Uznesenia MZ zo dňa 05.06.2019
Uzn.č. 25/2019 - MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – Mgr. Martin Ondruška,
Miroslav Škrobian, overovateľov zápisnice – Mgr. Margita Ďurišová, Vojtech Buchta a
program rokovania, doplnený o žiadosť na detský tábor eRko, A. Šurábová, Krásno 1176
a ZŠ Mládežnícka.
Hlasovanie: ZA- 10, ospravedlnení - 2.
Uzn.č. 26/2019 - MZ schvaľuje prebytočnosť majetku mesta Krásno nad Kysucou a spôsob
jeho prevodu – predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok p.č. KNC 6780/287
- zastavané plochy o výmere 21 m2, vedené na LV 1812 za cenu 5,-€/m2 pre Tomáš
Tomčala, Struhy 1617, 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 vzhľadom k tomu, že T. Tomčala je spoluvlastníkom susednej parcele. Náklady
spojené s vkladom do katastra hradí kupujúci.
Hlasovanie: ZA – 10, ospravedlnení – 2.
Uzn.č. 27/2019 – MZ schvaľuje prebytočnosť majetku mesta Krásno nad Kysucou a spôsob
jeho prevodu – predajom pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa v k.ú. Krásno nad
Kysucou, ktoré sú vedené na LV 3396:
časť parcely KNE 9476 – orná pôda, výmera cca 1497 m2 bude určená geometrickým
plánom
časť parcely KNE 9433/2 – ostatné plochy, výmere cca 658 m2 bude určená geometrickým
plánom
časť parcely KNE 515/1 – orná pôda, výmera cca 115 m2 bude určená geometrickým plánom
spolu o výmere max 2270 m2 za cenu 10,-€/m2 do výlučného vlastníctva nadobúdateľa –
Služby Krásno, s.r.o., Kysucká cesta 2, 023 02 Krásno nad Kysucou v zmysle ust. § 9a) ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad
hodný osobitného zreteľa z dôvodu na časť parcelách je postavená firma Služby Krásno.
Náklady spojené s vypracovaním GP, s vkladom do katastra a náklady na nové oplotenie
hradia kupujúci.
Hlasovanie: ZA – 10, ospravedlnení – 2.
Uzn.č. 28/2019 - 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 9433/2- ostatné plochy o výmere max. 80 m2
a pozemku p.č. KNE 9476 – orná pôda o výmere max. 20 m2, obe vedené na LV 3396.
Hlasovanie: ZA – 10, ospravedlnení – 2.
Uzn.č. 29/2019 - 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 9422 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 247 m2,
vedenou na LV 3396.
Hlasovanie: ZA – 10, ospravedlnení – 2.
Uzn.č. 30/2019 - 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 9378 ostatné plochy o výmere max. 10 m2, vedenou
na LV 3396.
Hlasovanie: ZA – 10, ospravedlnení – 2.
Uzn.č. 31/2019 - MZ nesúhlasí so žiadosťou o odpredaj časti pozemku KNC 368/2 a
navrhuje technické riešenie jestvujúceho problému s parkovaním.
Hlasovanie: ZA – 10, ospravedlnení – 2.
Uzn.č. 32/2019 - MZ nesúhlasí s prenájmom pozemku KNC 98/1 – zastavané plochy
a nádvoria a navrhuje hľadať iné riešenie na umiestnenie stánku.
Hlasovanie: ZA – 10, ospravedlnení – 2.

