
Uznesenia MZ zo dňa 03.03.2021 
Uzn.č. 01/2021 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – Mgr. Margita Ďurišová,  

Vojtech Buchta, overovateľov zápisnice – Mgr. Jozefa Mozola a Mgr. Martina Ondrušku 

a program rokovania MZ. 

Hlasovanie: ZA – 8, ospravedlnení – 4 

Uzn.č. 02/2021- Mestské zastupiteľstvo schvaľuje spôsob vykonania voľby hlavného 

kontrolóra – tajným hlasovaním. 

Hlasovanie: ZA – 8, ospravedlnení – 4 

Uzn.č. 03/2021 - Mestské zastupiteľstvo schvaľuje volebnú komisiu na voľbu hlavného 

kontrolóra v zložení: PhDr. Marta Jozefíková – predseda, Mgr. Margita Ďurišová – člen, 

Jaroslav Pagáč – člen. 

Hlasovanie: ZA – 8, ospravedlnení – 4 

Uzn.č. 04/2021 - Mestské zastupiteľstvo schvaľuje pracovný úväzok hlavného kontrolóra 

Mesta Krásno nad Kysucou v rozsahu 30% , t.j. 2.25 hod./deň. 

Hlasovanie: ZA – 8, ospravedlnení – 4 

Uzn.č. 05/2021 - Mestské zastupiteľstvo  dňa 03.03.2021 v druhom kole tajného hlasovania 

zvolilo za  hlavného kontrolóra  Ing. Zuzanu Buchtovú s počtom hlasov 7 z celkového počtu  

8 prítomných  poslancov s termínom nástupu do práce 15.4.2021. 

Hlasovanie: ZA – 8, ospravedlnení – 4 

Uzn.č. 06/2021 - 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  6780/27 – zastavaná plocha o výmere max. 67m2 do 

nájmu Pavol Podolák a manželka Jana Podoláková, rod. Jakubcová, bytom 9. mája 

1186, 023 02  Krásno nad Kysucou za cenu 3,- €/m2/rok, od 01.04.2021 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 – prenájom pozemku, ktorý  bude slúžiť ako vstup do garáže pre 

prevádzku PODOLÁK PAVOL - VODA, KÚRENIE, SERVIS PLYNOVÝCH 

KOTLOV, Krásno nad Kysucou č. 1363.  

Hlasovanie: ZA – 8, ospravedlnení – 4 

Uzn.č. 07/2021 - MZ schvaľuje prebytočnosť majetku mesta Krásno nad Kysucou a spôsob 

jeho prevodu – predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok p.č. KNC 8419/19  

– zastavaná plocha o výmere 55 m2, vedené na LV 3396, ktorá je totožná s parcelou KNC č. 

8419/9 – zastavaná plocha o výmere 55 m2, ktorá bola vytvorená z parcely KNE 9373 

geometrickým plánom  č. 4/2014-b Milošom Macurom – GEODET, 023 02  Krásno nad 

Kysucou 86 zo dňa 20.02.2014 za cenu 10,- €/m2 pre Špániková Zdenka a manžel Maroš 

Špánik, obaja bytom  023 02 Krásno nad Kysucou č. 2223 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 a slúži ako prístup. 

Hlasovanie: ZA – 8, ospravedlnení – 4 

Uzn.č. 08/2021 -  MZ schvaľuje prebytočnosť majetku mesta Krásno nad Kysucou  a spôsob 

jeho prevodu – predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa 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 za cenu 5,-€/m2, vedená na 

LV 3485 pre Bc. Ján Meliš, 023 02  Krásno nad Kysucou 658 v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. 

e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 

osobitného zreteľa – väčšinový vlastník pozemku. Náklady spojené s vkladom do katastra 

hradí kupujúci.  



Žiadateľ po vysporiadani celej parcely KNE 1117 – orná pôda na svoje náklady  zabezpečí 

prevod pozemku, ktorý sa nachádza pod miestnou komunikáciou, ktorá vedie k vodárni  na 

mesto Krásno nad Kysucou a uhradí všetky náklady spojené s ich prevodom. 

Hlasovanie: ZA – 8, ospravedlnení – 4 

Uzn.č. 09/2021 - 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  6417/2 – zastavaná plocha o výmere 185m2 do nájmu Montáža, s. r. o., Kalinov 

1463, Krásno nad Kysucou 023 02, ICO 45316180 za cenu 2,-/m2/rok, od .01.04.2021 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 – na uskladnenie materiálu a parkovanie vozidiel. 

