Uznesenia MZ zo dňa 13.3.2019
Uzn.č. 1/2019 - MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – PhDr. Marta Jozefíková, Ing.
Vladimír Kormanec, Ph.D., overovateľov zápisnice – Mgr. Jozef Mozol, Marcel Seko
a program rokovania MZ doplnený o žiadosť obyvateľov ul. SNP a darovanie podielov na
pozemkov. Hlasovanie: ZA- 8, ospravedlnení 2, nehlasovali, nezložili sľub - 2.
Uzn.č. 2/2019 - Mestské zastupiteľstvo konštatuje, že
a) zvolený poslanec Milan Buchta sa vzdal poslaneckého mandátu
b) zvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca mestského zastupiteľstva: Miroslav Škrobian, Ing. Oľga Šumská
Lastovicová.
Uzn.č. 3/2019 - Mestské zastupiteľstvo
1. Schvaľuje zámer podania žiadosti o poskytnutie NFP k projektu „Vypracovanie
nízkouhlíkovej stratégie v Krásne nad Kysucou“ v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, kód výzvy OPKZP-PO4-SC441-2018-39,
prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch,
investičná priorita 4.4 Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre
mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných
opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri
prevádzke verejných budov.
2. schvaľuje spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z oprávnených výdavkov
v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku,
kód výzvy OPKZP-PO4-SC441-2018-39, prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové
hospodárstvo vo všetkých sektoroch, investičná priorita 4.4 Podpora nízkouhlíkových stratégií
pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej
mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy 4.3.1
Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa uvedeného v
EUR z celkových oprávnených výdavkov uvedených v EUR je : 780 Eur s DPH.
3. MZ berie na vedomie nevyhnutnosť realizácie aktivít potrebných k príprave
projektu a podaniu žiadosti, ktoré sú v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku, kód výzvy OPKZP-PO4-SC441-2018-39 neoprávneným
výdavkom, a to: vypracovanie žiadosti a verejné obstarávanie.
4. Poveruje primátora mesta na právne úkony na zabezpečenie všetkých činností
smerujúcich k podaniu žiadosti o NFP k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku, kód výzvy OPKZP-PO4-SC441-2018-39, prioritná os 4.
Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, investičná priorita
4.4 Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti,
vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení,
ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke
verejných budov.
Uzn.č. 4/2019 - Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu:
„Rekonštrukcia zariadenia opatrovateľskej služby v Krásne nad Kysucou“
realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-2018-27, ktorého ciele sú v súlade
s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta

-

zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovaniu realizovaného projektu
v maximálnej výške 38.600,-€ Eur
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.
Hlasovanie: ZA – 10, Ospravedlnení - 2
Uzn.č. 5/2019 – Mestské zastupiteľstvo schvaľuje odloženie platenia nájmu ProFmo s.r.o.,
Oščadnica 2064, 023 01 Oščadnica podľa pôvodnej ceny o 25 mesiacov a nasledujúce
obdobie platenia nájmu v plnej výške s tým, že výška sumy z odpusteného nájmu bude
investovaná do rekonštrukcie objektu, ktorý je v nevyhovujúcom stave a nie je schopný
prevádzky.
Hlasovanie: ZA – 9, Zdržal sa – 1, Ospravedlnení – 2
Uzn.č. 6/2019 - Mestské zastupiteľstvo 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 pozemkov v k.ú. Krásno nad Kysucou, ktoré sú vedené
na LV 3396:
časť parcely KNE 9476 – orná pôda, skutočná výmera bude určená geometrickým plánom
časť parcely KNE 9433/2 – ostatné plochy, skutočná výmera bude určený geometrickým
plánom
časť parcely KNE 515/1 – orná pôda, skutočná výmera bude určená geometrickým plánom
do výlučného vlastníctva nadobúdateľa – Služby Krásno, s.r.o., Kysucká cesta 2, 023 02
Krásno nad Kysucou v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu na časť
parcelách je postavená firma Služby Krásno.
Hlasovanie: ZA – 10, Ospravedlnení-2.
Uzn.č 7/2019 – Mestské zastupiteľstvo odročuje žiadosti T. Tomčalu, bytom Krásno nad
Kysucou č. 1617 a M. Staša, bytom Ochodnica 821 o odkúpenie parcely KNC 6780/287.
Hlasovanie: ZA – 10, Ospravedlnení -2.
Uzn.č. 8/2019 - Mestské zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok 2.000,-€ pre ZŠ
Mládežnícka Krásno nad Kysucou na poznávací zájazd do Londýna pre žiakov 8. a 9. ročníka.
Hlasovanie: ZA – 9, Proti – 1, Ospravedlnení -2.
Uzn.č. 9/2019 – Mestské zastupiteľstvo nesúhlasí so zmenou uznesenia č. 68/2015 zo dňa
30.9.2015.
Hlasovanie: ZA – 8, Zdržal sa – 2, Ospravedlnení -2.
Uzn.č. 10/2019 – Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Hlasovanie: ZA – 10, Ospravedlnení-2.
Uzn.č. 11/2019 – Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie zápisnicu zo zasadnutia športovej
komisie.
Hlasovanie: ZA – 10, Ospravedlnení-2.
Uzn.č. 12/2019 – Mestské zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 5/2018 zo dňa 14.3.2018.
Hlasovanie: ZA – 10, Ospravedlnení-2.
Uzn.č. 13/2019 – Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozdelenie dotácii podľa návrhu kultúrnej
komisie s doplnením: Klubu kysuckého maratónu sa zníži dotácia na sumu 2.000,-€ a Lige
proti reumatizmu sa navýši na sumu 1.000,-€.
Hlasovanie: ZA – 10, Ospravedlnení-2.
Uzn.č. 14/2019 – Mestské zastupiteľstvo odporúča pripraviť materiály tak, aby sa zrušili
herne na území celého mesta.
Hlasovanie: ZA – 10, Ospravedlnení-2.

