
Uznesenia z MZ zo dňa 04.12.2019 

Uzn.č. 98/2019 - MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – Miloš Lastovica, Miroslav 

Škrobian,  overovateľov zápisnice – Vojtech Buchta, Mgr. Milan Jesenský  a program 

rokovania. 

Hlasovanie: ZA- 10, ospravedlnení - 2. 

Uzn.č. 99/2019 - 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 

3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa prenájom pozemku p.č. KNE 9378 – ostatné plochy o výmere 20 m2 do 

nájmu Peter Potočár a manželka Mgr. Iveta Potočárová, bytom 023 02 Krásno nad Kysucou 

1397 za cenu 1,- €/m2, od 05.12.2019 na dobu určitú 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, za účelom zriadenia prístupovej cesty do 

vysporiadania svojich pozemkov a doloženia Geometrickým plánom prístupovej cesty. 

Hlasovanie: ZA- 10, ospravedlnení - 2. 

Uzn.č. 100/2019 - MZ schvaľuje prebytočnosť majetku mesta Krásno nad Kysucou a spôsob 

jeho prevodu – predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok  p.č.  KNE 7195 – 

orná pôda o výmere max. 5 m2 a parcela p.č. KN-E 9439/3 – orná pôda o výmere max. 70 

m2, obe  vedené na LV 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou za cenu 3,-€/m2 pre Miroslav 

Jakubec a manželka Mária Jakubcová, obaja bytom 023 02 Krásno nad Kysucou č. 505 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 tvorí súčasť záhrady. Náklady 

spojené s vkladom do katastra hradia kupujúci.  

Hlasovanie: ZA- 10, ospravedlnení - 2. 

Uzn.č. 101/2019 - MZ schvaľuje prebytočnosť majetku mesta Krásno nad Kysucou a spôsob 

jeho prevodu – predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok  p.č.  KNE 9435- 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 251 m2,  vedená na LV 3396.  

v k.ú. Krásno nad Kysucou za cenu 3,-€/m2 pre Helena Ďuranová, bytom 023 02 Krásno nad 

Kysucou č. 1534 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 tvorí súčasť dvora 

a záhrady. Náklady spojené s vkladom do katastra hradí kupujúca.  

Hlasovanie: ZA- 10, ospravedlnení - 2. 

Uzn.č. 102/2019 - MZ súhlasí s napojením vodovodnej a kanalizačnej prípojky cez mestský 

pozemok p.č. KNC 404/1 pre Ing. Martina Čimboru, Žilinská 103, Krásno nad Kysucou a 

spol. (Kulich P., Kulich L., Macura a Fajna) s tým, že budú dodržané  všetky náležitosti, ktoré 

sú potrebné na realizáciu vodovodnej a kanalizačnej prípojky.  

Hlasovanie: ZA- 10, ospravedlnení - 2. 

Uzn.č. 103/2019 - MZ súhlasí s uložením plynového potrubia cez parcelu p.č. 404/1 na 

parcelu č. 412/2 vo vlastníctve  Ing. Martina Čimboru, Žilinská 103, 023 02  Krásno nad 

Kysucou za účelom výstavby rodinného domu. 

Hlasovanie: ZA- 10, ospravedlnení - 2. 

Uzn.č. 104/2019 - MZ nesúhlasí s odkúpením časti mestských pozemkov p.č. KNC 12800 a  

12802. 

Hlasovanie: ZA- 10, ospravedlnení - 2. 

Uzn.č. 105/2019 - MZ odročuje žiadosť Reality – Sk, Palárikova 76, 022 01 Čadca o zámenu 

pozemkov s tým, že navrhovateľ upresní svoju žiadosť.  

Hlasovanie: ZA- 7, zdržal sa - 3, ospravedlnení - 2. 

Uzn.č. 106/2019 - MZ neschvaľuje žiadosť Jána Vaňovca, bytom Krásno č. 1394 a Alžbety 

Hrubej bytom Krásno č. 1378 o odpredaj mestských pozemkov. 

Hlasovanie: ZA- 10, ospravedlnení - 2. 



Uzn.č. 107/2019 – 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 pozemku  p.č.  KNC- 6780/156 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 

115 m2,  vedená na LV 3396. 

Hlasovanie: ZA- 10, ospravedlnení - 2. 

Uzn.č. 108/2019 - MZ odročuje na základe návrhu Mgr. Petry Kupčuljakovej, Krásno č. 282 a 

manžela Ing. Mateja Kupčuljaka, Lutiše 22 ich žiadosť o odpredaj pozemku.   

Hlasovanie: ZA- 10, ospravedlnení - 2. 

Uzn.č. 109/2019 - 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 zmení za 

účelom odpredaja pozemku p.č. KNE – 9436 – orná pôda o výmere cca 100 m2, vedená na 

LV 3396 za účelom vybudovania prístupovej cesty na parcely nachádzajúcich sa nad touto 

parcelou s tým, že bude vypracovaná štúdiu prístupovej cesta tak, aby riešila dopravnú 

situáciu a napojenie pozemkov sprava i zľava od  tohto pozemku. 

