
Uznesenia MZ zo dňa 04.09.2019 

Uzn.č. 65/2019 - MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – Mgr. Milan Jesenský, Ing. 

Vladimír Kormanec, Ph.D.,  overovateľov zápisnice – Miroslav Škrobian, Marcel Seko  a 

program rokovania. 

Hlasovanie: ZA- 10, ospravedlnení - 2. 

Uzn.č. 66/2019 - MZ konštatuje, že zvolený poslanec mestského zastupiteľstva Miloš 

Lastovica  zložil zákonom prepísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva. 
Uzn.č. 67/2019 - MZ schvaľuje prebytočnosť majetku mesta Krásno nad Kysucou a spôsob 

jeho prevodu – predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok p.č. KNE 9433/2 – 

ostatné plochy o celkovej výmere max. 80 m2 a p.č. KNE 9476 – orná pôda o celkovej 

výmere max. 20 m2, obe vedené na LV 3396 za cenu 5,-€/m2 pre Peter Šurin a Renáta 

Homolová, rod. Šurinová, obaja bytom Žilinská 814, 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 tvorí súčasť záhrady. Náklady spojené s  

vkladom do katastra hradia kupujúci. 

Hlasovanie: ZA- 10, ospravedlnení - 2. 

Uzn.č. 68/2019 - MZ schvaľuje prebytočnosť majetku mesta Krásno nad Kysucou a spôsob 

jeho prevodu – predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok p.č. KNE 9469/2 – 

orná pôda  o výmere max. 15 m2, vedené na LV 3396 za cenu 5,-€/m2 pre Martin Maslík, 023 

02 Krásno nad Kysucou č. 1017 v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa tvorí súčasť 

dvora. Náklady spojené s  vkladom do katastra hradí kupujúci. 
Hlasovanie: ZA- 10, ospravedlnení - 2. 

Uzn.č. 69/2019 - MZ schvaľuje prebytočnosť majetku mesta Krásno nad Kysucou a spôsob 

jeho prevodu – predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok p.č. KNE 9422 – 

zastavané plochy a nádvoria  o výmere  247 m2, vedené na LV 3396, ktorá je totožná 

s parcelou KNC č. 8866/4 – záhrada o výmere 247 m2, ktorá bola vytvorená z hore uvedenej 

parcely geometrickým plánom Milošom Macurom - GEODET zo dňa 08.02.2019 za cenu 5,-

€/m2 pre Miroslav Potočár,  023 02 Krásno nad Kysucou č. 1017 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 a tvorí súčasť záhrady. 

Náklady spojené s  vkladom do katastra hradí kupujúci. 
Hlasovanie: ZA- 10, ospravedlnení - 2. 

Uzn.č. 70/2019 - MZ schvaľuje prebytočnosť majetku mesta Krásno nad Kysucou a spôsob 

jeho prevodu – predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok p.č. KNE 9378 - 

ostatné plochy  o výmere max. 10m2, vedené na LV 3396 za cenu 4,-€/m2 pre Peter Potočár 

a manželka Mgr. Iveta Potočárová,  bytom  023 02 Krásno nad Kysucou č. 1397 v zmysle ust. 

§ 9a) ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako 

prípad hodný osobitného zreteľa tvorí súčasť ich pozemku. Náklady spojené s  vkladom do 

katastra hradí kupujúci. 

Hlasovanie: ZA- 10, ospravedlnení - 2. 

Uzn.č. 71/2019 - MZ schvaľuje prebytočnosť majetku mesta Krásno nad Kysucou a zámer  

prenájmu majetku v zmysle §9a, ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. v platnom znení za 

účelom prenájmu pozemku  p.č.  KNE 9378 – ostatné plochy o výmere cca 20 m2,  vedená na 

LV 3396. 

Hlasovanie: ZA- 10, ospravedlnení - 2. 

Uzn.č. 72/2019 – MZ odročuje žiadosť Mariána Zehnala, bytom Krásno nad Kysucou č. 202 

s tým, že doručí súhlas s prevodom majetku. 

