
Uznesenia MZ zo dňa 14.12.2022 

Uzn. č. 197/2022 - MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – Mgr. Martin Ondruška, Mgr. 

Jozef Mozol, overovateľov zápisnice – Vojtech Buchta, Milan Broda a program rokovania 

MZ doplnený o bod prehodnotenie platu primátora. 

Hlasovanie: ZA – 8, Proti – 2,. Zdržal sa 2     

Uzn.č. 198/2022 - MZ schvaľuje predaj pozemku p.č. KNC 6417/53 – trvalý trávnatý porast, 

zapísaného na liste vlastníctva č. LV 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou o výmere 22 m2 za 

cenu 5,-€/m2 pre Ing. Miroslav Jánošík  a manželka Oľga Jánošíková, rod. Kučeríková, obaja 

bytom 023 02 Krásno nad Kysucou č. 1434 s tým, že náklady spojené s vkladom do katastra 

hradia 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 majetkovoprávneho usporiadania

pozemku pod garážou vo vlastníctve kupujúcich.

Hlasovanie: ZA  - 12

Uzn.č. 199/2022 – MZ ruší uznesenie 164/2022 zo dňa 14.9.2022

Hlasovanie: ZA - 12

Uzn.č. 200/2022 - MZ schvaľuje predaj pozemku p.č. KNC 1290/26 – trvalý trávnatý porast

o výmere 412 m2, vedená na LV 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou za cenu 6,54€/m2 na

základe znaleckého posudku číslo 55/2022 vypracovaného Ing. Ján Kandrik, Neslušská cesta

1220/40, 024 01  Kysucké Nové Mesto pre Vladimír Šuráb, 023 02  Krásno nad Kysucou

1156 a Danielu Pitlovú, rod. Šurábovú, bytom 023 04  Stará Bystrica 620.

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

v znení neskorších predpisov, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod

nehnuteľnou a záhradou vo vlastníctve kupujúcich a priľahlého pozemku, ktorý svojím

umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťou vo vlastníctve

kupujúcich.

Hlasovanie: ZA - 12

Uzn.č. 201/2022 - MZ schvaľuje predaj pozemku p.č. KNC 275/12 – zastavaná plocha o

výmere 28 m2, ktorá bola vytvorená geometrickým plánom Miloš Macura – Geodet,  023 02

Krásno nad Kysucou č, 986 dňa 28.07.2022  pod číslom 20/2022, úradne overeného dňa

6.12.2022 pod číslom 1301/2022 Ing. Teréziou Targošovou, z parcely KNE 9447 – zastavaná

plocha, vedená na LV 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou za cenu 10,-€/m2 pre Jaroslav Graňa,

bytom ul. 1. mája 737/24 010 01 Žilina. Náklady spojené s vkladom do katastra hradí

kupujúci. Predaj je schválený 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 jeho  rodinnom dome.

Hlasovanie: ZA – 12

Uzn.č. 202/2022 - MZ schvaľuje VZN č. 44/2022 – o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady

a spôsobe platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadení opatrovateľskej služby.

Hlasovanie: ZA – 12

Uzn.č. 203/2022 - MZ neschvaľuje žiadosť Rastislava Čimboru, bytom Krásno nad Kysucou,

Kalinov 2089 o odpredaj časti pozemku p.č. EKN 9373 o výmere 10 m2.

Hlasovanie: ZA – 12

Uzn.č. 204/2022 - MZ neschvaľuje žiadosť Heleny Potočárovej, bytom Krásno nad Kysucou

Kalinov 1302 o odpredaj časti parcely EKN 9373 o výmere 50 m2.

Hlasovanie: ZA – 12

Uzn.č. 205/2022 - 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 6417/169 -  ostatná plocha o výmere 21 m2, vedený

na  LV 1812.

Hlasovanie: ZA - 12



Uzn.č. 206/2022 - MZ schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy pre šport a rekreačné účely 

kolkáreň č.s. 126 na parcele KNC 6781/204 v k.ú. Krásno nad Kysucou o výmere 662 m2 pre 

ILSTAV plus, s.r.o., 023 02  Krásno nad Kysucou 1541 od  01.01.2023 do 31.12.2026 za 

cenu 6500,-€ ročne  s tým, že energie a ostatné prevádzkové náklady si nájomník uhrádza 

z vlastných zdrojov.  

Hlasovanie: ZA - 12 

Uzn.č. 207/2022 – MZ schvaľuje predaj bytu  č. 46, ktorý sa nachádza na 4. poschodí 

bytového domu súpisné číslo 1499, vchod č.s. 1499, ktorý je postavený na parcele KNC 98/18 

v Krásne nad Kysucou, spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti a to parcely KNC 98/18 – 

zast. plocha o výmere 663 m2 v podiele 3522/272831, výmera predstavuje 8,55 m2 

a spoluvlastnícky podiel vo výške 3522/272831 na spoločných častiach a zariadeniach domu 

č.s. 1499. Nehnuteľnosti sú vedené na LV 5301 v k.ú. Krásno nad Kysucou.  

