Uznesenia MZ zo dňa 14.12.2016
Uzn.č. 80/2016 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – Peter Šuráb, Miloš Lastovica,
overovateľov zápisnice – PhDr. Marta Jozefíková, Mgr. Milan Jesenský a program rokovania
MZ s tým, že sa presunú body VZN pred bod rozpočet mesta.
Uzn.č. 81/2016 - trvalú prebytočnosť majetku Mesta Krásno nad Kysucou a spôsob jeho
prevodu – predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa parcelu p.č. KNE 515/1 - orná
pôda o výmere cca 120 m2, ktorá je vedená na LV 3396 za cenu 20-€/m2 pre Zdenko Holák,
Kalinov 298, 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 - pozemok sa nachádza pri jeho pozemku. Náklady na vypracovanie GP ako i náklady
spojené s vkladom do katastra hradí kupujúci.
Uzn.č. 82/2016 - MZ schvaľuje prebytočnosť majetku Mesta Krásno nad Kysucou v zmysle
§ 9a odst. 8 písm. e) zákona 138/1991 v platnom znení za účelom prenájmu majetku v k.ú.
Krásno nad Kysucou, ktorý sa nachádza v časti Blažkov a to pozemok p.č. KNE 9409 – orná
pôda.
Uznč. 83/2016 – MZ neschvaľuje žiadosť Agrodružstvo JM Rejdová o prenájom pozemkov,
ktoré sú vo výlučnom vlastníctve a podielovom spoluvlastníctve Mesta Krásno nad Kysucou.
Uzn.č. 84/2016 - 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
1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného
osobitného zreteľa prenájom pozemku – postavenie prenosnej garáže, časť pozemku, p.č.
KNC 3557/11 – ostatné plochy o výmere 15 m2 a časť pozemku KNC 3755/90 – trvalé
trávnaté porasty o výmere 15 m2, vedeného na LV 1812 do nájmu – Pavol Kubiš a manželka
Oľga Kubišová, 023 02 Krásno nad Kysucou 643 za cenu 40,-€/rok, od 1.1.2017 na dobu
neurčitú 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 – prenájom pozemku – postavenie
prenosnej garáže.
Uzn.č. 85/2016 - 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
1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného
osobitného zreteľa prenájom pozemku – postavenie prenosnej garáže, časť pozemku, p.č.
KNC 3557/11 – ostatné plochy o výmere 15 m2 a časť pozemku KNC 3755/90 – trvalé
trávnaté porasty o výmere 15 m2, vedeného na LV 1812 do nájmu – Anton Šarlák a manželka
Iveta Šarláková, 023 02 Krásno nad Kysucou 646 za cenu 40,-€/rok, od 1.1.2017 na dobu
neurčitú 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 – prenájom pozemku – postavenie
prenosnej garáže.
Uzn.č. 86/2016 - 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
1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného
osobitného zreteľa prenájom pozemku – postavenie prenosnej garáže, časť pozemku, p.č.
KNC 3557/11 – ostatné plochy o výmere 15 m2 a časť pozemku KNC 3755/90 – trvalé
trávnaté porasty o výmere 15 m2, vedeného na LV 1812 do nájmu – Monika Jedináková, 023
02 Krásno nad Kysucou 1984 za cenu 40,-€/rok, od 1.1.2017 na dobu neurčitú 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 – prenájom pozemku – postavenie prenosnej garáže.
Uzn.č. 87/2016 - MZ schvaľuje v zmysle zásad hospodárenia s majetkom obce a v súlade
s príslušnými zákonmi a vykonávajúcimi predpismi zmluvu o zriadení práva vecného
bremena, ktoré spočíva v práve prechodu po pozemku KN č. 6417/2 vo vlastníctve Mesta
Krásno nad Kysucou na pozemok KN č. 6417/254, ktorý vlastní žiadateľ – František Capek,

023 02 Dunajov 333. Za zriadenie práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu zaplatí
žiadateľ ako budúci oprávnený z vecného bremena povinnému z vecného bremena (Mesto
Krásno nad Kysucou) jednorazovú odplatu v stanovenej sume 3,-€/m2.
Uzn.č. 88/2016 – MZ schvaľuje v zmysle zásad hospodárenia s majetkom obce a v súlade
s príslušnými zákonmi a vykonávajúcimi predpismi zriadenie vecného bremena v zmysle
zmluvy o budúcej zmluve, ktorá bude následne uzatvorená medzi SSE - distribúcia, a.s. Žilina
ako budúcim oprávneným z vecného bremena a Mestom Krásno nad Kysucou ako budúcim
povinným z vecného bremena. Za zriadenie práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu
zaplatí žiadateľ ako budúci oprávnený z vecného bremena povinnému z vecného bremena
(Mesto Krásno nad Kysucou) jednorazovú odplatu podľa znaleckého posudku.
Uzn.č. 89/2016 - MZ schvaľuje zriadenie vecného bremena v rozsahu vypracovaného
projektu ZLINPROJEKT pre vedenie trasy optického kábla Slovak Telecom jednorazovo za
cenu podľa znaleckého posudku.
