Uznesenia MZ zo dňa 20.9.2017
Uzn.č. 85/2017 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – Miloš Lastovica, Peter Šuráb,
overovateľov zápisnice – Mgr. Milan Jesenský, Ing. Vladimír Kormanec, Ph.D. a program
rokovania MZ.
Uzn.č. 86/2017 - MZ schvaľuje
a) 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 v k.ú. Krásno nad Kysucou, ktorý sa nachádza v časti na ul. 1.
mája (bývala ulička pri starej pošte) časť parcely KNC 275/2, ktorá je totožná
s parcelou EKN 9447 o výmere cca 25 m2, vedené na LV 3396.
b) ponúknuť ostatným užívateľom tohto pozemku odpredaj za cenu 10,-€/m2 s tým,
že náklady na GP a návrh na vklad si budú hradiť kupujúci
Uzn.č. 87/2017 – MZ schvaľuje vyrovnanie nákladov Krasbytu za byt získaný dražbou vo výške
11.605,71€ z účtu Mesta Krásno nad Kysucou na účet Krasbyt, s.r.o. Krásno nad Kysucou.
Uzn.č. 88/2017 – MZ schvaľuje predaj bytu č. 32 v bytovom dome s.č. 1499 v Krásne nad Kysucou,
ul. 1. mája Viere Pešanovej, bytom Krásno nad Kysucou č. 1499 za cenu 150,-€/m2.
Uzn.č. 89/2017 – Mestské zastupiteľstvo
a) súhlasí s odoslaním listu „Odpoveď na žiadosť o zachovanie pôvodného miestneho
chodníka“ zo dňa 13.9.2017 č.j. 139/2017.
b) schvaľuje doterajší postup mestského úradu vo veci vybavovania žiadosti M. Oravcovej
a ostatných občanov, ktorí spoločne podali žiadosť.
Uzn.č. 90/2017 – MZ schvaľuje kúpu pozemku C-KN 12609/31 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 737 m2 zapísané na LV č. 4214 v k.ú. Krásno nad Kysucou, vedené na kat. odbore
Okresného úradu v Čadci na základe znaleckého posudku v navrhovanej cene 10% všeobecnej
hodnoty nehnuteľnosti vo výške 371,-€.

Uzn.č. 91/2017 - MZ schvaľuje v zmysle zásad hospodárenia s majetkom obce a v súlade
s príslušnými zákonmi a vykonávajúcimi predpismi zriadenie vecného bremena v zmysle
zmluvy o budúcej zmluve, ktorá bude následne uzatvorená medzi SSE - distribúcia, a.s. Žilina
ako budúcim oprávneným z vecného bremena a Mestom Krásno nad Kysucou ako budúcim
povinnými z vecného bremena. Za zriadenie práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu
zaplatí žiadateľ ako budúci oprávnený z vecného bremena povinnému z vecného bremena
(Mesto Krásno nad Kysucou) jednorazovú odplatu podľa znaleckého posudku.
Uzn.č. 92/2017 - MZ schvaľuje
Predloženie žiadosti o NFP v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
s kódom: INT/EB/BES/1/II/B/0093 na realizáciu projektu: „Ďalšie budovanie cyklistickej
infraštruktúry v Milówke a Krásne nad Kysucou“. Spolufinancovanie projektu vo výške 1.189,60€
Eur (5 %) oprávnených výdavkov na projekt z vlastných zdrojov (rozpočtu mesta).
Uzn.č. 92/1/2017 - MZ schvaľuje
Predloženie žiadosti o NFP v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
s kódom: INT/EB/ZA/1/II/B0094 na realizáciu projektu: „Odkrývanie a ochrana spoločného
dedičstva“. Spolufinancovanie projektu vo výške 2.325,02€ Eur (5 %) oprávnených výdavkov na
projekt z vlastných zdrojov (rozpočtu mesta).
Uzn.č. 93/2017 - MZ schvaľuje
Predloženie žiadosti o NFP v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
s kódom: INT/EB/ZA/1/II/B0097 na realizáciu projektu: „Spoznávajme svoju históriu, kultúru,
prírodu a zvyky“. Spolufinancovanie projektu vo výške 1906,39€ Eur (5 %) oprávnených výdavkov na
projekt z vlastných zdrojov (rozpočtu mesta).

Uzn.č. 94/2017 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Uzn.č. 95/2017 – MZ berie na vedomie inf. rozbor hospodárenia mesta za I. polrok 2017.
Uzn.č. 96/2017 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu.
Uzn.č. 97/2017 – MZ berie na vedomie konsolidovanú výročnú správu Mesta Krásno nad
Kysucou za rok 2016.

Uzn.č. 98/2017 – MZ berie na vedomie hospodársky výsledok Krasbyt, s.r.o. Krásno nad
Kysucou za I. polrok 2017.
Uzn.č. 99/2017 – MZ schvaľuje odročenie žiadosti M. Čimboru a manželky Aleny, Krásno
nad Kysucou č. 1378.
Uzn.č. 100/2017 – MZ schvaľuje dodatok č. 1 k zmluve o zriadení školského úradu –
spoločného obecného úradu podľa par. 20a) odst. 3 zákona č. 612/2002 Zb.
Uzn.č. 101/2017 – MZ berie na vedomie správu o bezpečnostnej situácií a priestupkov
v meste Krásno nad Kysucou v roku 2017.
Uzn.č. 102/2017 – MZ berie na vedomie správu z vyhodnotenia preventívnych
protipožiarnych prehliadok.
Uzn.č. 103/2017 – MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 8 v bytovom dome č. 1996 o výmere
59,93 m2 Anne Šadlákovej, bytom Krásno n ad Kysucou 619
Uzn.č. 104/2017- MZ schvaľuje rozpis smien pracovnej pohotovosti v zimnom období
2017/2018.
Uzn.č. 105/2017 – MZ berie na vedomie správu o činnosti kultúrny a miestnej knižnice.
Uzn.č. 106/2017 – MZ poveruje mestský úrad vyvolať jednanie s majiteľom pozemku na
ktorom má byť postavená tržnica do budúceho zastupiteľstva.
Uzn.č. 107/2017 – MZ schvaľuje finančný dar z rozpočtu mesta na rok 2017 vo výške 300,-€
pre Slovenskú lekársku spoločnosť Bratislava na usporiadanie 25. Hálkových lekárskych dní
v Kysuckej nemocnici v Čadci.
Uzn.č. 108/2017 – Mestské zastupiteľstvo v Krásne nad Kysucou na základe ust. §2 ods. 2
zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov:
1. berie na vedomie informáciu pracovnej skupiny
2. konštatuje, že primátor mesta si nemohol vyčerpať dovolenku v rozsahu 15 dní ani
do konca nasledujúceho kalendárneho roku, a na základe toho
3. schvaľuje poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku primátorovi
v rozsahu 15 dní.
Uzn.č. 109/2017 – MZ schvaľuje 200,-€ Marcelovi Macurovi, Krásno nad Kysucou 1160 na
súťaž do Prahy v pretláčaní.
MZ schvaľuje VZN mesta Krásno nad Kysucou č. 10/2017 o prevádzkovaní taxislužby na
území mesta Krásno nad Kysucou.
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