
 

Uznesenia MZ zo dňa 15.06.2022 

Uzn.č. 127/2022 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – Mgr. Martin Ondruška a Ing. 

Oľga Šumská Lastovicová, overovateľov zápisnice Mgr. Margita Ďurišová, Vojtech Buchta  

a program rokovania MZ. 
Hlasovanie: ZA – 12 

Uzn.č. 128/2022 - MZ schvaľuje predaj pozemku  p.č. KNC 7116/7 – orná pôda o výmere 34 

m2, ktorá bola vytvorená geometrickým plánom Miloš Macura - GEODET, 023 02 Krásno 

nad Kysucou č. 986 dňa 15.01.2022 pod číslom 33/2021 z parcely KNE 9475 – zastavaná 

plocha, vedená na LV 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou za cenu 15,-€/m2 pre  Zdenko Holák 

a manželka Mária Holáková, rod. Masaryková, obaja  bytom 023 02  Krásno nad Kysucou č. 

298. 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. 129/2022 – MZ odročuje žiadosť Margity Komínovej, Čadca 2418 na ďalšie 

rokovanie MZ. Hlasovanie: ZA – 12 

Uzn.č. 130/2022 - MZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy o zradení vecného bremena na parcele 

C-KN č. 7148/1, orná pôda o výmere cca 30 m2, vedená na LV 1812, ktorá bude určená 

podľa skutočného zamerania pre Miroslava Gavlasová, bytom Kalinov 1438, 023 02 Krásno 

nad Kysucou za účelom uloženia kanalizačnej prípojky za jednorázovú úhradu 6,-€/m2. 

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

Hlasovanie: ZA – 12 

Uzn.č. 131/2022 - 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 a za úhradu 15,-€/m2. 

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

Hlasovanie: ZA – 12 

Uzn.č. 132/2022 - Mestské zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie zmluvy o zradení vecného 

bremena na parcelách  C-KN č. 12409/7 a CKN 12409/8, ostatná plocha  o výmere cca 100 

m2, vedená na LV 1812, ktorá bude určená podľa skutočného zamerania pre TRANS 

KYSUCE, s.r.o., SNP 168, 023 02  Krásno nad Kysucou, IČO: 36408735 za účelom výstavby 

opornej hrádze za jednorázovú finančnú úhradu 15,-€/m2. 

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

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

Uzn.č. 133/2022 - MZ schvaľuje zmluvu o zriadení vecného bremena medzi Mestom Krásno 

nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02  Krásno nad Kysucou, IČO 00314072 a Sky Toll, a.s., 

Lamačská cesta 3/B, 841 04  Bratislava, IČO: 44500734  na nehnuteľnosti: 

parcela C-KN č. 12404/26, kultúra, ostatná plocha 300m2,  zapísaný na LV 3396 v podiele 

1/1, 

parcela C-KN 12723/17, kultúra, zastavaná plocha a nádvorie 1026 m2, zapísaný na LV 3396 

v podiele 1/1, 



parcela C-KN 12723/22, kultúra, zastavaná plocha a nádvorie 1802 m2, zapísaný na LV 3396 

v podiele 1/1. 

Cez zaťažené pozemky vedie NN prípojka k stavbe „Komplexná služba elektronického 

výberu mýta  v Slovenskej republike, mýtna brána P61 – Krásno nad Kysucou“, ktorej 

vlastníkom a prevádzkovateľom je SkyToll, a.s. Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava. 

Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú a bezodplatne. 

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

Hlasovanie: ZA – 12 

Uzn.č. 134/2022 - 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 časti pozemku p.č. KNC 6417/222 – trvalý trávnatý 

porast o výmere 5m2, vedený na LV 1812. 

Hlasovanie: ZA – 12 

Uzn.č. 135/2022 - 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 12430/1 – ostatná plocha o výmere 47 m2, ktorá je 

súčasťou KNE 9419/1 – orná pôda vedený na LV 3396. 
Hlasovanie: ZA – 12 

Uzn.č. 136/2022 - MZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy o zradení vecného bremena na parcele 

C-KN č. 8419/9, ktorá je súčasťou parcely E-KN č. 9373 – zastavané plochy a nádvoria 

o výmere cca 30 m2, vedená na LV 3396, ktorá bude určená podľa skutočného zamerania pre 

Ing. Jakub Kučerík, bytom 023 02  Krásno nad Kysucou č. 327 za účelom uloženia 

kanalizačnej prípojky za jednorázovú úhradu 6,-€/m2. 

