Uznesenia z mimoriadneho MZ zo dňa 06.02.2017
Uzn.č. 01/2017 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – Mgr. Martin Ondruška, Mgr. Jozef
Mozol, overovateľov zápisnice – Mgr. Margita Ďurišová, Marta Buková a program rokovania
mimoriadneho MZ.
Uzn.č. 02/2017 - 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 v k.ú. v Krásne nad Kysucou, ktorý sa nachádza v časti zdravotné stredisko
vo výmere cca 200m2 na parcele 44/1. Podmienky predaja pozemku:
celý objekt na prevádzku cukrárne, bezalkoholová cukráreň, prízemný objekt, 2 parkovacie miesta
podľa zákona, štúdia objektu, spôsob zásobovania, rozhodujúca bude cena pozemku.
Uzn.č. 03/2017 - 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 v k.ú. v Krásne nad Kysucou, ktorý sa nachádza v časti za zdravotným
strediskom vo výmere cca 12m2 na parcele 44/1. Podmienkou predaja pozemku rozhodujúcou
bude cena.
Uzn.č. 04/2017 – MZ schvaľuje schválenie Zmluvy o dielo zo dňa 3.2.2017 s Mestským
podnikom Krásno nad Kysucou, s.r.o..
Uzn.č. 05/2017 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2017 – zapracovanie splátok
novopožadovaného úveru zo ŠFRB do rozpočtu počas trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB
Príjmová časť rozpočtu :
Evidovať a použiť poskytnuté finančné prostriedky zo ŠFRB a MDV RR SR v zmysle platných
právnych predpisov v predpokladanej výške :
ŠFRB úver
672 190,00 €
Dotácia MDV RR SR
448 120,00 €
Dotácia MDV RR SR na technickú vybavenosť
44 690,00 €
Výdavková časť rozpočtu :
Vyčleniť finančné prostriedky – vlastné zdroje nasledovne:
a) vyčleniť finančné prostriedky na mesačné splátky úveru zo ŠFRB 2 162,03 € mesačne,
čo v rámci rozpočtu na jeden rok predstavuje predpoklad vo výške 25 944,36 € na rok
na bytové domy
b) výstavba technickej vybavenosti z vlastných zdrojov za sumu spolu 104 785,00 €
z toho:
Predĺženie verejného vodovodu v cene
5 243,98 € (vrátane DPH)
Splašková kanalizácia v cene
12 277,34 € (vrátane DPH)
Dažďová kanalizácia v cene
39 610,17 € (vrátane DPH)
Plynovod v cene
7 453,13 € (vrátane DPH)
Káblová prípojka NN v cene
4 294,24 € (vrátane DPH)
Spevnené plochy v cene
24 996,56 € (vrátane DPH)
Výstavba NBD
10 909,58€ (vrátane DPH)
Financovanie je zabezpečené v rámci položiek rozpočtu obce :
Kapitálové výdavky: Funkčné členenie – oddiel 06 10 – Rozvoj bývania.
Uzn.č. 06/2017 - MZ schvaľuje investičný zámer „Bytový dom 24 b.j. BLOK A, B, C novostavba“ – 24 bytových jednotiek a výstavbu v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 03.02.2017:
a.)
Stavba „Bytový dom 24 b.j. BLOK A, B, C - novostavba“, v katastrálnom území
Krásno nad Kysucou, obci Krásno nad Kysucou, okres Čadca, v spoluvlastníckom podiele 1/1,
ktorý sa bude nachádzať na pozemku C KN parc. č. 3755/18 ostatné plochy o výmere 930 m2, C
KN parc. č. 3755/19 ostatné plochy o výmere 930 m2, C KN parc. č. 3755/20 ostatné plochy o
výmere 930 m2, zapísané na liste vlastníctva č. 1812, v katastrálnom území Krásno nad Kysucou,
obci Krásno nad Kysucou, okres Čadca pre účely nájomného bývania za cenu
1 120 323,00 € (s DPH), slovom jedenmiliónjednostodvadsaťtisíctristodvadsaťtri eur 0
eurocentov.
b.)
