
Uznesenia MZ zo dňa 26.05.2021 

Uzn.č. 20/2021 - MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – Marcel Seko, Ing. Oľga 

Šumská Lastovicová, overovateľov zápisnice – PhDr. Martu Jozefíkovú,  Mgr. Milana 

Jesenského a program rokovania MZ. 

Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1 

Uzn.č. 21/2021 – MZ schvaľuje         
- predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „ Revitalizácia vnútrobloku sídliska 

v Krásne nad Kysucou – mestská časť Zákysučie“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO4-

SC431-2021-65, ktorého ciele sú v súlade s platným 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  20.429,14 EUR; 

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 

Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1 

Uzn.č. 22/2021 - MZ neschvaľuje žiadosť Ing. Jarmily Lapihuskovej a manžela Ing. Igora 

Lapihusku, 023 02  Krásno nad Kysucou 1282 o predaj časti pozemku 98/1 – zastavaná 

plocha a nádvorie. 

Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1 

Uzn.č. 23/2021 - MZ neschvaľuje žiadosť Kysuckého múzea v Čadci o prenájom nebytových 

priestorov v základnej škole Blažkov. 

Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1 

Uzn.č. 24/2021 – 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  6780/41 – ostatná plocha  o výmere 7m2 do nájmu Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 

81109 Bratislava,  ICO 36562939 za cenu 300,-€ ročne  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 

Alzaboxu. 

Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1 

Uzn.č. 25/2021 - MZ schvaľuje predĺženie nájmu lekárne, ktorá je vedená na LV 5687 pod 

B.1 ako nebytový priestor bez čísla na prízemí vchodu č. 1710 spolu so spoluvlastníckym 

podielom 18436/84191-in na spoločných častiach, zariadeniach a príslušenstve polyfun. domu 

č. 1710 na parcele KNC 44/105 doterajšiemu užívateľovi  Lekáreň Krásno, s.r.ro. Bajkalská 

29F, 821 05  Bratislava na dobu 10 rokov. 

Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1 

Uzn.č. 26/2021 - 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 m2 za cenu 10,-€/m2 pre Ján Ondruška a manželka 

Anna Ondrušková,  obaja  bytom 023 02 Krásno nad Kysucou č. 879 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 27/2021 - MZ schvaľuje zníženie nájmu  firme Profmo, s.r.o., Oščadnica 2064, ktorá 

má prenajatý objekt s.č. 1594 počas 5 mesiacov tohto roku 50%  z ceny nájmu.  

Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1  



Uzn.č. 28/2021 - MZ schvaľuje zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného  

bremena č. 30/2018_2_1000 na pozemky: 
- C-KN 12587/10, druh pozemku vodná plocha o výmere 1510 m2,  v celosti t.j. 

 v 1/1-ine, zapísaný na LV 1812 

- C-KN 12587/8 , druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 312 m2, 

v celosti  t.j.  v 1/1-ine, zapísaný na LV 1812 

- C-KN 3755/72, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 593 m2, 

v celosti, t.j. v 1/1-ine, zapísaný na LV 1812 
- C-KN 3755/74, druh pozemku ostatná plocha o výmere 563  m2, v clesoti, t.j. v 1/1-

ine, zapísaný na LV 1812. 
vo vlastníctve Mesta Krásno nad Kysucou  nasledovné práva: 

- oprávneného z vecného bremena vstupovať na predmetné pozemky k uloženej 

elektrickej N prípojke s pásmom ochrany  za účelom prevádzkovania, rekonštrukcie, 

modernizácie alebo na účely opráv a údržby, povinnosť oprávneného z vecného 

bremena prípadnú vzniknutú škodu pri výkone oprávnení odstrániť uvedením do 

pôvodného stavu, resp. uhradiť, 

- povinnosť povinného z vecného bremena strpieť umiestenie elektrickej NN prípojky 

s pásmom ochrany na jeho pozemkoch, nebudovať stavby neumiestňovať trvalé 

zariadenia, nevykonávať výkopy a nevysádza trvalé porasty nad potrubím v jeho 

pásme ochrany  v šírke 1,5 m na obidve strany 

pre Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.  Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina za 

jednorázovú odplatu stanovenú dohodou zmluvných strán alebo na základe znaleckého 

posudku pre stavbu: „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd 

regiónu Stredné Kysuce, Aktivita B – Odkanalizovanie, SO 05/3C Krásno nad Kysucou – 

kanalizácia, m.č. Zákysučie, Rekonštrukcia ČS – Z1“.  

Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1 

Uzn.č. 29/2021 - MZ schvaľuje zmluvu o zriadení vecného bremena č.MZ386/2016/ZoZVB 

351/2021, k.ú. Krásno nad Kysucou č. zmluvy SEVAK: 37/2021 na pozemky zapísaných na 

LV 3396: 

parcela E- KN č. 9440  zastavená plocha a nádvorie o 162 m2, GP 18/2019, ZP 3/2021 – cena 

3,92€/m2, spolu 635,04€, 

parcela E-KN č. 9424/3, orná pôda o výmere 6m2, GP 190/2019, ZP 3/021 – cena 3,93€/m2, 

spolu 23,58€, 

parcela E-KN 9409, orná pôda o výmere 501 m2, GP 107/2019, ZP 2/201 – cena 2,36€/m2, 

spolu 1182,36€, 

 parcela C-KN 12404/63, TTP o výmere 29 m2, GP 107/2019, ZP 2/2021- cena 2,36€/m2 

spolu 68,44€, 

parcela C-KN12404/64, TTP o výmere  76 m2, GP 107/2019, ZP 2/2021 – cena 2,36€/m2. 

spolu 179,36€, 

parcela E-KN 515/1 – orná pôda o výmere 4m2, GP 42/2019, ZP 2/2021- cena 3,40€/m2, 

spolu 13,60€, 

parcela E-KN 9433/2 – ostatná plocha o výmere 362m2, GP 42/2019, ZP 2/2021 –cena 

3,40€/m2, spolu 1230,80€, 

parcela E-KN 9424/5 – vodná plocha o výmere 38m2,GP 212/2019, ZP 41/2020- cena 

4,75€/m2, spolu 180,50€, 

parcela E-KN 9292 – ostatná plocha o výmere 267m2, GP 225/2019, ZP 3/2021 – cena 

3,67€/m2, spolu 979,89€, 

parcela C-KN zastavaná plocha a nádvorie o výmere 913m2, GP 225/2019, ZP 3/2021 – cena 

3,67€/m2, spolu 3350,71€, 



parcela E-KN 9433/2 – ostatná plocha o výmere 90 m2, GP 289/2019, ZP 2/2021- cena 

4,54€/m2, spolu 408,60€ 

parcela E-KN 9476 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 32m2, GP 289/2019, ZP 2/2021- 

cena 4,54€/m2, spolu 145,28€, 

parcela E-KN 9464/1 – ostatná plocha o výmere 116m2, GP 291/2019, ZP 2/2021 – cena 

3,67€/m2, spolu 425,72€ 

zapísaných na LV 1812 a to: 

parcela C-KN 6780/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 138m2, GP 184/2019, ZP 

3/2021 – cena 3,70€/m2, spolu 510,60€ 

parcela C-KN 6780/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 487m2, GP 184/2019, ZP 

3/2021 – cena 3,70€/m2, spolu 1801,90€, 

parcela C-KN 6780/23- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 386m2, GP 184/2019, ZP 

3/2021 – cena 3,70€/m2, spolu 1428/20€, 

parcela C-KN 6780/23 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 416 m2, GP 184/2019, ZP 

3/2021- cena 3,70€/m2, spolu 1539,20€, 

parcela C-KN 12409/5 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1355m2, GP 184/2019, ZP 

3/2021 – cena 3,70€, spolu 5013,50€, 

parcela C-KN 12409/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 225m2, GP 184/2019, ZP 

