
Uznesenia MZ zo dňa 15.4.2015: 
 
Uzn.č. 18/2015 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – Ing. V. Kormanec, M. 
Lastovica, overovateľov zápisnice – P. Šuráb, Mgr. M. Ondruška a program rokovania MZ: 
Uzn.č. 19/2015 – MZ konštatuje, že zvolený poslanec mestského zastupiteľstva MUDr. Peter 
Zapletal zložil zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva. 
Uzn.č. 20/2015 – MZ schvaľuje spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra – tajným 
hlasovaním. 
Uzn.č. 21/2015 – MZ schvaľuje volebnú komisiu v zložení: Ing. Vladimír Kormanec – 
predseda, Vojtech Buchta – člen, Mgr. Margita Ďurišová – člen a zapisovateľku A. 
Gavlasovú. 
Uzn.č. 22/2015 – MZ schvaľuje pracovný úväzok hlavného kontrolóra Mesta Krásno nad 
Kysucou v rozsahu 30%, t.j. 2,25 hod./deň. 
Uzn.č. 23/2015 – MZ dňa 15.4.2015 v tajnom hlasovaní zvolilo za hlavného kontrolóra Ing. 
Zuzanu Buchtovú s počtom hlasov 8 z celkového počtu 11 prítomných poslancov.  
Uzn.č. 24/2015 – MZ schvaľuje finančný príspevok 1.500,-€ pre Občianske združenie pri ZŠ 
Mládežnícka Krásno nad Kysucou na poznávací zájazd do Londýna pre žiakov 8. a 9. ročníka. 
Uzn.č. 25/2015 – MZ schvaľuje podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
zmien a noviel nájom svojho dočasne prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva   
1812  v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa prenájom  priestorov požiarnej zbrojnice s.č. 1594, postavenej na p.č. 
KNC 203/3 vedeného na LV 1812  do nájmu – Peter Sýkora, Struhy 1384, 023 02  Krásno 
nad Kysucou o výmere 217 m2 za cenu  16,60€/m2/rok, od 1.5.2015 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 z dôvodu 
výstavby bytov nad požiarnou zbrojnicou,  uskladnenia materiálu a ako obslužný priestor. 
Uzn.č. 26/2015 – MZ schvaľuje podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
zmien a noviel nájom svojho dočasne prebytočného 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 ul. Kpt. K. Pagáča, p.č.   12421/3- zastavané 
plochy a nádvoria o výmere cca 30 m2, vedeného na LV 1812  do nájmu – VUSLAT-BiBi, 
Hollého 232/79, 015 01  Rajec  za cenu  2,-€/rok , od mája do septembra na dobu neurčitú  
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 rozšírenia terasy na výdaj zmrzliny 
na ul. Kpt. K. Pagáča. 
Uzn.č. 27/2015 -  MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu. 
Uzn.č. 28/2015 – MZ schvaľuje VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Krásno nad 
Kysucou s doplnením v čl.4 v bode 7: 
a) – maximálne 1.000,-€, 
b) komisiu v zložení – M. Lastovica, M. Buková, MUDr. Zapletal, J. Pagáč a Ing. J. Tvrdá. 
Uzn.č. 29/2015 – MZ schvaľuje VZN o poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci. 
Uzn.č. 30/2015 – MZ schvaľuje 

1. Zámer prípravy strategického dokumentu Programu rozvoja Mesta Krásno                       
nad Kysucou na roky 2014-2020 s dlhodobým výhľadom do roku 2023.. 

2. Harmonogram prípravy strategického dokumentu Programu rozvoja Mesta Krásno           
nad Kysucou na roky 2014-2020 s dlhodobým výhľadom do roku 2023 s termínom 
schválenia strategického dokumentu v mestskom zastupiteľstve. 

 
 



3. Vytvorenie pracovných skupín v rámci prípravy strategického dokumentu Programu 
rozvoja Mesta Krásno nad Kysucou na roky 2014-2020 s dlhodobým výhľadom                 
do roku 2023 :  

- Ekonomický rozvoj, 
- Ľudské zdroje a sociálna oblasť, 
- Environmentálne prostredie a infraštruktúra. 
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