
Uznesenia  ustanovujúceho MZ zo dňa 10.12.2014 
 
Uzn.č.71/2014 – MZ  schvaľuje zapisovateľku – A. Gavlasovú, návrhovú komisiu – V. 
Buchtu, Mgr. M. Ďurišovú, overovateľov P. Šuráb, Mgr. M. Ondruška a program 
ustanovujúceho zasadnutia MZ. 
Uzn.č. 72/2014 - Mestské zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie 
1/ výsledky voľby primátora a volieb do mestského zastupiteľstva 
2/ vystúpenie novozvoleného primátora 

b) konštatuje, že 
1/ novozvolený primátor mesta Ing. Jozef Grapa zložil zákonom predpísaný sľub 
primátora mesta, 
2/ zvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub 
poslanca mestského zastupiteľstva: Vojtech Buchta,  Mgr. Margita Ďurišová, Mgr. 
Milan Jesenský,  Miloš Lastovica, Mgr. Jozef Mozol, Mgr. Martin Ondruška, Jaroslav 
Pagáč, Peter Šuráb. 

Uzn.č. 73/2014 – MZ  schvaľuje komisie a sobášiacich: 
Kultúrna komisia a školstvo: Jaroslav Pagáč – predseda,Janka Šusteková, Marián Šustek, 
Mgr. Martin Ondruška, Mgr. Jozef Mozoľ, Mgr. Gabriela Bírová, Mgr. Dagmar Labáková , 
Komisia sociálno bytová:Vojtech Buchta – predseda, MUDr. Peter Zapletal, Marta Buková, 
Mgr. Margita Ďurišová, Estera Chilá, Komisia finančná: Ing. Vladimír Kormanec – 
predseda, PhDr. Marta Jozefíková, Ing. Janka Tvrdá 
Stanislav Sýkora, Komisia športová: Ján Zátek – predseda, Peter Šuráb, Miloš Lastovica, 
Ján Horniačik, Miroslav Škrobian, Sobášiaci: Mgr. Milan Jesenský, Jaroslav Pagáč, 
Uzn.č. 74/2014 – MZ schvaľuje plat primátora podľa zákona č. 253/1994 par. 3 a 4 odst. 2, 
zvýšený o ½ polovicu. 
Uzn.č. 75/2014 - Mestské zastupiteľstvo 

1. schvaľuje,  že za primerané použitie Zákonníka práce považuje prístup, keď 
primátorovi Mesta Krásno nad Kysucou prináleží nárok na dovolenku v rovnakom 
rozsahu ako zamestnancovi Mesta Krásno nad Kysucou odmeňovaného podľa zákona 
č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

2. poveruje  primátora Mesta Krásno nad Kysucou, aby doplnil pracovný poriadok 
Mesta Krásno nad Kysucou o ustanovenie: „Primátor mesta má nárok na 
dovolenku v rovnakom rozsahu ako zamestnanec mesta odmeňovaný podľa 
zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.“ 

Uzn.č. 75/2014 - MZ súhlasí s umiestnením a vybudovaním bezdrôtovej technológie 
v bezlicenčnom pásme 5GHz na televíznom vysielači v osade u Sýkorov pre JM Tech, s.r.o. 
Struhy 1314, 023 02  Krásno nad Kysucou za ročný poplatok 1,-€ za účelom poskytovania 
internetových služieb pre občanov bývajúcich  v osadách Sýkorov a Macurov. 
Uzn.č. 76/2014 - MZ schvaľuje dodatok k zmluve o prenájme priestorov fitnescentra a to: 
z nájomcu Tomáš Rábik, Žilina, na nájomca: SunGym, s.r.o. J Fándlyho 2163/9, 010 01  
Žilina. Ostatné náležitosti zmluvy o nájme ostávajú nezmenené. 
Uzn.č. 76/A/2014 - 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  pozemku p.č. KN-E 9410/1 – ostatné plochy, o výmere 



