
Uznesenia MZ zo dňa 15.5.2013 
 
Uzn.č. 22/2013 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Miloš Lastovica, Pavol Targoš, 
overovateľov zápisnice Mgr. Milan Jesenský, PhDr. Marta Jozefíková a program rokovania 
MZ. 
Uzn.č. 23/2013 – MZ na základe žiadosti Kataríny Kuljovskej, bytom Krásno č. 1381ruší uzn. 
č. 15/2011 zo dňa 30.11.2011 z dôvodu ukončenia nájmu. 
Uzn.č. 24/2013 – MZ mení uzn č. 9/2013 a to tak,  že mení parcelu č. KNC 45/26 za parcelu 
KNE 9292.  
Uzn.č. 25/2013 – MZ schvaľuje trvalú prebytočnosť majetku Mesta Krásno nad Kysucou 
a spôsob jeho prevodu – predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a/ odst. 8 
písm. e/ zákona 138/1991 Zb. v platnom znení a to p.č. 6417/307 o výmere 21 m2 za cenu 
10€/m2 pre Ľubomír Čimbora, Krásno č. 1378 za účelom postavenia garáže s tým, že táto 
bude postavená do dvoch rokoch. 
Uzn.č. 26/2013 – MZ schvaľuje trvalú prebytočnosť majetku Mesta Krásno nad Kysucou 
a spôsob jeho prevodu – predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a/ odst. 8 
písm. e/ zákona 138/1991 Zb. v platnom znení a to p.č. 6780/136 o výmere 396 m2 za cenu 
3,32€/m2 pre Sýkorová Mária, bytom Krásno nad Kysucou č. 1475. 
Uzn.č. 27/2013 – MZ schvaľuje finančný príspevok 1.000€ pre ZŠ Mládežnícka Krásno nad 
Kysucou na poznávací zájazd do Londýna pre žiakov 8. a 9. ročníka. 
Uzn.č. 28/2013 – MZ schvaľuje odkúpenie pozemku parcely KNC 6425/6 – trvalé trávnaté 
porasty o výmere 1596 m2, ktorá je identická s parcelou EKN 9433/6 v zmysle 
geometrického plánu č. 30579864-135/2011 pre stavbu ČOV v k.ú. Krásno nad Kysucou za 
cenu 7.948,08€ t.j. 4,98 €/m2. 
Uzn.č. 29/2013 – MZ schvaľuje predaj časti pozemku p.č. 6417/2 – ostatné plochy o výmere 
25 m2 za cenu 20€/m2 pre Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 
2729/10, 010 47  Žilina. GP dá vypracovať na vlastné náklady kupujúci. 
Uzn.č. 30/2013 – MZ schvaľuje dodávku pitnej vody pre rodiny: O. Jakubca, Krásno 913, 
Jakubcovú V. Krásno 1146, Pilch P. Krásno 1341 a Chmulík P., Krásno za tú istú cenu, za 
ktorú nám dodáva pitnú vodu spoločnosť SeVaK.  
Uzn.č. 31/2013 – MZ neschvaľuje finančný príspevok na kanalizačnú prípojku pre Jozef 
Blahuta, Krásno č. 1079. 
Uzn.č. 32/2013 – MZ neschvaľuje žiadosť Mgr. Lenky Zuščákovej, Krásno č. 1435 
o vybudovanie vodovodnej prípojky na náklady mesta ako výpomoc pre začínajúce mladé 
rodiny. 
Uzn.č. 33/2013 – MZ odročuje predaj strechy a podstrešných priestorov Domu služieb na 
budúce zastupiteľstvo. 
Uzn.č. 34/2013 – MZ schvaľuje cestu do osady Macurov upraviť makadamovým posypom, 
drteným asfaltom a úpravu priepustov. 
Uzn.č. 35/2013 – MZ schvaľuje trvalú prebytočnosť majetku Mesta Krásno nad Kysucou 
a spôsob jeho prevodu – predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a/, odst. 8 
písm. e/ zákona 138/1991 Zb. v platnom znení a to časť parcely č. 6417/2 – ostané plochy 
o výmere cca 150 m2 za cenu 30€/m2 pre AKORD a.s., Miestneho priemyslu 572, 029 01  
Námestovo  s tým, že GP si dá vypracovať žiadateľ na vlastné náklady.     
Uzn.č. 35/1/2013 – MZ schvaľuje odkúpenie pozemku parcela č. 3755/92 – zastavané plochy 
o výmere 559 m2 za cenu 1,-€ od Marek Šadlák, 023 02  Krásno nad Kysucou č. 207 s tým, 
že náklady spojené s prevodom hradí predávajúci. 
Hlasovalo sa podľa zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a odst. 8 písm. e/ podľa 
osobitného zreteľa – miestna komunikácia. 



Uzn.č. 36/2013 – MZ schvaľuje rozdelenie finančných prostriedkov podľa návrhu kultúrnej 
komisie a  návrhu poslancov.  
 