Technickú vybavenosť za cenu 138 565,42 € (s DPH) slovom

jednostotridsaťosmetisícpäťstošesťdesiatpäť eur štyridsaťdva eurocentov - z toho:
Predĺženie verejného vodovodu v cene 12 553,98 € a prislúchajúca PD 720,00€ (vrátane DPH)
Splašková kanalizácia v cene
11 617,34 € a prislúchajúca PD 660,00€ (vrátane DPH)
Dažďová kanalizácia v cene
55 070,17 € a prislúchajúca PD 660,00€ (vrátane DPH)
Plynovod v cene
6 973,13 € a prislúchajúca PD 480,00€ (vrátane DPH)
Káblová prípojka NN v cene
3 814,24 € a prislúchajúca PD 480,00€ (vrátane DPH)
Spevnené plochy v cene
44 756,56 € a prislúchajúca PD 780,00€ (vrátane DPH)
Uzn.č. 07/2017 – MZ schvaľuje súhlas so spôsobom financovania výstavby bytového domu pre
účel U613 výstavba obecných nájomných bytov v nasledovnom členení:
a.) Požadovaný úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 60 % z obstarávacích nákladov,
čo predstavuje sumu 672 190,00 €
b.) dotácia z Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 40%
z obstarávacej ceny, čo predstavuje sumu 448 120,00 €.
c.) Výšku vlastných prostriedkov na dofinancovanie stavby v prípade ich potreby v požadovanej
výške.
Uzn.č. 08/2017 – MZ schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie úveru v zmysle Uznesenia 4a.)
z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania prostredníctvom Okresného úradu v Žiline vo
výške minimálne 60% obstarávacích nákladov v r. 2017 podľa podmienok stanovených v zák.
NR SR č.150/2013 Z. z. v znení noviel a ostatných nadväzností všeobecne záväzných právnych
predpisov.
Uzn.č. 09/2017 - MZ schvaľuje Predloženie žiadosti prostredníctvom Okresného úradu v
Žilina o dotáciu v zmysle uznesenia 4 b.) z prostriedkov Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR vo výške 40% z obstarávacej ceny v r. 2017 a súhlas s podmienkami
na poskytnutie dotácie ustanovenými zákonom platnými v čase podania žiadosti.
Uzn.č. 10/2017 – MZ berie na vedomie stanovisko mestskej kontrolórky k prijatiu návratných
zdrojov financovania a to úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu troch bytových
domov v Zákysučí.
Uzn.č. 11/2017 - MZ schvaľuje prijatie úveru/ bankovej záruky vo výške 700 000,00 Eur
Mestské zastupiteľstvo v Krásne nad Kysucou podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Štatútu daného mesta alebo
obce
schvaľuje
uzatvorenie mandátnej zmluvy, ktorej predmetom je úprava práv a povinností v súvislosti
s bankovou zárukou vo výške 700 000,00 Eur prevzatou zo strany Prima banka Slovensko, a.s., so
sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina,
Slovenská republika, IČO: 31575951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) na účel:
výstavba nájomného bytového domu „Bytový dom 24 b.j. BLOK A, B, C - novostavba“.
Uzn.č. 12/2017 - MZ schvaľuje
- Súhlas so zabezpečením záväzku voči ŠFRB prijatím bankovej záruky v súvislosti s realizáciou
stavby nájomného bytového domu.
- Súhlas so zachovaním nájomného charakteru bytov po dobu najmenej 30 rokov (počas trvania
zmluvného vzťahu) a dodržiavanie pri prenájme ustanovenia §22 zák.č. 443/2010 Z. z.
