Uznesenia MZ zo dňa 1.6.2011:
Uzn.č. 35/2011 - MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Ing. Mária Goreková, Mgr.
Milan Jesenský, PhDr. Marta Jozefíková, overovateľov zápisnice Miloš Lastovica, Peter
Šuráb a program rokovania MZ doplnený o zmluvu o výpomoci MP.
Uzn.č. 36/2011 – MZ odročuje žiadosť rodiny Čimborovej o odkúpenie pozemku na
rozšírenie cintorína a zároveň schvaľuje komisiu na posúdenie situácie v zložení: Ing. Mária
Goreková, Miroslav Čimbora, Vojtech Buchta, Ing. Vladimír Kormanec a Jaroslav Pagáč.
Uzn.č. 37/2011 – MZ schvaľuje odkúpenie pozemku p.č. KNC 650/2 – orná pôda o výmere
561 m2 za cenu 10,- €/m2 od rodiny Dominkovej, Krásno nad Kysucou č. 212.
Hlasovalo sa podľa zákona č. 258/2009 par. 9a, odst. 9.
Uzn.č. 38/2011 – MZ schvaľuje komisiu na obhliadku prístupovej cesty do osady Grapov
s návrhom riešenia danej situácie v zložení: Jaroslav Pagáč a Anton Kašuba.
Uzn.č. 39/2011 – MZ schvaľuje finančný príspevok 200,- € na materiál obyvateľom mest.
časti Kalinov Capov na rekonštrukciu kaplnky, ktorá bola poškodená pri kalamite v roku
2010.
Uzn.č. 40/2011 – MZ neschvaľuje odpredaj časti parcely 47/48 o výmere cca 120m2 Ing.
Jurajovi Lahutovi, Krásno 1503.
Uzn.č. 41/2011 – MZ schvaľuje odpredaj časti parcely (zelený pás) p.č. 47/48 o výmere cca
2-3 metre podľa GP Ing. Jurajovi Lahutovi – Lapek, Krásno č. 1503.
Hlasovalo sa podľa zákona č. 258/2009 par. 9a, odst. 9.
Uzn.č. 42/2011 – MZ schvaľuje finančný príspevok 400,- € pre Rafael Fuják, Krásno –
Kalinov č. 445 na materiál na vodovodnú prípojku.
Uzn.č. 43/2011 – MZ schvaľuje prepis parcely č. 6417/271 o výmere 21 m2 na stavbu garáže
z užívateľa Pavel Gargula a manželka Eva r. Pobijaková, bytom Krásno 1303 na Roman
Mahút, ul. 1. mája 1434, Krásno n ad Kysucou.
Uzn.č. 44/2011 – MZ schvaľuje finančný príspevok 150,- € pre Miroslav Trauer, ul. 1. mája
1163, Krásno nad Kysucou na reprezentáciu mesta v kynológii na majstrovstvách sveta v
Belgicku.
Uzn.č. 45/2011 – MZ odručuje žiadosť Ing. M. Kavaleka a maž. Katarína, Krásno 1989.
Uzn.č. 46/2011 – MZ schvaľuje odpredaj časti parcely č. 3755/32,34 ostatné plochy o výmere
cca 800-1000 m2 za cenu 15,- €/m2 v Zakysučí na výstavbu rodinného domu pre Zdeno
Štrba, ul. 1. mája 1434, Krásno nad Kysucou.
Hlasovalo sa podľa zákona č. 258/2009 par. 9a, odst. 9.
Uzn.č. 47/2011 – MZ neschvaľuje žiadosť Matepharm, a.s. Palariková 48, Čadca o odpredaj
p.č. 6780/359 o výmere 32m 2 a 6780/360 o výmere 3m2.
Uzn.č. 48/2011 - MZ schvaľuje odpredaj pozemku p.č. 12417/45 ostatné plochy o výmere
12 m2 za cenu 15,- €/m2 pre Matepharm, a.s. Palariková 48, Čadca.
Hlasovalo sa podľa zákona č. 258/2009 par. 9a, odst. 9.
Uzn.č. 49/2011 – MZ schvaľuje odpredaj pozemku pr.č. E751/1- orná pôda o výmere 24 m2,
p.č. E751/2 – orná pôda o výmere 78 m2 a p.č. E751/3 – orná pôda o výmere 169 m2 spolu
výmere 271 m2 za 1 euro pre p. Pavlínu Čimborovú, bytom Krásno č. 280.
Hlasovalo sa podľa zákona č. 258/2009 par. 9a, odst. 9.