Uzn.č. 90/2016 – MZ schvaľuje v zmysle zásad hospodárenia s majetkom obce a v súlade
s príslušnými zákonmi a vykonávajúcimi predpismi zmluvu o zriadení práva prechodu pre
peších, ktoré spočíva v práve prechodu po pozemku KN č. 6780/1 vo vlastníctve Mesta
Krásno nad Kysucou na pozemok KN č. 6780/259, ktorú vlastnia – Jaroslav Pagáč
a manželka Janka Pagáčová, bytom 023 02 Krásno nad Kysucou 2000 a Ing. Peter Lariš
a manželka. Andrea Larišová, bytom 022 01 Čadečka 2782.
Uzn.č. 91/2016 - MZ schvaľuje kúpu pozemku p.č. KNC 5982/13 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 1046 m2 za cenu 4,-€/m2 od vlastníka AGROFOND, s.r.o., Belanského
1345, 024 01 Kysucké Nové Mesto evidovanú na LV č. 6143, v k. ú. Krásno nad Kysucou,
obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca, kraj Žilinský.
Uzn.č. 92/2016 - MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Uzn.č. 93/2016 – MZ berie na vedomie informatívny rozbor hospodárenia mesta za III.
štvrťrok 2016.
Uzn.č. 94/2016 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu.
Uzn.č. 95/2016 – MZ schvaľuje odpísanie pohľadávky z účtovníctva Mesta Krásno nad
Kysucou – nájomné za nebytové priestory – zariadení na výrobu a rozvod tepla za roky 20082010 vo výške 68.000,-€, nájomca Krasbyt, s.r.o. Krásno nad Kysucou.
Uzn.č. 96/2016 – MZ schvaľuje, aby žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2017 boli
prejednané v kultúrnej komisii a potom dané na schválenie mestskému zastupiteľstvu.
Z rozpočtu vyčlenené 6.000,-€
Uzn.č. 97/2016 – MZ berie na vedomie rozbor hospodárenia Krasbyt, s.r.o. za III. štvrťrok
2016.
Uzn.č. 98/2016 – MZ berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu
Mesta Krásno nad Kysucou na rok 2017 a k návrhu viacročného rozpočtu Mesta Krásno nad
Kysucou na roky 2018-2019.
Uzn.č. 99/2016 – MZ schvaľuje rozpočet mesta Krásno nad Kysucou na rok 2017 a berie na
vedomie viacročný rozpočet mesta Krásno nad Kysucou na roky 2018-2019.
Uzn.č. 100/2016 - MZ na základe ustanovenia par. 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.
o mestskom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s par. 9, ost. 1, zákona 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov dopĺňa zásady hospodárenia s majetkom
mesta Krásno nad Kysucou, ktoré boli prijaté mestským zastupiteľstvom v Krásne nad
Kysucou dňa 1.6.2011 uznesením 65/2011 o nasledujúce ustanovenie: v Čl. 11 odsek 6 Primátor môže trvale upustiť od vymáhania pohľadávok do výšky 100,-€, ak je zo všetkých
okolností zrejmé, že pohľadávka je nevymožiteľná, prípadne jej vymáhanie je neefektívne. Pri
pohľadávkach od 100,- do 500,-€ rozhoduje primátor mesta na základe odporučenia finančnej
komisie mesta. V ostatných prípadoch rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Mestskému úradu v Krásne nad Kysucou sa stanovuje zákonom stanoveným spôsobom
publikovať celé znenie zásad hospodárenia s majetkom mesta Krásno nad Kysucou.
Uzn.č. 101/2016 – MZ schvaľuje zrušenie členstva v záujmovom združení právnických osôb
„Vodárenské združenie Stredných Kysúc“.
Uzn.č. 102/2016 – MZ schvaľuje Plán práce mestského zastupiteľstva na I. polrok 2017.
Uzn.č. 103/2016 – MZ berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
mesta Krásno nad Kysucou za rok 2016.
Uzn.č. 104/2016 – MZ berie na vedomie správu z kontroly dodržiavania zákona o slobodnom
prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. pri zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok za rok
2015.
Uzn.č. 105/2016 – MZ schvaľuje Plán práce mestskej kontrolórky na I. polrok 2017.
Uzn.č. 106/2016 – MZ schvaľuje zmenu nájomnej zmluvy z nájomcu Rabaka reklamné
panely, s.r.o., Rampová 5, 040 01 Košice na nového nájomcu Media representative, s.r.o..
Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
Uzn.č. 107/2016 - MZ schvaľuje finančný príspevok 500,-€ na vydanie knihy Dejiny
osídlenia Kysúc.
MZ schvaľuje VZN o miestnych daniach na rok 2017.
MZ schvaľuje VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
kalendárny rok 2017.
MZ schvaľuje VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch
miestnych komunikácií na území mesta Krásno nad Kysucou.
MZ schvaľuje VZN o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za vjazd a zotrvanie
motorového vozidla v historickej časti.
MZ schvaľuje VZN o miestnom poplatku za rozvoj v ktorom sa v čl. 2 – sadzobník poplatku
pre územie Mesta Krásno nad Kysucou mení sadza poplatku za každý m2 podlahovej plochy
nadzemnej časti stavby mení z 10,-€ na 3,-€.
MZ schvaľuje VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, na dieťa v materskej škole a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Krásno nad Kysucou.
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