Uznesenia MZ zo dňa 09.12.2015
Uzn.č. 88/2015 - MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – Mgr. Milan Jesenský, Ing.
Vladimír Kormanec, overovateľov zápisnice – Miloš Lastovica, MUDr. Peter Zapletal
a program rokovania MZ doplnený o PHSR Mikroregiónu Bystrická dolina, p. Gábor,
Zákysučie – výmena bytu, prenájom pozemku pre Gryf, s.r.o. Žilina a prenájom pozemku na
výstavbu bytov.
Uzn.č. 89/2015 – MZ schvaľuje prenájom pozemku p.č. KNC 3755/20 o výmere 930 m2,
KNC 3755/19 o výmere 930 m2 a KNC 3755/18 o výmere 930 m2 pre výstavbu bytov
spoločnosti STaS, s.r.o., 023 02 Krásno nad Kysucou 1957 za podmienok schválených vo
výberovom konaní.
Uzn.č. 90/2015 – MZ ruší uznesenie č. 60/2015 zo dňa 30.9.2015.
Uzn.č. 91/2015 - MZ schvaľuje trvalú prebytočnosť majetku Mesta Krásno nad Kysucou
a spôsob jeho prevodu – predajom podielu Mesta Krásno nad Kysucou z dôvodu hodného
osobitného zreteľa odpredaj:
- parcela KN-E č. 3600/2 – orná pôda o výmere 605 m2, pod B5, výmera pripadajúca na
podiel – 60,5 m2, ktorá je evidovaná na LV 6847 za cenu 4,-€/m2,
- parcela KN-E č. 3620/2 – orná pôda o výmere 189 m2, pod B7, podiel 2/20, výmera
pripadajúca na podiel – 18,9 m2, ktorá je evidovaná na LV 6848 za cenu 4,-€/m2,
- parcely KN-E 3601/2 – orná pôda o výmere 229 m2, časť parcely KN-E 3618 – orná
pôda o výmere 389 m2 pod B2, podiel 1/2, výmera pripadajúca na podiel – 309 m2,
ktoré sú evidované na LV 6851 za cenu 4,-€/m2 do výlučného vlastníctva
nadobúdateľa – Emil Sýkora – ČEJS, SNP 181, 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 - spoluvlastník na parcelách a vlastník vedľajších pozemkov
s tým, že po vybudovaní cesty túto predá za 1,-€ mestu.
Uzn.č. 92/2015 – MZ schvaľuje úpravu ceny nájmu na sumu 250,-€/mesačne za nebytové
priestory v tribúne v športovom areáli pre prevádzku fitnescentra SunGym, s.r.o., Krásno nad
Kysucou od 1.1.2016.
Uzn.č. 93/2015 – MZ schvaľuje dodatok č. 1 k nájomnej zmluve TO672/2008 zo dňa
31.3.2008.
Uzn.č. 94/2015 - MZ schvaľuje odpredaj časť parcely p.č. KNE 9433/2 – ostatné plochy
o výmere cca 25 m2 za cenu 10,-€/m2 do výlučného vlastníctva nadobúdateľa Ladislav
Šlapka, ul. ČSA 1301/31, 024 01 Kysucké Nové Mesto v zmysle ust. § 9a) odst. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný
osobitného zreteľa – pozemok sa nachádza pri jeho pozemku s tým, že geometrický plán
a náklady na klad do katastra si hradí kupujúci.
Uzn.č. 95/2015 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Uzn.č. 96/2015 – MZ schvaľuje VZN Mesta Krásno nad Kysucou o prevode vlastníctva
bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta.
Uzn.č. 97/2015 - Mestské zastupiteľstvo v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov schvaľuje odpredaj bytov v bytovom
dome č. 1617 nájomníkom:
Dvojizbové byty za cenu 5.382,-€ pre:
Chrastina Marián a manželka Mgr. Andrea byt č. 1
Golis Jaroslav a manželka Zuzana byt č. 2
Jakubcová Mariana byt č. 3
Chaban Roman byt č. 13

Gocoliak Pavol a manželka Júlia byt č. 14
Nekorancová Jana a manžel Roman byt č. 15
Trojizbové byt za cenu 6.648,-€ pre:
Ing. Čimbora František a manželka Emília byt č. 4
Staš Marián a manželka Mgr. Michaela byt č. 5
Kačeriak Tomáš a manželka Mária byt č. 6
Kašuba Miloš a manželka Denisa byt č. 7
Mečár Jozef a manželka Jaroslava byt č. 8
Mgr. Rábiková Janka byt č. 9
Maslík Jaroslav a manželka Ing. Jarmila byt č. 10
Mgr. Zátek Marián a manželka Júlia byt č. 11
Golas Jozef a manželka Mária byt č. 12
Nevedel Václav a manželka Mária byt č. 16
Dudek Ondrej a manželka Mgr. Miriam byt č. 17
Lorinczová Martina a manžel Peter byt č. 18
Ing. Maslák Rudolf byt č. 19
Roman Martin a manželka Božena byt č. 20
Mgr. Tarana Radoslav a manželka Tatiana byt č. 21
Račková Miroslava a manžel Miroslav byt č. 22
Šuráb Ondrej a manželka Viera byt č. 23
Rajteková Helena byt č.24,
s tým, že cena bytu, ktoré sa nachádzajú na prízemí a podkroví sa zníži o 10% a z kúpnej
ceny 10% bude poukázaná do fondu opráv bytového domu a bude použitá v zmysle zákona.
