
 
Uznesenia MZ zo dňa 12.3.2014 
 
Uzn.č. 1/2014 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Jaroslav Pagáč, Vojtech Buchta, 
overovateľov zápisnice Miloš Lastovica, Pavol Targoš a program rokovania MZ. 
Uzn.č. 2/2014 – MZ schvaľuje trvalú prebytočnosť majetku Mesta Krásno nad Kysucou 
a spôsob jeho prevodu – predajom podielu Mesta Krásno nad Kysucou z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa podľa §9a) odst. 8 písm.e) zákona 138/1991 Zb v platnom znení po 
zavkladovaní GP a to parcely: 
 
KNC  Výmera   Podiel mesta  Výmera podielu mesta na  
  KN-C v m2     KN-C v m2 
5199/12   792   31/480   51,15 
5199/14     96   31/480    6,20 
5199/19   184   31/480   11,88 
5199/20   367   31/480   23,70 
5199/28    61   31/480     3,94 
5199/34  538   31/480   34,75 
5199/35    25   31/480     1,61 
5199/33  207   31/480   13,37  
Spolu                 146,60 m2    
za cenu 1,72€/m2 na základe znaleckého posudku č. 5/2014 – t.j. celkom 252,16€ + 50 % z 
vypracovaného znaleckého posudku t.j. 66,-€, spolu celkom 318,16€ pre Daniela Sedláčková, 
bytom Zákysučie 932, 023 02  Krásno nad Kysucou. 
Uzn.č. 3/2014 - MZ schvaľuje trvalú prebytočnosť majetku Mesta Krásno nad Kysucou 
a spôsob jeho prevodu – predajom podielu Mesta Krásno nad Kysucou z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa podľa § 9a/ odst. 8 písm. e/ zákona 138/1991 Zb. v platnom znení a to na 
pozemkoch: 
KN-E č.p. 6719- orná pôda o výmere 116 m2 v podiele 1/24 čo činí 4,83 m2, zap. na LV 4740 
KN-E č.p. 6759- orná pôda o výmere 535 m2 v podiele 1/24 čo činí 22,29 m2, zap. na LV 4740 
KN-E č.p. 6560- orná pôda o výmere 514 m2 v podiele ½ čo činí 257 m2, zap.  na LV 3912 
KN-E č.p. 6562- orná pôda o výmere 230 m2 v podiele 2/8 čo činí 57,50 m2, zap. na LV 5909 
KN-E č.p. 6480-orná pôda o výmere 979 m2 v podiele 3/5 čo činí 587,40 m2, zap. na LV 4691 
KN-E č.p. 6375- orná pôda o výmere 1108 m2 v podiele 1/1 čo činí 1108 m2, zap. na LV 3396 
KN-E č.p. 6388- orná pôda o výmere 664 m2 v podiele 1/1 čo činí 664 m2, zap. na LV 3396 
KN-E č.p. 6396- orná pôda o výmere 581 m2 v podiele 1/1 čo činí 581 m2, zap. na LV 3396 
KN-E č.p. 6403– orná pôda o výmere 355 m2 v podiele 1/1 čo činí 355 m2, zap. na LV 3396 
KN-E č.p. 6506- orná pôda o výmere 847 m2 v podiele 1/1 čo činí 847 m2, zap. na LV 3396 
KN-E č.p. 6547- orná pôda o výmere 792 m2 v podiele 1/1 čo činí 792 m2, zap. na LV 3396 
KN-E č.p. 6565- orná pôda o výmere 133 m2 v podiele 1/1 čo činí 133 m2, zap. na LV 3396 
KN-E č.p. 6597- orná pôda o výmere 1056 m2 v podiele 1/1 čo činí 1056 m2, zap. na LV 3396 
KN-E č.p. 9460- orná pôda o výmere 2023 m2 v podiele 1/1 čo činí 2023 m2, zap. naLV 3396 
KN-E č.p. 9462- orná pôda o výmere 444 m2 v podiele 1/1 čo činí 444 m2, zap. na LV 3396 
celková výmera predstavuje 8.932,02 m2 za cenu 2,-€/m2  pre Reality – SK s.r.o., Paláriková 
76, 022 01 Čadca, IČO: 44 078 544, IČ DPH: SK 2022579086. 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 z dôvodu  rozšírenia priemyselného parku pre konkrétneho 
investora. Ďalšie využitie alebo zmeny môžu byť uskutočnené  len so súhlasom mesta. 
Uzn.č. 4/2014 – MZ odročuje žiadosť p. J. Kullu, bytom Krásno č. 1336. 
Uzn.č. 5/2014 – MZ ruší uzn.č. 189/2009 
 