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

Hlasovanie: ZA – 12 

Uzn.č. 137/2022 - MZ schvaľuje podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

zmien a noviel nájom svojho dočasne prebytočného majetku a to: 

- pozemok p.č. 6780/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2,68m2, 

- pozemok p.č. 12414/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 0,98m2,  

- pozemok p.č. 3755/33 -  ostatné plochy o výmere 2,68 m2,  

všetky vedené na LV 1812 v k-ú. Krásno nad Kysucou do nájmu Packeta Slovakia, s.r.o. 

Kopčianska 3338/82A, 851 01  Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 48136999 za cenu 

3,50€/m2 na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace v zmysle ust. 9a ods. 9 písm. c) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 

osobitného zreteľa – za účelom umiestnenia z-Boxu 

Hlasovanie: ZA – 10, zdržal sa – 2 

Uzn.č. 138/2022 - MZ schvaľuje zriadenie vecného bremena o výmere 15 m2 na parcelu 

6780/41 z dôvodu vybudovania prístupovej cesty k objektu bývalej trafostanice, postavenej na 

p.č. 6780/216 pre Patrika Buchtu, bytom Krásno and Kysucou č. 1435. Úhradu za zriadenie 

vecného bremena vo výške 6,-€/m2, ktorá bude uhradená ako jednorázová úhrada s tým, že 

pri vymeriavaní pozemku bude prítomný pracovník mestského úradu. 

Hlasovanie: ZA – 9, zdržal sa – 3 

Uzn.č. 139/2022 - MZ  poveruje mestský úrad, aby pri vypracovaní GP na zámenu pozemkov  

p. Buchtom boli prítomní pracovníci mestského úradu. 

Hlasovanie: ZA – 9, zdržal sa – 3 

Uzn.č. 140/2022 - MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 

Hlasovanie: ZA – 12 

Uzn.č. 141/2022 - MZ ruší uznesenie č. 65, 66, 67, 68/2020 zo dňa 01.12.2020. 

Hlasovanie: ZA – 12 



Uzn.č. 142/2022 - MZ schvaľuje predaj pozemku  p.č. KNC 275/6 – zastavaná plocha o 

výmere 24 m2, ktorá bola vytvorená geometrickým plánom Miloš Macura - GEODET, 023 02 

Krásno nad Kysucou č. 986 dňa 15.07.2021 pod číslom 5/2021, úradne overeného  dňa 

25.04.2022 pod číslom 1392/2021 z parcely KNE 9447 – zastavaná plocha, vedená na LV 

3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou za cenu 10,-€/m2 pre  Vladimír Targoš, bytom 023 02  

Krásno nad Kysucou č. 875. 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. 143/2022 - MZ schvaľuje predaj pozemku  p.č. KNC 275/5 – zastavaná plocha o 

výmere 31 m2, ktorá bola vytvorená geometrickým plánom Miloš Macura - GEODET, 023 02 

Krásno nad Kysucou č. 986 dňa 15.07.2021 pod číslom 5/2021, úradne overeného  dňa 

25.04.2022 pod číslom 1392/2021 z parcely KNE 9447 – zastavaná plocha, vedená na LV 

3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou za cenu 10,-€/m2 pre  Pavol Šamaj a manželka Katarína 

Šamajová, rod. Ďuranová, bytom 023 02 Krásno nad Kysucou č. 874. 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. 144/2022 - MZ schvaľuje predaj pozemku  p.č. KNC 275/7 – zastavaná plocha o 

výmere 22 m2, ktorá bola vytvorená geometrickým plánom Miloš Macura - GEODET, 023 02 

Krásno nad Kysucou č. 986 dňa 15.07.2021  pod číslom 5/2021, úradne overeného  dňa 

25.04.2022 pod číslom 1392/2021 z parcely KNE 9447 – zastavaná plocha, vedená na LV 

3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou za cenu 10,-€/m2 pre Mgr. Ján Mičica a manželka Mgr. 