Uzn.č. 50/2011 – MZ neschvaľuje zámennú zmluvu medzi Mesto Krásno nad Kysucou
a Pavol Húšťava, Kysucké Nové Mesto.
Uzn.č. 51/2011 – MZ schvaľuje nájomnú zmluvu na časť pozemku p.č. E 3478/2 – orná pôda
o výmere 15 m2 na výstavbu brány pre mýtny systém pre SkyToll, a.s., Apollo Business
Center I., Prievozská 2/a, 821 09 Bratislava za ročné nájomné 1300€ s DPH.
Uzn.č. 52/2011 - MZ schvaľuje odpredaj pozemkov p.č. 6068/1 o výmere 326 m2, p.č.
6068/12 o výmere 66 m2, p.č. 6068/22 o výmere 177 m2, p.č. 6068/23 o výmere 18 m2,

12415/2 o výmere 1150 m2, p.č. 12415/7 o výmere 21 m2, č.p. 12416/6 o výmere 21 m2 za
cenu 10,- €/m2 pre ENZA, s.r.o., Májová 1098, 022 01 Čadca
Hlasovalo sa podľa zákona č. 258/2009 par. 9a, odst. 9.
Uzn.č. 53/2011 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Uzn.č. 54/2011 – MZ ruší uzn. č. 106/2010 a 34/2011.
Uzn.č. 55/2011 - MZ schvaľuje:
I. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2010 bez výhrad.
II. Vysporiadanie schodku kapitálového rozpočtu vo výške 622 559 € takto:
- prebytkom bežného rozpočtu vo výške 209 796 €
- finančnými prostriedkami z rezervného fondu vo výške 333 576 €
- úverom vo výške 79 187 €
III. Zostatok finančných operácií vo výške 487 226 € a vysporiadanie zostatku finančných
operácií takto:
- úhradu schodku vo výške 412 762 €
- podľa § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa
z prebytku 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 školstvo vo výške 3000 €
kapitálové výdavky na zariadenie opatrovateľskej služby vo výške 12 301 €
bežné výdavky na povodňové škody na majetku vo výške 750 €
- zostatok finančných operácií po usporiadaní vo výške 59 413 € do rezervného fondu.
IV. Použite rezervného fondu vo výške 59 413 € v r. 2011 na kapitálové výdavky mesta.
V. Stratu z hospodárskej činnosti vo výške -20 €
VI. Hospodárenie príspevkovej organizácie.
VII. Hospodárenie KRASBYT s.r.o.
Uzn.č. 56/2011 – MZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2010.
Uzn.č. 57/2011 - MZ berie na vedomie správu o inventarizácii majetku mesta k 31.12.2010.
Uzn.č. 58/2011 – MZ berie na vedomie výročnú správu Mesta Krásno nad Kysucou
a KRASBYT , s.r.o. Krásno nad Kysucou za rok 2010.
Uzn.č. 59/2011 – MZ odročuje správu audítora k záverečnému účtu na ďalšie rokovanie.
Uzn.č. 60/2011 – MZ schvaľuje plat primátora podľa zák. č. 154/2011 navýšenú o 50% čo
predstavuje čistý príjem 1.983,37 €.
Uzn.č. 61/2011 - MZ berie na vedomie inf. rozbor hospodárenia mesta, TJ, Krasbyt za I.
štvrťrok 2011.
Uzn.č. 62/2011 – MZ berie na vedomie správu o skutočných nákladov na výrobu tepla v roku
2010.
Uzn.č. 63/2011 – MZ schvaľuje prijatie úveru vo výške 250.000,- €.
Mestské zastupiteľstvo v Krásne nad Kysucou podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 o obecnom zriadení v platnom znení
schvaľuje
prijatie úveru vo výške 250.000 € poskytnutého zo strany DEXIA banky Slovensko, a.s. so
sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH:
SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka
číslo: 148/L (ďalej len banka) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve,
s možnosťou opakovanej prolongácie zmluvy, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý
termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania projektov v rámci Európskej únie.

Alternatíva pre prípad zabezpečenia úveru zmenkou od začiatku úverového vzťahu:
Mestské zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blanko zmenky na rad
banky za účelom zabezpečenia pohľadávky z prijatého úveru.
Alternatíva pre ostatné prípady:
Mestské zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak na základe prehodnotenia
vykonaného bankou bude zistené, že miera rizika mesta ako klienta bola v priebehu
úverového vzťahu zvýšená, mesto vystaví v súlade s podmienkami dojednanými v príslušnej
úverovej zmluve na výzvu banky vlastnú vista blanko zmenku na rad banky za účelom
zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru.
