
Uznesenia MZ zo dňa 22.6.2016 
Uzn.č 39/2016 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – Mgr. Jozef Mozol, Mgr Martin 
Ondruška, overovateľov zápisnice – Mgr. Milan Jesenský, Marta  Buková a program 
rokovania MZ. 
Uzn.č 40/2016 – MZ neschvaľuje žiadosť Dušana Šamaja a manželky Márie, bytom Krásno 
nad Kysucou č. 45. 
Uzn.č. 41/2016 – MZ schvaľuje prebytočnosť majetku Mesta Krásno nad Kysucou v zmysle § 
9a odst. 8 písm. e) zákona 138/1991 v platnom znení za účelom prenájmu majetku v k.ú. 
Krásno nad Kysucou, ktorý sa nachádza pod mostovým telesom a to pozemok p.č. KNE 
9458/1 – orná pôda o výmere  100 m2. 
Uzn.č. 42/2016 - 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   
3396  v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa prenájom  pozemku -  prístup na  pozemok, p.č. KNE 9436 o výmere  
 35 m2, vedeného na LV 3396  do nájmu – Emília Masaryková, 023 02  Krásno nad Kysucou 
1069 za cenu  1,-€/rok , od 1.7.2016 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 – prenájom pozemku, - prístup na pozemok. 
Uzn.č. 43/2016 – MZ schvaľuje prebytočnosť majetku Mesta Krásno nad Kysucou v zmysle 
§ 9a odst. 8 písm. e) zákon 138/1991 v platnom znení za účelom predaja majetku v k.ú. 
Krásno nad Kysucou, ktorý sa nachádza v časti Kalinov a to pozemok p.č. KNE 9373 
o výmere 45 m2. 
Uzn.č. 44/2016 – MZ schvaľuje ukončenie prenájmu priestorov v kultúrnom dome 
Jaroslavovi Maslíkove a schvaľuje prenájom priestorov Kristíne Maslíkovej, bytom Krásno 
nad Kysucou 1617 o výmere 19,6 m2 za cenu 20,-€/m2/rok + služby spojené s užívaním 
prenajatých a spoločných priestorov. 
Uzn.č. 45/2016 – MZ neschvaľuje žiadosť Pavla Húšťavu – Gazdovský šenk, Krásno nad 
Kysucou o prenájom pozemku pri jeho prevádzke. 
Uzn.č. 46/2016 – MZ neschvaľuje príspevok pre Tenisový klub Dolné Kysuce – tenisový 
krúžok ZŠ Krásno nad Kysucou. 
Uzn.č. 47/2016 – MZ schvaľuje havarijný odber vody na odbernom mieste  Vladimíra 
Šuberta, bytom Krásno – Kalinov 295 riešiť 50% odberu na straty a 50% vlastník odberného 
miesta. 
Uzn.č. 48/2016 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 
Uzn.č. 49/2016 –Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 
2015. 
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2015. 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje: 

I. Záverečný účet mesta  a celoročné hospodárenie  za rok 2015 bez výhrad. 
II.Použitie prebytku  rozpočtu  po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR  

a z nevyčerpaných darov vo výške 327 798,75  €, 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 327 798,75 € 

III.Zostatok finančných operácií v sume 36 985,27 € 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 36 985,27 € 

IV.Tvorbu a použitie rezervného fondu 
1. Tvorba: 



a/ počiatočný stav     288 982,52 € 
      b/ tvorba                    364 784,02 € 

c/ konečný stav         653 766,54 € 
2. Použitie na kapitálové výdavky: 
a/ rekonštrukcia mestského úradu 
b/ povodňová ochrana 
c/výstavba a rekonštrukcia chodníkov 
d/ dotácia Krasbytu, sr.o. na výstavbu  ihriska 
e/ zberný dvor a kompostáreň 
f/ pozemky pod zberný dvor 
g/ nákup kosačky 
h/ rekonštrukcia materskej školy 
ch/ výstavba parkovísk 
i/ rekonštrukcia kotolne 
j/ výmena kotlov UK ZŠ 
k/ výstavba detských ihrísk 
l/  nákup smetiarskeho auta 
V. Zisk  z hospodárskej činnosti vo výške 482,38 €. Zisk z hospodárskej činnosti použiť 

na vykrytie straty z minulých rokov. 
VI. Hospodárenie KRASBYT s.r.o. so stratou vo výške -  27 134,27  

