
Uznesenia MZ zo dňa 14.09.2022 

Uzn.č. 158/2022 - MZ schvaľuje návrhovú komisiu   v zložení  Mgr. Margita Ďurišová, Mgr. 

Milan Jesenský, PhDr. Marta Jozefíková,  overovateľov zápisnice Miloš Lastovica, Miroslav 

Škrobian  a program   rokovania MZ. 

Hlasovanie: Celkom – 12, ZA -  10, ospr. - 2 

Uzn.č. 159/2022- MZ schvaľuje spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra – tajným 

hlasovaním. 

Hlasovanie: Celkom – 12,  ZA – 10, ospr. – 2. 

Uzn.č. 160/2022 – MZ schvaľuje volebnú komisiu na voľbu hlavného kontrolóra v zložení: 

PhDr. Marta Jozefíková -  predseda, Mgr. Margita Ďurišová, Mgr. Milan Jesenský  a Jaroslav 

Pagáč  ako členovia komisie. 

Hlasovanie: Celkom – 12, ZA – 10, ospr. - 2 

Uzn.č.161/2022 - MZ schvaľuje pracovný úväzok hlavného kontrolóra Mesta Krásno nad 

Kysucou v rozsahu 30% , t.j. 2.25 hod./deň. 

Hlasovanie: Celkom – 12, ZA – 10, ospr. - 2 

Uzn.č. 162/2022 - MZ dňa 14.09.2022 v tajnom hlasovaní zvolilo za  hlavného kontrolóra  

Ing. Lenku Drahňákovú s počtom hlasov  6 z celkového počtu 10 prítomných  poslancov 

s termínom nástupu do práce od 16.09.2022. 

Hlasovanie:  Celkom – 12, ZA – 6, proti – 4, ospr. - 2 

Uzn.č. 163/2022 - MZ schvaľuje predaj pozemku  p.č. KNC 12430/3 – zastavané plochy 

o výmere 47 m2, ktorá bola vytvorená z parcely EKN 9419/1 – orná pôda geometrickým 

plánom  GeoTerrain, s.r.o Horná 2167/77, 022 01 Čadca Ing. Bohušom Krištiakom dňa 

5.5.2022 pod číslom 147/2022, úradne overeného dňa 23.08.2022 pod číslom  920/22 , 

zapísaného na liste vlastníctva č. LV 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou za cenu 5,-€/m2 pre 

Alena Jajcayová, rod. Kormancová, bytom 023 02  Krásno nad Kysucou č. 120 s tým, že 

náklady spojené s vkladom do katastra hradí kupujúca. 

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 

záhradou a domom vo vlastníctve kupujúcej, ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí 

neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťou vo vlastníctve kupujúcej.  

Hlasovanie: Celkom – 12, ZA – 10, proti – 1, ospr. - 1 

Uzn.č. 164/2022 - MZ schvaľuje predaj pozemku p.č. KNC 1290/26 – trvalý trávnatý porast 

o výmere 412 m2, vedený na LV 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou za cenu 15,-€/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: Celkom – 12, ZA – 9, zdržal sa – 1, proti – 1, ospr. - 1 

Uzn.č. 165/2022 - MZ schvaľuje predaj pozemku  p.č. KNC 47/117 – zastavané plochy 

o výmere 57 m2, ktorá bola vytvorená z parcely CKN 47/48 – zastavané plochy a p.č. KNC 

98/43 – zastavané plochy o výmere 90 m2, ktorá bola vytvorená z parcely KNC 98/1 – 

zastavané plochy  geometrickým plánom Anton Poštek – geodetické práce, Žilinská 98, 023 

02  Krásno nad Kysucou, dňa 24.11.2021, pod číslom 83/2021, úradne overeného dňa 

28.12.2021 pod číslom 1609/2021, zapísaného na liste vlastníctva č. LV 1812 v k.ú. Krásno 

nad Kysucou za cenu 5,-€/m2 pre  Vladimír Zátek,  bytom 023 02  Krásno nad Kysucou č. 

1352 s tým, že náklady spojené s vkladom do katastra 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 majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod 

záhradou a pred domom vo vlastníctve kupujúceho, ktorý svojím umiestnením a využitím 

tvorí neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťou vo vlastníctve kupujúceho.  

Hlasovanie: Celkom – 12, ZA – 11, ospr. - 1 

Uzn.č. 166/2022 - MZ schvaľuje predaj pozemku  p.č. KNC 6417/401- zastavané plochy, 

ktorá bola vytvorená z parcely KNC 6417/222 na základe geometrického plánu č. 108/2021 

Štefan Kocifaj – GEOLAND, Radovka 677, 023 03  Zborov nad Bystricou dňa 10.3.2022, 

úradne overeného po číslom 325/22 Ing. Jozefom Polkom,  zapísaného na liste vlastníctva č. 

