Uznesenia MZ zo dňa 02.12.2020
Uzn.č. 64/2020 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – Mgr. Jozef Mozol, Marcel
Seko, overovateľov zápisnice – Ing. Vladimíra Kormanca, Ph.D., Mgr. Milana Jesenského
a program rokovania MZ.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1
Uzn.č. 65/2020 - MZ schvaľuje prebytočnosť majetku mesta Krásno nad Kysucou a spôsob
jeho prevodu – predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok p.č. KNC 275/2,
ktorá je totožná s parcelou EKN 9447 – zastavaná plocha a nádvoria, vedená na LV 1812 v
k.ú. Krásno nad Kysucou o výmere cca 25,5 m2 za cenu 10,-€/m2 pre Mgr. Vladimír Targoš,
bytom 023 02 Krásno nad Kysucou č. 875 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. Náklady spojené s vkladom do
katastra hradí kupujúci.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1
Uzn.č. 66/2020 - MZ schvaľuje prebytočnosť majetku mesta Krásno nad Kysucou a spôsob
jeho prevodu – predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok p.č. KNC 275/2,
ktorá je totožná s parcelou EKN 9447 – zastavaná plocha a nádvoria, vedená na LV 1812 v
k.ú. Krásno nad Kysucou o výmere cca 25,5, m2 za cenu 10,-€/m2 pre Oľga Bezačinská,
bytom 023 02 Krásno nad Kysucou č. 1119 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. Náklady spojené s vkladom do katastra
hradí kupujúca.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1
Uzn.č. 67/2020 - MZ schvaľuje prebytočnosť majetku mesta Krásno nad Kysucou a spôsob
jeho prevodu – predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok p.č. KNC 275/2,
ktorá je totožná s parcelou EKN 9447 – zastavaná plocha a nádvoria, vedená na LV 1812 v
k.ú. Krásno nad Kysucou o výmere cca 25,5 m2 za cenu 10,-€/m2 pre Pavol Šamaj
a manželka Katarína Šamajová, rod. Ďuranová, bytom 023 02 Krásno nad Kysucou č. 874 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.
Náklady spojené s vkladom do katastra hradia kupujúci.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1
Uzn.č. 68/2020 - MZ schvaľuje prebytočnosť majetku mesta Krásno nad Kysucou a spôsob
jeho prevodu – predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok p.č. KNC 275/2,
ktorá je totožná s parcelou EKN 9447 – zastavaná plocha a nádvoria, vedená na LV 1812 v
k.ú. Krásno nad Kysucou o výmere cca 25,5 m2 za cenu 10,-€/m2 pre Mgr. Ján Mičica
a manželka Mgr. Erika Mičicová, rod. Čupajová, bytom 023 02 Krásno nad Kysucou č. 876,
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.
Náklady spojené s vkladom do katastra hradia kupujúci.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1
Uzn.č. 69/2020 - MZ schvaľuje prebytočnosť majetku mesta Krásno nad Kysucou a spôsob
jeho prevodu – predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok p.č.
KNC 47/115 – zastavaná plocha o výmere 55 m2 za cenu 10,-€/m2, ktorá bola vytvorená
z parcely KNC 47/107- zastavaná plocha a nádvorie, vedená na LV 1812, na základe
geometrického plánu č. 41/2020, vyhotoveného Miloš Macura – GEODET, Krásno nad
Kysucou 986 zo dňa 26.10.2020 pre Juraj Lahuta, Mládežnícka 1282, 023 02 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 sa nachádza pri jeho
prevádzke. Náklady spojené s vkladom do katastra hradí kupujúci.

Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1
Uzn.č.70/2020 - MZ schvaľuje prebytočnosť majetku mesta Krásno nad Kysucou a spôsob
jeho prevodu – predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok p.č. KNC
12415/24– zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2 za cenu 10,-€/m2, ktorá bola
vytvorená z parcely KNC 12415/8 – zastavané plochy a nádvoria, vedená na LV 1812 na
základe geometrického plánu č. 46/2020, vyhotoveného Miloš Macura – GEODET, Krásno
nad Kysucou 986 zo dňa 12.11.2020 pre Marta Hriníková, rod. Halúsková a manžel Ľuboš
Hriník, bytom Na Močiar 813/7, 013 01 Teplička nad Váhom 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 bude slúžiť ako prístupová cesta. Náklady spojené s vkladom do
katastra hradí kupujúci.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1
Uzn.č.71/2020 - MZ schvaľuje prebytočnosť majetku mesta Krásno nad Kysucou a spôsob
jeho prevodu – predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok p.č. KNC 6780/27 –
zastavané plochy a nádvoria, vedená na LV 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou o výmere max
113 m2 za cenu 10,-€/m2 pre Ľubomír Rebroš, Školská 2304, 022 01 Čadca 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 prevádzke. Náklady spojené s
vkladom do katastra hradí kupujúci.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1
Uzn.č. 72/2020 - MZ schvaľuje prebytočnosť majetku mesta Krásno nad Kysucou a spôsob
jeho prevodu – predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok p.č. KNC
12724/341 - orná pôda o výmere 30 m2 za cenu 10,-€/m2, ktorá bola vytvorená z p.č. KNC
12724/251 . orná pôda, ktorá je totožná s parcelou EKN 9439/2 – zastavané plochy a
nádvorie, vedená na LV 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou na základe geometrického plánu č.
171/2020, vyhotoveného Ing. Bohuš Krištiak, Horná 2167/77, 022 01 Čadca pre Viera
Poláčková, ul. Janka Kráľa 2593/15, 022 01 Čadca 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 bude slúžiť ako prístupová cesta k prevádzke. Náklady spojené s vkladom
do katastra hradí kupujúca.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1
Uzn.č. 73/2020 - Mestské zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 39/2020 zo dňa 02.09.2020.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1
Uzn.č. 74/2020- MZ schvaľuje podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
zmien a noviel nájom svojho dočasne prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva
1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou z dôvodu hodného osobitného zreteľa prenájom pozemku
p.č. KNC 12609/41 – zastavané plochy o výmere 237m2, ktorá bola vytvorená z parcely
KNC 12609/31 na základe geometrického plánu č. 34497200-1/2017 zo dňa 7.9.2017
vyhotoveného Ing. Ján Lapin, Kuzmányho 1, 010 01 Žilina do nájmu STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17317282 za cenu 2,-€/m2, od 03.09.2020 na
dobu neurčitú s výpovednou lehotou 6 mesiacov 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 – prenájom pozemku, na ktorom je dlhodobo umiestnená prevádzka spoločnosti
Strabag.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1
Uzn.č.75/2020 - MZ schvaľuje prebytočnosť majetku mesta Krásno nad Kysucou a zámer
prenájmu majetku v zmysle §9a, ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. v platnom znení za
účelom prenájmu pozemku p.č. KNC 6780/27 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 67
m2, vedená na LV 1812.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1

Uzn.č. 76/2020 - 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 8419/9 – zastavaná plocha, vytvorená z parcely KNE
9373 o výmere 55 m2, vedená na LV 3396.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1
Uzn.č. 77/2020 - MZ schvaľuje prebytočnosť majetku mesta Krásno nad Kysucou a zámer
odpredaja spoluvlastníckeho podielu v zmysle §9a, ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb.
v platnom znení za účelom odpredaja spoluvlastníckeho podielu na pozemku p.č. KNE 1117 –
orná pôda o výmere 1033 m2, nachádza sa na 3. mieste a podiel mesta je vo výške 1/20, čo
predstavuje celkovo 51,65 m2, vedená na LV 3485.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1
Uzn.č. 78/2020 - MZ schvaľuje prebytočnosť majetku mesta Krásno nad Kysucou a zámer
prenájmu majetku v zmysle §9a, ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. v platnom znení za
účelom prenájmu časti pozemku p.č. KN 6417/2 – zastavaná plocha o výmere cca 185 m2,
vedená na LV 1812.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1
Uzn.č. 79/2020 - MZ schvaľuje kúpnu zmluva č. MZ 386/2016 _ KZ 1000/2020, k.ú. Krásno
nad Kysucou uzatvorenú medzi predávajúcim Mesto Krásno nad Kysucou a kupujúcim
Sevak, a.s. Žilina predmetom ktorej je prevod parcely KNC 3755/133 – zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 75 m2, ktorá bola odčlenená z pozemkov KNC č. 3755/74, KNC
3755/72 a KNC 12587/8 geometrickým plánom č. 62/2020, ktoré sú vedené na LV 1812
v k,ú. Krásno nad Kysucou za cenu 1.173,-€ ( 15,64€/m2). Cena bola stanovená znaleckým
posudkom Ing. Pavla Rašku, znalca v odbore Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty
nehnuteľností.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1
Uzn.č. 80/2020 - MZ schvaľuje kúpnu zmluva č. MZ 386/2016 _ KZ 004/2020, k.ú. Krásno
nad Kysucou uzatvorenú medzi predávajúcim Mesto Krásno nad Kysucou a kupujúcim
Sevak, a.s. Žilina predmetom ktorej je prevod parcely KNC č. 6417/395 – ostatná plocha
o výmere 60 m2, ktorá bola odčlenená z pozemkov p.č KNC 6417/2 a KNC 6417/186
a parcela KNC 3557/16 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, ktorá bola vytvorená
z parcely p.č KNE 9434 geometrickým plánom 183/2019, pôvodné parcely sú vedené na LV
3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou za cenu 1.135,20( 13,98/m2). Cena bola stanovená
znaleckým posudkom Ing. Adriána Bukovca, znalca v odbore Stavebníctvo, odvetvie Odhad
hodnoty nehnuteľností.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1
Uzn.č. 81/2020 - MZ schvaľuje kúpnu zmluva č. MZ 386/2016 _ KZ 007/2020, k.ú. Krásno
nad Kysucou uzatvorenú medzi predávajúcim Mesto Krásno nad Kysucou a kupujúcim
Sevak, a.s. Žilina predmetom ktorej je prevod parcely KNC č. 3482/32 – TTP o výmere 27
m2 a parcela KNC 12502/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 37 m2, ktoré boli
odčlenené z parcely KNE 9464/1 geometrickým plánom č. 216/2019, ktorá je vedená na LV
3396 za cenu 878,08( 13,72/m2). Cena bola stanovená znaleckým posudkom Ing. Adriána
Bukovca, znalca v odbore Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1
Uzn.č. 82/2020 - MZ schvaľuje kúpnu zmluva č. MZ 386/2016 _ KZ 1001/2020, k.ú. Krásno
nad Kysucou uzatvorenú medzi predávajúcim Mesto Krásno nad Kysucou a kupujúcim Sevak, a.s.
Žilina predmetom ktorej je prevod parcely KNC č. 12722/28 – ostatná plocha o výmere 1 m2
a parcely KNC č. 12722/31- ostatná plocha o výmere 9 m2, ktoré bola odčlenené z pozemku
p.č KNE 9433/2– ostatná plocha geometrickým plánom 300/2019, vedené na LV 3396 v k.ú.
Krásno nad Kysucou za cenu1,-€/m2, minimálne za cenu znaleckého posudku.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1