- Súhlas so zriadením záložného práva v prospech ŠFRB na obstarávané nájomné byty vrátane
pozemku prislúchajúceho k jednotlivým bytom, resp. spoluvlastníckeho podielu na pozemku
prislúchajúcom k jednotlivým bytom (pozemok pod bytovým domom).
Uzn.č. 13/2017 – MZ schvaľuje Predloženie žiadosti prostredníctvom Okresnému úradu Žilina
o dotáciu na technickú vybavenosť z prostriedkov MDV SR.

Uzn.č. 14/2017 – MZ schvaľuje záväzok Mesta Krásno nad Kysucou, že bude vyčleňovať
v budúcich rokoch finančné prostriedky v rozpočte obce a zabezpečí splácanie poskytnutého
úveru počas celej doby splatnosti.
Uzn.č. 15/2017 – MZ poveruje primátora mesta:
- zabezpečením všetkých úkonov spojených s prípravou predmetných stavieb Bytových
domov a technickej vybavenosti k BD,
- predložením žiadosti na získanie dotácie a úveru na ŠFRB a MDVRR SR.
Uzn.č. 16/2017 – MZ schvaľuje Vyčlenenie finančných prostriedkov z vlastných zdrojov mesta
na dofinancovanie rozdielu medzi poskytnutou dotáciou na technickú vybavenosť z Okresného
úradu Žilina z prostriedkov MDV SR a podpísanou Zmluvou o dielo zo dňa 03.02.2017
s Mestským podnikom Krásno nad Kysucou, s.r.o. vo výške 104 785,00 €.
Uzn.č. 17/2017 – MZ schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci Integrovaného regionálneho programu v rámci Výzvy na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom IROP-PO1-SC121-2016-12 na
realizáciu projektu: „Rekonštrukcia zastávok v Krásne nad Kysucou“ s výškou:
•
Celkových výdavkov na projekt 150 000,00 Eur
•
Celkových oprávnených výdavkov na projekt 150 000,00 Eur
c) spolufinancovanie projektu vo výške 7 500,00 Eur (5 %) oprávnených výdavkov na
projekt z vlastných zdrojov (rozpočtu mesta).
Uzn.č. 18/2017 – MZ schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci Integrovaného regionálneho programu v rámci Výzvy na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom č.IROP-PO2-SC222-2016-13
a projektového zámeru s kódom č. IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2 na realizáciu projektu:
„Zlepšenie vybavenia učební na ZŠ v Krásne nad Kysucou“ s výškou:
•
Celkových výdavkov na projekt 120 000,00 Eur
•
Celkových oprávnených výdavkov na projekt 120 000,00 Eur
b) spolufinancovanie projektu vo výške 6 000,00 Eur (5 %) oprávnených výdavkov na projekt z
vlastných zdrojov (rozpočtu mesta).
Uzn.č. 19/2017 – MZ schvaľuje
a) predloženie žiadosti o dotáciu v rámci činnosti L3 - Zvyšovanie energetickej účinnosti
existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania na realizáciu projektu: „Zvýšenie energetickej
účinnosti budovy ZUŠ v Krásne nad Kysucou“ s výškou:
•
Celkových výdavkov na projekt 200 000,00 Eur
•
Celkových oprávnených výdavkov na projekt 200 000,00 Eur
b) spolufinancovanie projektu vo výške 10 000,00 Eur (5 %) oprávnených výdavkov na projekt z
vlastných zdrojov (rozpočtu mesta).
Uzn.č. 20/2017 – MZ schvaľuje prenájom resp. kúpu:
- časti pozemku C KN č. 8/2, záhrady zapísané na LV č. 5330 od vlastníkov Sýkorová Božena, r.
