
 

Uznesenia MZ zo dňa 03.06.2020 

Uzn.č. 20/2020 - MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – Mgr. Margita Ďurišová, PhDr. 

Marta Jozefíková, overovateľov zápisnice – Mgr. Martin Ondruška, Miroslav Škrobian  

a program  rokovania MZ. 

Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1. 

Uzn.č. 21/2020 – MZ schvaľuje v zmysle zásad hospodárenia s majetkom obce a v súlade 

s príslušnými zákonmi a vykonávajúcimi predpismi uzatvorenie zmluvy 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 6417/168 a KNC 12802, ktoré sa nachádzajú v k.ú. 

Krásno nad Kysucou, výmery budú určené geometrickým plánom a  Reality-SK, s.r.o. 

Palárikova 76, 02201 Čadca , IČO: 44078544 za účelom prechodu splaškovej kanalizácie po 

pozemkoch vo vlastníctve mesta za jednorazovú odplatu 3,-€/m2. 

Hlasovanie: ZA – 9, zdržal sa – 2, ospravedlnení – 1  

Uzn.č. 22/2020 - MZ  pre nesplnenie zákonným podmienok neschvaľuje žiadosť J. Rajteka, 

bytom 023 02  Krásno nad Kysucou č. 1434. 

Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1. 

Uzn.č. 23/2020 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 

Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1 

Uzn.č. 24/2020 -  MZ neschvaľuje príspevok pre občanov už jestvujúcej zástavby rodinných 

domov na území mesta Krásno nad Kysucou, ktoré sa nemôže gravitačne napojiť na 

kanalizáciu v rámci projektu „Odkanalizovania stredných Kysúc. 

Hlasovanie: ZA – 10, zdržal sa - 1, ospravedlnení – 1. 

Uzn.č. 25/2020 -  MZ schvaľuje 50% zníženie nájmu nájomníkom, ktorí sú v nájomnom 

vzťahu v priestoroch vo vlastníctve Mesta Krásno nad Kysucou, a ktoré rozhodnutím 

krízového štábu  mali uzatvorené svoje prevádzky. 

Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1. 

Uzn.č. 26/2020 - Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie, že správa hlavného kontrolóra za 

rok 2019 nebola predložená z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti kontrolórky mesta. 

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu auditora za rok 2019 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje: 

I.Záverečný účet obce  a celoročné hospodárenie  za rok 2019 bez výhrad. 

II.Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu zákonného rezervného fondu vo 

výške 171 758,40 € a na tvorbu ostatného rezervného fondu vo výške 386 008,26 €  

III.Tvorbu a použitie rezervného fondu 

1. Tvorba: 

a/ počiatočný stav     339 787,72 € 

      b/ tvorba                    557 766,66 € 

c/ konečný stav         897 554,38 € 

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 

IV. Strata  z hospodárskej činnosti vo výške 5 272,34 €.  

V. Hospodárenie KRASBYT s.r.o. so ziskom vo výške  1 944,27 €  

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

9 637,72€ 

Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1. 



Uzn.č. 27/2020 -  MZ berie na vedomie inf. rozbor hospodárenia mesta za I. štvrťrok 2020. 

Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1. 

Uzn.č. 28/2020 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1. 

Uzn.č. 29/2020 –  MZ berie na vedomie rozbor hospodárenia Mestského podniku Krásno nad 

Kysucou, s.r.o. za rok 2019.  

Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1. 

Uzn.č. 30/2020 –  MZ berie na vedomie rozbor hospodárenia Krasbyt, s.r.o. za rok 2019. 

Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1. 

Uzn.č. 31/2020 –  MZ berie na vedomie inf. rozbor hospodárenia Krasbyt, s.r.o. za I. štvrťrok 

2020. 

Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1. 

Uzn.č. 32/2020 -  MŹ schvaľuje Plán práce mestského zastupiteľstva na II. polrok 2020 

Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1. 

Uzn.č. 33/2020 -  MZ schvaľuje odkúpenie ambulancie po MUDr. Z. Božekovej s tým, že si 

uplatňuje predkupné právo za cenu podľa vypracovaného znaleckého posudku.  

Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnení – 1. 

MZ schvaľuje dodatok č. 7 k VZN č. 3/2015 so výške príspevku na čiastočnú úhradu 

výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Krásno nad Kysucou. 

 

 

 
 

Overovatelia:  

Mgr. Martin Ondruška        

         Ing. Jozef Grapa 

        Primátor mesta 
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