Hlasovanie: ZA - 12 

Uzn.č. 208/2022 - MZ poveruje mestský úrad vypracovaním kúpnej zmluvy vrátane ceny 

prevodu predmetného bytu stanovenej znaleckým posudkom s tým, že táto zmluva bude 

predložená na schválenie do mestského zastupiteľstva. 

Hlasovanie: ZA - 12 

Uzn.č. 209/2022 - MZ schvaľuje finančný príspevok v hodnote 1.000,-€ pre Igor Kanis, 023 

02  Krásno nad Kysucou č. 958 s tým, že vyúčtovanie finančného príspevku bude do konca 

januára 2023. 

Hlasovanie: ZA - 12 

Uzn.č. 210/2022 - MZ neschvaľuje  žiadosť  Anny Šurábovej, bytom  Krásno nad Kysucou 

1176 o prenájom časti parcely KNC 44/1 o výmere 1-2 m2 za účelom umiestnenia predajného 

automatu. 

Hlasovanie: ZA - 9, Zdržal sa - 1, Proti - 2 

Uzn.č. 211/2022 - 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 277/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 103 

m2, p.č. KNC 277/80 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 222 m2, p.č. KNC 277/82 – 

záhrada o výmere 617 m2, p.č.  KNC 277/83 – záhrada o výmere 74 m2 a p.č. KNC 275/11 – 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2, všetky  vedené na LV 3396.

Hlasovanie: ZA - 12 

Uzn.č. 212/2022 – MZ ruší uzn.č. 26/20021 zo dňa 26.5.2021, uzn.č. 77/2021 zo dňa 

1.12.2021 a uzn.č. 107/2022 zo dňa 23.2.2022. 

Hlasovanie: ZA - 12 

Uzn.č. 213/2022 - MZ schvaľuje predaj pozemku p.č. KNC 275/15 – zastavaná plocha o 

výmere 26 m2, ktorá bola vytvorená geometrickým plánom Anton Poštek – geodetické práce, 

Žilinská 98, 023 02  Krásno nad Kysucou dňa 07.09.2022 pod číslom 44/2022, úradne 

overeného dňa 16.11.2022 pod číslom 1326/2022 Ing. Teréziou Targošovou, z parcely KNE 

9447 – zastavaná plocha, vedená na LV 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou za cenu 10,-€/m2 

pre Ján Ondruška a manželka Anna Odrušková  obaja bytom 023 02 Krásno nad Kysucou č. 

879. Náklady spojené s vkladom do katastra hradia kupujúci. Predaj je schválený 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 ich  rodinnom dome. 
Hlasovanie: ZA - 12

Uzn.č. 214/2022 - MZ schvaľuje predaj pozemku p.č. KNC 275/14 – zastavaná plocha o 
výmere 28 m2, ktorá bola vytvorená geometrickým plánom Anton Poštek – geodetické práce, 
Žilinská 98, 023 02  Krásno nad Kysucou dňa 07.09.2022 pod číslom 44/2022, úradne 
overeného dňa 16.11.2022 pod číslom 1326/2022 Ing. Teréziou Targošovou, z parcely KNE 
9447 – zastavaná plocha, vedená na LV 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou za cenu 10,-€/m2



pre PaedDr. Máriu Kováčikovú bytom 023 02 Krásno nad Kysucou č. 878. Náklady spojené s 

vkladom do katastra hradia kupujúci. Predaj je schválený 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.  

Hlasovanie: ZA - 12 

Uzn.č. 215/2022 - MZ schvaľuje predaj pozemku p.č. KNC 275/13 – zastavaná plocha o 

výmere 25 m2, ktorá bola vytvorená geometrickým plánom Anton Poštek – geodetické práce, 

Žilinská 98, 023 02  Krásno nad Kysucou dňa 07.09.2022 pod číslom 44/2022, úradne 

overeného dňa 16.11.2022 pod číslom 1326/2022 Ing. Teréziou Targošovou, z parcely KNE 

9447 – zastavaná plocha, vedená na LV 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou za cenu 10,-€/m2 

pre Oľgu Hermanovú rod. Brathovú a manžela Ondreja Hermana,  obaja bytom 023 02 

Krásno nad Kysucou č. 877. Náklady spojené s vkladom do katastra hradia kupujúci. Predaj je 

schválený 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 ich  

rodinnom dome.  

Hlasovanie: ZA - 12 

Uzn.č. 216/2022 -  MZ súhlasí s uložením NN zemnej siete v rámci stavby „13719 – Krásno 

nad Kysucou – Zákysučie – Rozšírenie NNK a rekonštrukcia TS 109/656. 

Hlasovanie: ZA – 12 

Uzn.č. 217/2022 – MZ poveruje primátora schvaľovaním  vecného bremena o inžinierskych 

sieťach. 