Uzn.č. 33/2019 - MZ neschvaľuje zriadenie vecného bremena konkrétnej (ným) osobe (ám)
a schvaľuje právo zodpovedajúce vecnému bremenu „IN REM“, spočívajúce v práve
prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami a inými dopravnými prostriedkami
slúžiacimi na prepravu osôb a vecí cez pozemok KNC č. 1244/3 – TTP o výmere 27 m2,
vedený na LV č. 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou.
Hlasovanie, ZA-7, proti – 2, zdržal sa – 1, ospravedlnení - 2.
Uzn.č. 34/2019 - Mestské zastupiteľstvo súhlasí s pripojením plynovej prípojky od plynomeru
Domu služieb na parcele KNC 290/1 cez parcelu KNC 290/2 k domu s.č. 69 na parcele KNC
292 a schvaľuje uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku KNC 290/2
spočívajúce v uložení plynovej prípojky za jednorazovú úhradu 10,-€.
Hlasovanie, ZA-10, ospravedlnení - 2.
Uzn.č. 35/2019 – MZ schvaľuje materiálnu alebo technickú pomoc p. Poláčkovi, Krásno 789
podľa možnosti a obsahu pri spevňovaní telesa cesty vedľa jeho domu.
Hlasovanie, ZA-7, proti – 2, zdržal sa – 1, ospravedlnení - 2.
Uzn.č. 36/2019 - Mestské zastupiteľstvo
1. schvaľuje
a) návrh prevedenia účelovej cesty od Ing. D. Neveďal - Kodreta do vlastníctva
mesta,
b) prebratie ciest po dokončení a skolaudovaní podľa schválenej PD, ktorú odsúhlasí
mesto a vyjadrí sa k nej mestský podnik,
2. ukladá
a) mestskému úradu odkonzultovať projektovú dokumentáciu i prípravu výstavby tak,
aby vyhovovala mestu,
b) apelovať na trvalý pobyt.
Hlasovanie, ZA-9, proti – 1, ospravedlnení - 2.
Uzn.č. 37/2019 - - MZ schvaľuje žiadosť o finančný príspevok Jozefa Hájka, 023 02 Krásno
nad Kysucou č. 129 v sume 150,-€.
Hlasovanie, ZA-10, ospravedlnení – 2
Uzn.č. 38/2019 - MZ berie na vedomie žiadosť o vybudovanie verejnej kanalizácie
a vodovodu v časti Kalinov a súhlasí s doterajšími krokmi, ktoré vykonalo mesto pre riešenie
tohto problému.
Hlasovanie, ZA-10, ospravedlnení – 2
Uzn.č. 39/2019 - MZ schvaľuje 100,-€ na vydanie knihy s názvom „Oheň na snežnej ceste“
s tematikou kysuckého regiónu pre Ladislava Hrubého, Struhy 1378, 023 02 Krásno nad
Kysucou s tým, že tento príspevok vykompenzuje dodaním výtlačkov pre mesto a mestskú
knižnicu.
Hlasovanie, ZA- 10, ospravedlnení – 2
Uzn.č. 40/2019 - MZ berie na vedomie správu o plnení uzn. č. 14/2019 zo dňa 13.3.2019.
Hlasovanie: ZA – 10, ospravedlnení – 2.
Uzn.č. 41/2019 - Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie, že správa hlavného kontrolóra za
rok 2018 nebola predložená z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti kontrolórky mesta.
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu auditora za rok 2018
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:
I.Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2018 bez výhrad.
II.Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie schodok hospodárenia vo výške 1 828 114,07 €
III.Zostatok finančných operácií v sume 243 205,09 € zisteného podľa § 15 ods. 1 písm. c)
zákona č.583/2001 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
-na tvorbu ostatného rezervného fondu vo výške 240 004,09 €
-na tvorbu fondu rozvoja bývania vo výške 3 201,-€

IV.Tvorbu a použitie rezervného fondu
1. Tvorba:
a/ počiatočný stav 162 887,66 €
b/ tvorba
240 004,09 €
c/ konečný stav
402 892,75 €
2. Použitie na kapitálové výdavky.
V. Tvorbu a použitie fondu rozvoja bývania
1.Tvorba:
a/ počiatočný stav
91 809,00 €
b/ tvorba
3 201,00 €
c/ konečný stav
95 010,00 €
2. Použitie – na výstavbu bytových domov a TV k bytovým domom Zákysučie
V. Strata z hospodárskej činnosti vo výške - 3 033,59 €.
VI. Hospodárenie KRASBYT s.r.o. so ziskom vo výške 3 477,55 €
VII. Hospodárenie Mestského podniku Krásno nad Kysucou s.r.o. so ziskom vo výške
5349,95€
Hlasovanie: ZA – 9, ospravedlnení – 3.
Uzn.č. 42/2019 – MZ schvaľuje Vnútorný predpis o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na
reprezentačné a propagačné účely.
Hlasovanie: ZA – 9, ospravedlnení – 3.
Uzn.č. 43/2019 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie: ZA – 9, ospravedlnení – 3.
Uzn.č. 44/2019 – MZ berie na vedomie Informatívny rozbor hospodárenia mesta za I.
štvrťrok 2019.
Hlasovanie: ZA – 9, ospravedlnení – 3.
Uzn.č. 45/2019 – MZ ruší uznesenie č. 88/2018 a 89/2018 zo dňa 19.12.2018.
Hlasovanie: ZA – 9, ospravedlnení – 3.
Uzn.č. 46/2019 - MZ čiastočne ruší uznesenie zo dňa 10.9.2014 č. 53/2014 týkajúce sa Márii
Hlavatej, rod. Komárovej.
Hlasovanie: ZA – 9, ospravedlnení – 3.
Uzn.č. 47/2019 - MZ schvaľuje prebytočnosť majetku mesta Krásno nad Kysucou a spôsob
jeho prevodu – predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok p.č. KNE 9409 –
orná pôda o výmere 80 m2, vedená na LV 3396, ktorá je totožná s parcelou KNC č. 2585/2 –
orná pôda o výmere 65 m2 a parcelou KN-C 12404/126 – TTP o výmere 15 m2, ktoré boli
vytvorené z hore uvedenej parcely geometrickým plánom Milošom Macurom - GEODET zo
dňa 26.2.2019, za cenu 5,-€/m2 pre Ing. Vladimíra Kormanca, Ph.D. a manželku Mgr. Ivanu
Kormancovú Kopáskovú, Ph.D, obaja bytom Krásno nad Kysucou č. 569 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 nachádza pri ich rodinnom dome ako súčasť záhrady.
Hlasovanie: ZA – 9, ospravedlnení – 3.
Uzn.č. 48/2019 - MZ schvaľuje prebytočnosť majetku mesta Krásno nad Kysucou a spôsob
jeho prevodu – predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok p.č. KNC 12415/20
– zastavané plochy o výmere 132 m2, vedená na LV 1812, ktorá je totožná s parcelou KNC č.
12415/23 – zastavané plochy o výmere 132 m2, ktorá bola vytvorená z hore uvedenej parcely
geometrickým plánom GEODETIKA Ján Kubuš, 1. mája 1434, 023 02 Krásno nad Kysucou
zo dňa 10.5.2019, za cenu 4,-€/m2 pre Slávka Hinková, bytom Krásno nad Kysucou č. 2099
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 nachádza pri ich rodinnom dome
ako súčasť záhrady.
Hlasovanie: ZA – 9, ospravedlnení – 3.