Hlasovanie: ZA- 10, ospravedlnení - 2. 

Uzn.č. 110/2019 - Mestské zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 34/2012 zo dňa 30.5.2012. 

Hlasovanie: ZA- 10, ospravedlnení - 2. 

Uzn.č. 111/2019 - MZ schvaľuje v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov odkúpenie pozemkov: 

KN-C č. 7712/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 25m2. 

KN-C č. 7713/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m2. 

KN-C č. 7729/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m2, 

KN-C č. 7729/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2, 

KN-C č. 7731/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 41 m2, 

KN-C č. 7738/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 m2, 

KN-C č. 7738/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2, 

KN-C č. 7745/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2, 

KN-C č. 7739/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2  

spolu o výmere 191 m2 za cenu 1,-€ od Anna Šurábová, rod. Hacková, bytom Krásno nad 

Kysucou č. 1176 ako prípad hodný osobitného zreteľa  - pre vlastnú potrebu – mestská 

komunikácia. 

Uzn.č. 112/2019 - MZ berie na vedomie, že stanovisko mestskej kontrolórky k rozpočtu 

mesta Krásno nad Kysucou na roky 2020-2022 nebolo predložené z dôvodu dlhodobej 

práceneschopnosti kontrolórky mesta. 

Hlasovanie: ZA- 10, ospravedlnení - 2. 

Uzn.č. 113/2019 – MZ schvaľuje rozpočet Mesta Krásno nad Kysucou na rok 2020 a berie na 

vedomie návrhy rozpočtu na roky 2021-2022. 

Hlasovanie: ZA- 10, ospravedlnení - 2. 

Uzn.č. 114/2019 – MZ berie na vedomie informatívny rozbor hospodárenia mesta za III. 

štvrťrok 2019. 

Hlasovanie: ZA- 8, ospravedlnení - 4. 

Uzn.č. 115/2019 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie: ZA- 8, ospravedlnení - 4. 

Uzn.č. 116/2019 -  MZ schvaľuje návrh komisií pre vykonanie inventarizácie majetku mesta 

Krásno nad Kysucou k 31.12.2019. 

Hlasovanie: ZA- 8, ospravedlnení - 4. 

Uzn.č. 117/2019 – MZ berie na vedomie Zápisnicu zo zasadania finančnej a inventarizačnej 

komisie. 

Hlasovanie: ZA- 8, ospravedlnení - 4. 



Uzn.č. 118/2019 – MZ schvaľuje aby projektové dokumentácie a štúdie v hodnote 29.365,-€ 

boli odúčtované z účtu Obstaranie dlhodobého hmotného majetku do nákladov. 

Hlasovanie: ZA- 8, ospravedlnení - 4. 

Uzn.č. 119/2019 – MZ berie na vedomie Rozbor hospodárenia Krasbyt-u za III. štvrťrok 

2019. 

Hlasovanie: ZA- 8, ospravedlnení - 4. 

Uzn.č. 120/2019 - MZ schvaľuje zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti: 

a) Stavba : 

- Bytový dom so súpisným číslom 2200 zapísaná na liste vlastníctva č. 1812, 

v katastrálnom území Krásno nad Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres 

Čadca, nachádzajúca sa na parcele registra C KN č. 3755/129, o výmere 161 m², 

zastavaná plocha a nádvorie, v ktorej sa nachádza 8 nájomných bytov, 

- Bytový dom so súpisným číslom 2201 zapísaná na liste vlastníctva č. 1812, 

v katastrálnom území Krásno nad Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres 

Čadca, nachádzajúca sa na parcele registra C KN č. 3755/128, o výmere 160 m², 

zastavaná plocha a nádvorie, v ktorej sa nachádza 8 nájomných bytov, 

- Bytový dom so súpisným číslom 2202 zapísaná na liste vlastníctva č. 1812, 

v katastrálnom území Krásno nad Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres 

Čadca, nachádzajúca sa na parcele registra C KN č. 3755/127, o výmere 161 m², 

zastavaná plocha a nádvorie, v ktorej sa nachádza 8 nájomných bytov. 

b) Parcela : 

- parcela registra C KN č. 3755/127, o výmere 161 m², zastavaná plocha a nádvorie, 

zapísaná na liste vlastníctva č. 1812, v katastrálnom území Krásno nad Kysucou, 

obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca, 

- parcela registra C KN č. 3755/128, o výmere 160 m², zastavaná plocha a nádvorie, 

zapísaná na liste vlastníctva č. 1812, v katastrálnom území Krásno nad Kysucou, 

obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca, 

- parcela registra C KN č. 3755/129, o výmere 161 m², zastavaná plocha a nádvorie, 

zapísaná na liste vlastníctva č. 1812, v katastrálnom území Krásno nad Kysucou, 

obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca 

pre Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04  Bratislava 37 

Hlasovanie: ZA- 8, ospravedlnení - 4. 