Uzn.č. 15/2019 – Mestské zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu podľa predloženého
návrhu s doplnením 5.000,-€ ZUŠ a 5.000,-€ škôlka Michálkov.
Hlasovanie: ZA – 10, Ospravedlnení-2.
Uzn.č. 16/2019 – Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie hospodársky výsledok
Krasbyt, s.r.o. za rok 2018.
Hlasovanie: ZA – 10, Ospravedlnení-2.
Uzn.č. 17/2019 – Mestské zastupiteľstvo schvaľuje úpravu nájomného v zdravotnom
stredisku a Dome služieb o mieru inflácie od roku 2010 t.j. zvýšenie o 13% oproti roku
poslednej úpravy v roku 2009 od 1.4.2019.
Hlasovanie: ZA – 6, Proti – 4, Ospravedlnení-2.
Uzn.č. 18/2019 - Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie Plán práce Krasbyt-u na rok
2019.
Hlasovanie: ZA – 10, Ospravedlnení-2.
Uzn.č. 19/2019 - Mestské zastupiteľstvo v Krásne nad Kysucou
1. Odvoláva z funkcie veliteľa DHZ v Krásne nad Kysucou p. Petra Presaloviča,
bytom Krásno nad Kysucou, Struhy 1331 k 01.01.2019, z dôvodu jeho pracovnej
zaneprázdnenosti.
2. Menuje v zmysle §33 odst. 5 zákona 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov
a po schválení OR HaZZ v Čadci p. Miroslava Smržu, ul. Struhy 1378, 023 02
Krásno nad Kysucou odo dňa 01.01.2019.
3. Ukladá vydať novému veliteľovi DHZ p. Miroslavovi Smržovi menovaní dekrét na
funkciu veliteľa DHZ Krásno nad Kysucou odo dňa 01.01.2019.
Hlasovanie: ZA – 10, Ospravedlnení-2.
Uzn.č. 20/2019 - MZ schvaľuje:
1. vykonanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v zmysle §23 zákona NR
SR č. 31/2001 Z.z. všetky objekty súkromných fyzických osôb v časti mesta: Blažkov,
Drozdov, Nižné a Vyšné Vane, Gundášov, Zákysučie, Vlčov, Jantov, Grapov, Uhliská,
Sýkorov a Macurov
2. vedúcich prehliadkových skupín v zmysle § 24 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z.
týchto členov DHZ: Marián Šustek, Krásno č. 247, Štefan Ploštica, Krásno 1233, Michal
Gábor, Krásno č. 1270, Pavol Jacek, Krásno č. 1243, Karol Kasaj, Krásno č. 1479, Peter
Kopásek, Krásno č. 1433, Marián Kormanec, Krásno č. 193, Jozef Kormanec, Krásno č.
1243, Vladimír Rábik, Krásno č. 1384, František Smržo, Krásno č. 1378, Miroslav Smržo,
Krásno č. 1378, Miroslav Tomčala, Krásno 457, Peter Zjavka, Krásno č. 1314, Mário
Šimášek, Krásno č. 217.
Hlasovanie: ZA – 10, Ospravedlnení-2.
Uzn.č. 21/2019 – Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu v zložení finančnej komisie
a to tak, že na miesto Milana Buchtu schvaľuje Miroslava Škrobiana a v komisie pre
ochranu verejného poriadku sa Milan Buchta len vyčiarkne.
Hlasovanie: ZA – 10, Ospravedlnení-2.
Uzn.č. 22/2019 – Mestské zastupiteľstvo schvaľuje prijať dar od MUDr. Miroslava
Kuprová, bytom 290 01 Poděbrady III, Čechova 1446, Okr. Nymburk a od Lenka
Kvasničková, bytom 290 01 Poděbrady II, Cukrovarská 717/8, okres Nymburk
spoluvlastnícke podiely na pozemkoch v k.ú. Krásno nad Kysucou, ktoré zdedili po neb.
Teodorovi Bajcárovi.

Uzn.č. 23/2019 - Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Štatút participatívneho rozpočtu
mesta Krásno nad Kysucou na rok 2019.
Hlasovanie: ZA – 10, Ospravedlnení-2.
Uzn.č. 24/2019 – Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Štatút mesta Krásno nad Kysucou
s pripomienkami, ktoré vzišli z diskusie.
Hlasovanie: ZA – 10, Ospravedlnení-2.
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