Hlasovanie: ZA – 8, ospravedlnení – 4 

Uzn.č. 10/2021 - MZ neschvaľuje  žiadosť Alžbety Faktorovej, 023 02  Krásno nad Kysucou   

143 o odpredaj pozemku. 

Hlasovanie: ZA – 7,  zdržal sa – 1, ospravedlnení – 4 

Uzn.č. 11/2021 - MZ schvaľuje v zmysle zásad hospodárenia s majetkom obce a v súlade s 

príslušnými zákonmi a vykonávajúcimi predpismi uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena medzi Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 

Krásno nad Kysucou, IČO 00314072 a to na parcely KNC 6780/298 – ostatná plocha, 

o výmere 10 m2, vedená na LV 5695 a p.č. 6780/295 - ostatná plocha o výmere 4 m2, vedená 

na LV 1812, ktoré sa nachádzajú v k.ú. Krásno nad Kysucou a Stredoslovenská distribučná, 

a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina, IČO: 36 442 151 za účelom realizácie stavby: „ 

Krásno nad Kysucou – Struhy – Vradenie rozpojovacej skrine“ bezodplatne.  

Hlasovanie: ZA – 8, ospravedlnení – 4 

Uzn.č. 12/2021 - MZ schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm 

e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámenu nehnuteľnosti – 

pozemku vo výlučnom vlastníctve Reality – Sk, s.r.o. IČO 44078544, Palárikova 76, 022 

01 Čadca nachádzajúceho sa v k.ú. Krásno nad Kysucou a to konkrétne : parcely č. C-KN 

12842/2 – trvalé trávnaté porasty o výmere 294 m2 na základe GP č. 168/2019, vytvorené 

z parcely č. C-KN 12842 – trvalé trávnaté porasty zapísané na LV č. 7081, vedenom 

okresným úradom Čadca, katastrálny odbor za pozemky vo vlastníctve Mesta Krásno nad 

Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02  Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, nachádzajúce sa 

v k.ú. Krásno nad Kysucou a to konkrétne: parcela č. C-KN č. 12802/5 – zastavané plochy 

o výmere 377 m2 na základe GP č. 168/2019, vytvorené z parcely č. C-KN 12802 – 

zastavané plochy a parcela č. C-KN 12800/3 – zastavané plochy o výmere 41 m2 na 

základe GP č. 168/2019, vytvorené z parcely č. C-KN 12800 – zastavané plochy, zapísané 

na LV č. 7096, vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor s finančným 

vyrovnaním 15€/m2. 

Hlasovanie: ZA – 6, zdržal sa 2, ospravedlnení – 4 

Uzn.č. 13/2021 - MZ schvaľuje odkúpenie hnuteľného majetku zdravotného strediska č. 1710 

( z bývalej ordinácie MUDr. Božekovej ), ktorá sa nachádza na LV 1812 od Mgr. Miroslava 

Odleváková a Tomáš Božek, obaja bytom J. Kollára 755/4A, 022 01  Čadca za cenu 2.000,-€.  

Hlasovanie: ZA – 8, ospravedlnení – 4 

Uzn.č. 14/2021 - MZ schvaľuje zníženie.50% nájmu nájomníkom, ktorí sú v nájomnom 

vzťahu v nebytových priestoroch v meste Krásno nad Kysucou a  ktoré rozhodnutím 

krízového štábu SR mali zatvorené svoje prevádzky. 

Hlasovanie: ZA – 8, ospravedlnení – 4 

Uzn.č. 15/2021 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie: ZA – 8, ospravedlnení – 4 



Uzn.č. 16/2021 - MZ schvaľuje rozdelenie  finančných príspevkov podľa návrhu kultúrnej 

komisie. 

Hlasovanie: ZA – 8, ospravedlnení – 4 

Uzn.č. 17/2021 -  MZ  berie na vedomie  hospodársky výsledok Krasbyt-u za rok 2020. 

Hlasovanie: ZA – 8, ospravedlnení – 4 

Uzn.č. 18/2021 - MZ schvaľuje zmluvu o výpožičke na osobné motorové vozidlo zn. Škoda 

ROOMSTER CA 090 BJ za jednorazovú cenu 2,-€ pre Krasbyt, s.r.o. Krásno nad Kysucou. 

Hlasovanie: ZA – 8, ospravedlnení – 4 

Uzn.č. 19/2021 - MZ berie na vedomie rozbor hospodárenia Mestského podniku Krásno nad 

Kysucou, s.r.o.  za rok 2020. 

Hlasovanie: ZA – 8, ospravedlnení – 4 

 

 

 

 

 

Overovatelia:  

Mgr. Jozef Mozol       
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