
Uznesenia MZ zo dňa 01.12.2021 

Uzn.č. 74/2021 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – Vojtech Buchta, Mgr. Margita 

Ďurišová, overovateľov zápisnice PhDr. Marta Jozefíková, Mgr. Jozef Mozol a program 

rokovania MZ 

Hlasovanie: ZA -11, ospr. – 1 

Uzn.č. 75/2021 - MZ schvaľuje prebytočnosť majetku mesta Krásno nad Kysucou a spôsob 

jeho prevodu – predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa odpredaja spoluvlastníckeho 

podielu na pozemku p.č. KNC 3626/8 – zastavané plochy o výmere 43m2, podiel mesta 1/2, 

čo predstavuje 21,50 m2, p.č. KN-C 3626/12 – zastavané plochy o výmere 20 m2, podiel 

mesta ½, čo predstavuje 10 m2, KNC 3627/2 – záhrada o výmere 8 m2, podiel mesta ½, čo 

predstavuje 4m2, p.č. KNC 3627/1 – záhrada o výmere 16 m2, podiel mesta ½, čo predstavuje 

8 m2, p.č. KNC 3626/9 –  zastavané plochy o výmere 2 m2, podiel mesta ½, čo predstavuje 

1m2 , p.č. KNC 3626/11 – zastavané plochy o výmere 6 m2, podiel mesta ½, čo predstavuje 3 

m2, p.č. KNC 3626/3 – zastavané plochy o výmere 2 m2, podiel mesta ½, čo predstavuje 

1m2, p.č. KNC 3626/10 – ostatné plochy o výmere 1 m2, podiel mesta ½, čo prestavuje 0,50 

m2, p.č. KNC 3628/8 -  záhrada o výmere 105 m2, podiel mesta ½, čo predstavuje 52,50m2, 

ktoré boli vytvorené z parcely E-KN 3627 geometrickým plánom č. 304/2021 GeoTerrain, 

s.r.o. Horná 2167/77, 02201 Čadca dňa 24.8.2021 za cenu 10,-€/m2, vedené na LV 7532 v kú. 

Krásno nad Kysucou pre Mgr. Ján Kasaj, Košúty 369 v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) 

zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 

osobitného zreteľa – väčšinový vlastník pozemku. Náklady spojené s vkladom do katastra 

hradí kupujúci. 

Hlasovanie: ZA -10, ospr. – 2 

Uzn.č. 76/2021 - MZ schvaľuje prebytočnosť majetku mesta Krásno nad Kysucou a spôsob 

jeho prevodu – predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok p.č. KNC 44/128 – 

ostatné  plochy o výmere 620 m2, ktorá bola vytvorená geometrickým plánom Geodézia 

Sever s.r.o., Raková 1580, 023 51 Raková dňa 2.11.2021 Ing. Matejom Byrtusom pod číslom 

391/2021 z parcely KNC 44/45 – ostatné plochy,  vedené na LV 1812 v k.ú. Krásno nad 

Kysucou  za cenu 50,-€/m2, ktorá bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 75/2021 

zo dňa 12.11.2021 znalcom Ing. Ján Kandrik, Neslušská cesta 1220/40, 02401 Kysucké Nové 

Mesto pre COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Palárikova 87, 022 01  Čadca, IČO: 

00168947 v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, pozemky sa nachádzajú pri ich 

prevádzke. Náklady spojené s vkladom do katastra ako aj  vypracovanie znaleckého posudku 

v sume 220,-€ hradia kupujúci.  

Hlasovanie: ZA -10, ospr. – 2 

Uzn.č. 77/2021 - MZ schvaľuje prebytočnosť majetku mesta Krásno nad Kysucou a spôsob 

jeho prevodu – predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok p.č. KNC 275/2, 

ktorá je totožná s parcelou EKN 9447 – zastavaná plocha a nádvoria, vedená na LV 1812 

v k.ú. Krásno nad Kysucou o výmere cca 25 m2 za cenu 10,-€/m2 pre PaedDr. Máriu 

Kováčikovú, bytom 023 02  Krásno nad Kysucou č. 878 v zmysle ust. §9a) ods. 8 písm. e) 

zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, pozemok sa nachádza pri jej rodinnom dome. Náklady spojené s vkladom 

do katastra hradí kupujúca. 

Hlasovanie: ZA -10, ospr. – 2 

Uzn.č. 78/2021 - MZ schvaľuje prebytočnosť majetku mesta Krásno nad Kysucou a zámer 

odpredaja majetku v zmysle §9a, ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. v platnom znení za 

účelom odpredaja  pozemku p.č. KNC 1290/33 – ostatná plocha o výmere 116 m2, ktorá je 

súčasťou KNE 9419/1 – orná pôda vedený na LV 3396. 

