
Uznesenia MZ zo dňa 25.08.2021 

Uzn.č. 46/1/2021 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – Ing. Vladimír Kormanec 

Ph.D., Mgr. Milan Jesenský, overovateľov zápisnice Miloš Lastovica, Miroslav Škrobian 

a program rokovania MZ. 

Hlasovanie: ZA -12 

Uzn.č. 47/2021 – MZ schvaľuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu 

Bystrická dolina na roky 2020-2023. 

Hlasovanie: ZA-12 

Uzn.č. 48/2021 - Mestské zastupiteľstvo v Krásne nad Kysucou  

 súhlasí: 

 1. s uzatvorením Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane podpísania prípadných dodatkov 

primátorom mesta Krásno nad Kysucou. 

Hlasovanie: ZA-12 

Uzn.č. 49/2021 - Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

- predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie malého projektu „Rozvojom futbalových 

schopností k podpore športu v pohraničí“, 

- zaistenie realizácie malého projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

- zaistenie finančných prostriedkov na financovanie malého projektu, t.j. vo výške 21 604,00 

EUR, 

- zaistenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného malého projektu vo 

výške rozdielu celkových výdavkov malého projektu a poskytnutého NFP v súlade 

s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. vo výške 1 080,20 EUR 

Hlasovanie: ZA-12 

Uzn.č. 50/2021 - Mestské zastupiteľstvo mesta Krásno nad Kysucou schvaľuje: 

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie  projektu s názvom „Rekonštrukcia materskej školy 

Krásno nad Kysucou – mestská časť Blažkov“ realizovaného v rámci výzvy IROP–PO2-

SC221-2021-67, ktorého ciele sú v súlade splatným územným plánom mesta a platným 

programom rozvoja mesta 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci  

-  zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu  vo 

výške 8.223,42€, 

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta  

Hlasovanie: ZA-12 

Uzn.č. 51/2021 – MZ schvaľuje návrh Memoranda o spolupráci medzi Mestom Žilina 

a Mestom Krásno nad Kysucou v rámci kandidatúry Mesta Žiliny do súťaže o titul Európske 

hlavné mesto kultúrny 2026. 

Hlasovanie: ZA-12 

Uzn.č. 52/2021 – MZ schvaľuje bezplatné prevzatie miestnej komunikácie do vlastníctva 

s tým, že podľa finančných možností  zahrnie vybudovanie asfaltovej prístupovej cesty 

k týmto domom do budúcoročného rozpočtu. 

Hlasovanie: ZA-12 

Uzn.č. 53/2021 - MZ schvaľuje podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

zmien a noviel nájom  plochy na objekte súp. číslo 2104, umiestneného na parcele KNC 

6780/340- zastavaná plocha a nádvorie do nájmu CLEANEX centrum, s.r.o. Krásno nad 

Kysucou č. 2222,  ICO 43891811 za cenu 2,50€/m2/mesiac  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 

informačnej tabule. 

Hlasovanie: ZA-12 



Uzn.č. 54/2021 - MZ odročuje žiadosť Patrika Buchtu, bytom ul. 1. mája 1435 Krásno nad 

Kysucou o zmenu uznesenia č. 58/2018 zo dňa 12.9.2018 do ďalšieho zastupiteľstva. 

Hlasovanie: ZA-12 

Uzn.č. 55/2021 - 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 mesta na  pozemku p.č. KNE 3627 orná pôda  o výmere  157,50 

m2, vedená na LV 7532. 

Hlasovanie: ZA-12 

Uzn.č. 56/2021 - 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 44/45 ostatné plochy o výmere cca 480m2 

a pozemku p.č. KNC 44/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere  cca 140 m2, vedená na 

LV 1812. 

Hlasovanie: ZA- 11, Zdržal sa - 1 

Uzn.č. 57/2021 - MZ odročuje žiadosť J. Šusteka, Zákysučie 1012 o prenájom časti parcely 

KNE 9434 za účelom postavenia prenosnej garáže s tým, že sa preverí vhodnosť umiestnenia 

garáže s ohľadom na dopranú  situáciu. 

