
Uznesenia MZ zo dňa 13.04.2022 

Uzn.č. 118/2022 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – Miloš Lastovica, Miroslav 

Škrobian, overovateľov zápisnice PhDr. Marta Jozefíková, Mgr. Milan Jesenský a program 

rokovania MZ. 

Hlasovanie: ZA – 9, Ospravedlnení – 3 

Uzn.č. 119/2022 - Mestské zastupiteľstvo schvaľuje: 

- predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie malého projektu „Odkrývanie a ochrana 

spoločného dedičstva“, 

- zaistenie realizácie malého projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

- zaistenie finančných prostriedkov na financovanie malého projektu, t.j. vo výške 18 965,00 

EUR (celkový rozpočet malého projektu), 

- zaistenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného malého projektu vo 

výške rozdielu celkových výdavkov malého projektu a poskytnutého NFP v súlade 

s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. vo výške 948,25 EUR. 

Hlasovanie: ZA – 9, Ospravedlnení – 3 

Uzn.č. 120/2022 - Mestské zastupiteľstvo schvaľuje: 

- predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie malého projektu „Vrabce predstavujú 

slovensko – české pohraničie“, 

- zaistenie realizácie malého projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

- zaistenie finančných prostriedkov na financovanie malého projektu, t.j. vo výške 32 790,00 

EUR (celkový rozpočet malého projektu), 

- zaistenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného malého projektu vo 

výške rozdielu celkových výdavkov malého projektu a poskytnutého NFP v súlade 

s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. vo výške 1 639,50 EUR. 

Hlasovanie: ZA – 9, Ospravedlnení – 3 

Uzn.č. 121/2022 – MZ ruší uznesenie č. 75/2021 zo dňa 1.12.2021. 

Hlasovanie: ZA – 9, Ospravedlnení – 3 

Uzn.č. 122/2022 - 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 3626/3 – zastavané plochy o výmere 2 m2, podiel mesta ½, čo 

predstavuje 1m2,  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 – 9, Ospravedlnení – 3 

Uzn.č. 123/2022 – MZ ruší uznesenie č. 102/2022 zo dňa 23.02.2022. 

Hlasovanie: ZA – 9, Ospravedlnení – 3 

Uzn.č. 124/2022 - MZ schvaľuje predaj 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  za cenu 

15,-€/m2 na základe znaleckého posudku pre Lukáš Šustek, 023 02  Krásno nad Kysucou č. 

2154. Náklady spojené s vkladom do katastra ako aj vypracovanie znaleckého posudku hradí 

kupujúci.  



Predaj je schválený v zmysle § 9a) ods. 8 písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov, za účelom majetkoprávneho usporiadania pozemku vo 

vlastníctve kupujúceho. 

Hlasovanie: ZA – 9, Ospravedlnení – 3 

Uzn.č. 125/2022 - MZ schvaľuje smernicu č. 1/2022 o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov 

na reprezentačné a propagačné účely. 

Hlasovanie: ZA – 9, Ospravedlnení – 3 

Uzn.č. 126/2022 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie: ZA – 9, Ospravedlnení – 3 

MZ v Krásne nad Kysucou schvaľuje  VZN č. 39/2021, 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 a o zápise detí na plnenie povinnej školskej 

dochádzky do základnej školy zriadených Mestom Krásno nad Kysucou. 

Hlasovanie: ZA – 9, Ospravedlnení – 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

 

PhDr. Marta Jozefíková 

 

        Ing. Jozef Grapa 

        Primátor mesta 
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