
Uznesenia z MZ zo dňa 30.11.2011 
 
Uzn.č. 96/2011 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Peter Šuráb, Pavol Targoš, 
overovateľov zápisnice Mgr. Milan Jesenský, Miroslav Čimbora a program rokovania MZ. 
Uzn.č. 97/2011 - MZ  schvaľuje odpredaj pozemku KN C 12415/2 o výmere 1150 m2 – 
zastavané plochy a nádvoria, KN C 6068/1 o výmere 326 m2 – TTP, KN C 6068/12  
o výmere 66 m2 – zastavané plochy a nádvoria, KN C 6068/22 o výmere 177 m2 – TTP, KN 
C 12416/6 o výmere 21 m2 – zastavané plochy a nádvoria, celková výmera je 1740 m2 za 
cenu 10,-€/m2 pre: ENZA, s.r.o. 022 01  Čadca, Májova 1098. 
Hlasovalo sa podľa zákona č. 258/2009 par. 9a, odst. 9c.  
Uzn.č. 98/2011 – MZ neschvaľuje  žiadosť obyvateľov osady Jedličník o finančný príspevok 
na uskutočnenie vrtu na studňu. 
Uzn.č. 99/2011 – MZ neschvaľuje žiadosť o odpredaj pozemku p.č. 12415/4 pre Kováč Peter, 
Krásno 2026. 
Uzn.č. 100/2011 – MZ neschvaľuje žiadosť p. Nevedelovej E. Krásno č. 907 o finančný 
príspevok na  zakúpenie betónových skruží na vodovod. 
Uzn.č. 101/2011 – MZ schvaľuje aby žiadosti Slov. zväzu sclerosis multiplex KNM, Únie 
nevidiacich a slabozrakých Čadca, Naša nemocnica Čadca sa dali do rozpočtu na rok 2012. 
Uzn.č. 102/2011 – MZ odročuje žiadosť Ing. Juraj Lahuta Lapek, Krásno č. 1503. 
Uzn.č. 103/2011 – MZ odročuje žiadosť Zväzu chovateľov poštových holubov Krásno 
o pridelenie pozemku na postavenie 2 prenosných buniek. 
Uzn.č. 104/2011 – MZ schvaľuje prenájom pozemku p.č. KN C 6780/125 za ročný prenájom 
10€ pre Ondrej Masarik, Krásno č. 141 od 1.1.2012. 
Hlasovalo sa podľa zákon č. 138/1991 Zb. v platnom znení, par. 9a, odst. 9c. 
Uzn.č. 105/2011 – MZ schvaľuje prenájom časti pozemku p.č. KN E 9292 – zastavané plochy 
a nádvoria na postavenie stánku rýchleho občerstvenia o výmere cca 6 m2 za 1,66€/m2 čiže 
ročný prenájom je 358/56 € pre Katarína Kuljovská, Krásno č. 1381 od 1.1.2012. 
Hlasovalo sa podľa zákon č. 138/1991Zb. v platnom znení,  par. 9a, odst. 9c. 
Uzn.č. 106/2011 – MZ neschvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy pre Annu Šurábovú, Krásno 
nad Kysucou č. 1176 na prenájom časti parcely č. KN C 44/45 na ktorej je postavená 
betónová garáž. 
Uzn.č. 107/2011 – MZ berie na vedomie informatívnu správu o hospodárení Mesta 
a Krasbytu za I-III/2011. 
Uzn.č. 108/2011 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2011 podľa predloženého návrhu. 
Uzn.č. 109/2011 – MZ berie na vedomie správu nezávislého audítora za rok 2010. 
Uzn.č. 110/2011 – MZ schvaľuje VZN o miestnych daniach a poplatkov na rok 2012 
s úpravami:  
- v §50 vypustiť písmeno c), 
- v §56  sa vypúšťa. 
Uzn.č. 111/2011 – MZ schvaľuje doplnenie VZN o čistote, ochrane a tvorbe životného 
prostredia na území Mesta Krásno nad Kysucou podľa predloženého návrhu. 
Uzn.č. 112/2011 – MZ schvaľuje komisie na vykonanie inventarizácie majetku mesta 
k 31.12.2011 s úpravami: 
- v ústrednej inventarizačnej komisie sa mení predseda namiesto Ing. Vladimíra Kormanca 
bude Vojtech Buchta, 
- v DIK – VPS a autodoprava sa mení člen PhDr. Marta Jozefíková a bude Miloš Lastovica. 
Uzn.č. 113/2011 – MZ berie na vedomie správu o vyhodnotení prevedenia preventívnych 
protipožiarnych prehliadok v meste v roku 2011. 
 



