Uznesenia MZ zo dňa 18.12.2013
Uzn.č. 97/2013 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Anton Kašuba, Mgr. Michal
Koňuch, overovateľov zápisnice Mgr. Milan Jesenský, Ing. Mária Goreková a program
rokovania MZ doplnený o bod - ukončenie zmluvy o nájme pomocného ihriska.
Uzn.č. 98/2013 – MZ odročuje žiadosť D. Sedláčkovej, Krásno nad Kysucou č. 932.
Uzn.č. 99/2013 – MZ schvaľuje prebytočnosť majetku Mesta Krásno nad Kysucou a zámer
prevodu majetku v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. v platnom znení za
účelom odpredania majetku v k.ú. Krásno nad Kysucou, ktoré sa nachádzajú v tesnej
blízkosti rodinného domu A. Mikovej v časti mesta Šustkov a to:
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za cenu 1,-€/m2 pre Anna Miková, Jablunkov 42.
Uzn.č. 100/2013 – MZ ruší uzn. č. 26/2013 zo dňa 15.5.2013.
Uzn.č. 101/2013 - MZ schvaľuje trvalú prebytočnosť majetku Mesta Krásno nad Kysucou
a spôsob jeho prevodu – predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa – pozemok sa
nachádza v tesnej blízkosti RD p. Sýkorovej podľa § 9a) odst.8 písm. e) zákona 138/1991 Zb.
v platnom znení a to p.č. 6780/173 - ostatné plochy o výmere 395 m2 za cenu 3,32€/m2 pre
Sýkorová Mária, bytom Krásno nad Kysucou 1475.
Uzn.č. 102/2013 – MZ odročuje žiadosť M. Šadláka, Krásno nad Kysucou č. 619.
Uzn.č. 103/2013 – MZ odročuje žiadosť J. Kullu, Krásno nad Kysucou č. 1336.
Uzn.č. 104/2013 - MZ neschvaľuje žiadosť Bc. R. Podoláka, Krásno nad Kysucou 1470
o zmene posunutia zatváracích hodín v piatok.
Uzn.č. 105/2013 – MZ odročuje žiadosť Reality – SK, s.r.o. Palárikova 76, 022 01 Čadca.
Uzn.č. 106/2013 - MZ schvaľuje zmluvu o zriadení vecného bremena uzatvorenú podľa §
151n až 151 p Občianskeho zákonníka. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu spočíva
v práve umiestnenia elektroenergetického zariadenia na pozemku parc. KNC č. 6068/43
a v práve vstupu, prechodu a prístupu na pozemok parc. „E“ KN č. 9292 a parc. KNC č.
7064/32, nachádzajúcom sa v k.ú. Krásno nad Kysucou v rozsahu GP č. 50/2012 pre
Stredoslovenská energetika - distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina.
Uzn.č. 107/2013 – MZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na pozemky
v k.ú. Krásno nad Kysucou (viď zmluvu) v prospech obchodnej spoločnosti – Národná
diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy č. 45, Bratislava, IČO: 35919001, v zmysle ust. § 9a
ods. 8 písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že sa
jedná o realizáciu predkupného práva štátu na pozemky, na ktorých sa uskutoční stavba
diaľnice D3 za cenu 1089759,30€.
Uzn.č. 108/2013 – MZ schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene
na pozemky (viď zmluvu) – záber do jedného roka – náhrada za rok 4.695,58€, dočasný záber
– náhrada za rok 3.549,95€ v prospech obchodnej spoločnosti – Národná diaľničná
spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy č. 45, Bratislava, IČO: 35919001, 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, že sa jedná o realizáciu predkupného práva štátu na
pozemky, na ktorých sa uskutoční stavba diaľnice D3.
Uzn.č. 109/2013 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Uzn.č. 110/2013 – MZ berie na vedomie rozbor hospodárenia mesta za III. štvrťrok 2013.
Uzn.č. 111/2013 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2013 podľa predloženého návrhu.
Uzn.č. 112/2013 – MZ berie na vedomie rozbor hospodárenia Krasbytu za III. štvrťrok 2013.

Uzn.č. 113/2013 – MZ schvaľuje stanovisko MK k návrhu rozpočtu mesta na rok 2014.
Uzn.č. 114/2013 – MZ schvaľuje rozpočet mesta na rok 2014.
Uzn.č. 115/2013 – MZ schvaľuje VZN Mesta Krásno nad Kysucou o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014.
