
Uznesenia MZ zo dňa 12.4.2010: 
 
Uzn.č. 51/2010 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Mgr. Ľubomíra Bodorová, Milan 
Šuráb,  PhDr. Jozef Pauk, overovateľov zápisnice Ján Kubala, Mgr. Milan Jesenský 
a program rokovania MZ. 
Uzn.č. 52/2010 – MZ schvaľuje: 
I.    Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2009 bez výhrad. 
II.  Vysporiadanie schodku rozpočtového hospodárenia vo výške 1 296 481€ takto: 
       - úverom zo ŠFRB vo výške 1 070 381 € 
       - úverom vo výške 226 100 € 
III. Zostatok finančných operácií vo výške 1 636 718 € a vysporiadanie zostatku finančných 
      operácií takto: 
      - úhradu schodku vo výške 1 296 481€ 
      - podľa § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa 
        z prebytku rozpočtu pre účely tvorby peňažných fondov vylučujú nevyčerpané 
        účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, 
        z EU alebo na základe osobitného predpisu, ktoré možno použiť v nasledujúcom 
        rozpočtovom roku. Rozpočtové hospodárenie mesta skončilo so schodkom, mesto 
        tieto prostriedky usporiada zo zostatku finančných operácií takto: 
        bežné výdavky na školský úrad vo výške 40 € 
        kapitálové výdavky na zariadenie opatrovateľskej služby vo výške 6 301 € 
        bežné výdavky na CO vo výške 320 € 
      - zostatok finančných operácií po usporiadaní vo výške 333 576 € do rezervného fondu 
IV. Použitie rezervného fondu vo výške 333 576 € v r. 2010 na kapitálové výdavky mesta 
V.   Stratu z hospodárskej činnosti vo výške – 132 € 
VI.  Hospodárenie príspevkovej organizácie 
VII. Hospodárenie KRASBYT, s.r.o.  so 100 % účasťou mesta. 
Uzn.č. 53/2010 – MZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu.  
Uzn.č. 54/2010 – MZ berie na vedomie správu nezávislého audítora za rok 2009. 
Uzn.č. 55/2010 – MZ schvaľuje vyplatenie jednorázovej sociálnej výpomoci na pokrytie časti 
nákladov na dochádzku autistických detí do ŠZŠ v Žiline – Bánovej pre Renátu Droščínovú, 
Moniku Macurovú, Moniku Jedinákovú. 
Uzn.č. 56/2010 – MZ schvaľuje žiadosť Zlaty Hamzič, ul. Hálka 1710 a súhlasí s prenájmom 
pozemku mesta na vybudovanie prístupového chodníka k budove p. Hamziča v objekte 
zdravotného strediska za nájom 4€/m2. Chodník vybuduje na vlastné náklady žiadateľka. 
Uzn.č. 57/2010 – MZ mení a dopĺňa uznesenie č. 233/2009 a schvaľuje umiestnenie 
betónovej garáže bez pevného základu na parcele č. 44/1 pre Annu Šurabovú, Krásno č. 1176. 
Umiestnenie garáže za jestvujúcimi garážami súbežne s komunikáciou vytýči stavebný úrad. 
Uzn.č. 58/2010 – MZ odročuje žiadosť Ing. Martina Kavaleka, Lazná č. 1989 o náhradu 
pozemku. Ukladá prednosti MsÚ preveriť možnosti pridelenia stavebného pozemku 
porovnateľnej veľkosti pod garáž. 
Uzn.č. 59/2010 – MZ súhlasí s prenájmom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku vo 
vlastníctve Gajdičiar, s.r.o., ul. 1. mája 1367 na vybudovanie expozitúry Slovenskej 
sporiteľne. 
Uzn.č. 60/2010 – MZ neschvaľuje odpredaj nebytových priestorov v zdravotnom stredisku 
pani Andrei Kučerovej, Blažkov 1486. 
Uzn.č. 61/2010 – MZ súhlasí s odpredajom prebytočného majetku – pozemkov: 
parcely č. KNC 12415/2- zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.415 m2, 
parcely č. KNC 12415/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2, 
parcely KNC 6068/1 – trvalé trávnaté porasty o výmere 361 m2, 