Erika Mičicová, rod. Čupajová, bytom 023 02 Krásno nad Kysucou č. 876. 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 

ich rodinnom dome 

Hlasovanie: ZA – 12 

Uzn.č. 145/2022 - MZ schvaľuje predaj pozemku  p.č. KNC 275/9 – zastavaná plocha o 

výmere 30 m2, ktorá bola vytvorená geometrickým plánom Miloš Macura - GEODET, 023 02 

Krásno nad Kysucou č. 986 dňa 15.07.2021 pod číslom 5/2021, úradne overeného  dňa 

25.04.2022 pod číslom 1392/2021 z parcely KNE 9447 – zastavaná plocha, vedená na LV 

3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou za cenu 10,-€/m2 pre Oľga Bezačinská, bytom 023 02 

Krásno nad Kysucou č. 1119. Náklady spojené s vkladom do katastra hradí kupujúca. 

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. 146/2022 – MZ schvaľuje prípravu monografiu mesta Krásno nad Kysucou na 700. 

výročie prvej písomnej zmienky o Krásne a dohodnutie zmluvných podmienok s Kysuckým 

múzeom v Čadci v sume cca 6.000,-Eur.  

Hlasovanie: ZA – 12 

Uzn.č 147/2022 – MZ v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. Slovenskej národnej rady o obecnom 

zriadení v platnom znení navrhujeme vyhlásiť voľbu hlavného kontrolóra na tomto rokovaní 

mestského zastupiteľstva konaného dňa 15.06.2022.  



Deň konania voľby hlavného kontrolóra určuje obecné zastupiteľstvo na 14.09.2022, pri 

dodržaní minimálne 40 dňovej lehoty pred dňom konania voľby).   

A) P r e r o k o v a l o  
voľbu hlavného kontrolóra Mesta Krásna nad Kysucou.  
B/ S c h v a ľ u j e  
uznesenie v tomto znení:  
Mestské zastupiteľstvo v Krásne nad Kysucou v súlade s § 18 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Z.z. o 
obecnom zriadení v platnom znení:  
Pracovný úväzok:  
Pracovný pomer hlavného kontrolóra/ hlavnej kontrolórky vznikne uzatvorením Pracovnej 
zmluvy s Mestom Krásno nad Kysucou na pracovný úväzok 30%, t.j. 2,25 hod/deň.  
a) v y h l a s u j e  
deň konania voľby hlavného kontrolóra Mesta Krásna nad Kysucou na 14.09.2022 v zasadačke 
Mestského úradu v Krásne nad Kysucou, pričom voľba sa uskutoční v rámci programu riadneho 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Krásne nad Kysucou.  
b) p o v e r u j e  
zástupcu primátora Mestského úradu Krásno nad Kysucou, aby v termíne podľa § 18 a ods. 2 
zákona č. 396/1990 Z.z. o obecnom zriadení v platnom znení zabezpečil vyhlásenie voľby 
hlavného kontrolóra Mesta Krásno nad Kysucou na úradnej tabuli Mesta Krásno nad Kysucou a 
na internetovej stránke Mesta Krásna nad Kysucou.  
c) u s t a n o v u j e  
podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Mesta Krásna nad Kysucou a 
náležitosti prihlášky takto:  
Predpoklady na výkon funkcie a náležitosti prihlášky:  

1. Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra Mesta Krásna nad Kysucou 
je ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie.  

2. Iné predpoklady, ktoré sú pre uchádzača výhodou: znalosť príslušnej legislatívy a noriem 
v oblasti miestnej územnej samosprávy, hospodárenia s majetkom mesta, rozpočtových a 
príspevkových organizácií ako aj obchodných spoločností založených mestom 

3. Písomná prihláška, ktorá bude tvoriť prílohu materiálu k voľbe hlavného kontrolóra musí 
obsluhovať:  
a)  meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),  
b)  profesijný životopis a motivačný list 

4. K prihláške je potrebné priložiť nasledovné prílohy: 
a) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa §10 ods. 4 písm. a) zákona č. 