Uzn.č. 64/2011 – MZ schvaľuje vyčleniť 6.000,- € z rozpočtu mesta na vydanie knihy
o Krásne k 10. výročiu vyhlásenia za mesto.
Uzn.č. 65/2011 – MZ schvaľuje Zásady hospodárenia s majetkom mesta.
Uzn.č. 66/2011 – 1. MZ poveruje:
Dobrovoľný hasičský zbor v Krásne nad Kysucou, výkonom funkcie Obecného hasičského
zboru v zmysle zákon 341/2001 Z.z. a vyhlášky 121/2002 Z.z. MV SR.
2. MZ berie na vedomie:
Správu o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru v Krásne nad Kysucou za rok 2010.
3. MZ schvaľuje:
a) Plán preventívnych protipožiarnych prehliadok v objektoch súkromných fyzických osôb
a podnikajúcich fyzických a právnických osôb na roky 2011 až 2015.
b) Vedúcich prehliadkových skupín na prevedenie preventívnych protipožiarnych prehliadok
na rok 2011 v časti mesta Krásno – Blažkov, Drozdov, Nižné a Vyšné Vane, Zákysučie,
Stanica, Vlčov, Jantov, Grapov, Sýkorov, Macurov a Gunddášov v tomto zložení:
Štefan Ploštica Krásno 1233, Marián Šustek Krásno 247, Milan Buchta Krásno 935, František
Smržo Krásno 1378, Miroslav Smržo Krásno 1378, Jozef Kormanec Krásno 1243, Pavol
Jacek Krásno 1243, Marián Kormanec Krásno 193, Ján Vojtík Krásno 191, Ján Kopásek st.
Krásno 1433, Michal Gábor Krásno 1270, Miroslav Tomčala Krásno 457, Ján Ševec Krásno
1255, Anton Jantoš Krásno 1434, Jozef Jarabica Krásno 1435, Milan Koman Krásno 1433.
Uzn.č. 67/2011 - MZ v Krásne nad Kysucou:
I. konštatuje, že
1. zriadenie Centra voľného času, ul. 1. mája 1255, Krásno nad Kysucou je v súlade so
zámermi mesta na podporu rozvoja voľno časových aktivít detí a mládeže v meste.
II. zriaďuje
1. podľa § 4 ods. 3 písm. j/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a § 21 ods. 5 písm. b/ a ods. 9 zákona č.
523/2001 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rozpočtovú
organizáciu Mesta Krásno nad Kysucou s názvom Centrum voľného času, ul.
1. mája 1255, Krásno nad Kysucou, rozpočtová organizácia dňom 01.09.2011.
III. schvaľuje
1. Zriaďovaciu listinu rozpočtovej organizácie Centra voľného času, ul. 1.
mája 1255, Krásno nad Kysucou, rozpočtovej organizácie so sídlom ul. 1.
mája 1255, Krásno nad Kysucou,
2. Štatút rozpočtovej organizácie Mesta Krásno nad Kysucou s názvom Centrum
voľného času, ul. 1. mája 1255, Krásno nad Kysucou, rozpočtová organizácia.
IV. ukladá
Mgr. Dagmar Labákovej
1. Zabezpečenie všetkých potrebných právnych, ekonomických a organizačných
záležitostí spojených so zriadením Centra voľného času, ul. 1. mája 1255,

Krásno nad Kysucou, rozpočtovej organizácie k 1.9.2011.
Uzn.č. 68/2011 – MZ schvaľuje Plán práce mestského zastupiteľstva na II. polrok 2011.
Uzn.č. 69/2011 – MZ schvaľuje Plán práce mestskej kontrolórky na II. polrok 2011.
Uzn.č. 70/2011 – MZ berie na vedomie správy kontrolórky z kontrolnej činnosti.
Uzn.č. 71/2011 – MZ schvaľuje zmluvu medzi Mestom Krásno nad Kysucou a Obcou Zborov
nad Bystricou o výpomoci mestskej polície.
Uzn.č. 72/2011 - MZ schvaľuje odkúpenie p.č. KNC 9430/3 orná pôda o výmere cca 50 m2
na základe GP za cenu 10,- €/m2 od p. Janasovej, bytom Krásno nad Kysucou 951.
Hlasovalo sa podľa zákona č. 258/2009 par. 9a, odst. 9.
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