Uzn.č. 121/2019 - MZ schvaľuje zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti: 

c) Stavba : 

- Bytový dom so súpisným číslom 2200 zapísaná na liste vlastníctva č. 1812, 

v katastrálnom území Krásno nad Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres 

Čadca, nachádzajúca sa na parcele registra C KN č. 3755/129, o výmere 161 m², 

zastavaná plocha a nádvorie, v ktorej sa nachádza 8 nájomných bytov, 

- Bytový dom so súpisným číslom 2201 zapísaná na liste vlastníctva č. 1812, 

v katastrálnom území Krásno nad Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres 

Čadca, nachádzajúca sa na parcele registra C KN č. 3755/128, o výmere 160 m², 

zastavaná plocha a nádvorie, v ktorej sa nachádza 8 nájomných bytov, 

- Bytový dom so súpisným číslom 2202 zapísaná na liste vlastníctva č. 1812, 

v katastrálnom území Krásno nad Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres 

Čadca, nachádzajúca sa na parcele registra C KN č. 3755/127, o výmere 161 m², 

zastavaná plocha a nádvorie, v ktorej sa nachádza 8 nájomných bytov. 

d) Parcela : 



- parcela registra C KN č. 3755/127, o výmere 161 m², zastavaná plocha a nádvorie, 

zapísaná na liste vlastníctva č. 1812, v katastrálnom území Krásno nad Kysucou, 

obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca, 

- parcela registra C KN č. 3755/128, o výmere 160 m², zastavaná plocha a nádvorie, 

zapísaná na liste vlastníctva č. 1812, v katastrálnom území Krásno nad Kysucou, 

obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca, 

- parcela registra C KN č. 3755/129, o výmere 161 m², zastavaná plocha a nádvorie, 

zapísaná na liste vlastníctva č. 1812, v katastrálnom území Krásno nad Kysucou, 

obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca. 

pre Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 810 05 

Bratislava 15 

Hlasovanie: ZA- 8, ospravedlnení - 4. 

Uzn.č. 122/2019 - MZ schvaľuje:  

- predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Ministerstvo životného prostredia 

SR v rámci výzvy s kódom: OPKZP-PO1-Info-2017-28. Názov projektu: Informačné aktivity 

triedeného zberu pre mesto Krásno nad Kysucou. Celkový rozpočet projektu je 74 665,80 €. 

Výška celkového spolufinancovania projektu mestom Krásno nad Kysucou je 3 733,29 €. 

Hlasovanie: ZA- 8, ospravedlnení - 4. 

Uzn.č. 123/2019 - MZ schvaľuje Plán práce mestského zastupiteľstva na I. polrok 2020. 

Hlasovanie: ZA- 8, ospravedlnení - 4. 

Uzn.č. 124/2019 - MZ berie na vedomie Správu z vyhodnotenia prevedenia preventívnych 

protipožiarnych prehliadok. 

Hlasovanie: ZA- 8, ospravedlnení - 4. 

Uzn.č. 125/2019 - 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 pozemku  p.č.  KNE 9456 – orná pôda o výmere 298 m2,  vedená na LV 

3396. 

Hlasovanie: ZA- 8, ospravedlnení - 4. 

Uzn.č. 126/2019 – MZ schvaľuje presun finančných prostriedkov na mzdy na základe 

dohadovacieho konania s min. školstva a okresným úradom Žilina o navýšenie rozpočtu na 

mzdy o výšku, ktorá vznikne ako rozdiel. 

Hlasovanie: ZA- 8, ospravedlnení - 4. 

Uzn.č. 127/2019 – MZ schvaľuje  zástupcovi primátora, odmenu za rok 2019 za výkon 

funkcie zástupcu primátora vo výške 50% schváleného platu primátora mesta Krásno. 

Hlasovanie: ZA- 8, ospravedlnení - 4. 

MZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenia č. 21/2019 o hazardných hrách. 

Hlasovanie: ZA- 10, ospravedlnení - 2. 

MZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenia č. 22/2019 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, 

dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na 

kalendárny rok 2020. 

Hlasovanie: ZA- 10, ospravedlnení - 2. 

MZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 23/2019 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2020. 

Hlasovanie: ZA- 10, ospravedlnení - 2. 

MZ schvaľuje VZN č. 24/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej 

umeleckej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Krásno nad Kysucou 

Hlasovanie: ZA- 10, ospravedlnení - 2. 



MZ schvaľuje VZN č. 25/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území Mesta Krásno nad Kysucou doplnené o návrhy, ktoré vzišli z diskusie. 

Hlasovanie: ZA- 10, ospravedlnení - 2. 

MZ schvaľuje  dodatok č. 6 k VZN č. 3/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu 

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

Hlasovanie: ZA- 10, ospravedlnení - 2. 

MZ schvaľuje dodatok č. 1 k VZN o určení školského obvodu pre základnú školu. 

Hlasovanie: ZA- 10, ospravedlnení - 2.  

MZ schvaľuje Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania volených funkcionárov Mesta Krásno 

nad Kysucou za občianske obrady a slávnosti. 

Hlasovanie: ZA- 10, ospravedlnení - 2. 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:         

Mgr. Milan Jesenský       Ing. Jozef Grapa 

        Primátor mesta 
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