330/2007 Z. z. o registri trestov. Údaje mesto bezodkladne zašle v elektronickej podobe 
prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky 
na vydanie výpisu z registra trestov. 

b) úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní  
c) čestné prehlásenie k nezlučiteľnosti funkcie hlavného kontrolóra s funkciou uvedenou v 

§18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov t. j., 
že uchádzač nevykonáva funkciu uvedenú v zmysle vyššie citovaného ustanovenia zákona 
resp., že sa jej vzdá do nástupu do funkcie hlavného kontrolóra mesta 

d) vyjadrenie resp. poskytnutie informácie, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká 
alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť, alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo 
dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť 

e) písomný súhlas so zverejnením a  spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 
Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadení EU o GDPR za účelom vykonania voľby 
Hlavného kontrolóra Mesta Krásno nad Kysucou 



 
5. Termín doručenia prihlášok je do 30.08.2022 do 13:00 hod. na adresu:  

Mestský úrad Krásno nad Kysucou  
1. mája 1255  
023 02 Krásno nad Kysucou  
v zalepenej obálke s označením ,,VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA 

KRÁSNA NAD KYSUCOU – NEOTVÁRAŤ“. Rozhodujúci je dátum a hodina 

doručenia, nie dátum poštovej podacej pečiatky. 

Spôsob vykonania voľby:  
Voľby hlavného kontrolóra sa uskutočňujú tajným alebo verejným hlasovaním. O spôsobe 
hlasovania rozhodne mestské zastupiteľstvo prijatím uznesenia.  

6. Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykonáva zástupca Mestského  úradu 
Krásno nad Kysucou za prítomnosti 3 poslancov schválených mestským zastupiteľstvom 
dňa 31.08.2022 v kancelárii primátora Mesta Krásna nad Kysucou. O výsledku spíše 
zástupca Mestského úradu Krásna nad Kysucou zápisnicu, ktorú podpíšu všetci prítomní a 
ktorá sa bude predkladať do zastupiteľstva ako príloha k materiálu o voľbe hlavného 
kontrolóra. Zápisnica musí  obsahovať najmä údaj o tom, koľko obálok bolo v 
stanovenom termíne doručených a menný zoznam kandidátov, ktorí splnili a ktorí 
nesplnili stanovené podmienky. V prípade, že niektorá z osôb prítomných pri otváraní 
obálok a kontrole splnenia podmienok odmietne zápisnicu podpísať, je povinná do 
zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietla urobiť.  

7. Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky, bude písomne pozvaný na 

riadne zasadnutie zastupiteľstva dňa 14.09.2022 a bude mať právo vystúpiť na tomto 

rokovaní zastupiteľstva v rámci bodu ,,Voľba hlavného kontrolóra Mesta Krásna nad 

Kysucou“ v časovom rozsahu max. 5 min. Kandidáti sa budú predstavovať v abecednom 

poradí (podľa priezviska). Kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý nesplnil stanovené 

podmienky, bude o tejto skutočnosti písomne informovaný do 5-tich dní odo dňa 

otvorenia obálok. 

Tajné hlasovanie  
8. Voľba hlavného kontrolóra tajným hlasovaním poslancov mestského zastupiteľstva sa 

uskutoční v zasadačke Mestského úradu Krásna nad Kysucou. Voľbu riadi Volebná 
komisia, ktorú pred začiatkom voľby hlavného kontrolóra schvália poslanci uznesením. 
Voľby sa konajú za prítomnosti zapisovateľa, ktorého uznesením schvália poslanci 
mestského zastupiteľstva. 

9. Volebná komisia vydá hlasovací lístok a obálku poslancom proti ich vlastnoručnému 
podpisu do zoznamu vydaných hlasovacích lístkov pri vstupe do hlasovacej miestnosti. 
Hlasovací lístok a obálka, ktoré nebudú označené okrúhlou červenou pečiatkou ,,Mesto 
Krásno nad Kysucou“, sa budú považovať za neplatné.  