3/2021 – cena 3,70€/m2, spolu 832,50€, 

parcela C-KN 12569/8 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 300m2, GP 184/2019, ZP 

3/2021 – cena 3,70€/m2, spolu 1110,00€, 

parcela C-KN 12569/15 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13m2, GP 184/2019, ZP 

3/2021- cena 3,70€/m2, spolu 48,10€, 

parcela C-KN 3755/74 – ostatná plocha o výmere 184m2, GP 192/2019, ZP 2/2021 cena 

3,72€/m2, spolu 690,00€ 

vo vlastníctve Mesta Krásno nad Kysucou 

spočívajúce v práve: 

- umiestnenia stavby SO 05/1 Krásno nad Kysucou – vodovod a SO 05/3 Krásno nad 

Kysucou – kanalizácia  

- povinnosti vlastníka strpieť na časti pozemku horeuvedených parciel kanalizačné 

a vodovodné potrubia s technickými objektami s pásmom ochrany v šírke 1,5m od 

vonkajšieho pôdorysného okraja uložených potrubí na obidve strany, 

- v povinnosti umožniť oprávnenému z vecného bremena resp. poverenej osobe 

v nevyhnutnej miere vstupovať na pozemok k uloženým potrubiam v súvislosti 

s prevádzkovaním rekonštrukciou, modernizáciou alebo na účely opráv a údržby. 

Celková odplata za zaťažené pozemky je v sume 21797,88€. 

Oprávnený z vecného bremena: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. , Bôrická 

cesta 1960, 010 57  Žilina 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

 Zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti vlastnícka pozemku  na hore 

uvedených pozemkov  strpieť kanalizačné potrubie s technickými objektami s pásmom 

ochrany vybudované v rámci verejnoprospešnej líniovej investičnej stavby „ Zásobovanie 

vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“, ktorej 

investorom je SEVAK.. 

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

Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1  

Uzn.č. 30/2021 - MZ schvaľuje kúpnu zmluva č. MZ 386/2016 _ KZ 492/2021, k.ú. Krásno 

nad Kysucou uzatvorenú medzi predávajúcim Mesto Krásno nad Kysucou a kupujúcim 

Sevak, a.s. Žilina predmetom ktorej je prevod parcely KNC 12492/4 – zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 49 m2, ktorá bola odčlenená z pozemku  KNE  č. 9411/2 – orná pôda 



geometrickým plánom č. 301/2019, ktorá je vedená na LV 3396 v k,ú. Krásno nad Kysucou 

za cenu 672,28€ ( 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. 31/2021 – MZ  Krásno nad Kysucou schvaľuje cenový výmer č. 2/2021, ktorým sa 

určujú maximálne ceny pohrebných služieb pre Anton Kajánek – Drevovýroba, spol. s.r.o., 

Prevádzka: Pohrebníctvo Anna, 023 51 Raková 19, IČO: 36424544.  

Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1  

Uzn.č. 32/2021 - MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 

Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1  

Uzn.č. 33/2021 – MZ neschvaľuje žiadosť firmy LEGAN Stav, s.r.o.  Horelica 207 

o odpredaj pozemku p.č. 9433/2- ostatné plochy. 

Hlasovanie: ZA – 8, zdržal sa – 3,  ospravedlnení – 1  

Uzn.č. 34/2021 - MZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2020 .  

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2020  

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet mesta a celoročné hospodárenie za rok 2020 

bez výhrad. 

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia vo výške 

224 413,12 € .  

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku z hospodárenia finančných operácií na 

tvorbu ostatného rezervného fondu vo výške 267 665,31 €  

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:  

-Tvorba a použitie rezervného fondu  

1. Tvorba: 

 a/ počiatočný stav     470 065,92 € 

 b/ tvorba                    267 665,31 €  

 c/ konečný stav          737 731,23 €  

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 7 553,05 €. 

 - Hospodárenie KRASBYT s.r.o. so stratou vo výške 5 952,11 €  

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

   výške 1 534,77€. 

Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1  

Uzn.č. 35/2021 -  MZ berie na vedomie informatívny rozbor hospodárenia mesta za I. 

štvrťrok 2021. 

Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1  

Uzn.č. 36/2021 - MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1  

Uzn.č. 37/2021 - MZ na základe zápisnice zo zasadnutia finančnej komisie schvaľuje 

vyradenie dopravných prostriedkov: 

- smetiarsky voz v OC 12945,64€ - likvidáciou, 

- prídavné zariadenia ku traktoru v OC 11145,-€ - odpredajom na základe 

ponukového konania. 

Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1  



Uzn.č. 38/2021 - MZ na základe zápisnice zo zasadnutia finančnej komisie berie na vedomie 

vyradenie drobného majetku v OC 1037,09€. 

Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1  

Uzn.č. 39/2021 - MZ schvaľuje podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

zmien a noviel zmluvu o nájme a prevádzkovaní zariadenia na zber odpadov a zariadenia na 

zhodnocovanie odpadov uzatvorenú medzi mestom Krásno nad Kysucou a Mestským 

podnikom Krásno nad Kysucou, s.r.o.  o prenájme pozemku KN-C 6417/12, ostatná plocha 

o výmere 1716 m2 a pozemku p.č. KN-C 6417/363, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej 

výmere 365 m2, na ktorej je umiestnená Hala pre separovaný odpad č.s. 2039 za ročný 

prenájom 1,-€ s tým, že zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvných strán. 

Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1  

Uzn.č. 40/2021- MZ schvaľuje dodatok č. 7 zo dňa 20.04.2021 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: 

Dvojkomorový lis L30-2 repasovaný v.č. 2406-11 na triedený zber s príslušenstvom, 

obstarávacia cena 9.240,-€. 

Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1  

Uzn.č. 41/2021 - MZ schvaľuje prísediacich súdu na funkčné obdobie 2022-2025 – Mgr. Jana 

Marťáková, Mária Zuzčáková, Marta Buková, PhDr. Jozef Pauk, Peter Gašperák, Mgr. Martin 

Ondruška, JUDr. Štefan Marťák, Ing. Juraj Lahuta. 

Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1  

Uzn.č. 42/2021 - Mestské zastupiteľstvo v Krásne nad Kysucou 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 20.4.2018, Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2018-40 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   

10 750,00  EUR.  

Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1  

Uzn.č. 43/2021 - Mestské zastupiteľstvo 

1. Schvaľuje strategický dokument k projektu „Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie 

v Krásne nad Kysucou“ v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku, kód výzvy OPKZP-PO4-SC441-2018-39, prioritná os 4. Energeticky 

efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, investičná priorita 4.4 Podpora 

nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory 

udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je 

zmiernenie zmeny klímy 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. 

Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1  

Uzn.č. 44/2021 - Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Plán práce mestského zastupiteľstva na II. 

polrok 2021. 

Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1  

Uzn.č. 45/2021 – MZ schvaľuje Plán práce mestskej kontrolórky na II. polrok 2021. 

Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1  



Uzn.č. 46/2021 - MZ schvaľuje použitie finančných prostriedkov z poplatku za rozvoj na 

dobudovanie miestnych komunikácií k bytovým zástavbam v časti mesta Zákysučie, Svrkel, 

Kalinov a Blažkov. 

Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1  

MZ schvaľuje Všeobecne záväzne nariadenie č. 32/2021 ktorým sa dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie Mesta Krásno nad Kysucou č. 21/2019 o hazardných hrách. 

Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1  

MZ schvaľuje dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania volených funkcionárov Mesta Krásno 

nad Kysucou s tým, že sa v časti čl.2 Poslanecká odmena vkladá v bode 1 písme e) vo výške 

500,-€ (brutto) ročne za vedenie kroniky. 

Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1  

   

 

 

 
 

Overovatelia:  

PhDr. Marta Jozefíková       

         Ing. Jozef Grapa 

        Primátor mesta 

  

 

 

Mgr. Milan Jesenský 

 

 
 

 

 