Uzn.č. 49/2019 - MZ schvaľuje podľa par. §9a, ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb.
v platnom znení kúpu podielov spoluvlastníčky Márie Hlavatej rod. Komárovej na
pozemkoch:
- parcela KNE č. 806 orná pôda o výmere 1111 m2, parcela KNE č. 808 orná pôda
o výmere 534 a KNE 824 – orná pôda o výmere 344 m2 všetky na LV č. 3636
v k.ú. Krásno nad Kysucou,
- parcela KNE č. 1012 – orná pôda o výmere 1259 m2 na LV 6575 v k.ú. Krásno
nad Kysucou,
- parcela KNE č. 1045 – orná pôda o výmere 1409 m2 na LV 3704 v k.u. Krásno
nad Kysucou a
- parcela KNE č. 1044 – orná pôda o výmere 842 m2 na LV 6177 v k.ú. Krásno nad
Kysucou
- podiely, ktoré pripadajú na predávajúcu majú výmeru 637,66 m2 a bola dohodnutá
kúpna cena 1836,45€ ako to bolo zistené znaleckým posudkom (2,88€/m2).
Hlasovanie: ZA – 9, ospravedlnení – 3.
Uzn.č. 50/2019 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Hlasovanie: ZA – 9, ospravedlnení – 3.
Uzn.č. 51/2019 - MZ schvaľuje
a) pridelenie 1- izbových bytov – Ivan Šuráb, Jozef Laluha, Štefan Frolo, Katarína
Varmusová, Štefan Lašček, Eva Sobolová a 1 náhradníka Jozefa Podpleského,
b) pridelenie 2 izbového bytu Pavlíne Korchánovej a jej sestrám,
c) zvyšok žiadateľov zaradiť do losovania.
Hlasovanie: ZA – 9, ospravedlnení – 3.
Uzn.č. 52/2019 - Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informatívny rozbor hospodárenia
Krasbyt-u za I. štvrťrok 2019.
Hlasovanie: ZA – 9, ospravedlnení – 3.
Uzn.č. 53/2019 - MZ schvaľuje od 1.7.2019 pre bytové domy v mestskej časti Zákysučie č.
1984, 1985, 1996, 1997, 1998, 1999, 2053, 2054, 2055 úpravu nájmu na opravy na 0,45€/m2
podlahovej plochy bytu.
Hlasovanie: ZA – 9, ospravedlnení – 3.
Uzn.č. 54/2019 - Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:
1.
spoluprácu medzi:
 Žilinským samosprávnym krajom,
Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427
a
 Mestom Krásno nad Kysucou,
Ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072
vo veci spoločnej investičnej prípravy a realizácie stavby: „Rekonštrukcia strechy
Kultúrneho domu a Vlastivedného múzea“, v rámci ktorej sa plánuje vyriešiť
havarijný stav strechy stavieb na území mesta Krásno nad Kysucou, v k. ú. Krásno
nad Kysucou, ktoré tvoria spolu jeden komplex:
- stavba - Budova VS s. č. 1539 postavená na pozemku - parcele KN-C 6780/218,
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 813 m2, zapísaná na LV č. 2513, vo
výlučnom vlastníctve ŽSK a v správe správcu: Kysucké múzeum v Čadci,
Moyzesova 50, Čadca IČO: 36145076. Pozemok pod stavbou Budovy VS je vo
výlučnom vlastníctve ŽSK.
- stavba - Kultúrny dom s. č. 1538 postavený na pozemku - parcele KN-C
6780/175, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 916 m2, zapísaný na LV č. 3139
v podielovom spoluvlastníctve Mesta Krásno nad Kysucou v podiele
16167/23336. Pozemok pod stavbou Kultúrneho domu je v podielovom