10. Na hlasovacom lístku budú uvedení všetci kandidáti, ktorí splnili podmienky na funkciu 
hlavného kontrolóra v abecednom poradí. Poslanec môže udeliť svoj hlas len jednému z 
kandidátov zakrúžkovaním jeho mena, resp. poradového čísla, ktoré mu bolo pridelené. 
Hlasovací lístok, na ktorom budú označení dvaja a viacerí kandidáti, resp. žiaden 
kandidát, sa bude považovať za neplatný. Po označení kandidáta vloží poslanec hlasovací 
lístok do obálky, ktorá mu bola vydaná a vhodí ju do zapečatenej volebnej urny 
nachádzajúcej sa vo volebnej miestnosti. Po skončení hlasovania všetkých poslancov, 
ktorí si prevzali hlasovací lístok a obálku, pristúpia po jednom k hlasovaniu rovnakým 
spôsobom i členovia Volebnej komisie. Následne sa volebná komisia odoberie do 
kancelárie primátora, otvorí zapečatenú volebnú urnu a pristúpi k sčítaniu hlasov. 
Predsedajúci vyhlási po túto dobu prestávku.  



 

11. O priebehu voľby a o jej výsledku spíše zapisovateľ zápisnicu. Zápisnica musí obsahovať 
najmä údaje o počte vydaných, vrátených a nevrátených hlasovacích lístkov, o počte 
platných a neplatných hlasovacích lístkoch a o počte hlasov, ktoré získali jednotliví 
kandidáti v prvom resp. druhom kole volieb. Ďalej musí zápisnica obsahovať údaj o tom, 
ktorý z kandidátov bol zvolený za hlavného kontrolóra v prvom kole. V prípade konania 
druhého kola volieb musí obsahovať údaj o tom, ktorí kandidáti do neho postúpili, koľko 
platných hlasov v ňom získali a ktorý z nich bol zvolený za hlavného kontrolóra. Zápisnicu 
podpisujú všetci členovia volebnej komisie. V prípade, že niektorý člen volebnej komisie 
odmietne zápisnicu podpísať, je povinný do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak 
odmietol urobiť.  

12. Výsledok voľby oznámi zastupiteľstvu predseda Volebnej komisie, ktorého si spomedzi 
seba zvolili členovia Volebnej komisie. V prípade konania druhého kola voľby hlavného 
kontrolóra vyhlási predsedajúci po oznámení výsledku prvého kola voľby predsedom 
Volebnej komisie prestávku, počas ktorej sa Volebná komisia organizačne pripraví na 
druhé kolo volieb. Po skončení prestávky predsedajúci vyzve poslancov, aby pristúpili k 
hlasovaniu o voľbe hlavného kontrolóra v druhom kole.  

13. Verejné hlasovanie Verejné hlasovanie poslancov sa vykonáva spôsobom obvyklým 
zdvihnutím ruky. Hlasuje sa postupne o každom kandidátovi samostatne v abecednom 
poradí. Predsedajúci oznámi výsledok hlasovania a prednesie uznesenie, ktoré bolo 
hlasovaním prijaté.  

Vykonanie voľby:  
14. Na zvolenie hlavného kontrolóra sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 

poslancov mestského zastupiteľstva.  
15. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, mestské zastupiteľstvo ešte na tej istej 

schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v prvom 
kole získali najväčší počet platných hlasov.  

16. V prípade rovnosti hlasov postupujú do druhého kola volieb všetci kandidáti s najväčším 
počtom platných hlasov. 

17. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. 
Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Žrebovanie v rokovacej 
miestnosti Mestského zastupiteľstva Krásna nad Kysucou riadi a výsledok žrebovania 
zastupiteľstvu a prítomnej verejnosti oznamuje v prípade tajného hlasovania predseda 
volebnej komisie, v prípade verejného hlasovania predsedajúci.  

18. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu mestského zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať 
inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov 
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa 
nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú 
činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a 
na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú 
činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej 
činnosti.  

19. Funkcia hlavného kontrolóra Mesta Krásna nad Kysucou je nezlučiteľná s funkciou 
poslanca Mestského zastupiteľstva Krásno nad Kysucou, primátor mesta, člena orgánu 
právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je Mesto Krásno nad 
Kysucou, iného zamestnanca Mesta Krásno nad Kysucou podľa osobitného zákona.  

20. Primátor Mesta Krásno nad Kysucou je povinný s právoplatne zvoleným hlavným 
kontrolórom mesta Krásna nad Kysucou uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v deň 
nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. 