Plánková, Krásno nad Kysucou 925 v SP ½ a Jozefa Sýkoru Krásno nad Kysucou 676 o výmere
20 m2 prislúchajúcej zastavanej ploche zastávky v SP ½
- časti pozemku C KN č. 3567/57, ostatné plochy zapísané na LV č. 6934 od vlastníkov Sýkora
Emil, r. Sýkora, SNP 264, Krásno nad Kysucou o výmere 20 m2 prislúchajúcej zastavanej ploche
zastávky v SP 1/1
- časti pozemku C KN č. 563/1, zastavané plochy a nádvoria zapísané na LV č. 5627 od vlastníka
TRANS KYSUCE, s.r.o., Palárikova 3005/1A, Čadca, IČO: 36408735 v SP 1/1 o výmere 100 m2
prislúchajúcej zastavanej ploche zastávky a prístupu k budove ZUŠ
- časti pozemku C KN č. 3521/1 trvalé trávne porasty zapísané na LV č. 1488 os vlastníka Arnold
Švábik, Krásno nad Kysucou 536, o výmere 20 m2 prislúchajúcej zastavanej ploche zastávky
- časti pozemku C KN č. 12 595/1, zastavané plochy a nádvoria zapísané na LV č. 5253 od
vlastníka Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 811 09 Bratislava, IČO 31364501,
o výmere 650 m2 prislúchajúcej zastavanej ploche zastávky a parkoviska v SP 1/1.
Uzn.č. 21/2017 - MZ schvaľuje prenájom resp. kúpu:

- pozemku C KN č. 12568/26 zastavané plochy a nádvoria, zapísané na LV č. 5616 od
vlastníka ALU-METAL, s.r.o., Západná 11, 010 04 Žilina, v SP 1/1 a o výmere 621 m2
- pozemku novovytvorenej parcele č. 3700/47 na základe geometrického plánu vyhotoveného
geodetom Milošom Macurom od vlastníka Sýkora Emil, r. Sýkora, SNP 264, Krásno nad
Kysucou, vo výmere 339 m2. Parcela vznikne z pôvodnej parcely C KN č. 3700/1, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 2743 m2 zapísanej na LV č. 6874
- pozemok na novovytvorenej parcele registra „C“ parcelné číslo 12568/68, o výmere 351 m2,
12568/69 o výmere 10 442 m2, 12568/70 o výmere 2 122 m2, 12586/3 o výmere 193 m2,
ktoré boli vytvorené z parcely KN-E 9433/7 podľa GP č. 42/2016 evidované na liste
vlastníctva č. 3476, okres: Čadca, obec: Krásno nad Kysucou, katastrálne územie: Krásno nad
Kysucou od vlastníka SR - Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 811 04 Bratislava
- pozemok na novovytvorenej parcele registra „C“ parcelné číslo 12568/67 o výmere 44 m2,
ktoré boli vytvorené z parcely KN-E 3700/6 a novovytvorenej parcele registra „C“ parcelné
číslo 12568/72 o výmere 126 m2, ktoré boli vytvorené z parcely KN-E 3700/1 a 3700/3 podľa
GP č. 42/2016 evidované na liste vlastníctva č. 4215, okres: Čadca, obec: Krásno nad
Kysucou, katastrálne územie: Krásno nad Kysucou od vlastníka Slovenská republika a
správcu Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 811 04 Bratislava
- pozemok na parcele KN-E 1847 – ostatné plochy o výmere 1789 m2, evidované na LV 3852
obec: Krásno nad Kysucou, katastrálne územie: Krásno nad Kysucou od vlastníkov Jozef
Jánošík, Cesta do Rudiny 1029, Kysucké Nové Mesto ¼, Capeková Gabriela (r. Jakubcová),
Domov dôchodcov Čadca ¼, Jozef Jánošík, Cesta do Rudiny 1029, Kysucké Nové Mesto ¼,
Capeková Gabriela (r. Jakubcová), Domov dôchodcov Čadca 1/4
- pozemku novovytvorenej parcely č. 5982/36 – ostatné plochy, vedené na LV 3127 o výmere
