Uznesenia MZ zo dňa 19.12.2018
Uzn.č. 86/2018 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – Marcel Seko, Mgr. Jozef
Mozol, Mgr. Martin Ondruška, overovateľov zápisnice – Vojtech Buchta, Mgr. Margita
Ďurišová a program rokovania MZ.
Uzn.č. 87/2018 - MZ neschvaľuje predaj pozemku p.č. KNC 12569/8 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 70 m2 pre Stanislav Pustaj a manželka Erika Pustajová, rod.
Kocifajová, bytom Krásno nad Kysucou č. 1983.
Uzn.č. 88/2018 - MZ schvaľuje prebytočnosť majetku mesta Krásno nad Kysucou
a spôsob jeho prevodu – predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok p.č.
KNE 9409 – orná pôda o výmere cca 79,5 m2, vedené na LV 3396 za cenu 5,-€/m2 pre
Ing. Vladimíra Kormanca, Ph.D. a manželky Mgr. Ivany Kormancovej Kopáskovej, Ph.D,
bytom Krásno nad Kysucou č. 569 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 nachádza pri ich rodinnom dome ako súčasť záhrady. Náklady spojené
s vypracovaním GP a s vkladom do katastra hradia kupujúci.
Uzn.č. 89/2018 – MZ schvaľuje prebytočnosť majetku mesta Krásno nad Kysucou
a spôsob jeho prevodu – predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok p.č.
KNC 12415/20 – zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 120 m2, vedené na LV 1812
za cenu 4,-€/m2 pre Slávka Hinková, Kalinov 2099, Krásno nad Kysucou 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 nachádza pri ich rodinnom dome ako súčasť
záhrady. Náklady spojené s vypracovaním GP a s vkladom do katastra hradia kupujúci.

Uzn.č. 90/2018 – MZ schvaľuje prebytočnosť majetku mesta Krásno nad Kysucou
a spôsob jeho prevodu – predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok p.č.
KNE 1115 – orná pôda o výmere 869 m2, vedenou na LV 3713, pod B6 v podiele ¼
za cenu 5,-€/m2 pre Ondrej Masarik, Krásno nad Kysucou č. 141 v zmysle ust. § 9a)
ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako
prípad hodný osobitného zreteľa - časť pozemku bude vyčlenený na miestnu
komunikáciu. Náklady spojené s vypracovaním GP a s vkladom do katastra hradia
kupujúci.
MZ schvaľuje dohodu medzi žiadateľom Ondrejom Masarikom ako budúcim
kupujúcim a mestom Krásno nad Kysucou, ako budúcim predávajúcim, ktorá bude
zahŕňať aj otázku, že časť podielu, ktorá pripadá vlastnícky na mesto Krásno nad
Kysucou sa ponechá vo vlastníctve mesta, na ktorej je vybudovaná miestna
komunikácia. Kupujúci sa zaväzuje, že uzatvorí s mestom zmluvu o budúcej zmluve
na pozemok pod miestnu komunikáciu.
Uzn.č. 91/2018 - 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 6780/287 – ostatné plochy o výmere 21
m2, vedené na LV 1812.
Uzn.č. 92/2018 – MZ ruší uzn.č. 51/2018 zo dňa 12.9.2018.
Uzn.č. 93/2018 - MZ schvaľuje ponechať pozemok p.č. KNE 9421 – orná pôda vo
vlastníctve mesta s tým, že je možné si uplatniť vecné bremeno, ako prístupovú cestu
k jednotlivým parcelám.
Uzn.č. 94/2018 – MZ neschvaľuje žiadosť SLUŽBY, s.r.o. Krásno nad Kysucou č. 2
o odpredaji pozemkov vo vlastníctve mesta.

Uzn.č. 95/2018 – MZ schvaľuje prenájom priestorov bývalej požiarnej zbrojnice žiadateľovi
ProFmo s.r.o., Oščadnica 2064, 023 01 Oščadnica na účel využitia ako práčovne-ekologickej
čistiarne za 48,- €/m2/rok na dobu 15 rokov od 1.3.2019.
Poveruje primátora mesta jednaním o investíciách do prenajímanej budovy v maximálnej
výške ½ polovice 15 ročného nájmu. V prípade nedohodnutia poveruje primátora jednaním
s druhou firmou v poradí.
Uzn.č. 96/2018 – MZ schvaľuje rozpočet Mesta Krásno nad Kysucou na rok 2019
s doplnením 5.000,-€ na participálny rozpočet. Berie na vedomie návrh rozpočtu na roky
2020-2021.
Uzn.č. 97/2018 – MZ berie na vedomie informatívny rozbor hospodárenia mesta za III.
štvrťrok 2018.
Uzn.č. 98/2018 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu.
Uzn.č. 99/2018 – MZ berie na vedomie rozbor hospodárenia Krasbyt-u za III. štvrťrok 2018.
Uzn.č.100/2018 - MZ schvaľuje Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku mesta Krásno nad
Kysucou do správy rozpočtovej organizácie zo dňa 31.8.2018.
Uzn.č. 101/2018 – MZ schvaľuje Plán práce mestského zastupiteľstva na I. polrok 2019.
Uzn.č. 102/2018 – MZ schvaľuje dodatok č. 2 zo dňa 21.11.2018 k Zmluve o výpožičke zo
dňa 2.1.2017 pre Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o. ktorý sa rozširuje o vozidlo
Traktor CA 832 YE, obstarávacia cena 82.878,-€.
Uzn.č. 103/2018 – MZ schvaľuje vyradenie majetku mesta z dôvodu nefunkčnosti:
Autobus CA 06 AK, obstaraný 23.12.2009 za cenu 1.999,20€, zostatková cena 0,-€ a
LIAZ CA 172 BJ, obstaraný 20.6.2008 za cenu 4.740,09€, zostatková cena 0,-€.
Uzn.č. 104/2018 – MZ berie na vedomie správu z vyhodnotenia prevedenia preventívnych
protipožiarnych prehliadok v Meste Krásno nad Kysucou za rok 2018.
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