
  
Uznesenia MZ zo dňa 02.03.2011: 
 
Uzn.č. 4/2011 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Miroslav Capek, Miroslav 
Čimbora, overovateľov zápisnice Anton Kašuba, Ing. Vladimír Kormanec a program 
rokovania MZ. 
Uzn.č. 5/2011 – MZ konštatuje, že novozvolený poslanec mestského zastupiteľstva  
Mgr. Michal Koňuch  zložil zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva. 
Uzn.č. 6/2011 – MZ schvaľuje odpredaj pozemku p.č. 12417/45 o výmere 12 m2. 
Uzn.č. 7/2011 – MZ nesúhlasí s odpredajom pozemku p.č. 6780/359 o výmere 32 m2 a p.č. 
6780/360 o výmere 3 m2. 
Uzn.č. 8/2011 – MZ zamieta žiadosť Heleny Baričiakovej, Krásno č. 1499 na zakúpenie 
kyslíkového prístroja a odporúča získať financie charitatívnou zbierkou. 
Uzn.č. 9/2011 – MZ schvaľuje odpredaj  bytu č. 44 , nachádzajúcom sa na 4. poschodí 
v bytovom dome č. 1499 za cenu 50€/m2 pre Jarmila Mičianová, Krásno č. 1499 s tým, že 
kupujúca bude zaviazaná tento nepredať po dobu 5 rokov. 
Uzn.č. 10/2011 – MZ neschvaľuje žiadosť Stanislava Pustaja, bytom Krásno č. 1983 
o odpredaj pozemku p.č. 6780/1. 
Uzn.č. 11/2011 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 
Uzn.č. 12/2011 – MZ ruší uzn.č. 5/2008.  
Uzn.č. 13/2011 – MZ ruší uznesenie č. 293/2007. 
Uzn.č. 14/2011 -  MZ odročuje žiadosť oddielu vzpierania. 
Uzn.č. 15/2011 – MZ schvaľuje finančný príspevok 100€ pre Úniu nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska, základná organizácia Čadca. 
Uzn.č. 16/2011 – MZ schvaľuje finančný príspevok 100€ na akciu Zumba pre Afriku v rámci 
verejnej zbierky Tehlička pre Afriku, ktorú zorganizovala Mária Kvašňovská učiteľka ZŠ 
Mládežnícka Krásno. 
Uzn.č. 17/2011 – MZ schvaľuje finančný príspevok 300€ na nákup materiálu na vybudovanie 
vodovou do osady Šustkov, práce si vykonajú svojpomocne. 
Uzn.č. 18/2011 – MZ schvaľuje stanovisko kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2011. 
Uzn.č. 19/2011 -  MZ schvaľuje rozpočet Mesta Krásno nad Kysucou na roky 2011 – 2013 
podľa predloženého návrhu s nasledovnými zmenami pre rozpočet na rok 2011: 
A) Bežné výdavky: 
- 09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou MŠ   -200€, 
- 08.4.0 642  Príspevky +200€, 
- 08.2.0.9  637 Ostatné kultúrne služby – kultúrne podujatia a akcie -1.000€, 
- 08.2.0.9  642 Príspevky na kultúrny činnosť +1.000€, 
2/ Kapitálové výdavky: 
06.6.0 717002 Rekonštrukcia vykurovania v kotolni  -5.000€, 
08.3.0 713004  Nákup zariadenia pre digitálne vysielanie pre káblovú televíziu 
a MMDS  +5.000€.  
Uzn.č. 20/2011 – MZ schvaľuje komisie a sobášiacich: 
Kultúrna komisia a školstvo – Miroslav Capek – predseda, Jaroslav Pagáč, Janka 
Šusteková, Marián Šustek, Mgr. Mária Michalíková, PaedDr. Petra Jašurková, Mgr. Gabriela 
Bírová, Mgr. Dagmar Labáková. Komisia verejného obstarávania – Anton Kašuba, Jaroslav 
Pagáč – predseda, Ing. Jozef Králik, Bc. Michaela Chovancová, Pavol Targoš, Miroslav 
Čimbora. Komisia sociálno bytová – Ing. Mária Goreková, Vojtech Buchta – predseda, 
Marta Buková, Margita Ďurišová, Estera Chylá. Komisia finančná – PhDr. Marta 
Jozefíková, Ing. Vladimír Kormanec – predseda, Ing. Janka Tvrdá, Stanislav Sýkora, 
Miroslav Kováč.  