Uzn.č. 50/2016 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu. 
Uzn.č. 51/2016 – MZ berie na vedomie inventarizáciu majetku mesta k 31.12.2015. 
Uzn.č. 52/2016 – MZ ruší uznesenie  104/2015 zo dňa 9.12.2015 a 25/2015 zo dňa 15.4.2015. 
Uzn.č. 53/2016 -  MZ schvaľuje Plán práce mestského zastupiteľstva na II. polrok 2016. 
Uzn.č. 54/2016 – MZ schvaľuje Plán práce mestskej kontrolórky na II. polrok 2016. 
Uzn.č. 55/2016 – MZ berie na vedomie správy kontrolórky z kontroly plnenia uznesení za I. 
polrok 2015 a z kontroly bežných príjmov – daň za psa rok 2015. 
Uzn.č. 56/2016 – MZ schvaľuje 

a) Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho 
fondu pre rok 2016 na činnosť C4 Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom 
pre projekt s názvom Sanácia skládky v Krásne nad Kysucou s výškou: 

• Celkových výdavkov na projekt 73 684,21 Eur 
• Celkových oprávnených výdavkov na projekt 73 684,21 Eur 

b) Spolufinancovanie projektu vo výške 3 684,21 Eur (5%) oprávnených výdavkov na 
projekt z vlastných zdrojov (rozpočtu mesta). 

Uzn.č. 57/2016 – MZ schvaľuje doplnenie uznesenia č. 9/2016 zo dňa 16.3.2016 o nový bod 
v znení takto: Zmluva o prevode vlastníckeho práva k bytu sa dopĺňa o bod 4 čl. IX. Osobitné 
ustanovenia, ktorý znie: Predávajúci garantuje takto stanovenú cenu len za podmienky, že 
kupujúci neprevedie vlastnícke právo na tretiu osobu/tretie osoby (nedôjde k prevodu 
vlastníckeho práva formou dražby a pod.), po dobu najmenej 5 rokov odo dňa povolenia 
vkladu v prospech kupujúcich. V prípade nedodržania tejto zmluvnej podmienky je kupujúci 
povinný doplatiť predávajúcemu jednorazovú sumu vo výške pri dvojizbovom byte 960,-€ 
a pri trojizbovom byte 1.142,-€, a to najmenej 5 pracovných dní pred dňom podania návrhu na 
povolenie vkladu v prospech nového vlastníka, t.z., že celková kúpna cena je stanovená ako 
súčet kúpnej ceny dojednanej v článku VI. spolu s jednorazovou sumou takto stanovenou vo 
výške podkrovný byt – 5.840,-€, trojizbový byt so zľavou – 7.169,-€ a trojizbový byt bez 
zľavy – 7.834,-€, ktorá sa poskytuje ako zľava z kúpnej ceny v prospech 
kupujúceho/kupujúcich, pokiaľ bude vlastníkom najmenej 5 rokov predmetu prevodu. 
Uvedené dojednanie sa vzťahuje aj na prípad, ak by sa jednalo o prevod vlastníckeho práva na 
blízku osobu. 



Uzn.č. 58/2016 – Mestské zastupiteľstvo v Krásne nad Kysucou v zmysle Zákona o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnení, v zmysle Obchodného zákonníka a v zmysle 
Čl. VIII. Ods. 2) zakladateľskej listiny zo dňa 10.4.2007 prijíma toto uznesenie. Mesto 
Krásno nad Kysucou zastúpené primátorom mesta Ing. Jozefom Grapom, ako jedinný 
spoločník spoločnosti Krasbyt, s.r.o. založenej zakladateľskou listinou o založení spoločnosti 
zo dňa 10.4.2007 odvoláva konateľa Stanislava Sýkoru, nar. 1.3.1955, 023 02  Krásno nad 
Kysucou 158 k dátumu 30.6.2016 a menuje konateľa spoločnosti Petra Šulgana, nar. 
15.4.1955, bytom ul. SNP 132/64, 022 01  Čadca k dátumu 30.6.2016. 
MZ schvaľuje VZN č. 2/2016  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území mesta Krásno nad Kysucou. 
MZ schvaľuje dodatok č. 1 k VZN Mesta Krásno nad Kysucou o určení výšky dotácie na 
mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Krásno nad 
Kysucou. 
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