cca 5m2 , vedeného na LV 3396 do nájmu – SunGym, s.r.o. J. Fandlyho 2163/9,010 01 Žilina 
za cenu  10,-€/rok 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 z dôvodu  umiestnenia 
billboardu. 
Uzn.č. 77/2014 -  MZ schvaľuje odpredaj pozemkov p.č. KNC 44/101 – zastavané plochy 
o výmere 20m2 a p.č. KNC 44/102  zastavané plochy o výmere 19 m2 spolu za cenu 1,-€  do 
výlučného vlastníctva nadobúdateľa  Ervína Hamzič, 023 02  Krásno nad Kysucou 1710, 
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 –  vstupy do bytových domov. Náklady 
spojené s prevodom vlastníctva hradí kupujúci. 
Uzn.č. 78/2014 - 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  pozemku p.č. KN-E 9433/2 – ostatné plochy, o výmere 
cca 10m2 , vedeného na LV 3396 do nájmu – Štefan Škorvaga, 023 02  Krásno nad Kysucou 
1228  za cenu 1,-€/rok  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 z dôvodu  uskladnenia 
dreva do 30.6.2014. 
Uzn.č. 79/2014 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu. 
Uzn.č. 80/2014 -  MZ schvaľuje VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015. 
Uzn.č. 81/2014 – MZ schvaľuje VZN 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. 82/2014 – MZ schvaľuje VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
ZUŠ na dieťa MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krásno nad 
Kysucou. 
Uzn.č. 83/2014 – MZ schvaľuje VZN o prideľovaní a hospodárení s nájomnými bytmi vo 
vlastníctve Mesta Krásno nad Kysucou. 
Uzn.č. 84/2014 – VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania 
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp. 
Uzn.č. 85/2014 – MZ schvaľuje Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta Krásno nad 
Kysucou. 
Uzn.č. 86/2014 – MZ schvaľuje stanovisko Mestskej kontrolórky k návrhu rozpočtu Mesta 
Krásno nad Kysucou na rok 2015. 
Uzn.č. 87/2014 – MZ schvaľuje rozpočet Mesta Krásno nad Kysucou na rok 2015. 
Uzn.č. 88/2014 -  MZ berie na vedomie kontrolu prijatých opatrení z kontrol uskutočnených 
v rokoch 2013-2014. 
Uzn.č. 89/2014 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení od roku 2008-2013. 
Uzn.č. 90/2014 – MZ ruší uznesenie č. 124/2012 a č. 4/2014. 
Uzn.č. 91/2014 – MZ schvaľuje Plán práce mestského zastupiteľstva na I. polrok 2015. 
Uzn.č. 92/2014 – MZ schvaľuje Plán práce mestskej kontrolórky na I. polrok 2015. 
Uzn.č. 93/2014 -  Mestské zastupiteľstvo 
a/ odvoláva náčelníka mestskej polície p. Romana Felszeghyho, bytom 023 04  Stará Bystrica 
č. 670 ku dňu 30.112014 
b/ menuje Miroslava Krenžela, bytom Horelica, 022 01  Čadca do funkcie náčelníka mestskej 
polície v Krásne nad Kysucou od 11.12.2014 bez nároku na finančnú kompenzáciu. 
Uzn.č. 94/2014 – MZ schvaľuje komisie na vykonanie inventarizácie majetku mesta 
k 31.12.2014 



Uzn.č. 95/2014 – Mestské zastupiteľstvo 
a/ schvaľuje založenie mestského podniku Krásno n ad Kysucou, s.r.o., ktorým jediným 
spoločníkom a zakladateľom je Mesto Krásno nad Kysucou, so sídlom ul. 1. mája 1255,  
023 02  Krásno nad Kysucou. 
b/ MZ schvaľuje Mariána Šusteka konateľom mestského podniku Krásno nad Kysucou, s.r.o., 
so sídlom ul. 1. mája 1255,  023 02  Krásno nad Kysucou. 
Uzn.č. 96/2014 – MZ schvaľuje správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach v ZŠ Mládežnícka, ZŠ s MŠ Kalinov, MŠ Lesnícka a ZŠ  Blažkov  za školský 
rok 2013/2014. 
Uzn.č. 97/2014 – MZ schvaľuje úpravu poškodenej cesty na ul. SNP. 
Uzn.č. 98/2014 – MZ schvaľuje zmenu v zasadách  odmeňovania poslancov MZ v Krásne 
nad Kysucou a to v čl. 2 Odmeny poslancov v bode 1 písm. a) zmenu výšky odmeny na 
71,23 v hrubom. 
Uzn.č. 99/2014 – MZ schvaľuje odmenu vo výške jedného mesačného platu pre zástupcu 
primátora a mestskú kontrolórku. 
Uzn.č. 100/2014 – MZ neschvaľuje žiadosť Bystričanka o odpustenie nájmu. 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Šuráb          Ing. Jozef Grapa 
       Primátor mesta 
 
 
 
Mgr. Martin Ondruška 
 
 