Cena pozemku na 1 podiel za 1,-€, ktorý je súčasťou predaja bytu..
Uzn.č. 98/2015 – MZ schvaľuje dohodu medzi Mesto Krásno nad Kysucou a majiteľmi bytov
v bytovom dome 1163 o údržbe zelene pred ich bytovým domom č. 1163.
Uzn.č. 99/2015 – MZ schvaľuje VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016.
Uzn.č. 100/2015 – MZ schvaľuje VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení zriadených na území mesta Krásno nad Kysucou na rok 2016.
Uzn.č. 101/2015 – MZ schvaľuje dodatok č. 1 k VZN Mesta Krásno nad Kysucou č. 3/2015
o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach
zriadených Mestom Krásno nad Kysucou a o zápise detí na plnenie povinnej školskej
dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Krásno nad Kysucou.
Uzn.č. 102/2015 – MZ schvaľuje VZN Mesta Krásno nad Kysucou o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na rok 2016.
Uzn.č. 103/2015 – MZ schvaľuje VZN Mesta Krásno nad Kysucou o poskytovaní
jednorazovej dávky sociálnej pomoci podľa zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime.
Uzn.č. 104/2015 – MZ schvaľuje VZN Mesta Krásno nad Kysucou o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a elektro odpadmi z domácností,
ktoré vznikli na území mesta Krásno nad Kysucou s tým, že sa prevádzková doba zberného
dvora určí podľa potreby občanov.
Uzn.č. 105/2015 – MZ schvaľuje stanovisko mestskej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta
na rok 2016 a berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2017-2018.
Uzn.č. 106/2015 – MZ schvaľuje rozpočet Mesta Krásno nad Kysucou na rok 2016 a berie na
vedomie návrh rozpočtu na roky 2017-2018.
Uzn.č. 107/2015 – MZ berie na vedomie informatívny rozbor hospodárenia mesta za III.
štvrťrok 2015.
Uzn.č. 108/2015 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu.

Uzn.č. 109/2015 – MZ berie na vedomie informatívny rozbor hospodárenia Krasbytu za III.
štvrťrok 2015 a ukladá vedeniu Krasbytu, aby urobil opatrenia tak, aby rok 2015 skončil
s kladným hospodárskym výsledkom.
Uzn.č. 110/2015 – MZ schvaľuje vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov,
rozdielu majetku a záväzkov v roku 2015.
Uzn.č. 111/2015 – MZ schvaľuje Plán práce mestského zastupiteľstva na I. polrok 2016.
Uzn.č. 112/2015 – MZ schvaľuje Plán práce mestskej kontrolórky na I. polrok 2016 s tým, že
v bode 4 plánu práce sa doplní kontrola ZŠ Mládežnícka Krásno nad Kysucou.
Uzn.č. 113/2015 – MZ berie na vedomie správu mestskej kontrolórky z kontroly ZUŠ.
Uzn.č. 114/2015 – MZ schvaľuje Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu
Bystrická dolina na roky 2015-2020.
Uzn.č. 115/2015 – MZ schvaľuje na základe par. 18c, ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb odmenu
35% z mesačného platu hl. kontrolóra pre Ing. Zuzanu Buchtovú za obdobie august,
september, október a november 2015.
Uzn.č. 116/2015 - MZ schvaľuje Jaroslavovi Pagáčovi, zástupcovi primátora, mesačnú
odmenu za výkon funkcie zástupcu primátora vo výške 43% schváleného platu primátora
mesta Krásno nad Kysucou.
Uzn.č. 117/2015 – MZ schvaľuje zámenu 2 izbového bytu v časti mesta Zákysučie s.č. 1997
v prenájme Beňadik Gábor za 1 izbový v časti mesta Zákysučie s.č. 1998 v prenájme p.
Ladislava Zelenku.
Uzn.č. 118/2015 – 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
3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného
osobitného zreteľa prenájom časti parcely KNC 12721/230 – zastavané plochy a nádvoria do
nájmu – GRYF media, s.r.o., Pažite 56, 010 09 Žilina – Bytčica o výmere 10 m2 za cenu
330,-€/rok, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace, 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 za účelom postavenie obojstranného nenasvieteného reklamného
zariadenia - billboardu.
Uzn.č. 119/2015 - 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
3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného
osobitného zreteľa prenájom časti parcely KNC 12722/18 – zastavané plochy a nádvoria do
nájmu – GRYF, s.r.o., Pažite 56, 010 09 Žilina – Bytčica o výmere 10m2 za cenu
330,-€/rok, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace, 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 za účelom postavenia obojstranného nenasvieteného reklamného
zariadenia - billboardu.
Uzn.č. 120/2015 - MZ schvaľuje úpravu nájomného v bytových domoch 2053,2054,2055
zvýšené o správny poplatok v sume 5,-€+DPH na byt a nájom na opravu v sume 0,10€/m2 od
1.2.2016.
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