Hlasovanie: ZA-12 

Uzn.č. 58/2021 - MZ schvaľuje kúpnu zmluva č. MZ 386/2016 _ KZ 501/2021, k.ú. Krásno 

nad Kysucou uzatvorenú medzi predávajúcim Mesto Krásno nad Kysucou a kupujúcim 

Sevak, a.s. Žilina predmetom ktorej je prevod parciel KNC 3747/85 – ostatná plocha 

o výmere 37 m2 a pozemku p.č. KNC 3747/84 – ostatná plocha o výmere 2 m2, ktoré sú 

vedené na LV 3396 v k,ú. Krásno nad Kysucou za cenu 495,69€ ( 12,71€/m2). Cena bola 

stanovená znaleckým posudkom  č. 32/2021 zo dňa 9.5.2021, ktorý vypracoval Ing. Adrián 

Bukovec,  znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností.  

Hlasovanie: ZA-12 

Uzn.č. 59/2021 - MZ schvaľuje kúpnu zmluva č. MZ 386/2016 _ KZ 502/2021, k.ú. Krásno 

nad Kysucou uzatvorenú medzi predávajúcim Mesto Krásno nad Kysucou a kupujúcim 

Sevak, a.s. Žilina predmetom ktorej je prevod parcely  KNC 515/11 – ostatná plocha 

o výmere 7 m2 a p.č. KNC 515/12 – ostatná plocha o výmere 4m2,  ktoré boli odčlenené 

z pozemku KN-E 515/1 – ostatná plocha na základe GP č. 322/20109 vyhotoveného firmou 

GEO-PROJ, s.r.o. dňa 17.02.2019, úradne overeným Okresným úradom Čadca, katastrálny 

odbor pod číslom 224/2021 dňa 8.4.2021, ktorá je vedená na LV 3396 v k.ú. Krásno nad 

Kysucou za cenu 139,81€ ( 12,71€/m2). Cena bola stanovená znaleckým posudkom  č. 

32/2021 zo dňa 9.5.2021, ktorý vypracoval Ing. Adrián Bukovec,  znalec v odbore 

Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností.  

Hlasovanie: ZA-12 

Uzn.č. 60/2021 - MZ schvaľuje nájomnú zmluvu   č. MZ 386/2016 _ NZ 504/2021, k.ú. 

Krásno nad Kysucou uzatvorenú medzi prenajímateľom Mesto Krásno nad Kysucou 

a nájomcom Sevak, a.s. Žilina predmetom ktorej je prenájom pozemkov: 

p.č. KN-C 515/71 – ostatná plocha o výmere 13 m2 v celosti t.j. v 1/1-ine, vedená na LV 

1812, 

p.č.  KN-C 3747/92 – ostatná plochy o výmere 25 m2 v celosti, t.j. v 1/1,  
p.č.  KN-C 3747/108 – ostatná plocha o výmere 1 m2 v celosti. tj. 1/1, 

pozemku KN-C 3747/106 – ostatná plocha o výmere 9m2 v celsloti. t.j. 1/1, 

pozemku KN-C 3747/105 – ostatná plocha o výmere 1m2 v celosti. tj. 1/1, 

pozemku KN-C 12722/36 – ostatná plocha o výmere 1m2 v celosti. t.j. 1/1, 

pozemku KN-C 12722/32 – ostatná plocha o výmere 8m2 v celosti, t.j v 1/1-ine 

pozemku KN-C 12722/30 – ostatná plocha o výmere 2 m2 v celosti. tj. 1/1-ine,  



vedené na LV 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou na dobu 49 rokov za jednorazový nájom 

2225,58€ ( 0,757€/m2). Cena bola stanovená znaleckým posudkom  č. 32/2021 zo dňa 

9.5.2021, ktorý vypracoval Ing. Adrián Bukovec,  znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie 

Odhad hodnoty nehnuteľností.  

