Uznesenia MZ zo dňa 17.6.2015:
Uzn.č. 31/2015 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – Mgr. Jozef Mozol, Mgr.
Martin Ondruška, overovateľov zápisnice – Vojtech Buchta, Marta Buková a program
rokovania MZ.
Uzn.č. 32/2015 - MZ schvaľuje:
- Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva
vnútra SR na Podporu činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky
na realizáciu projektu „ Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v Meste
Krásno nad Kysucou“
- Financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov
projektu z rozpočtu mesta.
Uzn.č. 33/2015 - MZ schvaľuje príspevok 400,-€ pre Tenisový klub Dolné Kysuce –
tenisový krúžok ZŠ Krásno nad Kysucou.
Uzn.č. 34/2015 – MZ nesúhlasí s prenájmom pozemku pri mestskom úrade a pred kultúrnym
domom pre M. Kučákovú, Krásno č. 1301 a VUSLAT-BiBi, Rajec za účelom predaja
zmrzliny.
Uzn.č. 35/2015 - MZ schvaľuje podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
zmien a noviel nájom svojho dočasne prebytočného majetku vedeného na LV 1812 v k.ú.
Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného
zreteľa prenájom pozemku p.č. 12415/8 – zastavané plochy, vedeného na LV 1812 do nájmu
– Pavol Poláček, 023 02 Krásno nad Kysucou 309 za cenu 1,-€/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 z dôvodu
údržby (kosenie, čistenie) zveľadovanie životného prostredia pred rodinným domom.
Uzn.č. 36/2015 – MZ povoľuje vstup na pozemok vo vlastníctve mesta počas rekonštrukcie
rodinného domu č. 1488 p. Dane Špilákovej, Krásno č. 1488.
Uzn.č. 37/2015 – MZ prerokovalo žiadosť občanov ul. SNP a ukladá mestskej polícii venovať
zvýšenú pozornosť kontrole vo večerných a nočných hodinách.
Uzn.č. 38/2015 – MZ schvaľuje finančný príspevok v hodnote 200,-€ pre PTC Náruč, ul.
Potočná 2836, 022 01 Čadca.
Uzn.č. 39/2015 – MZ schvaľuje odpredaj pozemkov p.č. KNC 515/60 – ostatné plochy o
výmere 99 m2 a p.č. KNC 515/61 – ostatné plochy o výmere 17 m2 za cenu 9,96€/m2 do
výlučného vlastníctva nadobúdateľa SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
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 – rozšírenie čistiarne odpadových vôd.
Uzn.č. 40/2015 – MZ schvaľuje zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného
bremena k nehnuteľnostiam, ktoré sa nachádzajú v k.ú. Krásno nad Kysucou parcela č.
12416/7, evidovaná na LV 3396 za cenu 1,-€/ po dobu trvania pre Hyunnam SK, s.r.o.
Na stanicu 22, 010 09 Žilina.
Uzn.č. 41/2015 – MZ neschvaľuje prenájom časti p.č. 6780/125 pre Miroslav Galgánek,
Krásno č. 504 na postavenie prenosnej garáže.
Uzn.č. 42/2015 – MZ odročuje žiadosť p. Macurovej s tým, že na budúce zasadnutie
zastupiteľstva predloží rozpočtové náklady na vybudovanie kanalizácie.
Uzn.č. 43/2015 – MZ schvaľuje finančnú dotáciu žiadateľom podľa návrhu kultúrnošportovej komisie.
Uzn.č. 44/2015 – MZ schvaľuje doplnenie uznesenia č. 53/2014 zo dňa 10.9.2014 doplnený
o zoznam vlastníkov, od ktorých sa odkupujú pozemky pod budúcu výstavbu IBV Lazy za
cenu podľa znaleckého posudku.

Uzn.č. 45/2015 – MZ berie na vedomie stanovisko mestskej kontrolórky k záverečnému účtu
mesta za rok 2014.