 
Uzn.č. 6/2014 – MZ schvaľuje odpredaj  pozemku vyčleneného GP č. 41/2013 -  KNC p.č. 
98/41 – zastavané plochy, o výmere  149 m2  za cenu  spolu 1.500,-€  podľa znaleckého 
posudku č. 4/2014 +  50 % nákladov na vypracovanie znaleckého posudku v sume 66,-€ do 
výlučného vlastníctva nadobúdateľa – Anna Školová a manžel Peter Škola, bytom Krásno nad 
Kysucou č. 249, 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 z dôvodu  prístupovej 
cesty k ich pozemku. 
Uzn.č. 7/2014 - MZ schvaľuje  podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
zmien a noviel nájom svojho 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 9409 –  orná pôda,  o výmere 950 m2 , vedeného 
na LV 3396 do nájmu – Miroslav Šadlák,  023 02 Krásno nad Kysucou Blažkov č. 619  za 
cenu .1,-€, 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  ochrany rodinného 
domu zabránením  zosuvu pôdy. 
Uzn.č. 8/2014 – MZ odročuje žiadosť Z. Špánikovej, bytom Krásno č. 1020 o odpredaji 
pozemku.  
Uzn.č. 9/2014 – MZ ruší uznesenie č. 29/2012 zo dňa 30.5.2012 
Uzn.č. 10/2014 - MZ schvaľuje podľa §9 odst. 2 písm. c) zákon 138/1991 Zb. prevod 
vlastníctva nehnuteľného majetku obce, ktoré sa realizuje priamym predajom ide o parcelu 
KNC 47/108 o výmere 76 m2 – zastavané plochy a nádvoria, cena je 17,-€/m2, kúpna cena je 
1292 a parcelu KNC 47/109  o výmere 21 m2 – zastavaná plocha, cena je 17,-€/m2, kúpna 
cena je 357,-€  do výlučného vlastníctva nadobúdateľa – Ing. Juraj Lahuta, 023 02  Krásno 
nad Kysucou č. 1282. 
Uzn.č. 11/2014 - MZ schvaľuje  podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
zmien a noviel odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva  3396  
v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa odpredaj pozemku p.č. EKN 9424/2 – vodné plochy, o výmere  98 m2, 
vedeného na LV 3396  za cenu 8,-€/m2  do výlučného vlastníctva nadobúdateľa – Michal 
Gavlas, bytom Krásno nad Kysucou č. 1647, 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 z dôvodu, že  pozemok sa nachádza pri jeho dielni. 
Uzn.č. 12/2014 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 
Uzn.č. 13/2014 – MZ schvaľuje rozdelenie dotácii z rozpočtu mesta podľa návrhu kultúrnej 
komisie s tým, že  sa doplní  pre Folklórny súbor Drevár suma 300,-€ na kultúrne akcie 
konané počas roka. 
Uzn.č. 14/2014 - MZ schvaľuje odpredaj (alebo dlhodobý prenájom) strechy objektu 
požiarnej zbrojnice č. 1594, postaveného na par.č. C-KN 203/3  za podmienok: 
1. Strechu je možné využiť len na výstavbu bytov 
2. Výšku nadstavby je možné len so súhlasom statika a po vyprac. znal. statického posudku 
3. Nadstavba budovy musí byť v súlade s architektúrou námestia a priľahlých budov, ktorá 
    bude konzultovaná s mestom 
4. Ponúkaná cena dlhodobého prenájmu, alebo predaja musí byť najvyššia. 
5. Dodržať svetlotechnický posudok  
6. Bez príspevku mesta 
Uzn.č. 15/2014 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu. 
Uzn.č. 16/2014 – MZ schvaľuje zmluvu medzi Mestom Krásno nad Kysucou a Obcou 
Dunajov o výpomoci mestskou políciou Krásno nad Kysucou. 
Uzn.č. 17/2014 – Mestské zastupiteľstvo Mesta Krásno nad Kysucou 