36 m2, ktorá bola vytvorená z parcely KN-C 5982/20 podľa GP 33/2016 od ENZA, s.r.o.,
Májová 1098, Čadca
- pozemku novovytvorenej parcely č. 6354/18 - vodná plocha, vedená na LV 3602 o výmere
209 m2, ktorá bola vytvorená z parcely KN-E 6348, podľa GP 33/2016 od
Poľnohospodárskeho podielnického družstva Krásno nad Kysucou
- pozemku novovytvorenej parcely č. 5982/34 – ostatné plochy, vedená na LV 5911 o výmere
460 m2, ktorá bola vytvorená z parcely KNC 5982/9 podľa GP 33/2016, pozemku
novovytvorenej parcely č. 6012/259- zastavané plochy a nádvoria o výmere 256 m2, v podiel
1/1, vedené na LV 5911 vytvorená z parcely KNC 6012/2, podľa GP 33/2016, pozemku
novovytvorenej parcele 6012/260 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 51 m2 v podiele
1/1, vedená na LV 5911, ktorá vola vytvorená z parcely KNC 6012/77 podľa GP 33/2016 od
Reality-SK, s.r.o. Palárikova 76, Čadca
- časti pozemku novovytvorenej parcely č. 6354/18, vodná plocho o výmere 48 m2, v podiele
1/1, vedená na LV 3476, ktorá bola vytvorená z parcely KNE 9433/6 podľa GP 33/2016,
pozemku novovytvorenej parcely č. 6354/19, vodná plocha o výmere 262 m2, vedená na LV
3476, ktorá bola vytvorená z parcely KNE 9433/6 podľa GP 33/2016, pozemku
novovytvorenej parcely 6354/20 – TTP o výmere 80 m2, vedená na LV 3476, ktorá bola
vytvorená z parcely KNE 9433/6, podľa GP 33/2016, pozemku novovytvorenej parcely č.
6354/21 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1183 m2, vedená na LV 3476, ktorá bola
vytvorená z parcely KNE 9433/6 podľa GP 33/2016 a pozemok novovytvorenej parcely
12568/63 – vodná plocha o výmere 30 m2, vedená na LV 3476, ktorá bola vytvorená
z parcely KNE 9433/6 podľa GP 33/2016 od Slov. pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava
- pozemok novovytvorenej parcely č. 6354/24 – TTP o výmere 721 m2, vedená na LV 6889,
ktorá bola vytvorená z parcely KNC 6354/14 podľa GP 33/2016 od Združenia majiteľov lesov
a pasienkov Krásno nad Kysucou č. 62.
- pozemku novovytvorenej parcely č. 5982/32 – ostatné plochy o výmere 522 m2, vedená na
LV 4317, ktorá bola vytvorená z parcely KNE 5981 – ostatné plochy o výmere 2278 podľa

GP č. 33/2016, pozemku novovytvorenej parcely č. 6354/22 – TTP o výmere 183, vedená na
LV 4317, ktorá bola vytvorená z parcely KNE 5982/1 – orná pôda o výmere 4574 podľa GP
33/2016, pozemku novovytvorenej parcely č. 5982/26 – lesný pozemok o výmere 315 m2,
vedená na LV 1442, ktorá bola vytvorená z parcely KNC 5982/2 – lesný pozemok o výmere
26186 m2 podľa GP č. 33/2016, pozemku novovytvorenej parcely č. 5982/27 – lesný
pozemok o výmere 315 m2, vedená na LV 1442, ktorá bola vytvorená z parcely KNC 5982/2
– lesný pozemok o výmere 26186 m2 podľa GP 33/2016, pozemku novovytvorenej parcely č.
5982/28 – lesný pozemok o výmere 21 m2, vedená na LV 1442, ktorá bola vytvorená
z parcely KNC 5982/2 – lesný pozemok o výmer 26186m2 podľa GP 33/2016, pozemku
novovytvorenej parcely č. 59882/29 – lesný pozemok o výmere 980 m2, vedený na LV 1442,
ktorá bola vytvorená z parcely KNC 5982/2 – lesný pozemok o výmere 26186m2 podľa GP č.