parcely č. KNC 6068/12, zastavané plochy a nádvoria o výmere 87 m2, 
parcela KNC 6068/22 – trvalé trávnaté porasty o výmere 177 m2, 
parcela KNC 6068/23 – trvalé trávnaté porasty o výmere 18 m2, 
parcela KNC 12611/2 -  zastavané plochy a nádvoria o výmere 352, ktorá je totožná s časťou 
parcely EKN 9291/1. Na ďalšie zastupiteľstvo predloží mestský úrad zoznam záujemcov – 
žiadateľov o ich odkúpenie. 
Uzn.č. 62/2010 – MZ schvaľuje príspevok pre p. Malíka Stanislav, Uhliská 1204 (a 4 susedia) 
na nákup materiálu na vybudovanie vodovodného potrubia. 
Uzn.č. 63/2010 – MZ odročuje žiadosť Mgr. R. Rábikovej, Kalinov 338 s tým, že situáciu 
preskúma na mieste komisia v zložení poslanci: Mgr.  G. Bírová, Ing. M. Goreková, Bc. M. 
Koňuch,  P. Targoš, M. Capek a Ing. J. Králik pracovník MsÚ. 
Uzn.č. 64/2010 – MZ ukladá správcovi cintorína, aby v prípade nových hrobov pochovával 
zosnulých na cintoríne iba v prehĺbených jedno hroboch bez výnimky. 
Uzn.č. 65/2010 – MZ odročuje žiadosť občanov časti Násypy do preskúmania možnej 
realizácie a výšky príspevku.  
Uzn.č. 66/2010 – MZ schvaľuje zámer prenajať prebytočný majetok časť parcely č. 98/1 
o rozlohe cca 20 m2 za účelom postavenia  predajného novinového stánku. 
Uzn.č. 67/2010 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z minulého rokovania 
zastupiteľstva. 
Uzn.č. 68/2010 – MZ berie na vedomie správu o inventarizácií mesta k 31.12.2009. 
Uzn.č. 69/2010 – MZ berie na vedomie správu o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru 
v Krásne nad Kysucou. 
Uzn.č. 70/2010 – MZ schvaľuje vedúcich prehliadkových skupín pre rok 2010 v tomto 
zložení: Štefan Ploštica, Krásno 1233, Marián Šustek, Krásno 247, Milan Buchta,  Krásno 
935, František Smržo, Krásno 1378, Jozef Kormanec,  Krásno 1243, Pavol Jacek, Krásno 
1243, Marian Kormanec, Krásno 193, Ján Vojtík Krásno 191, Ján Kopásek st. Krásno 1433, 
Michal Gábor Krásno 1270, Miroslav Tomčala, Krásno 457, Anton Jantoš Krásno 1434, Ján 
Ševec Krásno 1255, Ladislav Bakala Krásno 1088. 
Uzn.č. 71/2010 – MZ schvaľuje Plán preventívnych protipožiarnych prehliadok na rok 2010 
v súkromných budovách fyzických osôb v časti mesta Kalinov a priľahlých osád (Hackov, 
Capov, Lastovicov, u Kuľjovských, Šustkov-Jedličník). U podnikateľských právnických 
a fyzických osôb v týchto prevádzkach: Všetky objekty v časti mesta Kalinov, v ktorých 
nevykonáva kontrolu OR HaZZ Čadca a objekty v Dome služieb (okrem pošty).    
Uzn.č. 72/2010 – MZ berie na vedomie správu o skutočných nákladoch na výrobu tepla 
v roku 2009 za KRASBYT, s.r.o. Krásno. 
Uzn.č. 73/2010 – MZ schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb a Koncepciu rozvoja 
sociálnych služieb mesta Krásno nad Kysucou. 
Uzn.č. 74/2010 – MZ schvaľuje spolufinancovanie výstavby viacúčelového ihriska vo výške 
17.000€ presunom z kapitoly financovania školstva do kapitoly financovanie ihrísk. 
Uzn.č. 75/2010 – MZ berie na vedomie správu kontrolórky mesta o výsledkoch kontroly 
pokladne mesta za rok 2009. 
Uzn.č. 76/2010 – MZ súhlasí s výstavbou umelého ihriska 105x60 na ploche pomocného 
ihriska a s prijatím finančného záväzku v objeme 100.000€ pre rok 2011. 
 
Uzn.č. 77/2010 – MZ súhlasí s pridelením uvoľneného bytu Jane Gavlasovej s manželom, 
bytom Krásno č. 637, náhradníkmi v prípade uvoľnenia ďalších bytov sú Ing. Peter Ladňák 
s manželkou, Krásno č. 985 a Ján Macura s rodinou, Krásno č. 1313. 
 
 
 



Overovatelia:                   Primátor mesta: 
Mgr. Milan Jesenský                   Ing. Jozef Grapa 
 
 
 
 
Ján Kubala                            

                                      Prednosta MsÚ: 
                                 Jaroslav Pagáč 
 