Hlasovanie: ZA -11, ospr. – 1 



Uzn.č. 79/2021 - MZ schvaľuje prebytočnosť majetku mesta Krásno nad Kysucou a zámer 

odpredaja majetku v zmysle §9a, ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. v platnom znení za 

účelom odpredaja  podielu na  pozemku p.č. KNE 8937  - orná pôda o výmere 514 m2, podiel 

mesta 6/11, čo prestavuje 280,36m2, vedený na LV 7638 a pozemok p.č. 8938 - orná pôda 

o výmere 669, podiel mesta 6/11, čo predstavuje 334,50 m2, vedený na LV 7642. 

Hlasovanie: ZA -11, ospr. – 1 

Uzn.č. 80/2021 - MZ schvaľuje prebytočnosť majetku mesta Krásno nad Kysucou a zámer 

odpredaja majetku v zmysle §9a, ods. 8 písm.e) zákona 138/1991 Zb. v platnom znení za 

účelom odpredaja   pozemku p.č. KNC 1290/26 - trvalý trávnatý porast  o výmere  412 m2, 

vedená na LV 1812. 

Hlasovanie: ZA -11, ospr. – 1 

Uzn.č. 81/2021 – MZ schvaľuje príspevok 500,-€ Kysuckému múzeu, Moyzesova 50, 022 01  

Čadca, IČO: 36145076 na vydanie reprezentatívnej publikácie o Múzeu kysuckej dediny pri 

príležitostí 40. výročia jeho otvorenia. 

Hlasovanie: ZA -11, ospr. – 1 

Uzn.č. 82/2021 - MZ schvaľuje zmluvu o zriadení vecného bremena č.MZ386/2016/ZoZVB 

550/2021, k.ú. Krásno nad Kysucou č. zmluvy SEVAK: 1042/2021 na pozemok zapísaný na 

LV 5214:  

parcela E- KN č. 9032 orná pôda, spoluvlastnícky podiel o výmere 0,55m, GP 212/2019, ZP 

41/2020 – cena 4,75€/m2, spolu 2,61€, 

parcela E-KN č. 9032, orná pôda, spoluvlastnícky podiel  o výmere 40,15m2, GP 212/2019, 

ZP 41/2020 – cena 4,75€/m2, spolu 190,71€,  

na pozemok zapísaný na LV 7733 

parcela E-KN 9270, orná pôda, spoluvlastnícky podiel o výmere 1,20 m2, GP 212/2019, ZP 

3/2021 – cena 3,96€/m2, spolu 4,75€. 

Zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti vlastnícka pozemku na hore 

uvedených pozemkov strpieť kanalizačné potrubie s technickými objektami s pásmom 

ochrany vybudované v rámci verejnoprospešnej líniovej investičnej stavby „ Zásobovanie 

vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“, ktorej 

investorom je SEVAK. Celková odplata na zaťažené pozemky je 198,08€. Oprávnený z 

vecného bremena: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. , Bôrická cesta 1960, 010 57 

Žilina. Ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona o 

majetku obcí. 

Hlasovanie: ZA -11, ospr. – 1 

Uzn.č. 83/2021 - MZ schvaľuje zmluvu o zriadení vecného bremena č. MZ386/2016/ZoZVB 

2058/2021, k.ú. Krásno nad Kysucou č. zmluvy SEVAK: 691/2021 na pozemok zapísaný na 

LV 3396: parcela C- KN č. 12724/210 orná pôda, spoluvlastnícky podiel  o výmere 10m2, GP 

304/2019, ZP 43/2021 – cena 3,67€/m2, spolu 36,70€. 

Zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti vlastnícka pozemku na hore 

uvedených pozemkov strpieť kanalizačné potrubie s technickými objektami s pásmom 

ochrany vybudované v rámci verejnoprospešnej líniovej investičnej stavby „ Zásobovanie 

vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“, ktorej 

investorom je SEVAK. Celková odplata na zaťažené pozemky je 36,70€. Oprávnený z 

vecného bremena: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. , Bôrická cesta 1960, 010 57 

Žilina. Ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona o 

majetku obcí. 

Hlasovanie: ZA -11, ospr. – 1 

Uzn.č. 84/2021 - MZ schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy na budovu pre šport a rekreačné 

účely – kolkáreň č.s. 126 na parcele KNC 6781/204 v k.ú. Krásno nad Kysucou a budova 

ubytovacieho zariadenia – ubytovňa č.s. 1541 na p.č. 6780/205 v k.ú. Krásno nad 



Kysucou pre ILSTAV  PLUS s.r.o. Krásno nad Kysucou č. 1541 od 1.1.2022 do 31.12.2022. 