Uzn.č. 114/2011 – MZ schvaľuje PD a  koncesnú zmluvu pre Vodárenské združenie ako boli 
predložené. 
Uzn.č. 115/2011 – MZ schvaľuje Plán práce mestského zastupiteľstva na I. polrok 2012. 
Uzn.č. 116/2011 – MZ schvaľuje Plán práce mestskej kontrolórky na I. polrok 2012. 
Uzn.č. 117/2011 – MZ schvaľuje, aby Mesto Krásno nad Kysucou podpísalo dodatok 
k zmluve zo ŠFRB o odklade splátok  k bytovým domom č. 7,8,9. 
Uzn.č. 118/2011 – MZ berie na vedomie správu o činnosti škôl a školských zariadení 
v školskom roku 2010/2011. 
Uzn.č. 119/2011 – MZ berie na vedomie správy kontrolórky z kontrolnej činnosti a ukladá 
MsÚ vypracovať vnútornú smernicu pre autodopravu. 
Uzn.č. 120/2011 – MZ ruší uzn. č. 167-172/2008, 194/2008, 31/2009, 56/2010, 122/2010, 
36/2011. 
Uzn.č. 121/2011 – MZ mení znenie uzn.č. 75/2008 – tak, že finančné prostriedky budú 
započítané ako nedoplatky pre p. Oravcovi Alojzovi, Krásno 1415. 
Uzn.č. 122/2011 – MZ schvaľuje prenájom časti parcely KNC č. 515/1 za účelom postavenia 
obojstranného reklamného zariadenia pre Rabaka reklamné panely, s.r.o. Košice, ul. Rampová  
č. 5 za ročný prenájom 330,- € na dobu neurčitú. 
Hlasovalo sa podľa zákon č. 138/1991 Zb. v platnom znení,  par. 9a, odst. 9c. 
Uzn.č. 123/2011 – MZ schvaľuje 
a)  predloženie žiadosti o NFP v rámci  Prioritnej osi 2 – Ochrana pred povodňami, 
      výzvy OPŽP-PO2-11-1 za účelom realizácie projektu:    
b)  celkové výdavky na projekt sú vo výške  
c)  celkové oprávnené výdavky na projektu sú vo výške  
d)  financovanie projektu vlastnými zdrojmi vo výške 5%  z celkových oprávnených 
     výdavkov  na  projekt, t.j. vo výške  
e)  financovanie projektu bude zabezpečené z vlastných zdrojov. 
Uzn.č. 124/2011 – MZ schvaľuje  
a) predloženie žiadosti o finančný príspevok, v rámci výzvy na predkladanie žiadosti 
o finančný príspevok z Fondu mikroprojektov v rámci OPCS SR – ČR 2007 – 2013 za účeom 
realizácie projektu s názvom  „Zahrajme sa spolu“ – športom naprieč hranicami, 
b) zabezpečenie realizácie projektu mestom po schválení žiadosti o finančný príspevok, 
c) predfinancovanie projektu z vlastných zdrojov, 
d) spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projektu, 
t.j. vo výške 635,50 €. 
Uzn.č. 125/2011 – MZ schvaľuje predloženie žiadosti o finančný príspevok na kamerový 
systém s 5 % účasťou mesta.. 
Uzn.č. 126/2011 –  MZ schvaľuje zmenu uzn. č. 206/2007 a to tak, že prenájom hrobového 
miesta na 10 rokov sa mení od 1.1.2012 takto: 
jednohrob – 25,- €, dvojhrob – 50,- €, detský hrob – 10,- €, urna – 5,- €. 
 
 
 
 
Overovatelia:       Primátor mesta: 
Mgr. Milan Jesenský      Ing. Jozef Grapa 
 
 
 
 
Miroslav Čimbora 