Uzn.č. 83/2020 - MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1
Uzn.č. 84/2020 - MZ berie na vedomie, že stanovisko mestskej kontrolórky k rozpočtu mesta
Krásno nad Kysucou na roky 2021-2023 nebolo predložené z dôvodu dlhodobej
práceneschopnosti kontrolórky mesta.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1
Uzn.č. 85/2020 - MZ schvaľuje rozpočet Mesta Krásno nad Kysucou na rok 2021 a berie na
vedomie návrhy rozpočtu na roky 2022-2023.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1
Uzn.č. 86/2020 - MZ berie na vedomie inf. rozbor hospodárenia mesta za III. štvrťrok 2020.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1
Uzn.č. 87/2020 - MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1
Uzn.č. 88/2020 - MZ schvaľuje vyradenie knižničného fondu na základe zápisnice z revízie
knižničného fondu Mestskej knižnice Krásno nad Kysucou.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1
Uzn.č. 89/2020 - MZ schvaľuje vyradenie majetku mesta na základe zápisnice zo zasadnutia
finančnej komisie.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1
Uzn.č. 90/2020 - MZ na základe zápisnice zo zasadnutia finančnej komisie schvaľuje
odpredaj verejnou súťažou dopravných prostriedkov:
- UNC 060 + príslušenstvo,
- Traktor ZETOR CA 048 A
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1
Uzn.č. 91/2020 –
Mestské zastupiteľstvo
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 02.12.2020.
Deň konania voľby hlavného kontrolóra určuje obecné zastupiteľstvo na 03.03.2021, pri
dodržaní minimálne 40 dňovej lehoty pred dňom konania voľby, čo je dňa 22.1.2021).
Funkčné obdobie súčasného hlavného kontrolóra Ing. Zuzany Buchtovej začalo dňa
15.04.2015 a bude končiť po uplynutí 6-ročného volebného obdobia dňa 14.04.2021. Voľba
hlavného kontrolóra sa tak uskutoční počas posledných 60 dní funkčného obdobia
doterajšieho hlavného kontrolóra. Deň nástupu hlavného kontrolóra do práce je od
15.04.2021.
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 03.03.2021 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 17.02.2021 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“.
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 18.02.2021 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 03.03.2021 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 18.02.2021 – PhDr. Marta Jozefíková, Mgr. Margita Ďurišová a Jaroslav Pagáč.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1
Uzn.č.92/2020 - MZ schvaľuje dodatok č. 5 zo dňa 19.11.2020 k Zmluve o výpožičke zo dňa
2.1.2017 pre Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o., Struhy 83, 023 02 Krásno nad
Kysucou, ktorý sa rozširuje o toto vozidlo:
- pracovný stroj samohybný BOBCAT, obstarávacia cena 139.150,-€.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1
Uzn.č. 93/2020 – MZ schvaľuje Plán práce mestského zastupiteľstva na I. polrok 2021.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1
Uzn.č. 94/2020 – MZ schvaľuje vystúpenie Mesta Krásno nad Kysucou z Oblastnej
organizácie cestovného ruchu Malá Fatra.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1
Uzn.č.95/2020 – NZ schvaľuje vstup Mesta Krásno nad Kysucou do Oblastnej organizácie
cestovného ruchu Kysuce.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 27/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Krásno nad Kysucou.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1
Mestského zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenia č. 28/2020 o dani
z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za
nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2021.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 29/2020 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2021.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenia č. 30/2020 o dočasnom
parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území
Mesta Krásno nad Kysucou.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzne nariadenie č. 31/2020 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, ospravedlnení – 1

Overovatelia:
Ing. Vladimír Kormanec, Ph.D.
Ing. Jozef Grapa
Primátor mesta

Mgr. Milan Jesenský