Hlasovanie: ZA -11, ospr. – 1 

Uzn.č. 85/2021 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 

Hlasovanie: ZA -11, ospr. – 1 

Uzn.č. 86/2021 - MZ mesta Krásno nad Kysucou na svojom zasadnutí dňa 01.12.2021 

schvaľuje:  

realizáciu projektu s názvom “Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a hygienických 

štandardov v Mestskej knižnici Krásno nad Kysucou“ 

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu                

„ Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a hygienických štandardov v Mestskej knižnici 

Krásno nad Kysucou“ vo výške min. 3000 EUR  

financovania prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu. 

Hlasovanie: ZA -11, ospr. – 1 

Uzn.č. 87/2021 - MZ schvaľuje: 

- predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie za účelom realizácie projektu: „Obohatenie 

cyklistickej infraštruktúry v Krásne nad Kysucou“, a to v rámci Výzvy, ktorú vyhlásilo 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

v maximálnej výške 1 500,00 Eur 

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

Hlasovanie: ZA -11, ospr. – 1 

Uzn.č. 88/2021 - MZ schvaľuje zníženie 50% nájmu nájomníkom, ktorí sú v nájomnom 

vzťahu v nebytových priestoroch v meste Krásno nad Kysucou a  ktoré rozhodnutím 

krízového štábu SR mali zatvorené svoje prevádzky. 
Hlasovanie: ZA -11, ospr. – 1 

Uzn.č. 89/2021 - MZ berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu 

Mesta Krásno nad Kysucou na rok 2022 a k návrhu viacročného rozpočtu Mesta Krásno nad 

Kysucou na roky 2023-2024. 

Hlasovanie: ZA -11, ospr. – 1 

Uzn.č. 90/2021 - MZ schvaľuje rozpočet Mesta Krásno nad Kysucou na rok 2022 a berie na 

vedomie návrhy rozpočtu na roky 2023-2024. 

Hlasovanie: ZA -11, ospr. – 1 

Uzn.č. 91/2021 - MZ berie na vedomie rozbor hospodárenia mesta za III. štvrťrok 2021. 

Hlasovanie: ZA -11, ospr. – 1 

Uzn.č. 92/2021 - MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu podľa platných 

rozpočtových pravidiel.. 

Hlasovanie: ZA -11, ospr. – 1 

Uzn.č. 93/2021 - MZ  schvaľuje Plán práce mestského zastupiteľstva na I. polrok 2022. 

Hlasovanie: ZA -11, ospr. – 1 

Uzn.č. 94/2021 - MZ  schvaľuje Plán práce mestskej kontrolórky na I. polrok 2022. 

Hlasovanie: ZA -11, ospr. – 1 

Uzn.č. 95/2021 - MZ berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky z kontroly vedenia 

pokladne v meste Krásno nad Kysucou za rok 2020. 

Hlasovanie: ZA -11, ospr. – 1 

Uzn.č. 96/2021 - MZ schvaľuje  rozpis smien pracovnej pohotovosti v zimnom období 

2021/2022 s tým, že pohotovosť vyhlasuje primátor. 

Hlasovanie: ZA -11, ospr. – 1 

 

 



MZ schvaľuje Všeobecne záväzne nariadenie č. 36/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Krásno nad Kysucou s pripomienkami, 

ktoré vzišli z diskusie. 

Hlasovanie: ZA -11, ospr. – 1 

MZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 35/2021 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2022. 

Hlasovanie: ZA -11, ospr. – 1 

MZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenia č. 34/2021 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, 

dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na 

kalendárny rok 2022. 

Hlasovanie: ZA -11, ospr. – 1 

MZ schvaľuje Všeobecne záväzne nariadenie č. 37/2021o určení výšky  dotácie na prevádzku 

a mzdy na žiaka  ZUŠ, na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Krásno nad Kysucou 

Hlasovanie: ZA -11, ospr. – 1 

MZ schvaľuje  VZN č. 38/2021, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 3/2015 o výške príspevku 

na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Krásno 

nad Kysucou. 

Hlasovanie: ZA -11, ospr. – 1 

 

 

 

  

 

Overovatelia: 

 

PhDr. Marta Jozefíková 

 

        Ing. Jozef Grapa 

        Primátor mesta 

 

Mgr. Jozef Mozol 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


