
 

Uznesenia z mimoriadneho MZ zo dňa 13.02.2020 

Uzn.č. 01/2020 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – Ing. Oľga Šumská 

Lastovicová, Mgr. Jozef Mozol,  overovateľov zápisnice – Marcel Seko, Vojtech Buchta 

a program mimoriadneho rokovania MZ. 

Uzn.č. 02/2020 -  MZ schvaľuje: 

- formu zabezpečenia prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2017-33/06, ktorou je vlastná 

blankozmenka, a to v rámci projektu „Zberný dvor v meste Krásno nad Kysucou“, kód 

projektu v ITMS2014+: 310011Q009, kde Prijímateľom je Mesto Krásno nad Kysucou. 

Hlasovanie: ZA- 10, ospravedlnení - 2. 

Uzn.č. 03/2020 – Mestské zastupiteľstvo v Krásne nad Kysucou 

Predkladacia správa: 

Dňa 29.10.2019 vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako 

riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia 56. VÝZVU NA 

PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO 

PRÍSPEVKU zameranú na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 

Prioritná os 1.   Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom 

rozvoja environmentálnej infraštruktúry  

Investičná priorita 1.1  Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom 

splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty 

špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek  

Špecifický cieľ 1.1.1   Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich 

prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov 

Kód výzvy:    OPKZP-PO1-SC111-2019-5 

Alokácia finančných prostriedkov na výzvu je 8 000 000 Eur. Jednou z podmienok 

poskytnutia príspevku je aj podmienka finančnej spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovanie 

projektu. Výška spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa – obce je min. 5 %  

z celkových oprávnených výdavkov projektu. Predpokladané náklady projektu sú vo výške 

max. 600 000,00 Eur s DPH.  Na základe vyššie uvedeného predkladáme na schválenie. 

Mestské zastupiteľstvo v Krásne nad Kysucou schvaľuje: 

 1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Výzvy na 

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu Kvalita životného 

prostredia 2014-2020, vyhlásenej 29.10.2019, Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2019-56  na 

realizáciu projektu: Kompostáreň Krásno nad Kysucou, ktorý bude realizovaný mestom 

Krásno nad Kysucou 

 2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

 3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške min. 5% z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje maximálnu sumu  

30 000,00  EUR.  

Hlasovanie: ZA- 10, ospravedlnení - 2. 

  

 

Overovatelia:  

Marcel Seko        

         Ing. Jozef Grapa 

        Primátor mesta 

 

Vojtech Buchta 

      


