
Uznesenia MZ zo dňa 17.12.2012: 
 
Uzn.č. 102/2012 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Miroslav Čimbora Mgr. Milan 
Jesenský, overovateľov zápisnice Miloš Lastovica, Ing. Vladimír Kormanec a program 
rokovania MZ. 
Uzn.č. 103/2012 – MZ schvaľuje finančný príspevok 100,-€ na nákup materiálu na 
vodovodnú prípojku pre Behanová Marta a Alojz, Kalinov č. 1383, Krásno nad Kysucou. 
Uzn.č. 104/2012 -  MZ schvaľuje predaj pozemku p.č. 6417/2 – ostatné plochy . pozemok 
6417/277 – ostatné plochy o výmere cca 300 m2  za cenu 10,- €/m2  pre Peter Sýkora, Struhy 
1384, 023 02  Krásno nad Kysucou. GP si vypracuje na vlastné náklady žiadateľ. 
Hlasovalo sa podľa zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení §9 a odst. 8 písm. e podľa 
osobitného zreteľa – pre vlastnú potrebu.  
Uzn.č. 105/2012 – MZ neschvaľuje žiadosť Anny Mikovej, Jablunkov 42 o odpredaji 
pozemkov v časti mesta Šustkov. 
Uzn.č. 106/2012 – MZ schvaľuje odpredaj pozemku p.č. 44/1 – ostatné plochy o výmere  cca 
110 m2 za cenu 15,-€/m2 pre MERKUR-EH, Krásno č. 946 za predpokladu, že prenajímateľ 
odstúpi od zmluvy zo dňa 17.9.2002 o prenájme garáže o výmere 110 m2 na TS v Krásne nad 
Kysucou. GP si dá vypracovať žiadateľ na vlastné náklady. MZ schvaľuje kúpu pozemku za 
kultúrnym domom od Erv 
ín Hamzič, Krásno č. 1710. 
Hlasovalo sa podľa zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení § 9 a ods. 8 písm. e, podľa 
osobitného zreteľa .  
Uzn.č. 107/2012 - MZ schvaľuje prenájom budovy kolkárne a ubytovacieho zariadenia  pre 
ILSTAV PLUS, s.r.o. Májova 1578, Čadca od 1.1.2013 na dobu 3 roky v doterajšej výške 
nájomného s tým, že komisia v zložení M. Šumský a J. Kučerík posúdia doteraz vykonané 
opravy na objekte kolkárne. Urobí sa zápočet na vykonané opravy  a na ostatné nedoplatky sa 
vypracuje  splátkový kalendár. Termín do 30.6.2013. 
Hlasovalo sa podľa zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení §9a, ods. 8, písm.c) podľa 
osobitého zreteľa. 
Uzn.č. 108/2012 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 
Uzn.č. 109/2012 – MZ berie na vedomie rozbor hospodárenia mesta za III. štvrťrok 2012. 
Uzn.č. 110/2012 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu. 
Uzn.č. 111/2012 – MZ schvaľuje odpis pohľadávok mesta podľa predloženého návrhu. 
Uzn.č. 112/2012 – MZ schvaľuje stanovisko mestskej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta 
na rok 2013. 
Uzn.č. 113/2012 – MZ schvaľuje rozpočet mesta na rok 2013 podľa predloženého návrhu. 
Uzn.č. 114/2012 – MZ berie na vedomie rozbor hospodárenia Krasbytu za III. štvrťrok 2012. 
Uzn.č. 115/2012 – MZ schvaľuje VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2013. 
Uzn.č. 116/2012 -  MZ schvaľuje dodatok č. 5 k VZN o určení výšky dotácie na mzdy 
a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Krásno nad Kysucou na 
rok 2013. 
Uzn.č. 117/2012 – MZ 
a) prerokovalo dodatok č. 5 k VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu v školách 
a školských zariadenia zriadených mestom a o zápise detí na plnenie povinnej školskej 
dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Krásno nad Kysucou 
b) schvaľuje dodatok č. 5 k VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu v školách 
a školských zariadenia zriadených mestom a o zápise detí na plnenie povinnej školskej 
dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Krásno nad Kysucou 



Uzn.č. 118/2012 – MZ poveruje správou bytových domov č. 1984, 1985, 1996, 1997, 
1998,1999, 2053, 2054,2055 v časti mesta Zákysučie  Krasbyt. s.r.o. Krásno nad Kysucou. 
Uzn.č. 119/2012 – MZ schvaľuje Plán práce mestského zastupiteľstva na I. polrok 2013. 
Uzn.č. 120/2012 – MZ schvaľuje Plán práce mestskej kontrolórky na I. polrok 2013. 
Uzn.č. 121/2012 – MZ berie na vedomie správy mestskej kontrolórky z vykonaných kontrol. 
Uzn.č. 122/2012 – MZ ruší uzn.č. 37/2011, 100/2011 a 36/2012. 
Uzn.č. 123/2012 – MZ určuje: 
a) sobášnou miestnosťou – zasadačku MsÚ, ktorá sa nachádza v budove mestského úradu, 
    ul. 1. mája 1255, II. poschodie, 
b) sobášne dni – štvrtok a každá druhá, teda párna sobota. Sobášnymi dňami nebudú nedele,  
    štátne a cirkevné sviatky. 
c) sobášne hodiny: štvrtok od 8.00 hod. do 15.00 hod. (bezplatne) 
         sobota od 12.00 hod. do 16.00 hod. (bezplatne). 
Uzn.č. 124/2012 – MZ schvaľuje príspevok 200,-€ na kanalizáciu (pretlak) na ul. SNP s tým, 
že sa napoja na kanalizáciu aspoň 3 rodiny.    
 
 
 
 
Overovatelia:       Primátor mesta: 
Vladimír Kormanec      Ing. Jozef Grapa 
Miloš Lastovica 
 