Deň nástupu do práce určí na deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia 
predchádzajúceho hlavného kontrolóra.  

d) s c h v a ľ u j e  
Členov komisie:  
na otváranie obálok voľby hlavného kontrolóra Mesta Krásno nad Kysucou, ktoré sa bude konať 
dňa 31.08.2022 – poslanci – Mgr. Margita Ďurišová, PhDr. Marta Jozefíková, Mgr. Milan 
Jesenský, Jaroslav Pagáč.  
Hlasovanie: ZA – 12 

Uzn.č. 148/2022 - Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu auditora za rok 2021 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet mesta  a celoročné hospodárenie  za rok 

2021 bez výhrad. 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 880 933,16 € 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku z hospodárenia finančných operácií na 

tvorbu ostatného rezervného fondu vo výške 168 184,67 €  

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje: 

-Tvorba a použitie rezervného fondu 

1. Tvorba: 

a/ počiatočný stav      591 190,15 € 

      b/ tvorba                  1 049 117,83 € 

c/ konečný stav        1 640 307,98 € 

2. Použitie : 

a/ na kapitálové výdavky v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 

b/ na úhradu bežných výdavkov v zmysle § 36 zákona o niektorých mimoriadnych 

opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej 

choroby COVID - 19 

- Strata  z hospodárskej činnosti mesta vo výške 3 768,04 €.  

- Hospodárenie KRASBYT s.r.o. so ziskom vo výške  33 064,87 €  

- Hospodárenie Mestského podniku Krásno nad Kysucou s.r.o. so ziskom vo výške  

11 090,52€ 

Hlasovanie: ZA – 12 

Uzn.č. 149/2022 - MZ berie na vedomie informatívnu správu plnenia rozpočtu za I. štv. 2022. 

Hlasovanie: ZA – 12 

Uzn.č. 150/2022 - MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie: ZA – 12 

Uzn.č. 151/2022 - MZ berie na vedomie rozbor hospodárenia Mestského podniku Krásno nad 

Kysucou, s.r.o.  za rok 2021. 

Hlasovanie: ZA – 12 

Uzn.č. 152/2022 - MZ  berie na vedomie  hospodársky výsledok Krasbyt-u za rok 2021. 

Hlasovanie: ZA – 12 

Uzn.č. 153/2022 - MZ schvaľuje:  

 1. vykonanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v zmysle §23 zákona NR SR 

č. 314/2001 Z.z. všetky objekty súkromných fyzických osôb v týchto častiach: ul. SNP od 

cintorína po rázcestie, ul. 1. mája po MsÚ, sídlisko Struhy, ul. Revolučná, ul. MUDr. Hálka. 

 2. vedúcich prehliadkových skupín v zmysle § 24 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. 

týchto členov DHZ: Marián Šustek, Krásno č. 247, Michal Gábor, Krásno č. 1270, Pavol 

Jacek, Krásno č. 1243, Karol Kasaj, Krásno č. 1479,  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, Marek Chilý, Krásno 551.  

Hlasovanie: ZA – 12 

Uzn.č. 154/2022 - MZ schvaľuje volebný obvod Krásno s počtom poslancov 12. 

Hlasovanie: ZA – 12 

Uzn.č. 155/2022 - MZ schvaľuje na základe zákona č. 369/1990 par. 11, odst. 4, písm. i) 

v znení neskorších predpisov na celé funkčné obdobie voľby primátora rozsah výkonu jeho 

funkcie na celý úväzok. 

Hlasovanie: ZA – 12 

MZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 40/2022 o zabezpečení dodávky vody 

z verejného vodovodu a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v k.ú. Krásno nad 

Kysucou v mieste, kde je verejný vodovod a verejná kanalizácia vybudovaná. 

Hlasovanie: ZA – 12 

MZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 41/2022 o umiestňovaní volebných plagátov 

na území mesta Krásno nad Kysucou. 

Hlasovanie: ZA – 12 

MZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 42/2022 o organizácii miestneho referenda.  
Hlasovanie: ZA – 12 

 

 

 

 
Overovatelia: 

 

Mgr. Margita Ďurišová 

 

        Ing. Jozef Grapa 

        Primátor mesta 

 

Vojtech Buchta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


