
Uznesenia z MZ zo dňa 04.03.2020 

Uzn.č. 04/2020 - MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – Vojtech Buchta, Mgr. Margita 

Ďurišová, Mgr. Milan Jesenský, overovateľov zápisnice – Miloš Lastovica, Miroslav 

Škrobian a program rokovania MZ. 

Hlasovanie: ZA – 12 

Uzn.č. 05/2020 – MZ odročuje žiadosť Petra Chylého, Krásno č. 1499, žiadosť Realitnej 

kancelárie BeMi, Čadca 1427 a žiadosť Emílie Masarykovej, Krásno č. 1069. 

Hlasovanie: ZA – 12 

Uzn.č. 06/2020 - MZ schvaľuje prebytočnosť majetku mesta Krásno nad Kysucou a spôsob 

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

6780/156 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere max. 115 m2,  vedená na LV 3396 v k.ú. 

Krásno nad Kysucou za cenu 5,-€/m2 pre obyvateľov bytového domu č. 1331, 023 02 Krásno 

nad Kysucou  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 

bytovom dome. Náklady spojené s vkladom do katastra hradia kupujúci.  

Hlasovanie: ZA – 12 

Uzn.č. 07/2020 - MZ schvaľuje prebytočnosť majetku mesta Krásno nad Kysucou a spôsob 

jeho prevodu – predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok  p.č.  KNE 9456 – 

orná pôda o výmere max. 298 m2,  vedená na LV 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou za cenu 

5,-€/m2 pre Marián Zehnal, bytom 023 02 Krásno nad Kysucou  č. 202 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 jeho rodinnom dome. Náklady spojené s 

vkladom do katastra hradí kupujúci.  

Hlasovanie: ZA – 12 

Uzn.č. 08/2020 – MZ neschvaľuje žiadosť Reality-Sk, s.r.o., Palárikova 76, 022 01 Čadca 

o zámene pozemkov. 

Hlasovanie: ZA – 12 

Uzn.č. 09/2020 – MZ odročuje žiadosť obyvateľov mestskej časti Blažkov – Krásno nad 

Kysucou. 

Hlasovanie: ZA – 11, zdržal sa – 1. 

Uzn.č. 10/2020 - 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 3754/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 

290 m2,  vedená na LV 1812. 

Hlasovanie: ZA – 12 

Uzn.č. 11/2020 - MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 

Hlasovanie: ZA – 12 

Uzn.č. 12/2020 - MZ schvaľuje rozdelenie finančných príspevkov podľa návrhu kultúrnej 

komisie a schvaľuje preplatenie dopravného na festival do Španielska pre súbor Drevár. 

Hlasovanie: ZA – 11, zdržal sa – 1. 

Uzn.č. 13/2020 – MZ schvaľuje dodatok č. 4  k Zmluve o výpožičke zo dňa 2.1.2017 pre 

Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o., ktorý sa rozširuje o tieto vozidlá:  

traktorový príves GPT CA 237 YG, obstarávacia cena 10.800,-€  s platnosťou od 28.11.2019 

traktor NEW HOLLAD CA 109 YG, obstarávacia cena 65.900,-€ s platnosťou od 17.12.2019. 

Hlasovanie: ZA – 12 

Uzn.č. 14/2020 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie: ZA – 12 

Uzn.č. 15/2020 – MZ schvaľuje žiadosť  vykladať tovar pred predajňu kvetinárstva vedľa 

COOP Jednoty, na ul. Žilinská č. 140 pre Ivana Vaňovcová, Blažkov č. 571. 

 Hlasovanie: ZA – 12 



Uzn.č. 16/2020 - MZ súhlasí s pomocou pre p. Dominika Matejička, bytom Zákysučie 1997, 

ktorý je sociálne odkázaný. 

Hlasovanie: ZA – 12 

Uzn.č. 17/2020:  MZ ukladá mestskému úradu zverejniť inzerát o nábore detského 

a všeobecného lekára a ponúka zariadené ambulancie, ubytovanie a iné benefity podľa 

požiadaviek lekárov 

Hlasovanie: ZA – 12 

 

 

 

 

 

Overovatelia:  

Miloš Lastovica        

         Ing. Jozef Grapa 

        Primátor mesta 
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