Uzn.č. 37/2013 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu doplnené vo 
výdajovej časti o 400€ pre vzpieračov. 
Uzn.č. 38/2013 - MZ schvaľuje trvalú prebytočnosť majetku Mesta Krásno nad Kysucou 
a spôsob jeho prevodu – predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a/, odst. 8 
písm. e/ zákona 138/1991 Zb. v platnom znení a to časť parcely č. 6417/2 – ostatné plochy 
o výmere cca 40 m2 za cenu 10€/m2 pre JUDr. Milan Rebroš, Krásno nad Kysucou 1303 
s tým, že GP si dá vypracovať žiadateľ na vlastné náklady. 
Uzn.č. 39/2013 - MZ schvaľuje prebytočnosť majetku Mesta Krásno nad  Kysucou a spôsob 
jeho prevodu  - predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa  §9a ods. 8 písm. e) 
zákona 138/1991 Zb. v platnom znení v katastrálnom území Krásno nad Kysucou,  ktoré sa 
nachádzajú v časti mesta Šustkov  a to: 
parcela č. KN-C 5713/6 zastavané plochy o výmere 14,75 za cenu 3,32€/m2,  
parcela č. KN-C 5713/7 trvalé trávnaté porasty o výmere 57,38 m2 za cenu 1,-€/m2,  
parcela č. KN-C 5713/8 zastavané plochy o výmere 4,75 m2 za cenu 3,32€/m2, 
parcela č. KN-C 5713/9 zastavané plochy o výmere 8,13 m2 za cenu 3,32€/m2, 
parcela č. KN-C 5713/12 zastavané plochy o výmere 21,63 m2 za cenu 3,32€/m2, 
parcela č. KN-C 5713/13 trvalé trávnaté porasty o výmere 7,8 m2 za cenu 1,-€/m2  
Spolu o výmere 114,44 m2 pre Anna Miková, Jablunkov 42. 
Uzn.č. 40/2013 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 
Uzn.č. 41/2013 – MZ berie na vedomie rozbor hospodárenia Krasbytu za I. štvrťrok 2013. 
Uzn.č. 42/2013 -  MZ schvaľuje zrušenie kúpnej zmluvy s Mariánom Kubišom, nar. 
27.7.1982 a manž. Janou Kubišovou, rod. Plačkovou,  nar. 3.11.1981 na odpredaj pozemkov 
CKN p.č. 6417/260 – ostatné plochy o výmere 21 m2 a p.č. CKN 6417/261 – ostatné plochy 
o výmere 21 m2, ktoré boli vytvorené GP č. 97/2006 na základe porušenia článku zmluvy V.  
– povinnosti kupujúceho. 
Uzn.č. 43/2013 - MZ schvaľuje zrušenie kúpnej zmluvy s Pavlom Kubišom, nar. 1.10.1956 
a manželku Anne Kubišovej, rod. Zátková, nar. 22.1.1960 na odpredaj pozemku p.č. CKN 
6417/259 – ostatné plochy o výmere 21 m2, ktoré boli vytvorené GP č. 97/2006 na základe 
porušenia článku V. – povinnosti kupujúceho. 
Uzn.č. 44/2013 – MZ 
a) prerokovalo dodatok č. 1 k VZN mesta Krásno nad Kysucou č. 115/2012 zo dňa 
17.12.2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady na rok 2013. 
b) schvaľuje dodatok č. 1 k VZN mesta Krásno nad Kysucou č. 115/2012 zo dňa 17.12.2012 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady na rok 2013. 
Uzn.č. 45/2013 – MZ berie na vedomie správu o skutočných nákladov na výrobu tepla v roku 
2012. 
Uzn.č. 46/2013 – MZ schvaľuje Plán práce mestského zastupiteľstva na II. polrok 2013. 
Uzn.č. 47/2013 – MZ schvaľuje Plán práce mestskej kontrolórky na II. polrok 2013. 
Uzn.č. 48/2013 -  MZ berie na vedomie správy mestskej kontrolórky z kontroly hospodárenia 
ZUŠ Krásno a ZŠ Mládežnícka Krásno nad Kysucou. 
Uzn.č. 49/2013 – MZ schvaľuje doplnenie uznesenia č. 3/2013 zo dňa 27.2.2013 o pozemky 
na ktorých sú postavené bytovky a to: 
pozemok parc. reg. CKN č. 3755/107, zast. plochy a nádvoria o výmere 161 m2, 
pozemok parc. reg. CKN č. 3755/108, zast. plochy a nádvoria o výmere 159 m2, 
pozemok parc. reg. CKN č. 3755/109, zast. plochy a nádvoria o výmere 159 m2 
pre Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04  Bratislava 37 
 



 
 
Uzn.č. 50/2013 - MZ schvaľuje doplnenie uznesenia č. 4/2013 zo dňa 27.2.2013 o pozemky 
na ktorých sú postavené bytovky a to: 
pozemok parc. reg. CKN č. 3755/107, zast. plochy a nádvoria o výmere 161 m2, 
pozemok parc. reg. CKN č. 3755/108, zast. plochy a nádvoria o výmere 159 m2, 
pozemok parc. reg. CKN č. 3755/109, zast. plochy a nádvoria o výmere 159 m2 
pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6, 810 05  
Bratislava 15. 
Uzn.č. 51/2013 – MZ schvaľuje zmenu zloženia finančnej komisie na základe žiadosti p. 
Miroslava Kováča o jeho vzdanie sa členstva. 
Uzn.č. 52/2013 – MZ neschvaľuje finančný príspevok na organizáciu stretnutia žiakov po  
50-tich rokoch. 
Uzn.č. 53/2013 – MZ schvaľuje prísediacich súdu na funkčné obdobie 2014-2017 – Mgr. Jana 
Marťáková, PhDr. Marta Jozefíková, Mária Zuzčáková, Mgr. Milan Jesenský, PhDr. Jozef 
Pauk a Peter Gašperák. 
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