LV 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou o výmere 5 m2 za cenu 5,-€/m2 pre Marián Malík 

a manželka Mária Malíková rod. Buchtová, obaja  bytom 023 02  Krásno nad Kysucou č. 155 

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: Celkom – 12, ZA – 11, ospr. - 1 

Uzn.č. 167/2022 - 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 6417/53 – trvalý trávnatý porast o výmere 22 m2, 

vedený na  LV 1812. 

Hlasovanie: Celkom – 12, ZA – 11, ospr. - 1 

Uzn.č. 168/2022 - 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 podielu ½ na pozemku  p.č. KNE 3625 – orná pôda o výmere cca 45 m2, 

vedený na  LV 7352. 

Hlasovanie: Celkom – 12, ZA – 11, ospr. - 1 

Uzn.č. 169/2022 - 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 časti pozemku  p.č. KNC 9245/2 -  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

50 m2, vedený na  LV 1812. 

Hlasovanie: Celkom – 12, ZA – 11, ospr. - 1 

Uzn.č. 170/2022 - MZ schvaľuje podľa par. 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

v platnom znení  nájom svojho dočasne prebytočného majetku p.č. KNC 98/19 – zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 10 m2, vedený na LV 1812  za cenu 1,-€/rok pre Janka 

Jedináková, 023 02  Krásno nad Kysucou č. 1499 na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 

mesiace v zmysle ust. 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení  ako prípad 

hodný osobitného zreteľa – za účelom vybudovania skalky. 

Hlasovanie: Celkom – 12, ZA – 11, ospr. - 1 

Uzn.č. 171/2022 – MZ schvaľuje predaj podielu na pozemku parcele registra „E“  č. 8938 - 

orná pôda o výmere 669 m2, podiel mesta 1/2, čo predstavuje 334,50 m2, vedený na LV 7642 

za cenu 20,-€/m2 na základe znaleckého posudku vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Jánom 

Kandrikom pre Lukáš Šustek, 023 02  Krásno nad Kysucou č. 2154. Náklady spojené 

s vkladom do katastra hradí kupujúci. Na základe geometrického plánu č. 41/2022, 

vyhotoveného Anton Poštek – geodetické práce, Žilinská 98, 023 02  Krásno nad Kysucou zo 

dňa 22.08.2022,  úradne overený dňa 13.09.2022, číslo 1102/22  Ing. Jozef Polka kupujúci 

zamieňa parcelu KNC 9021/11 v podiele 1/1 a v parcele KNC 9021/12 v podiele 3/8 za 

pozemok mesta parcela KNC 8936/14 a KNC 8936/15 (v podiele ½) plus doplatok ceny. 

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:  Celkom – 12, ZA – 9, zdržal sa – 1, proti – 1, ospr. - 1 

Uzn.č. 172/2022 – MZ ruší uzn.č. 131/2022 zo dňa 15.6.2022. 

Hlasovanie: Celkom – 12, ZA – 11, ospr. 1 

Uzn.č. 173/2022 – MZ schvaľuje zmluvu o zriadení vecného bremena medzi Mestom Krásno 

nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02  Krásno nad Kysucou, IČO 00314072 

a Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina  na časti pozemku 

parc. KN C č. 6780/295, ostatná plocha o výmere 311 m2 v rozsahu dielu číslo 2 o výmere 4 

m2 vyznačenom geometrickým plánom č. 15/2022 vyhotoveným spoločnosťou 

SLOVPRODUKT s.r.o. Žilina dňa 24.2.2022 overeným Okresným úradom, katastrálnym 

odborom Čadca pod číslom 278/2022 dňa 31.32022. Citovaný pozemok je dotknutý 

realizáciou stavby: „12433 – Krásno nad Kysucou – Struhy – Vradenie rozpojovacej skrine“ 

Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú bezodplatne. 

Ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí. 

Hlasovanie: Celkom – 12, ZA – 11, ospr. -1 

Uzn.č. 174/2022 - MZ v Krásne nad Kysucou, v súlade s ustanoveniami parf. 9a) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov najmä v súlade s ustanovením 

paragrafu 9a) odst. 8,  písm. e) zákona o majetku obcí, prijíma dar za podmienok uvedených 

v darovacej zmluve a to nehnuteľnosti evidované na LV 6874, 3267 a 6934 k.ú. Krásno nad 

Kysucou a to: 

- parcela KNC č. 3567/83 – orná pôda o výmere 2 m2. 

- parcela KNC č. 3567/84 – orná pôda o výmere 20 m2, 

- parcela KNC č. 3567/85 – orná pôda o výmere 122 m2, 

- parcela KNC č. 3567/5 – ostatné plochy o výmere 3012 m2 

- parcela KNC č. 3567/57 – ostatné plochy o výmere 245 m2 vo vlastníctve Emila 

Sýkoru. 

Emil Sýkora nehnuteľnosti evidované na LV 6874, 3267 a 6934 k.ú. Krásno nad Kysucou 

dáva do daru Mestu Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 0213 02  Krásno nad Kysucou, 

IČO: 00314072, zastúpené primátorom mesta Ing. Jozefom Grapom. 