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



Uzn.č. 73/2019 - 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 7195 – orná pôda o výmere cca 5 m2 a parcela p.č. 

KN-E 9439/3 – orná pôda o výmere cca 70 m2, obe  vedené na LV 3396 v k.ú. Krásno nad 

Kysucou.  

Hlasovanie: ZA- 10, ospravedlnení - 2. 

Uzn.č. 74/2019 - 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 

1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa prenájom pozemku  p.č. KNC 3557/11 – ostatné plochy o výmere 15 m2 a 

časť pozemku KNC 3755/90 – trvalé trávnaté porasty o výmere 15 m2, vedeného na LV 1812 

do nájmu nájomcovia bytového domu č. 1997, 023 02 Krásno nad Kysucou 1997 za cenu 40,-

€/rok, od 1.10.2019 na dobu neurčitú 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 – postavenie prenosnej garáže.  
Hlasovanie: ZA- 10, ospravedlnení - 2. 

Uzn.č.75/2019 - MZ neschvaľuje žiadosť P. Heltovej, Krásno nad Kysucou č. 2093 

o odpredaj pozemku. 

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

Uzn.č. 76/2019 - 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 9435- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 251 m2,  

vedená na LV 3396. 

Hlasovanie: ZA- 10, ospravedlnení - 2.  

Uzn.č. 77/2019 - MZ schvaľuje preplatenie časti nákladov na napojenie vodovodnej prípojky 

v mestskej časti Kalinov pre Mgr. Lenku Zuščákovú, bytom Kalinov 2120 v celkovej sume 

216,50€. 

Hlasovanie: ZA- 10, ospravedlnení - 2. 

Uzn.č. 78/2019 - MZ ruší uznesenie č. 33/2019 zo dňa 5.6.2019. 

Hlasovanie: ZA- 10, ospravedlnení - 2. 

Uzn.č. 79/2019 - MZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena „IN REM“ 

bezodplatne medzi Mestom Krásno nad Kysucou a vlastníkmi pozemkov: p.č. KN-C 1244/1, 

KN-C 1244/2, KN-C 1243/1, KN-C 1242/1, KN-C 1242/2. Právo prechodu cez parcelu  

KN-C 1244/3. 

Hlasovanie: ZA- 10, ospravedlnení - 2. 

Uzn.č. 80/2019 - MZ schvaľuje výšku nájmu na jednotlivé byty: 

Jednoizbový byt  č. 1 na prízemí o výmere 21,18 m2    65,20€, 

Jednoizbový byť č. 2 na prízemí o výmere 35,70 m2            104,90€, 

Trojizbový byt č. 3 na poschodí o výmere 64,00 m2  182,40€, 

Dvojizbový byt č. 4 na poschodí o výmere 50 m2   144,00€, 

Trojizbový byt č. 5 na poschodí o výmere 64 m2   182,40€, 

Dvojizbový byt č. 6 na poschodí o výmere 50 m2   144,00€, 

Trojizbový byt č. 7 na poschodí o výmere 64 m2   182,40€, 

Dvojizbový byt č. 8 na poschodí o výmere 50 m2   144,00€. 

Hlasovanie: ZA- 10, ospravedlnení - 2.  

Uzn.č. 81/2016 - 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 – KN-E 9433/2- ostatné plochy o výmere 1000 m2, 

vedeného na LV 3396 do nájmu – LEGAN Stav, s.r.o. Horelica 207 za cenu 2,-€/m2 od 



1.10.2019 na dobu neurčitú 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 na skladové priestory.  MZ poveruje primátora mesta uzatvoriť zmluvu na pol roka 

s tým, že nájomca odstráni materiál na prenajatom pozemku na vlastné náklady, ktorá sa mu 

započíta ako nájom za 6 mesiacov. 