Hlasovanie:.ZA – 12 

Uzn.č. 218/2022 - MZ schvaľuje VZN č. 45/2022 – o prideľovaní bytov vo vlastníctve Mesta  

Krásno nad Kysucou. 

Hlasovanie: ZA – 12 

Uzn.č. 219/2022  - MZ schvaľuje VZN č. 47/2022 o používaní pyrotechnických výrobkov na 

území mesta Krásno nad Kysucou. 

Hlasovanie: ZA – 8, ospr. - 1, zdržal sa – 3 

Uzn.č. 220/2022 - MZ schvaľuje VZN č. 48/2022 o dani z nehnuteľnosti, za psa, za  

ubytovanie, za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2023 s tým, že 

v par. 36 upravuje poplatok za predajný automat na 300,- Eur. 

Hlasovanie: ZA – 10, ospr. - 1, zdržal sa - 1 

Uzn.č. 221/2022 – MZ schvaľuje VZN č. 49/2022 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2023. 

Hlasovanie: ZA – 9, ospr. - 1, zdržal sa – 2 

Uzn.č. 222/2022 - MZ schvaľuje VZN č. 50/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Krásno nad Kysucou na rok 2023. 

Hlasovanie: ZA – 8, ospr. 1, zdržal sa -3 

Uzn.č. 223/2022 - MZ schvaľuje VZN č. 51/2022 o 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 

Uzn.č. 224/2022 - MZ schvaľuje  VZN č. 46/2022, 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 – 11, ospr. - 1 

Uzn.č. 225/2022 - MZ schvaľuje vnútornú smernicu č. 2/2022 o poskytovaní jednorazovej 

dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej sociálnej výpomoci. 

Hlasovanie: ZA – 11, ospr. - 1 



Uzn.č. 226/2022 - MZ berie na vedomie inf.  správu plnenia rozpočtu za III. štvrťrok 2022. 

Hlasovanie: ZA – 12 

Uzn.č. 227/2022 - MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie: ZA – 12 

Uzn.č. 228/2022 - MZ odporúča navýšenie nájmu nehnuteľnosti o 15% podľa predloženého 

návrhu. 

Hlasovanie: ZA – 9, zdržal sa – 3 

Uzn.č. 229/2022 - MZ schvaľuje: 

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie vo výške 42 424,32 Eur z 

rozpočtu mesta na základe schválenej dotácie z Environmentálneho fondu, číslo zmluvy  

E4403 08U02, názov projektu „Obnova Základnej umeleckej školy Krásno nad Kysucou“  

Hlasovanie: ZA – 12 

Uzn.č. 230/2022 - MZ určuje s účinnosťou od 15.12.2022 v súlade s novelizáciou č. 320/2018 

Z.z., ktorou  sa mení a dopĺňa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z.z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest vyhlásenej 

v zbierke zákona 20.11.2018, na základe § 11 ods. 4 písm. i) Zákona č. 369/1990 o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 2, novelizovaného zákona č. 253/1994 Z.z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov účinného od 1.12.2018 určuje od dátumu 15.12.2022 zvýšenie 

minimálneho platu primátora mesta o 40%. 

Hlasovanie: ZA -9, zdržal sa -1, proti - 2 

Uzn.č. 231/2022 - MZ v Krásne nad Kysucou 

berie na vedomie: 

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Krásno nad Kysucou k návrhu rozpočtu na roky 2023 – 

2025 

schvaľuje: 

Rozpočet mesta na rok 2023 vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej 

rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry. 

berie na vedomie: 

Rozpočet obce na roky 2024 a 2025 vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej 

a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry. 

Hlasovanie: ZA – 12 

Uzn.č. 232/2022 -  MZ schvaľuje vyradenie dlhodobého hmotného majetku podľa prílohy. 

Hlasovanie: ZA – 12 

Uzn.č. 233/2022 - MZ schvaľuje Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta 

Krásno nad Kysucou. 

Hlasovanie: ZA - 12 

Uzn.č. 234/2022 - MZ schvaľuje Plán práce mestskej kontrolórky na I. polrok 2023. 

Hlasovanie: ZA - 12 

Uzn.č. 235/2022 - MZ schvaľuje Plán práce mestského zastupiteľstva na I. polrok 2023. 

Hlasovanie: ZA – 12 

Uzn.č. 236/2022 – MZ schvaľuje finančný  príspevok 1.000,-€ pre Peter Poláček, Kalinov 

1185, 023 02  Krásno nad Kysucou.  

Hlasovanie: ZA - 12 

Uzn.č. 237/2022 – MZ schvaľuje finančný príspevok 1.000,-€ pre Targoš Ľuboš, 023 02   

Krásno nad Kysucou 999. 

Hlasovanie: ZA - 12 

 

        Ing. Jozef Grapa 

        Primátor mesta 