Hlasovanie: Celkom – 12, ZA – 11, ospr. -1 

Uzn.č. 175/2022 - MZ v Krásne nad Kysucou, v súlade s ustanoveniami parf. 9a) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov najmä v súlade s ustanovením 

paragrafu 9a) odst. 8, písm. e) zákona o majetku obcí, prijíma dar za podmienok uvedených 

v darovacej zmluve a to nehnuteľnosti evidované na LV 6934, 4173 k.ú. Krásno nad Kysucou 

a to:     -   parcela KNC č. 3567/57 – ostatné plochy o výmere 245 m2  

     a to v spoluvlastníckom podiele 1/2 + 1/2 

- parcela KNE č. 3567 – orná pôda o výmere 211 m2 

a to v spoluvlastníckom podiele 1/2 

vo vlastníctve Emila Sýkoru. 

Emil Sýkora nehnuteľnosti evidované na LV 6934 a 4173 k.ú. Krásno nad Kysucou dáva do 

daru Mestu Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 0213 02  Krásno nad Kysucou, IČO: 

00314072, zastúpené primátorom mesta Ing. Jozefom Grapom. 

Hlasovanie: Celkom – 12, ZA – 11, ospr. -1 

Uzn.č. 176/2022 – MZ  berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 

Hlasovanie: Celkom – 12, ZA -11, ospr. 1. 

Uzn.č. 177/2022 -  MZ berie na vedomie konsolidovanú výročnú správu mesta Krásno nad 

Kysucou za rok 2021. 

Hlasovanie: Celkom – 12, ZA -11, ospr. 1. 

Uzn.č. 178/2022 – MZ berie na vedomie informatívnu správu plnenia rozpočtu mesta za I. 

polrok 2022. 



Hlasovanie: Celkom – 12, ZA -11, ospr. 1. 

Uzn.č. 179/2022 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie: Celkom – 12, ZA -11, ospr. 1. 

Uzn.č. 180/2022 – MZ berie na vedomie rozbor hospodárenia Mestského podniku Krásno nad 

Kysucou, s.r.o. za I. polrok 2022. 

Hlasovanie: Celkom – 12, ZA -11, ospr. 1. 

Uzn.č. 181/2022 – MZ berie na vedomie hospodársky výsledok Krasbyt-u za I. polrok 2022. 

Hlasovanie: Celkom – 12, ZA -11, ospr. 1. 

Uzn.č. 182/2022 – MZ schvaľuje Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregión 

Bystrická Dolina na roky 2022+ s účinnosť od 27.9.2022. 

Hlasovanie: Celkom – 12, ZA -11, ospr. 1. 

Uzn.č. 183/2022 – MZ schvaľuje rozpis smien pracovnej pohotovosti v zimnom období 

2022/2023 s tým, že pohotovosť vyhlasuje primátor. 

Hlasovanie: Celkom – 12, ZA -11, ospr. 1. 

Uzn.č. 184/2022 – MZ schvaľuje Plán práce mestského zastupiteľstva na II. polrok 2022. 

Hlasovanie: Celkom – 12, ZA -11, ospr. 1. 

Uzn.č. 185/2022 – MZ zatiaľ neakceptuje žiadosť Aleny Bírošovej, Kalinov 1635, Krásno 

nad Kysucou o vykúpenie nehnuteľnosti v budove zdravotného strediska. 

Hlasovanie: Celkom – 12, ZA -11, ospr. 1. 

Uzn.č. 186/2022 - MZ schvaľuje dotáciu občanom, ktorí sú napojený na vodovod vo výške 70 

% z celkovej sumy fakturovanej spoločnosťou Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., 

na výstavbu novej vodovodnej prípojky, maximálne vo výške 200,00 Eur. Dotácia bude 

poskytnutá za účelom kompenzácie zvýšených výdavkov na vodu v predchádzajúcom období 

v dôsledku strát spôsobených nevyhovujúcim stavom starého vodovodu. Žiadateľom 

o dotáciu môžu byť občania, ktorí sú napojený na vodovod, ktorí zrealizujú novú vodovodnú 

prípojku, predložia žiadosť o dotáciu, budú mať s mestom uzatvorenú zmluvu o dotácii a v 

rámci vyúčtovania predložia spolu s faktúrou aj doklad o jej úhrade a budú mať vysporiadané 

všetky nedoplatky voči mestu.  

Hlasovanie: Celkom – 12, ZA -11, ospr. 1. 

MZ schvaľuje  VZN č. 43/2022, 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 

Hlasovanie: Celkom – 12,  ZA -11, ospr. 1. 

 

 

 

 

Overovatelia: 

 

Miloš Lastovica 

 

        Ing. Jozef Grapa 

        Primátor mesta 

 

Miroslav Škrobian 

 

 