Hlasovanie: ZA-12 

Uzn.č. 61/2021 - MZ schvaľuje nájomnú zmluvu   č. MZ 386/2016 _ NZ 505/2021, k.ú. 

Krásno nad Kysucou uzatvorenú medzi prenajímateľom Mesto Krásno nad Kysucou 

a nájomcom Sevak, a.s. Žilina predmetom ktorej je prenájom pozemku 

p.č. KN-E 9433/2 – ostatná plocha o výmere 40 m2 v celosti t.j. v 1/1-ine, vedená na LV 

3396, v k,ú. Krásno nad Kysucou na dobu 49 rokov za jednorazový nájom 1483,72€ ( 

0,757€/m2). Cena bola stanovená znaleckým posudkom  č. 32/2021 zo dňa 9.5.2021, ktorý 

vypracoval Ing. Adrián Bukovec,  znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty 

nehnuteľností.  

Hlasovanie: ZA-12 

Uzn.č. 62/2021 - MZ schvaľuje príspevok CB Media, s.r.o. 023 03  Zborov nad Bystricou 384  

na tlač rozprávkovej knihy s povesťami pre  deti vo výške 500,-€.  

Hlasovanie: ZA-12 

Uzn.č. 63/2021 - MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 

Hlasovanie: ZA-12 

Uzn.č. 64/2021 - MZ schvaľuje Dohodu o rozsahu úprav miestnych komunikácií dotknutých 

stavbou „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v meste Krásno nad 

Kysucou“. 

Hlasovanie: ZA-12 

Uzn.č. 65/2021 – MZ berie na vedomie Konsolidovanú výročnú správu Mesta Krásno nad 

Kysucou za rok 2020. 

Hlasovanie: ZA-12 

Uzn.č. 66/2021 – MZ berie na vedomie rozbor hospodárenia mesta za I. polrok 2021. 

Hlasovanie: ZA-12 

Uzn.č. 67/2021 -  MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie: ZA-12 

Uzn.č. 68/2021 – MZ berie na vedomie rozbor hospodárenia Mestského podniku Krásno nad 

Kysucou, s.r.o. za I. polrok 2021. 

Hlasovanie: ZA-12 

Uzn.č. 69/2021 – MZ berie na vedomie hospodársky výsledok Krasbyt-u za I. polrok 2021. 

Hlasovanie: ZA-12 

Uzn.č. 70/2021 – MZ schvaľuje  od 1.10.2021 pre bytové domy v mestskej časti Zákysučie č. 

1984, 1985, 1996, 1997, 1998, 1999, 2053, 2054, 2055, 2200, 2201 a 2202 úpravu nájmu na 

opravy na 0,65€/m2 podlahovej plochy bytu. 

Hlasovanie: ZA-12 

Uzn.č. 71/2021 – MZ schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb 2021-2026.  

Hlasovanie: ZA-12 

Uzn.č. 72/2021 - MZ odporúča MsÚ výber miesta pod Dom dôchodcov s alternatívami. 

Hlasovanie: ZA-12 

Uzn.č. 73/2021 – MZ schvaľuje 

 1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Výzvy na 

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu Kvalita životného 

prostredia 2014-2020, vyhlásenej 27.4.2020, Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2020-62 na 

realizáciu projektu: VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V INTRAVILÁNE MESTA KRÁSNO 

NAD KYSUCOU ktorý bude realizovaný mestom Krásno nad Kysucou 

 2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 



 3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške min. 5% z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje maximálnu sumu  

10 650,00  EUR.  

Hlasovanie: ZA-12 

MZ schvaľuje VZN č. 33/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 27/2020 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta krásno nad 

Kysucou. 

Hlasovanie: ZA-12 

MZ schvaľuje VZN č. 34/2021 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na 

území Mesta Krásno nad Kysucou s tým, že príloha č. 2 je účinná od 01.01.2022. 

Hlasovanie: ZA-12 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

 

Miloš Lastovica 

 

        Ing. Jozef Grapa 

        Primátor mesta 

 

Miroslav Škrobian 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


