Uznesenia MZ zo dňa 14.03.2018
Uzn.č. 1/2018 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – Mgr. Martin Ondruška, Mgr.
Jozef Mozol, overovateľov zápisnice – Mgr. Margita Ďurišová, Marta Buková a program
rokovania doplnený o komunitný plán sociálnych služieb.
Uzn.č. 2/2018 - MZ schvaľuje trvalú prebytočnosť majetku Mesta Krásno nad Kysucou
a spôsob jeho prevodu – predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok p.č. KNC
9245/9 – orná pôda o výmere 69 m2, ktorá je vedená na LV 1812 za cenu 1,-€ pre František
Buchta a manželka Eva Buchtová, rod. Pečalová, obaja bytom 023 02 Krásno nad Kysucou,
Kalinov 1464 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 - pozemok sa nachádza pri
ich rodinnom dome. Náklady spojené s vkladom do katastra hradia kupujúci.
Uzn.č. 3/2018 – MZ schvaľuje zmluvu o nadstavbe domu požiarnej zbrojnice č.s. 1594
postavenej na parcele CKN – 203/3 a pozemku- parcela CKN 203/3 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 289 m2 v k.ú. Krásno nad Kysucou, zapísané na LV 1812.
Uzn.č. 4/2018 - MZ schvaľuje zámennú zmluvu uzatvorenú medzi Mestom Krásno nad
Kysucou a Mgr. Petrou Kupčuljakovou, rod. Novotnou, bytom Krásno nad Kysucou 282
o zámene pozemkov KNC č. 6417/166 – ostatné plochy o výmere 21 m2 na LV 1812, ktorého
vlastníkom je Mesto Krásno nad Kysucou a KNC č. 6417/169 – ostatné plochy o výmere 21
m2 na LV 2893 v k.ú. Krásno nad Kysucou, ktorého vlastníčkou je Mgr. Petra Kupčuljaková,
rod. Novotná, bytom Krásno nad Kysucou 282.
Uzn.č. 5/2018 – MZ odročuje žiadosť Ing. Martina Čimboru, bytom Krásno 103 do
budúceho zastupiteľstva s tým, že k svojej žiadosti doloží návrh riešenia.
Uzn.č. 6/2018 – MZ neschvaľuje žiadosť T. Brosa, Oščadnica 898 o odkúpenie podielu na
pozemku a odporúča MsÚ zorganizovať stretnutie s p. Brosom o vysporiadaní pozemkov.
Uzn.č. 7/2018 – MZ bod programu prenájom priestorov bývalej požiarnej zbrojnice odkladá
na ďalšie zastupiteľstvo.
Uzn.č. 8/2018 – MZ ruší uzn.č. 30/2013 zo dňa 15.5.2013.
Uzn.č. 9/2018 – MZ berie na vedomie zápisnicu z kultúrnej komisie a schvaľuje rozdelenie
dotácii podľa návrhu kultúrnej komisie doplnené o návrhy prednesené na MZ.
Uzn.č. 10/2018 – MZ berie na vedomie Správu o hospodárení Mestského podniku Krásno nad
Kysucou za rok 2017.
Uzn.č. 11/2018 - MZ schvaľuje prevod časti pozemku KNC 12609/32 zastavané plochy a
nádvoria o výmere cca 639 m2 od Slovenského pozemkového fondu Bratislava za účelom
výstavby verejnoprospešnej stavby - parkoviska v rámci projektu cyklotrasy „Výstavba
cezhraničnej Slovensko – Poľskej turistickej trasy“.
Uzn.č. 12/2018 - MZ schvaľuje pridelenie trojizbového bytu v bytovom dobe č. 2053/7 –
Stanislave Homolovej a partnerovi, Krásno nad Kysucou 1997 od 1.6.2018
a pridelenie uvoľneného dvojizbového bytu v bytovom dome č. 1997 pre Júliu Paršovú,
Krásno nad Kysucou 1499 od 1.6.2018. V prípade neobsadenia bytu pokračovať podľa
návrhu: 1. Šušková Renáta, Krásno, 2. Hájková Miroslava Krásno, 3. Kasajová Simona
Krásno , 4. Mudríková (Kasajová) Anna, Klokočov .
Uzn.č. 13/2018 – MZ schvaľuje:
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na projekt s názvom „Zberný
dvor v meste Krásno nad Kysucou“, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-33.
Maximálna výška celkového spolufinancovania vyššie uvedeného projektu zo strany mesta je
22 078,28 € bez DPH z celkových oprávnených výdavkov 441 565,66€ bez DPH, pričom
výška neoprávnených výdavkov projektu je 0,00 €.
Uzn.č. 14/2018 – MZ schvaľuje:
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na projekt s názvom
„Priblížme

sa k spoločnému prírodnému a kultúrnemu dedičstvu“, kód výzvy: INTERREG V-A SKCZ/2018/05.
Maximálna výška celkového spolufinancovania vyššie uvedeného projektu zo strany mesta je
5 000,00 € z celkových oprávnených výdavkov 100 000,00 €, pričom výška neoprávnených
výdavkov projektu je 0,00 €.
Uzn.č. 15/2018 – MZ schvaľuje:
Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre
rok 2018 – Oblasť L. Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane
zatepľovania na projekt s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy ZUŠ v Krásne
nad Kysucou“.
Maximálna výška celkového spolufinancovania vyššie uvedeného projektu zo strany mesta je
7 080,68 € z celkových oprávnených výdavkov 141 613,68 €, pričom výška neoprávnených
výdavkov projektu je 0,00 €.
Uzn.č. 16/2018 – MZ schvaľuje:
Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt s názvom: „Stavebné úpravy v kotolni
súp. č. 83 v Krásne nad Kysucou“, kód výzvy: Výzva číslo VI. Prezídium Hasičského a
záchranného zboru 2018.
Maximálna výška celkového spolufinancovania vyššie uvedeného projektu zo strany mesta je
2 110,00€ z celkových oprávnených výdavkov 32 110,93€, pričom výška neoprávnených
výdavkov projektu je 0,00€.
Uzn.č. 17/2018 – MZ berie na vedomie Plán činnosti Krasbyt, s.r.o. na rok 2018 a Rozbor
hospodárenia za rok 2017.
Uzn.č. 18/2018 – MZ berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti kontrolórky za rok 2017.
Uzn.č. 19/2018 – 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: Kalinov,
Barancov, Hackov, Lastovicov, Kuljovských, Jedličník (od mosta sv. Jána po hranicu
Zborova nad Bystricou)
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, Milan
Buchta, Krásno č. 935, Michal Gábor, Krásno č. 1270, Pavol Jacek, Krásno č. 1243,
Karol Kasaj, Krásno č. 1479, Ján Kopásek ml., Krásno č. 1433, Peter Kopásek, Krásno
č. 1433, Marián Kormanec, Krásno č. 193, Jozef Kormanec, Krásno č. 1243, Peter
Presalovič, Krásno č. 1331, Vladimír Rábik, Krásno č. 1384, František Smržo, Krásno
č. 1378, Miroslav Smržo, Krásno č. 1378, Miroslav Tomčala, Krásno 457, Peter
Zjavka, Krásno č. 1314.
Uzn.č. 20/2018 – MZ schvaľuje predaj vodovodov a kanalizácií spoločnosti SeVak, a.s.
Žilina a doporučuje primátorovi mesta dojednať podrobnosti v zmluvách so spoločnosťou
SEVAK, a.s. Žilina.
Uzn.č. 21/2018 – MZ schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018-2022.
Uzn.č. 22/2018 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu.
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