Uzn.č. 116/2013 – MZ berie na vedomie správu nezávislého audítora k výročnej správe Mesta
Krásno nad Kysucou za rok 2012.
Uzn.č. 117/2013 – MZ schvaľuje komisie podľa predloženého návrhu pre vykonanie
inventarizácie majetku Mesta Krásno nad Kysucou k 31.12.2013.
Uzn.č. 118/2013 – MZ schvaľuje Plán práce mestského zastupiteľstva na I. polrok 2014.
Uzn.č. 119/2013 – MZ schvaľuje Plán práce mestskej kontrolórky na I. polrok 2014.
Uzn.č. 120/2013 – Mestské zastupiteľstvo v Krásne nad Kysucou
a) Odvoláva
z funkcie veliteľa DHZ v Krásne nad Kysucou p. Milana Buchtu, bytom Krásno nad Kysucou
č. 935 ku dňu 1.1.2014 na vlastnú žiadosť.
b) Menuje
v zmysle §33 odst. 5 zákona 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a po schválení OR
HaZZ v Čadci p. Petra Presaloviča, nar. 3.4.1989, bytom ul. Struhy č. 1331 do funkcie
veliteľa DHZ v Krásne nad Kysucou odo dňa 1.1.2014.
c) Ukladá
vydať novému veliteľovi DHZ p. Petrovi Presalovičovi menovací dekrét na funkciu veliteľa
DZH Krásno nad Kysucou odo dňa 1.1.2014.
Uzn.č. 121/2013 – MZ schvaľuje správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2012/2013 v ZŠ Mládežnícka, ZŠ s MŠ Kalinov, ZŠ Blažkov,
MŠ Lesnícka, ZUŠ Krásno a CVČ Krásno 1255.
Uzn.č. 122/2013 – MZ schvaľuje právnu subjektivitu Materskej školy Lesnícka 1370 Krásno
nad Kysucou od 1.1.2014.
Uzn.č. 123/2013 – MZ schvaľuje nájomnú zmluvu na prenájom priestorov v ZŠ Blažkov na I.
poschodí o výmere 50,12 m2 a k tomu zodpovedajúcu alikvotnú časť spoločných priestorov
za účelom výchovno vzdelávacej činnosti MŠ Lesnícka 1370 Krásno nad Kysucou
od 1.1.2014.
Uzn.č. 124/2013 - MZ schvaľuje zverenie majetku Mesta Krásno nad Kysucou do správy
MŠ Lesnícka 1370 od 1.1.2014 na dobu neurčitú a inventarizáciu majetku k 31.12.2013.
Uzn.č. 125/2013 – MZ schvaľuje štatút mestskej knižnice v Krásne nad Kysucou.
Uzn.č. 126/2013 – MZ schvaľuje knižničný a výpožičný poriadok mestskej knižnice v Krásne
nad Kysucou.
Uzn.č. 127/2013 – MZ schvaľuje cenník služieb a poplatkov mestskej knižnice Krásno
nad Kysucou.
Uzn.č. 128/2013 – MZ berie na vedomie kontrolu prijatých opatrení z kontrol uskutočnených
v rokoch 2012-2013.
Uzn.č. 129/2013 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení od roku 2008-2013.
Uzn.č. 130/2013 – MZ berie na vedomie správu o vymáhaní nedoplatkov od roku 2009 za
TKO, psa, daň a parkovné.
Uzn.č. 131/2013 – MZ ruší uzn. č. 59/2013, 123/2012 a 186/2010.
Uzn.č. 132/2013 – MZ mení uznesenie č. 35/2013 a to tak, že náklady spojené s prevodom
pozemku hradí kupujúci.
Uzn.č. 133/2013 – MZ schvaľuje:
a) sobášnou miestnosťou zasadačku MsÚ, ktorá sa nachádza v budove mestského úradu, ul.
1. mája 1255, II. poschodie,
b) sobášne dni – štvrtok a každá druhá sobota. Sobášnymi dňami nebudú nedele, štátne
a cirkevné sviatky

c) sobášne hodiny: štvrtok od 8.00 hod. do 15.00 hod. (bezplatne)
sobota od 13.00 hod do 16.00 hod. (bezplatne)
Uzn.č. 134/2013 – MZ schvaľuje smernicu o verejnom obstarávaní.
Uzn.č. 135/2014 - MZ schvaľuje ukončenie zmluvy o nájme pomocného ihriska so
spoločnosťou Milan Hacek - OKY – hydraulik, Kalinov 353, Krásno nad Kysucou dohodou.
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