spoluvlastníctve Mesta Krásno nad Kysucou v podiele 20880/23336 a je zapísaný
na LV č. 5515
2. spolufinancovanie vo výške 50% z ceny, ktorá vzíde z výsledku príležitostného
spoločného verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby
3. zabezpečenie na náklady mesta projektovú dokumentáciu a vydanie stavebného
povolenia/ohlásenia stavby.
Hlasovanie: ZA – 9, ospravedlnení – 3.
Uzn.č. 55/2019 – MZ schvaľuje Plán práce mestského zastupiteľstva na II. polrok 2019.
Hlasovanie: ZA – 9, ospravedlnení – 3.
Uzn.č. 56/2019 - Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:
- predloženie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2019 pre oblasť: J.
Elektromobilita, činnosť J1: Podpora elektromobility, za účelom realizácie projektu:
„Chráňme životné prostredie pomocou elektromobilu aj v Krásne nad Kysucou“
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
v maximálnej výške 23 000,00 Eur
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.
Hlasovanie: ZA – 9, ospravedlnení – 3.
Uzn.č. 57/2019 - Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:
- predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu, za účelom realizácie
projektu: „Zníženie energetickej náročnosti, rozšírenie sanitárneho vybavenia
a technického zázemia požiarnej zbrojnice v Krásne nad Kysucou“, v rámci výzvy číslo
V. P HaZZ 2019
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
v maximálnej výške 1 600,00 Eur
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.
Hlasovanie: ZA – 9, ospravedlnení – 3.
Uzn.č. 58/2019 - Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:
- predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly, za účelom realizácie
projektu: „Zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky v Krásne nad Kysucou“,
v rámci výzvy číslo III. Prezídia Policajného zboru 2019
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
v maximálnej výške 1 200,00 Eur
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.
Hlasovanie: ZA – 9, ospravedlnení – 3.
Uzn.č. 59/2019 - Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:
- predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov
v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019, za účelom realizácie projektu: „Prevencia
kriminality a výtržníctva v meste Krásno nad Kysucou prostredníctvom rozšírenia
kamerového systému“
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
v maximálnej výške 3 000,00 Eur
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.
Hlasovanie: ZA – 9, ospravedlnení – 3.
Uzn.č. 60/2019 - Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:
- predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rámci Výzvy na podávanie

žiadosti o financovanie rozvojového projektu „Zvýšenie efektivity vzdelávania
žiakov so zdravotným znevýhodnením 2019“ za účelom realizácie projektu: Učíme
sa jednoduchšie
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške 370,-€.
Hlasovanie: ZA – 9, ospravedlnení – 3.
Uzn.č. 61/2019 - MZ schvaľuje zmenu prevádzky na pozemku č.p. CKN 44/1, na ktorom bol
doteraz postavený stánok PNS na dopekanie a predaj fornettov, predaj kávy a iného
občerstvenia po splnení podmienok, ktorí predpíše mestský úrad.
Hlasovanie: ZA – 9, ospravedlnení – 3.
Uzn.č. 62/2019 – MZ schvaľuje finančný príspevok 500,-€ pre ERko – Hnutie kresťanských
spoločenstiev detí, Územie Žilina na Detský letný tábor pre deti z Krásna.
Hlasovanie: ZA – 9, ospravedlnení – 3.
Uzn.č. 63/2019 - 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 9469/2 orná pôda o výmere max 15 m2, vedenou na
LV 3396.
Hlasovanie: ZA – 10, ospravedlnení – 2.
Uzn.č. 64/2019 - MZ schvaľuje finančný dar z rozpočtu mesta na rok 2019 vo výške 300,-€
pre Slovenskú lekársku spoločnosť, o.z. SLS, KNsP Čadca, Palárikova 2311, 022 01 Čadca
na usporiadanie 26. Hálkových lekárskych dní v Dome kultúry v Čadci.
Hlasovanie: ZA – 10, ospravedlnení – 2.
MZ schvaľuje dodatok č. 1 k VZN č. 02/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi.
Hlasovanie: ZA – 9, ospravedlnení – 3.
MZ schvaľuje dodatok č. 4 k VZN č. 3/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Krásno nad Kysucou.
Hlasovanie: ZA – 9, ospravedlnení – 3.

Mgr. Margita Ďurišová

Vojtech Buchta

Ing. Jozef Grapa
Primátor mesta

