje z položky príspevky zvýšiť o 200,-€ na cyklistický oddiel 
a 200,-€ pre ženskú folklórnu skupinu.  
Uzn.č. 34/2014 – MZ berie na vedomie stanovisko mestskej kontrolórky k záverečnému účtu 
Mesta Krásno nad Kysucou za rok 2013. 
Uzn.č. 35/2014 - Mestské zastupiteľstvo schvaľuje: 
I. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2013 bez výhrad. 
II. Použitie prebytku rozpočtu po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR 
a z nevyčerpaných darov vo výške 233. 495,70€ , zisteného podľa § 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: 
- vysporiadanie finančných operácií vo výške 23.392,24€ 
- na tvorbu rezervného fondu vo výške 210.103,46€ 
III. Stratu z hospodárskej činnosti vo výške – 2.057,63€ 
IV. Hospodárenie KRASBYT s.r.o. so stratou vo výške – 37.729,59€ 



 
 
Uzn.č. 36/2014 - MZ schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 210.103,46€ v roku 2014 
na úhradu kapitálových výdavkov: 
 - výstavba oddychovo rekreačného areálu vo výške 177.524,64€ 
 - výstavbu chodníkov vo výške 32.578,82€. 
Uzn.č. 37/2014 – MZ berie na vedomie správu nezávislého audítora k účtovnej závierke 
Mesta Krásno nad Kysucou za rok 2013. 
Uzn.č. 38/2014 – MZ schvaľuje vyradenie majetku na základe zápisnice zo zasadania 
finančnej komisie. 
Uzn.č. 39/2014 – MZ schvaľuje, aby vyradenie drobného majetku podliehalo len schváleniu  
finančnej a inventarizačnej komisie a nie je nutný súhlas MZ na jeho vyradenie. 
Uzn.č. 40/2014 – MZ schvaľuje : 
a/ prenájom priestorov bowlingového centra v budove kolkárne, s.č. 1541 
prenajímateľovi  reštaurácie, ubytovne a ostatných priestorov bývalej budovy kolkárne 
v súčasnosti ILSTAV PLUS, s.r.o., 1. mája 1541, Krásno nad Kysucou, 
b/ prenájom priestorov fitnescentra  pre Tomáš Rábik, Žilina a Tomáš Kuric Krásno nad 
Kysucou za cenu ročného nájmu 6000,-€ na dobu 10 rokov od 1.9.2014, 
c/  dať do správy  priestory šatní pod tribúnou telovýchovnej jednote Krásno, 
d/ prenájom lezeckej steny záujemcovi, ktorý bude bezplatne poskytovať služby na lezeckej 
stene  deťom do 12 rokov,  za cenu ročného nájmu. 1,-€/rok. V prípade ak sa nenájde 
záujemca dať lezeckú stenu do nájmu TJ. 
Uzn.č. 41/2014 – MZ berie na vedomie informatívny rozbor hospodárenia mesta a Krasbytu 
za I. štvrťrok 2014. 
Uzn.č. 42/2014 – MZ schvaľuje volebný obvod Krásno s počtom poslancov 12. 
Uzn.č. 43/2014 – MZ schvaľuje na základe zákon č. 369/1990 par. 11, písm.1) celý úväzok 
primátorovi Mesta Krásno nad Kysucou na funkčné obdobie 2014-2018. 
Uzn.č. 44/2014 –  MZ berie na vedomie Správu o skutočných nákladov na výrobu tepla 
v roku 2013. 
Uzn.č. 45/2014 – MZ berie na vedomie Správu o činnosti CVČ, Mládežnícka 1434, Krásno 
nad Kysucou. 
Uzn.č. 46/2014 – MZ schvaľuje Plán práce mestského zastupiteľstva na II. polrok 2014. 
Uzn.č. 47/2014 – MZ schvaľuje Plán práce mestskej kontrolórky na II. polrok 2014. 
Uzn.č. 48/2014 – MZ berie na vedomie správy mestskej kontrolórky z hospodárenia ZŠ 
Kalinov a ZUŠ Krásno za rok 2013.  
Uzn.č. 49/2014 – MZ schvaľuje vstup do občianskeho združenia Miestna akčná skupina 
Bystrická dolina, so sídlom Krásno nad Kysucou, Ulica 1. mája 1255, 023 02  Krásno nad 
Kysucou a zaradenia mesta Krásno nad Kysucou do územia tohto verejno-súkromného 
partnerstva. 
Uzn.č. 50/2014 – MZ schvaľuje úpravu nájmu prenajímateľa budovy bývalej kolkárne s.č. 
1541 pre ILSTAV PLUS, s.r.o., 1. mája 1541, Krásno nad Kysucou na sumu 600,-€/mesačne 
(450,-€ - reštaurácia, 150,-€ - bowling)  s platnosťou od 1.7.2014. 
 
Overovatelia: 
 
Miroslav Capek 
Mgr. Milan Jesenský 