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

Uzn.č. 82/2019 – 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 – KN-E 9433/2- ostatné plochy o výmere 1000 m2, 

vedeného na LV 3396 a pozemku p.č. KN-C 3747/24 ,pozemku p.č. KN-C 3747/25, pozemku 

p.č. KN-C 3747/26, pozemku p.č. KN-C 3747/27,  pozemku p.č. KN-C 3747/28, pozemku 

p.č. KN-C 3747/29, pozemku p.č. KN-C 3747/30 vedené na LV 1812 do nájmu – Ing. Pavol 

Šutý – EKOSTAV, 023 01  Oščadnica 19 za cenu 2,-€/m2 od 1.10.2019 na dobu neurčitú 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 na skladové priestory.  

MZ poveruje primátora mesta uzatvoriť zmluvu na pol roka s tým, že nájomca odstráni 

materiál na prenajatom pozemku na vlastné náklady, ktorá sa mu započíta ako nájom  za 6 

mesiacov. 

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

Uzn.č. 83/2019 - MZ schvaľuje počas dlhodobej PN prevádzkovateľa pohrebných služieb 

Janka Pagáčová, Krásno č. 2000 zastupovaním pohrebnou službou ANNA, so sídlom v Čadci 

na dobu určitú 1 rok. 

Hlasovanie: ZA- 10, ospravedlnení - 2.  

Uzn.č. 84/2019 – MZ berie na vedomie informatívny rozbor hospodárenia Mestského 

podniku Krásno nad Kysucou, s.r.o.  za I. polrok 2019. 

Hlasovanie: ZA- 10, ospravedlnení - 2.  

Uzn.č. 85/2019 - MZ schvaľuje dodatok č. 3 zo dňa 24.6.2019 k Zmluve o výpožičke zo dňa 

2.1.2017 pre Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o., ktorý sa rozširuje o toto vozidlo: 

Úžitkové vozidlo do 3,5 t CA 001 DJ. 

Hlasovanie: ZA- 10, ospravedlnení - 2.  

Uzn.č. 86/2019 - MZ berie na vedomie konsolidovanú výročnú správu Mesta Krásno nad 

Kysucou za rok 2018. 

Hlasovanie: ZA- 10, ospravedlnení - 2.  

Uzn.č. 87/2019 - MZ berie na vedomie informatívny rozbor hospodárenia mesta za I. polrok 

2019. 

Hlasovanie: ZA- 10, ospravedlnení - 2.  

Uzn.č. 88/2019 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie: ZA- 10, ospravedlnení - 2.  

Uzn.č. 89/2019 -  MZ  berie na vedomie  Rozbor hospodárenia Krasbyt-u za I. polrok 2019. 

Hlasovanie: ZA- 10, ospravedlnení - 2.  

Uzn.č. 90/2019 - Mestské zastupiteľstvo schvaľuje: 

-  predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných 

elektrických nabíjacích staníc z rozpočtovej kapitoly Ministerstva hospodárstva Slovenskej 

republiky na rozpočtový rok 2019, kód výzvy: 18409/2019-4210-36886, za účelom realizácie 

projektu: „Nabime sa prostredníctvom rozvoja elektromobility“ 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

v maximálnej výške 242,85 Eur 

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 



Hlasovanie: ZA- 10, ospravedlnení - 2.   

Uzn.č. 91/2019 – MZ schvaľuje prevod investorských práv, stavebného povolenia 

a projektovej dokumentácie za sumu 1,-€ na Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 

Žilina.  

Hlasovanie: ZA- 10, ospravedlnení - 2.  

Uzn.č. 92/2019 - MZ berie na vedomie správu o činnosti miestnej kultúry a knižnice. 

Hlasovanie: ZA- 10, ospravedlnení - 2.  

Uzn.č. 93/2019 - MZ schvaľuje  rozpis smien pracovnej pohotovosti v zimnom období 

2019/2020 s tým, že pohotovosť vyhlasuje primátor. 

Hlasovanie: ZA- 10, ospravedlnení - 2.  

MZ schvaľuje  dodatok č. 5 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.  

 

 

 
 

Miroslav Škrobian      Ing. Jozef Grapa 

        Primátor mesta 

 

 

 

Marcel Seko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