a/ Prerokovalo: Podanie návrhu na Ministerstvo Školstva SR o vyradenie Základnej školy 
s materskou školou Mládežnícka 1343, Krásno nad Kysucou a jej súčastí zo siete škôl 
a školských zariadení a následné zaradenie ako Základná škola Mládežnícka 1343, Krásno 
nad Kysucou a jej súčastí. 
b/  Schvaľuje : Podanie návrhu na Ministerstvo Školstva SR o vyradenie Základnej školy 
s materskou školou Mládežnícka 1343, Krásno nad Kysucou a jej súčastí zo siete škôl 
a školských zariadení a následné zaradenie ako Z8kladná škola Mládežnícka 1343, Krásno 
nad Kysucou a jej súčastí: 
Elokované pracovisko Kalinovská 431, Krásno nad Kysucou ako súčasť Základnej školy 
Mládežnícka 1434, Krásno nad Kysucou  
Elokované pracovisko Michálkov 613 Krásno nad Kysucou ako súčasť Základnej školy 
Mládežnícka 1434, Krásno nad Kysucou  
Školská jedáleň Mládežnícka 1434, Krásno nad Kysucou ako súčasť Základnej školy 
Mládežnícka 1434, Krásno nad Kysucou  
Výdajná školská jedáleň Kalinovská 431, Krásno nad Kysucou ako súčasť Základnej školy 
Mládežnícka 1434, Krásno nad Kysucou  
Výdajná školská jedáleň Michalkov 613, Krásno nad Kysucou ako súčasť Základnej školy 
Mládežnícka 1434, Krásno nad Kysucou  
Školský klub detí Mládežnícka 1434, Krásno nad Kysucou ako súčasť Základnej školy 
Mládežnícka 1434, Krásno nad Kysucou  
Školský klub detí Kalinovska 431, Krásno nad Kysucou ako súčasť Základnej  školy 
Mládežnícka 1434, Krásno nad Kysucou  
Školský klub detí Michalkov 613, Krásno nad Kysucou ako súčasť Základnej školy 
Mládežnícka 1434, Krásno nad Kysucou  
Centrum voľného času Mládežnícka 1434, Krásno nad Kysucou ako súčasť Základnej školy 
Mládežnícka 1434, Krásno nad Kysucou  
Uzn.č. 18/2014 -  Mestské zastupiteľstvo Mesta Krásno nad Kysucou 
a/ Prerokovalo: Podanie návrhu na Ministerstvo školstva SR o zaradenie Materskej školy 
Kalinovská 431 k Materskej škole Lesnícka 1370 Krásno nad Kysucou. 
b/ Schvaľuje: Podanie návrhu na Ministerstvo školstva SR o zaradenie Materskej školy 
Kalinovská 431 k Materskej škole Lesnícka 1370 Krásno nad Kysucou. 
Uzn.č. 19/2014 – MZ schvaľuje dodatok č. 7 k VZN o určení výšky dotácie na mzdy 
a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Krásno nad Kysucou na 
rok 2014. 
Uzn.č. 20/2014 – MZ  schvaľuje: 
a) prevedenie preventívnych protipožiarnych prehliadok podľa schváleného plánu na rok  
2014 v časti mesta Krásno nad Kysucou – Kalinov a priľahlých osád (za kamenným mostom 
sv. Jána až po hranicu Zborov nad Bystricou) vo všetkých rodinných domoch a iných 
stavbách vo vlastníctve fyzických osôb (občanov), alebo ich užívateľov. V objektoch 
právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby, v ktorej nevykonáva štátny požiarny dozor 
OR HaZZ v Čadci. 
b) vedúcich prehliadkových skupín v tomto zložení: 
Štefan Ploštica, Krásno č. 1233, Marián Šustek, Krásno č. 247, František Smržo, Krásno č. 
1378, Jozef Kormanec, Krásno č. 1243, Marián Kormanec, Krásno č. 193, Pavol Jacek, 
Krásno č. 1243, Michal Gábor, Krásno č. 1270, Jozef  Jarabica, Krásno č. 1435, Ján Kopásek 
st., Krásno č. 1433, Miroslav Smržo, Krásno č. 1378, Miroslav Tomčala, Krásno č. 457, Peter 
Presalovič, Krásno č. 1331, Vladimír Rábik, Krásno č. 1384, Alojz Behan, Krásno č. 1383. 
Uzn.č. 21/2014 – MZ berie na vedomie správu z kontrolnej činnosti za rok 2013. 
Uzn.č. 22/2014 – MZ berie na vedomie správy z kontroly pokladne za rok 2013 a kontroly 
poskytovania jednorázových sociálnych dávok za rok 2013. 



Uzn.č. 23/2014 – MZ schvaľuje prijatie preklenovacieho úveru na zabezpečenie projektu 
„Rozšírenie turistickej infraštruktúry pohraničia, budovaním rekreačno-oddychových 
objektov v mestách Krásno nad Kysucou a Milówka“ v rámci Programu cezhraničnej 
spolupráce Poľská Republika – Slovenská republika 2007-2013 vo výške 200.000,-€ so 
splatnosťou do 30.6.2015. 
MZ splnomocňuje primátora mesta na podpísanie zmluvy o úvere s bankou, ktorá ponúkne 
najvýhodnejšie podmienky na prijatie preklenovacieho úveru. 
Uzn.č. 24/2014 – MZ schvaľuje zmenu uzn. č. 206/2007 a to tak, že cena prenájmu 
neobsadeného hrobového miesta bude ako pri obsadenom a nebude sa  prenajímať ročne ale 
na 10 rokov.  
 
 
 
 
Miloš Lastovica          Ing. Jozef Grapa 
         Primátor mesta 
 
Pavol Targoš 
 