Uzn.č. 46/2015 - Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:
I.
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2014 bez výhrad.
II.
Použitie prebytku rozpočtu po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR
a z nevyčerpaných darov vo výške 192 939,19 €, zisteného podľa ustanovenia § 10
ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov takto:
- Na tvorbu rezervného fondu vo výške 192 939,19€
III.
Zostatok finančných operácií v sume 150 794,69€ zisteného podľa § 15 ods. 1
písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Na tvorbu rezervného fondu vo výške 150 794,69€.
IV.
Tvorbu a použitie rezervného fondu:
1. Tvorba:
a) Počiatočný stav 17 726,18€
b) Tvorba
343 733,88€
c) Konečný stav
361 460,06€
2. Použitie na kapitálové výdavky:
a) Rekonštrukcia mestského úradu
b) Prestavbu informačného centra na mestskom úrade
c) Výstavba a rekonštrukcia chodníkov
d) Výstavbu umelého ihriska
V.
Zisk z hospodárskej činnosti vo výške 34,21€. Zisk z hospodárskej činnosti použiť
na vykrytie straty z minulých rokov.
VI.
Hospodárenie KRASBYT s.r.ro. so stratou vo výške -24 854,74€.
VII. Vzhľadom k vytvorenej strate Krasbyt-u poveruje finančnú komisiu na riešenie
vzniknutej situácie.
VIII. Ukladá riaditeľovi Krasbyt-u prijať opatrenia, aby spoločnosť bola zisková.
Uzn.č. 47/2015 – MZ berie na vedomie správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za
rok 2014.
Uzn.č. 48/2015 – MZ berie na vedomie rozbor hospodárenia Mesta Krásno nad Kysucou
a Krasbyt- u, s.r.o. Krásno nad Kysucou za I. štvrťrok 2015.
Uzn.č. 49/2015 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu.
Uzn.č. 50/2015 – MZ berie na vedomie správu o skutočných nákladov na výrobu tepla v roku
2014.
Uzn.č. 51/2015 – MZ berie na vedomie správu komisie o určení výšky škody v byte p. M.
Záteka, bytom Krásno č. 1617 a konštatuje, že sa ňou bude zaoberať po doložení dokladov od
poisťovne.
Uzn.č. 52/2015 - MZ schvaľuje prenájom majetku káblovej televízie s predkupným právom
za 100,-€/rok za podmienky vybudovania digitálnych káblových rozvodov v mestskej časti
Kalinov a rekonštrukciu jestvujúcich káblových rozvodov a ich prevádzkovanie po dobu min.
10 rokov. Predkupné právo si môže uplatniť prenajímateľ za cenu určenú podľa znaleckého
posudku. Prenajímateľa zaviazať vybudovať optický kábel zo Zborova do mestskej časti
Kalinov a vybudovanie káblových rozvodov v mestskej časti Kalinov do jedného roka
a rekonštrukcie jestvujúcej siete a zavedenie internetu v jestvujúcich sieťach do dvoch rokoch.
Uzn.č. 53/2015 – MZ odročuje dodatok č. 2 k VZN mesta, ktorým sa určujú pravidlá času
predaja v obchode, času prevádzky služieb.
Uzn.č. 54/2015 – MZ schvaľuje Plán práce mestského zastupiteľstva na II. polrok 2015.

Uzn.č. 55/2015 – MZ schvaľuje Plán práce mestskej kontrolórky na II. polrok 2015.
Uzn.č. 56/2015 – MZ berie na vedomie správu kontrolórky z kontroly pokladne MsÚ.
Uzn.č. 57/2015 – MZ odporúča pripraviť projekt na spracovanie TKO odpadu a biomasy.
Uzn.č. 58/2015 – MZ schvaľuje dodatok č. 1 k VZN č. 4/2015 o určení výšky dotácie na
mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Krásno nad
Kysucou na rok 2015.
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