33/2016, pozemku novovytvorenej parcely č. 5982/30 – lesný pozemok o výmere 116 m2,
vedený na LV 1442, ktorý bol vytvorený z parcely KNC 5982/2 lesný pozemok o výmere
26186 m2 podľa GP 33/2016 a pozemku novovytvorenej parcely č. 5982/31 – lesný pozemok
o výmere 12 m2, vedený na LV 1442, ktorá bola vytvorená z parcely KNC 5982/2 lesný
pozemok o výmere 26186 m2 podľa GP 33/2016 od SR – Lesy Slovenskej republiky, š.p.
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
- pozemkov KNC č. 3745/16, 3745/15, 3745/20, 3745/23, 3745/24, 3747/95, 3747/96,
3747/97, 12568/53 a 3747/98 od SEVAK, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina.
Uzn.č. 22/2017 - 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 – postavenie prenosnej garáže, časť 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 – Mgr. Miroslava
Králiková, 023 02 Krásno nad Kysucou 1163 za cenu 40,-€/rok, od 1.3.2017 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.
Uzn.č. 23/2017 - 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 – postavenie prenosnej garáže, časť 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 – Vladimír Sýkora
a družka Jana Skaličanová, 023 02 Krásno nad Kysucou 1998 za cenu 40,-€/rok, od 1.3.2017
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.
Uzn.č. 24/2017 – MZ schvaľuje zmluvu o budúcej nájomnej zmluve 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 medzi Severoslovenské vodárne a kanalizácie a. s., Bôrická cesta
1960, 010 57 Žilina a Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad
Kysucou na dočasné užívanie verejného vodovodu, ktorý bude budovaný v rámci stavby:
Bytový dom 24 bj. Blok A,B,C – novostavba, predbežne takto: vodovodné potrubie – materiál
HDPE 100 SDR 17 PN 10 D 63x3,8 mm, v celkovej dĺžke 71,7 m za ročné nájomné 10,-€ bez
DPH.

Uzn.č. 25/2017 – MZ schvaľuje prenájom fitnescentra od 1.3.2017 Andrejovi Bogáňovi,
bytom Krásno nad Kysucou č. 1274 za ročnú cenu prenájmu 3.000,- € (250,-€ mesačne)na
dobu 10 rokov. V cene nie sú zahrnuté náklady spojené s užívaním fitnescentra (vykurovanie,
el. energia, voda, odvoz smetí).
Uzn.č. 26/2017 - MZ schvaľuje podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
zmien a noviel nájom svojho dočasne prebytočného majetku v k.ú. Krásno nad Kysucou
z dôvodu hodného osobitného zreteľa prenájom pozemkov (viď zoznam) do nájmu
Agrodružstvo Rejdová na dobu 1 rok za cenu 20,-€/ha, od 1.3.2017 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 na obhospodarovanie týchto pozemkov (kosenie).
Uzn.č. 27/2017 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu s tým, že sa
doplní o 10.000,-€ na kúpu autobusu.
Uzn.č. 28/2017 – MZ schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy 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 na nebytové priestory v budove zdravotného strediska a to: lekáreň
o výmere 120,61m2 a ambulancia pre lekára – 57,7 m2 od 1.3.2017 na dobu 5 rokov.
Uzn.č. 29/2017 – MZ schvaľuje bezplatné vypožičanie Mestskému podniku Krásno nad
Kysucou, s.r.o., Struhy 83, 023 02 Krásno nad Kysucou - dopravné prostriedky, dopravné
stroje a mechanizmy a drobný hmotný majetok potrebný na realizáciu verejnoprospešných
služieb a prác, ktoré bude vykonávať pre Mesto Krásno nad Kysucou.
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