 
Komisia športová -  Ján Zátek – predseda, Peter Šuráb, Miloš Lastovica, Mgr. Michal 
Koňuch, Emil Sýkora, Ján Horniačik, Miroslav Škrobian, Jozef Blahuta. 
Sobášiaci – Mgr. Milan Jesenský, Jaroslav Pagáč. 
Uzn.č . 21/2011 – MZ schvaľuje úpravu nájomného v bytových domov č. 1617, 1984, 1985, 
1996-1999 zvýšené o správny poplatok v sume 5€ + DPH na byt a fond opráv v minimálnej 
sume 0,10€/m2. Nové nájomné bude platiť od 1.4.2011. 
Uzn.č. 22/2011 - MZ schvaľuje zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti vedené na LV č. 
1812 na  bytový dom (1) súp. číslo 1984 postavený na par.č. CKN 3755/83 - zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 195 m2 pre Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04  
Bratislava 37. 
Uzn.č. 23/2011 - MZ schvaľuje zriadenie záložného práva na  nehnuteľnosti vedené na LV č. 
1812 na bytový dom (2) súp. číslo 1985 postavený na par.č. CKN 3755/84 - zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 195 m2 pre Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04  
Bratislava 37. 
Uzn.č. 24/2011 - MZ schvaľuje zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti vedené na LV č. 
1812  bytový dom (3) súp. č. 1996 postavený na par.č. CKN 3755/86 – zastav. plochy 
a nádvoria o výmere 201 m2 a bytový dom (4) súp. č. 1997 postavený na par.č. CKN 3755/87 
– zastav. plochy a nádvoria o výmere 201 m2 pre Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská 
cesta č. 8, 833 04  Bratislava 37. 
Uzn.č. 25/2011 - MZ schvaľuje zriadenie záložného práva na  nehnuteľnosti vedené na LV č. 
1812 na bytový dom (5) súp. č. 1998 postavený na par.č. CKN 3755/88 – zastav. plochy 
a nádvoria o výmere 201 m2 a bytový dom (6) súp. č. 1999 postavený na par.č. CKN 3755/89 
– zastav. plochy a nádvoria o výmere 201 m2 pre Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská 
cesta č. 8, 833 04  Bratislava 37. 
Uzn.č. 26/2011 – MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 10 v bytovom dome č. 1997 vybratým 
rodinám s deťmi losovaním a to: 1. Erika Horváthová, Krásno č. 251, 2. Martina Michalinová, 
Krásno č. 1433,3. Stanislava Borová, Krásno č. 1044, 4. Michaela Vaňovcová, Krásno č. 
1394, 5. Monika Jedináková, Krásno č. 1301. 
Uzn.č. 27/2011 – MZ schvaľuje, aby hrobové miesto patrilo tomu nájomcovi, ktorý ho 
zaplatil skôr.  
Uzn.č. 28/2011 – MZ schvaľuje používanie pečiatky s podpisom primátora, namiesto 
vlastnoručného podpisu pri projektoch spolufinancovaných zo štátneho rozpočtu alebo 
z rozpočtu Európskej únie. 
Uzn.č. 29/2011 – MZ schvaľuje, aby spravovanie multifunkčného ihriska v areáli futbalového 
štadióna vykonával Tatran Krásno nad Kysucou s termínom od 3.3.2011. 
Uzn.č. 30/2011 – MZ schvaľuje vyradenie majetku výmenníkových staníc VS1 a VS2, ktorý 
bude odpredaný do  zberných surovín. 
Uzn.č. 31/2011 – MZ berie na vedomie správu kontrolórky z kontrolnej činnosti za rok 2010. 
Uzn.č. 32/2011 – MZ berie na vedomie správy o nedoplatkoch za roky 2007-2010, 
poskytovanie jednorazových sociálnych dávok za rok 2010, kontroly pokladne za rok 2010. 
Uzn.č. 33/2011 – MZ schvaľuje zmeny v zásadách  odmeňovania poslancov a to: 
v čl. 2 – Odmeny poslancov v bode 1 
písm. a) – sa mení výška na 55,80€ (-odvody, daň), za zasadnute raz  v mesiaci, 
písm. b) – sa mení výška na 10,86€ (-odvody, daň), písm. c) – sa mení výška na 6,52€  
(-odvody, daň), písm. d) – sa mení výška na 18,46€ - odvody, daň),  2 sobáše v jeden deň 
suma 10,86€( -odvody, daň). Dopĺňa sa veta v znení: Poslanec mestského zastupiteľstva sa 
môže z osobných dôvodov vzdať poslaneckej odmeny. 
 
 



v bode 2-  Dopĺňajú sa vety v znení: Ak sa poslanec nezúčastní zasadnutia bez závažného 
dôvodu odmena mu neprináleží. Pri neúčasti na zasadnutí z vážnych dôvodov (choroba, rod. 
dôvody) prináleží mu polovica odmeny. Ostatné ustanovenia ostávajú nezmenené. 
Uzn.č.  34/2011 – MZ  poveruje riadením Tatran Krásno nad Kysucou Jaroslava Pagáča. 
 
 
 
 
 
Overovatelia:       Primátor mesta: 
Ing. Vladimír Kormanec     Ing. Jozef Grapa 
 
 
 
Anton Kašuba 
 
 
 
Primátor mesta pozastavuje výkon uznesenia č. 34/2011 v zmysle § 13 ods. 6 zákona 
o obecnom riadení č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších úprav. 


